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Ministerul Educaţiei - Ordin nr. 3363/2022 din 10 martie 2022 
 

Ordinul nr. 3363/2022 privind aprobarea componenţei 
Comisiei de coordonare a activităţii de repartizare a 

preşcolarilor/elevilor la unităţile de învăţământ în care pot 
desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile în 

care vor beneficia de asistenţă psihopedagogică şi 
consiliere, a procedurii de organizare şi funcţionare a 

acesteia şi pentru aprobarea Procedurii de înscriere ca 
audienţi la cursurile unităţilor de învăţământ a minorilor 

aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului 
armat din Ucraina şi intraţi pe teritoriul României   

 
În vigoare de la 11 martie 2022 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 245 din 11 martie 2022. Formă 

aplicabilă la 18 martie 2022. 
 
    Având în vedere:   
   - prevederile art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare;   
   - prevederile art. 11 alin. (4) şi art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de 
către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, 
proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările 
ulterioare;   
   - Referatul de aprobare nr. 428/DGIP din 8.03.2022 a proiectului de ordin 
privind aprobarea Procedurii privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de 
coordonare a activităţii de repartizare a preşcolarilor/elevilor la unităţile de 
învăţământ în care pot desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile 
în care vor beneficia de asistenţă psihopedagogică şi consiliere şi a Procedurii 
de înscriere ca audienţi în unităţile de învăţământ a minorilor aflaţi în situaţii 
deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intraţi pe teritoriul 
României,   
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare,   
 
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.   
 
   Art. 1. -   (1) Se aprobă componenţa Comisiei de coordonare a activităţii de 
repartizare a preşcolarilor/elevilor la unităţile de învăţământ în care pot 
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desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile în care vor beneficia de 
asistenţă psihopedagogică şi consiliere, care se constituie la nivelul fiecărui 
inspectorat şcolar astfel: inspectorul şcolar general, 2 inspectori şcolari, 3 cadre 
didactice şi un psiholog/consilier şcolar.   
   (2) Desemnarea nominală în comisia prevăzută la alin. (1) se face prin decizie 
a inspectorului şcolar general.   
   (3) Se aprobă Procedura privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de 
coordonare a activităţii de repartizare a preşcolarilor/elevilor la unităţile de 
învăţământ în care pot desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile 
în care vor beneficia de asistenţă psihopedagogică şi consiliere, prevăzută în 
anexa nr. 1.   
   (4) Se aprobă Procedura de înscriere ca audienţi la cursurile unităţilor de 
învăţământ a minorilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului 
armat din Ucraina şi intraţi pe teritoriul României, prevăzută în anexa nr. 2.   
   Art. 2. -   Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 3. -   Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală 
minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală management, resurse 
umane şi reţea şcolară, Direcţia generală economică din cadrul Ministerului 
Educaţiei, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin.   
   Art. 4. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
 

  
 Ministrul educaţiei, 

Sorin-Mihai Cîmpeanu 

 
    Bucureşti, 10 martie 2022.   
    Nr. 3.363.   
 

ANEXA Nr. 1    
 

PROCEDURĂ 
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de coordonare a activităţii de 

repartizare a preşcolarilor/elevilor la unităţile de învăţământ în care pot 
desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile în care vor beneficia 

de asistenţă psihopedagogică şi consiliere   
 

ANEXA Nr. 2    
 

PROCEDURĂ 
de înscriere ca audienţi la cursurile unităţilor de învăţământ a minorilor aflaţi în 
situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intraţi 

pe teritoriul României   
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