HOTĂRÂRE nr. 1.896 din 21 decembrie 2006
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2007
In temeiul art. 108 din Constitutia Rom?niei, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
ART. I
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de
organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului,
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, se
modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Conducerea Directiei generale se asigura de directorul executiv si de colegiul
director.
(2) Directorul executiv al Directiei generale este ajutat de cel putin 2 directori executivi
adjuncti, dintre care unul coordoneaza activitatile din domeniul protectiei persoanelor adulte,
iar unul coordoneaza activitatea de protectie a drepturilor copilului.
(3) Directorul executiv si directorul executiv adjunct au calitatea de functionar public."
2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Functiile publice de director executiv si director executiv adjunct se ocupa
prin concurs, ?n conditiile legii.
(2) Candidatii pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, dupa caz, director
executiv adjunct trebuie sa aiba o vechime ?n specialitate de cel putin 5 ani si sa fie absolventi
cu diploma de licenta ai ?nvatam?ntului universitar de lunga durata ?n unul dintre urmatoarele
domenii:
a) psihologie;
b) sociologie;
c) asistenta sociala;
d) stiinte umaniste;
e) stiinte administrative;
f) stiinte juridice;
g) stiinte economice;
h) medicina.
(3) Pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea functiilor publice de
conducere, pe l?nga conditiile prevazute la alin. (2), candidatii trebuie sa fi absolvit studii de
masterat sau postuniversitare ?n domeniul administratiei publice, management ori ?n
specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice sau programe de perfectionare ?n
administratia publica cu durata de minimum un an.
(4) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director executiv sau,
dupa caz, director executiv adjunct si absolventi cu diploma de licenta ai ?nvatam?ntului
universitar de lunga durata ?n alte domenii dec?t cele prevazute la alin. (2), cu conditia sa fi

absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat ?n unul dintre domeniile prevazute la
alin. (2), precum si programe de formare si perfectionare ?n administratia publica.
(5) La stabilirea vechimii ?n specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de
conducere de director executiv sau, dupa caz, director executiv adjunct se are ?n vedere
perioada de timp lucrata pe baza unui contract individual de munca ori ?n temeiul unui raport
de serviciu ?n functii pentru care s-au solicitat studii universitare.
(6) Concursul pentru ocuparea functiei publice de director executiv sau, dupa caz, director
executiv adjunct se organizeaza de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, potrivit
dispozitiilor Hotar?rii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici, cu modificarile ulterioare.
(7) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) din Hotar?rea Guvernului nr.
1.209/2003, cu modificarile ulterioare, comisia de concurs se numeste prin ordin al
presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, fiind constituita din:
a) secretarul unitatii administrativ-teritoriale;
b) un reprezentant al consiliului judetean sau, dupa caz, un reprezentant al consiliului local
al sectorului municipiului Bucuresti;
c) un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului sau, dupa
caz, un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;
d) 2 reprezentanti ai Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, dintre care cel putin unul
ocupa o functie publica echivalenta cu functia pentru care s-a organizat concurs.
(8) In cadrul interviului, candidatii au obligatia de a prezenta si de a sustine un referat
cuprinz?nd analiza sistemului de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea sau, dupa
caz, subdiviziunea administrativ-teritoriala respectiva, precum si propuneri de restructurare
sau, dupa caz, de dezvoltare a acestui sistem."
3. In tot cuprinsul anexei, sintagma "director general" se ?nlocuieste cu sintagma "director
executiv", sintagma "director adjunct" se ?nlocuieste cu sintagma "director executiv adjunct",
iar sintagma "directorul general sau, dupa caz, directorul executiv" se ?nlocuieste cu sintagma
"director executiv".
ART. II
Directorii generali si directorii generali adjuncti care nu au statut de functionar public
asigura conducerea Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului pana la
ocuparea posturilor de director executiv, respectiv director executiv adjunct, prin concurs, ?n
conditiile legii.
ART. III
Hotar?rea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de
organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, cu
modificarile aduse prin prezenta hotar?re, va fi republicata ?n Monitorul Oficial al Rom?niei,
Partea I, d?ndu-se textelor o noua numerotare.
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