
                   R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  BOTOŞANI

H O T Ă R Â R E A
nr. 24 din 23.03.2022

privind aprobarea  Hotărârilor nr. 1/18.03.2022 și nr. 2/21.03.2022 ale Comisie de
coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în
care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de

asistență psihopedagogică și consiliere, constituită prin Decizia nr. 394/11.03.2022

În  temeiul  prevederilor  art.  22  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  21  din

15.04.2004 privind Sistemul Naţional  de Management al  Situaţiilor  de Urgenţă,  aprobată

şi modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G.

nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 și ale art. 10 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004,

pentru  aprobarea  Regulamentului  cadru  privind  structura  organizatorică,  atribuţiile,

funcţionarea  şi  dotarea  comitetelor  şi  centrelor  operative  pentru  situaţii  de  urgenţă,  cu

completările şi modificările ulterioare şi ale art. 12 din Regulamentul privind organizarea,

atribuţiile,  funcţionarea  şi  dotarea  comitetelor  şi  centrelor  operative  pentru  situaţii  de

urgenţă în judeţul Botoşani, aprobat prin Ordin al Prefectului nr. 95 din 30.03.2018,

În  temeiul  aprobării  în  şedinţa  extraordinară  din  data  de 23.03.2022 a  Comitetului

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani,

În temeiul:

Ø Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 15 din 27.02.2022 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, modificată și

completată  de  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  20  din  07.03.2022  privind

modificarea  și  completarea  unor  acte  normative,  precum și  pentru  stabilirea  unor  măsuri

de sprijin și asistență umanitară;
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Ø Ordonanței de Urgență nr. 53 din 03.11.2015 pentru stabilirea unor măsuri

aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți.

Ø Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194 din 12 decembrie 2002

(republicată) privind regimul străinilor în România;

Ø Ordinul nr. 3363/10.03.2022 privind aprobarea Comisie de coordonare a

activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în care pot

desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență

psihopedagogică și consiliere, a procedurii de organizare și funcționare a acesteia și pentru

aprobarea Procedurii de înscriere ca audienți la cursurile unităților de învățământ a

minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și

intrați pe teritoriul României;

Ø Adresa Inspectoratului Școlar Județean Botoșani nr. 3510 din 22.03.2022;

Ținând cont de :
Ø escaladarea conflictului armat dintre Ucraina și Rusia, sens în care se

înregistrează un aflux semnificativ de cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații

deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care intră în România

prin punctele de frontieră,

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al Județului Botoșani întrunit în
ședință extraordinară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Hotărârile nr. 1/18.03.2022 și nr. 2/21.03.2022 ale Comisie de

coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor/elevilor la unitățile de învățământ în

care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de

asistență psihopedagogică și consiliere, constituită prin Decizia nr. 394/11.03.2022, care

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Audienții, precum și elevii care solicită să participe la activități extrașcolare,

beneficiază de facilitățile pentru transport local în comun, precum și pentru transportul

intern auto, organizat la nivelul operatorilor de transport și/sau la nivelul unităților

administrativ teritoriale, pe tot parcursul anului calendaristic, similar cu elevii
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Hotiirf, rea nr. 2 121.03.2022

a Comisiei de coordonare a activitnfii de repartizare a preqcolarilor/elevilor la unitifile
de inviflmint in care pot desfiqura activitl{i educafionale, precum qi in institufiile in

care yor beneficia de asisten{i psihopedagogici qi consiliere,

constituitl prin Decizia nr. 394111.03.2022

in cadrul qedinfei de lucru a comisiei, din data de2l.03.2022,lacare au participat tofi
membrii desemnali prin Decizia inspectorului qcolar general, prof. dr. Ada Alexandrina
Macovei, nr. 394111.03.2022, constituitd in baza Ordinului Ministrului educafiei nr.

3363110.03.2022,

avdnd in vedere contextul actval, prezentat de preEedintele comisiei, atdt la qedinfa cu
directorii qi directorii adjuncfi din unitEfile de inv6[6m6nt preuniversitar din judeful Botoqani,
la data de 16.03.2022, cdt qi la Eedinfa operativl din data de 18.03.2022, carc a avut loc la
Institufia Prefectului judefului Botoqani,

prezentdnd confinutul adresei w. 3212116.03.2022, emise de Inspectoratul qcolar
judefean Botoqani cdtre unitdtile de invdfdmdnt din judef, precum qi Procedura operafionald
privind recunoaqterea qi echivalarea studiilor efectuate in strdin6tate nr.97ltl.l0.202t, edifia
l,revizia 3, publicatd pe site-ul Inspectoratului qcolar judefean Botoqani, in vigoare,

pe baza centralizdrii cererilor qi documentelor de identitate (lipsesc documentele de

studii) primite de lap6rintelrcprezentant legal/autoritate competentI/reprezentant Grup operativ
pentru minori neinsofifi ai minorului, in numdr de 11 cereri pentru I I copii/elevi ucraineni,
inregistrate la unitafle de invlf6mdnt de pe ruzajudefului qi la Inspectoratul qcolar judefean

Botoqani, din care un numdr de 8 elevi solicitd calitateade audient qi 3 elevi doresc sE participe
la activitEfi extraqcolare, coresptrudtoare unui numdr de 6 unitdli de inv[fdmdnt (conform
anexei),

am hotlrflt urmltoarele:

l. Art. 1. Se completeazd" Hotdrdrea nr. ll L8.03.2022, astfel la Colegiul Na{ional,, A,T.
Larian" vor fi rcpartiza[i elevi ucrainieni in calitate de audient, care nu vorbesc limba
romdnE.

2. Preqcolariii elevii au fost repartiza\i conform cererilor depuse, Anexa l.
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3. Hotirdrea comisiei va fi comunicat6 pentru verificare qi aprobare, Inspectoratului pentru
situafii de urgenf6'Nicolae Iorga" Botoqani, in vederea emiterii unei hotdrdri, la nivelul
CJSU Botoqani.

Inspector qcolar general,

Preqedintele Comisiei de coordonare a activitdtii de repartizarc a

/elevilor din judeful Botoqani

d$-
Secretarul comisiei: Prof. Irina Juglan
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