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R E G U L A M E N T 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

CENTRULUI DE ASISTENȚĂ UMANITARĂ PENTRU REFUGIAȚI BIHOR 

 

 

 

CAPITOLUL I 

BAZA LEGALĂ 

 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordonanţa 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; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru 

privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 

centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

- Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- Legea nr. 95/2006 actualizată, privind reforma în domeniul sănătății; 

- Legea 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanţa 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; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară; 

- Hotărârea 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 
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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; 

- Hotărârea 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. 

 

 

CAPITOLUL II 

SCOPUL REGULAMENTULUI 

 

Art. 1 (1) Prin prezentul Regulament, se stabileşte modul de organizare şi 

funcţionare a Centrului de Asistență Umanitară pentru Refugiați Bihor. 

(2) Prezentul regulament stabilește atribuții specifice gestionării problematicii 

cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona 

conflictului armat din Ucraina, care vor fi îndeplinite de personal specializat din cadrul 

instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale, reprezentate în cadrul 

centrului, potrivit competențelor legale specifice domeniilor lor de activitate. 

 

 

CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA  

CENTRULUI DE ASISTENȚĂ UMANITARĂ PENTRU REFUGIAȚI BIHOR 

 

 

Art. 2 (1) Centrul de Asistență Umanitară pentru Refugiați Bihor va asigura 

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. 

(2) În cadrul Centrului de Asistență Umanitară pentru Refugiați Bihor se 

regăsesc reprezentanţi ai instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale, după 

cum urmează: 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor; 

- Direcția de Sănătate Publică Bihor; 

- Primăria Municipiului Oradea; 

- Direcția de Asistență Socială Oradea; 

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor; 

- Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor; 

- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor; 

- Inspectoratul General pentru Imigrări prin Serviciul pentru Imigrări Bihor; 

- Grupul de inițiativă „Bihor pentru Ucraina”; 

- Organizația Crucea Roșie Filiala Bihor. 
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 (3) Centrul de Asistență Umanitară pentru Refugiați Bihor este organizat şi 

funcţionează cu activitate permanentă în municipiul Oradea, Calea Aradului nr.87, în 

spațiul pus la dispoziție de Primăria Municipiului Oradea. 

 

(4) Reprezentanții instituțiilor publice și a organizațiilor neguvernamentale vor 

purta veste de identificare inscripționate și ecusoane, pe coduri de culori, care vor 

evidenția domeniul de activitate al purtătorului. 

 

(5) Organizarea spațiilor pe funcțiuni sunt prevăzute în anexa nr.1 la prezentul 

regulament. 

 

CAPITOLUL IV 

ATRIBUŢIILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI A  

ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE  

 

Art. 5  Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor are 

următoarele atribuții: 

➢ coordonează activitatea Centrului de Asistență Umanitară pentru Refugiați, 

denumit în continuare Centru, relaționând cu reprezentanții instituțiilor 

publice și organizațiilor neguvernamentale cu atribuții în acesta; 

➢ relaționează cu Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției 

Bihor pe problematica gestionării cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în 

situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina; 

➢ asigură relaționarea cu mass-media pe problematica gestionată de Centru. 

 

Art. 6 Direcția de Sănătate Publică Bihor are următoarele atribuții: 

➢ coordonează activitatea de asistență medicală în cadrul Centrului; 

➢ stabilește împreună cu conducătorii unităților spitalicești, măsuri 

organizatorice în vederea asigurării, prin personal calificat, a unui punct de 

asistență medicală cu activitate permanentă, în care se asigură evaluarea 

stării de sănătate și direcționarea către diverse servicii medicale în funcție de 

necesitate, intervenție în situații cu risc epidemiologic. 

 

Art. 7 Primăria Municipiului Oradea are următoarele atribuții: 

➢ asigură spațiul și cheltuielile aferente operaționalizării Centrului (regie, 

transport, dotări de birotică, IT&C, sau alte cheltuieli necesare bunei 

funcționări a centrului); 

➢ susține activitatea de operaționalizare și funcționare prin detașarea 

temporară de personal pentru funcționarea Centrului; 

 

Art. 8  Direcția de Asistență Socială Oradea are următoarele atribuții: 

➢ constituie un punct de informare, cu personal specializat, pentru informarea 

cetățenilor străini sau apatrizilor, privind drepturile de care pot beneficia; 

➢ asigură asistență socială și consiliere psihologică prin personal specializat; 

➢ asigură orientarea solicitanților către servicii specializate; 
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➢ asigură administrarea spațiilor Centrului și dotarea cu materiale și mijloace 

potrivit necesităților. 

 

Art. 9 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor are 

următoarele atribuții: 

➢ asigură solicitanților servicii specializate; 

➢ asigură cazare și protecție socială pentru mamele cu copii și minorii 

neînsoțiți. 

 

Art. 10 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor are 

următoarele atribuții: 

➢ furnizează informații privind asistența sanitară veterinară și condițiile 

privind circulația animalelor pe teritoriul României; 

➢ asigură prevenirea zoonozelor. 

 

Art. 11 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor are următoarele 

atribuții: 

➢ asigură punct de informare privind drepturile de care pot beneficia cetățenii 

străini sau apatrizii privind încadrarea în muncă;  

➢ asigură asistență privind încadrarea în muncă. 

 

Art. 12 Serviciul pentru Imigrări Bihor are următoarele atribuții: 

➢ asigură informarea privind drepturile de care pot beneficia cetățenii străini 

sau apatrizii privind azilul în România; 

➢ asigură asistență și informații privind regimul juridic al străinilor în 

România. 

 

Art. 13 Grupul de inițiativă „Bihor pentru Ucraina” are următoarele atribuții: 

➢ asigură fluxul cetățenilor străini și apatrizilor în Centru până la soluționarea 

cererilor acestora; 

➢ asigură un punct de înregistrare a cererilor de cazare, de unde se va relaționa 

cu Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Bihor în 

vederea soluționării acestora; 

➢ asigură un punct de informare și organizare a transportului cetățenilor străini 

și apatrizilor către alte destinații; 

➢ asigură asistență privind tranzitul frontalier; 

➢ asigură translatori pentru îndeplinirea funcțiunilor Centrului; 

➢ asigură gestionarea zonelor de repaus/odihnă și hrănire. 

 

Art. 14 Organizația Crucea Roșie Filiala Bihor are următoarele atribuții: 

➢ participă la asigurarea fluxului cetățenilor străini și apatrizilor în Centru 

până la soluționarea cererilor acestora; 

➢ asigură asistență specifică Organizației Crucea Roșie pentru reîntregirea 

familiilor cetățenilor străini și apatrizilor; 

➢ participă la gestionarea zonelor de repaus/odihnă și hrănire. 
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CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 15 (1) Centrul de Asistență Umanitară pentru Refugiați va funcționa cu 

activitate permanentă, 24 de ore din 24 de ore. 

(2) Pentru asigurarea funcțiunilor Centrului, reprezentanții instituțiilor publice și 

a organizațiilor neguvernamentale vor desfășura activitatea după cum urmează: 

➢ Coordonare Centru: activitatea permanentă, 24 de ore din 24 de ore; 

➢ Punct de asistență medicală: activitate permanentă, 24 de ore din 24 de ore; 

➢ Punct de informare asistență socială/psihologică: prezență fizică în Centru 

08.00-20.00, iar între 20.00-08.00 contact telefonic permanent; 

➢ Punct de asistență sanitară veterinară: prezență fizică în Centru 08.00-16.00, iar 

între 16.00-08.00 contact telefonic permanent; 

➢ Punct informare privind încadrarea în muncă: prezență fizică în Centru 08.00 – 

16.00, iar între 16.00-08.00 contact telefonic permanent; 

➢ Puncte de înregistrare, informare, cazare, transport, hrănire și odihnă: activitate 

permanentă, 24 de ore din 24 de ore; 

➢ Serviciul pentru Imigrări Bihor: telefonic, contact permanent. 

 

(3) Pentru gestionarea optimă a fluxului cetățenilor străini și apatrizilor în cadrul 

Centrului, structura și programul acestuia se va adapta corespunzător. 

 

Art.16  Conducătorii instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale vor 

asigura măsuri de instruire a personalului din subordine privind cunoaşterea 

prevederilor prezentului regulament de organizare şi funcţionare. 

 

Anexa nr. 1 Schița cu dispunerea funcțiunilor în cadrul Centrului de Asistență 

Umanitară pentru Refugiați Bihor. 
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INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII 

DE URGENȚĂ “CRIȘANA” AL 

JUDEȚULUI BIHOR 

General de Brigadă 

 

CABA SORIN MIHAI 

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

BIHOR 

Director Executiv 

 

RAHOTĂ DANIELA 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

ORADEA 

Director Adjunct 

 

ADINA CIUCIOIU 

D.G.A.S.P.C. Bihor 

Director General  

 

GACIU OTILIA CAMELIA 

 

D.S.V.S.A. BIHOR 

Director Executiv 

 

MOȚOC REMUS 

A.J.O.F.M. BIHOR 

Director Executiv 

 

BEKESI CSABA 

 

 

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI BIHOR 

Comisar șef 

 

DIMA SĂNDEL 

FUNDAȚIA COMUNITARĂ 

ORADEA 

 

POPA CĂTĂLIN 

CRUCEA ROȘIE BIHOR 

Director Filială 

 

PĂCALĂ MARIUS 


