
                                                       
      

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI BIHOR 
 
 

Hotărârea nr.7 din 21.03.2022 
 
 

În baza prevederilor: 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 

aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

- Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- Legii nr. 95/2006 actualizată, privind reforma în domeniul sănătății; 
- Legii 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul 

român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina; 
- Ordonanţei de Urgenţă nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară; 
- Hotărârii Guvernului nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locațiile 

stabilite de comitetele județene/ al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau 
apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de 
protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea 
bugetului Ministerului Afacerilor Interne; 

- Hotărârii Guvernului nr. 336 din 11.03.2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul 
inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a 
cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului 
armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022 pentru suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor Interne. 
 

 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BIHOR 
Întrunit în ședința din data 21.03.2022 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. 1 (1) Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă organizarea şi funcționarea Centrului de 
Asistență Umanitară pentru Refugiați Bihor, destinat cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, 
proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.   

(2) Centrul de Asistență Umanitară pentru Refugiați Bihor va funcționa în municipiul Oradea, Calea 
Aradului nr.87, în spațiul pus la dispoziție de Primăria Municipiului Oradea, sub coordonarea Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor. 

 
 
 



PREŞEDINTELE 
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PREFECT 
 

Dumitru ȚIPLEA 
 

 
(3) Activitățile în cadrul Centrului de Asistență Umanitară pentru Refugiați Bihor se vor desfășura în baza 

Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
(4) Administrarea spațiilor și cheltuielile ocazionate de funcționarea Centrului de Asistență Umanitară 

pentru Refugiați Bihor vor fi asigurate prin grija Primăriei Municipiului Oradea, conform reglementărilor legale în 
vigoare. 

(5) Ordinea și siguranța publică vor fi asigurate prin structurile M.A.I. potrivit prevederilor legale în vigoare. 
 

Art. 2 În cadrul Centrului de Asistență Umanitară pentru Refugiați Bihor vor activa instituții publice și 
organizații neguvernamentale, potrivit competențelor atribuite de legislația în vigoare, prin personal calificat și 
desemnat în acest sens, pe următoarele domenii de activitate în sprijinul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în 
situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina: 

- preluare, direcționare și informare persoane – Grupul de inițiativă „Bihor pentru Ucraina”; 
- asistență medicală – Direcția de Sănătate Publică Bihor – rol de coordonare; 
- asistență socială – Direcția de Asistență Socială Oradea; 
- asistență pentru cazare temporară – Grupul de inițiativă „Bihor pentru Ucraina”; 
- asistență specifică oferită de Organizația Crucea Roșie - Filiala Bihor; 
- asistență juridică privind azilul în România – Inspectoratul General pentru Imigrări prin Serviciul pentru 

Imigrări Bihor; 
- asistență privind încadrarea în muncă – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor; 
- asistență minori – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor;  
- asistență sanitară veterinară – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor; 
- asistență privind tranzitul frontalier – Grupul de inițiativă „Bihor pentru Ucraina”; 
- asistență privind transportul – Grupul de inițiativă „Bihor pentru Ucraina”; 
- asistență psihologică – Grupul de inițiativă „Bihor pentru Ucraina”; 
- asigurare translatori – Grupul de inițiativă „Bihor pentru Ucraina”. 
 
Art. 3 Centrul de Asistență Umanitară pentru Refugiați Bihor va fi organizat astfel încât să asigure spații 

de lucru pentru îndeplinirea atribuțiilor funcționale prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare, 
respectiv spații cu funcțiuni de repaus/odihnă și socializare.  

 
Art.4 Instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale, reprezentate în Centrul de Asistență Umanitară 

pentru Refugiați Bihor vor suporta cheltuielile cu personalul propriu, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor din 
competenţă,  potrivit legislației în vigoare. 
   

Art. 5 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crișana” al județului Bihor va comunica prezenta hotărâre 
către Centrul National pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţie, membrii Comitetului Județean pentru Situaţii 
de Urgenţă al județului Bihor, instituțiilor  și organizațiilor neguvernamentale reprezentate în Centrul de Asistență 
Umanitară pentru Refugiați Bihor și tuturor primăriilor din județ, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

 
Anexa nr.1 Regulamentul de organizare și funcționare a Centrul de Asistență Umanitară pentru Refugiați 

Bihor. 
 
 

 
 

 


