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PARTEA GENERA LA

807.

În baza articolului 8 alineatul 1 punctul 10 din Hotărârea privind 
înfiinţarea Cancelariei pentru includerea romilor („Buletinul oficial al 
P.A. Voivodina”, nr. 8/2006 şi 46/17) şi articolului 17 alineatul 1 punc-
tul 10 din Statutul Cancelariei pentru includerea romilor şi Hotărârii 
privind acordarea de burse studenţilor Școlii de Înalte Studii de Spe-
cialitate pentru Instruirea Educatorilor „Mihailo Palov“ din Vârșeț, 
din 16.01.2020, Consiliul de administraţie al Cancelariei pe data de 
20.10.2020 a adoptat

REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA DE BURSE 
STUDENŢILOR 

Articolul 1

Prin prezentul Regulament se stabilesc mai detaliat condiţiile pen-
tru exercitarea dreptului studenţilor persoane aparţinând minorităţii 
naţionale rome care sunt înscrişi la Școala de Înalte Studii de Spe-
cialitate pentru Instruirea Educatorilor „Mihailo Palov“ din Vârșeț, 
programul de studii educator pentru copiii de vârsta preşcolară şi care 
frecventează cursurile în limba rromani şi studenţilor absolvenţi per-
soane aparţinând minorităţii naţionale rome  care se înscriu la studii 
profesionale de masterat la Școala de Înalte Studii de Specialitate pen-
tru Instruirea Educatorilor „Mihailo Palov“ din Vârșeț, la bursa pe 
care o acordă Cancelaria pentru includerea romilor, Novi Sad. 

Articolul 2

Studentul prevăzut la articolul 1 exercită dreptul de a primi bursă 
în baza Concursului public (în continuare: Concurs) pe care-l publică 
Cancelaria pentru includerea romilor. 

Concursul prevăzut la alineatul 1 din prezentul articol conţine mai 
ales: condiţiile pentru acordarea bursei, criteriile pentru stabilirea or-
dinii candidaţilor anunţaţi, procedura de desfăşurare a concursului,  
informaţii privind dovezile necesare, respectiv documentele şi terme-
nele pentru prezentarea cererii la concurs, precum şi cuantumul mij-
loacelor totale destinate pentru burse în anul şcolar şi cuantumul lunar 
al bursei pentru fiecare student. 

Articolul 3

Drept la bursa de student pentru studii profesionale de licenţă pe 
care o acordă Cancelaria pentru includerea romilor, Novi Sad, au stu-
denţii persoane aparţinând minorităţii naţionale rome: care sunt în-

scrişi pentru prima dată în anul şcolar curent la programul de studii 
educator pentru copiii de vârsta preşcolară şi care frecventează cur-
surile în limba romani, a căror şcolarizare este finanţată din bugetul 
Republicii Serbia, care în cursul studiilor nu au repetat nici un an  şi 
care au domiciliul în teritoriul Republicii Serbia. 

Drept la bursa de student pentru studii profesionale de masterat au 
studenţii care au absolvit Școala de Înalte Studii de Specialitate pentru 
Instruirea Educatorilor, la programul de studii educator pentru copiii 
de vârsta preşcolară şi care au frecventat cursurile în limba rromani, 
cu condiţia ca în anul şcolar curent să fie înscrişi în primul an la studii 
profesioanale de masterat la Şcoala de Înalte Studii menţionată şi care 
au domiciliul în teritoriul Republicii Serbia.

Cancelaria asigură burse pentru toţi studenţii persoane aparţinând 
minorităţii naţionale rome înscrişi în anul şcolar curent  în primul an 
la studii profesionale de licenţă, care îndeplinesc condiţiile prevăzute 
la alineatul 1 din prezentul articol, în timp ce clasamentul pentru stu-
denţii din ceilalţi ani de studii şi studenţii înscrişi la studii profesionale 
de masterat se va face conform succesului obţinut în cursul studiilor în 
cadrul mijloacelor asigurate pentru această destinaţie.  

Articolul 4

Studentul prezintă cererea la Concurs, pe formularul pentru con-
curs care se publică pe pagina de internet a Cancelariei www.inkluzi-
jaromavojvodina.org.

Anexat cererii studentul la studii profesionale de licenţă  prezintă 
următoarea documentaţie:

1. fotocopia buletinului de indentitate, 
2. declaraţia semnată că este persoană aparţinând minorităţii naţi-

onale rome,
3. adeverinţa Şcolii de Înalte Studii de Specialitate pentru Instru-

irea Educatorilor „Mihailo Palov“ că este înscris în anul şco-
lar curent, în anul de studii corespunzător, pentru prima dată cu 
statut de student care este finanţat din buget, cu nota medie în 
cursul studiilor (pentru studenţii din anul doi şi trei de studii), 

4. adeverinţa Şcolii de Înalte Studii de Specialitate pentru Instrui-
rea Educatorilor „Mihailo Palov“ că în cursul studiilor, studen-
tul nu a repetat nici un an (pentru studenţii din anul doi şi trei 
de studii),

Formularul declaraţiei se publică pe pagina de internet a Cancela-
riei. 
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Studentul la studii profesionale de masterat anexat cererii la con-
curs prezintă:

1. fotocopia buletinului de indentitate, 
2. declaraţia semnată că este persoană aparţinând minorităţii naţi-

onale rome,
3. adeverinţa Şcolii de Înalte Studii de Specialitate pentru Instru-

irea Educatorilor „Mihailo Palov“ că în anul şcolar curent este 
înscris în primul an la studii profesionale de masterat,

4. Diploma privind absolvirea Şcolii de Înalte Studii de Specia-
litate pentru Instruirea Educatorilor cu suplimentul la diplomă 
sau Adeverinţa privind absolvirea cu adeverinţa privind exa-
menele promovate, dacă nu a preluat diploma. 

Formularul declaraţiei se publică pe pagina de internet a Cancela-
riei.

 
Articolul 5

Concursul pentru acordarea de burse studenţilor va fi publicat în 
cursul lunii octombrie.  

Concursul va fi publicat în Buletinul oficial al Provinciei Autonome 
Voivodina şi pe pagina de internet a Cancelariei www.inkluzijaroma-
vojvodina.org.

Un exemplar al concursului va fi trimis şi Şcolii de Înalte Studii.

Termenul pentru prezentarea cererii la concurs nu poate fi mai scurt 
de 15 zile de la data publicării Concursului. 

Articolul 6

Concomitent cu publicarea concursului, directorul Cancelariei nu-
meşte Comisia pentru desfăşurarea concursului. 

Comisia este alcătuită din trei membri.

Cu privire la activitatea sa comisia ţine proces-verbal.

Pe baza clasamentului efectuat Comisia întocmeşte propunerea cla-
samentului, care va fi publicat pe pagina de internet a Cancelariei cel 
târziu în termen de trei zile de la data expirării termenului pentru pre-
zentarea cererilor la concurs. Un exemplar al propunerii clasamentului 
va fi trimis şi Şcolii de Înalte Studii.

Studentul are drept la contestaţie referitoare la clasamentul prevă-
zut la alineatul precedent în termen de 8 zile de la data publicării pro-
punerii clasamentului pe pagina de internet a Cancelariei. 

Contestaţia trebuie să fie justificată, respectiv trimisă cu documen-
taţia corespunzătoare.

Comisia examinează contestaţiile şi stabileşte lista clasamentului 
final care se publică pe pagina de internet a Cancelariei.

Hotărârea privind acordarea burselor va fi emisă de director pe baza 
listei clasamentului final şi va fi publicată pe pagina de internet.

Hotărârea prevăzută la alineatul precedent este definitivă. 

În urma emiterii Hotărârii privind acordarea burselor, Cancelaria 
cheamă toţi studenţii care au obţinut dreptul la bursă să semneze Con-
tractul şi să trimită fotocopia cardului de cont în dinari.    

Articolul 7

În baza Hotărârii directorului Cancelariei privind acordarea de bur-
se studenţilor, cu studenţii se încheie Contract privind acordarea de 
burse. 

Articolul 8

Bursa se acordă fără obligaţia de rambursare şi se plăteşte lunar în 
cuantumul care va fi stabilit de către Consiliul de administraţie pentru 
fiecare an şcolar, în conformitate cu mijloacele disponibile  în buget. 

Bursa se aprobă pentru anul şcolar, pe o durată de 10 luni, începând 
cu luna octombrie şi inclusiv cu luna septembrie a anului şcolar curent. 
Bursele nu se plătesc în cursul lunii iulie şi august. 

Bursa se plăteşte cel târziu până pe douăzeci în luna respectivă, în 
conformitate cu afluenţa mijloacelor în bugetul donatorului. 

Excepţional, plata bursei pentru luna octombrie poate fi efectuată şi 
în luna noiembrie  a anului şcolar curent. 

Bursierul este dator să frecventeze cu regularitate cursurile şi să-
şi îndeplinească obligaţiile care preced examenelor, fapt pe care-l va 
confirma prin verificarea semestrului. 

În urma verificării semestrului de iarnă respectiv de vară, studentul 
este obligat să trimită Cancelariei pentru includerea romilor, fotocopia 
carnetului de student prin care să dovedească efectuarea verificării. 

Articolul 9

Bursa se suspendată dacă studentul:

1. declară în formă scrisă că renunţă la bursa acordată, 
2. nu verifică semestrul de iarnă, respectiv de vară

Studentul, beneficiarul de mijloace este obligat să informeze fără 
întârziere Cancelaria pentru includerea romilor, donatorul de mijloa-
ce, cu privire la orice modificare care apare în urma încheierii Con-
tractului.

Articolul 10

Bursa va fi plătită pe contul studentului.

Articolul 11

Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării în Buletinul 
oficial al Provinciei Autonome Voivodina. 

NUMĂRUL: 647/20
Data: 20.10.2020

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
Ljiljana Mihajlović

„Mențiune:

În prezentul „Buletin oficial al P.A.V.“ nu se publică Partea specială şi Partea anunţuri, în conformitate cu articolul 
5 alineatul 2 din Hotărârea Adunării Provinciei privind publicarea reglementărilor și a altor acte  („Buletinul oficial al 
P.A.V.”, numerele: 54/14, 29/17 şi 12/18).
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PARTEA GENERALĂ

CANCELARIA PENTRU INCLUDEREA ROMILOR

807. Regulamentul privind acordarea de burse studenților;

PARTEA SPECIALĂ

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI 
MINORITĂȚILE NAȚIONALE – COMUNITĂȚILE 

NAȚIONALE

808. Decizia de aprobare pentru publicare și utilizare a ma-
nualului Cultura muzicală 6, pentru clasa a VI-a a școlii 
elementare în limba și grafia română;

809. Decizia de aprobare pentru publicare și utilizare a tra-
ducerii completului de manuale Tehnică și tehnologie 
7, pentru clasa a VII-a a școlii elementare în limba și 
grafia slovacă;

810. Decizia de aprobare pentru publicare și utilizare a tra-
ducerii completului de manuale Chimie VII, pentru cla-
sa a VII-a a școlii elementare în limba și grafia slovacă;

811. Decizia de aprobare pentru publicare și utilizare a tra-
ducerii manualului Cultura muzicală 1, pentru clasa I a 
liceului cu profilurile umanist, real și general, scris în 
limba și grafia croată;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, 
INFORMAREA PUBLICĂ ȘI RELAȚIILE CU 

COMUNITĂȚILE CONFESIONALE

812. Decizia de modificare a Deciziei privind înființarea Co-
misiei pentru susținerea examenului de specialitate al 
angajaților la arhive;

PARTEA ANUNȚURI

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ȘI 

SILVICULTURĂ

813. Hotărârea privind informarea semnatarului cererii pri-
vind neprocedarea la examinarea cererii și la adoptarea 
hotărârii conform concursurilor publicate la Secretari-
atul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor și 
Silvicultură, din cauza lipsei de mijloace financiare;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
URBANISM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

814. Concurs pentru cedarea spre folosință a unor părți ale 
zonelor piscicole din teritoriul Provinciei Autonome 
Voivodina;

CANCELARIA PENTRU INCLUDEREA ROMILOR

815. Concurs public pentru acordarea de burse studenților.
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