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PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

1177. Hotărârea privind înfiinţarea Grupului de lucru pentru 
implementarea administraţiei electronice în organele, 
serviciile şi administraţia Provinciei Autonome Voivo-
dina;

1178. Decizia privind destituirea magistratului Provinciei 
Autonome Voivodina, în baza sentinţei tribunalului;

1179. Decizia privind încetarea funcției secretarului pro-
vincial adjunct interimar pentru urbanism şi protecţia 
mediului;

1180. Decizia privind numirea subsecretarului interimar al 
Secretariatului Provincial pentru  Urbanism şi Protec-
ţia Mediului;

1181. Decizia privind numirea secretarului provincial adjunct 
interimar pentru urbanism şi protecţia mediului;

1182. Decizia privind numirea secretarului provincial adjunct 
interimar pentru urbanism şi protecţia mediului;

1183. Decizia privind numirea secretarului provincial adjunct 
interimar pentru urbanism şi protecţia mediului;

1184. Decizia privind numirea secretarului provincial adjunct 
interimar pentru urbanism şi protecţia mediului;

1185. Decizia privind destituirea directorului Institutului 
Provincial pentru Protecţia Monumentelor Cultura-
le-Petrovaradin;

1186. Decizia privind numirea directorului Institutului Pro-
vincial pentru Protecţia Monumentelor Culturale-Pe-
trovaradin;

1187. Decizia privind încetarea funcţiei directorului Cen-
trului Cultural al Voivodinei „Miloš Crnjanski“, Novi 
Sad;

1188. Decizia privind numirea directorului Centrului Cultu-
ral al Voivodinei „Miloš Crnjanski“, Novi Sad;

1189. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-9/2021-102;

1190. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-9/2021-103;

1191. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-9/2021-104;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, 
INFORMAREA PUBLICĂ ŞI RELAŢIILE CU 

COMUNITĂŢILE CONFESIONALE

1192. Decizia de completare a Deciziei privind înfiinţarea 
Comisiei pentru susţinerea examenului de specialitate 
al angajaţilor la muzee.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI 

MINORITĂŢILE NAŢIONALE - COMUNITĂŢILE 
NAŢIONALE

1193. Decizia privind aprobarea pentru editarea şi utilizarea 
manuscrisului manualului – Cultură muzicală 8, pen-
tru clasa a VIII-a a şcolii elementare, scris în limba şi 
grafia maghiară;

1194. Decizia de aprobare pentru editarea și utilizarea ma-
nuscrisului manualului Calculatoare şi informatica 1, 
pentru clasa  I de liceu, scris în limba și grafia maghia-
ră;

1195. Decizia privind aprobarea pentru editare şi utilizare a 
manuscrisului traducerii manualului Tehnica şi tehno-
logia 8, pentru clasa a VIII-a a şcolii elementare, scris 
în limba şi grafia croată;

1196. Decizia privind aprobarea pentru editare şi utilizare a 
manuscrisului traducerii setului de manuale Matema-
tică 4, pentru clasa a IV-a a şcolii elementare, scris în 
limba şi grafia croată;

1197. Decizia privind aprobarea pentru editarea şi utilizare a 
traducerii manualului Istorie 8, pentru clasa a VIII-a a 
şcolii elementare, scris în limba şi grafia ruteană;

1198. Decizia privind aprobarea pentru editare şi utilizare a  
traducerii manualului - Biologia 8, pentru clasa a VI-
II-a a şcolii elementare, scris în limba şi grafia ruteană;

1199. Decizia privind aprobarea pentru editarea și utilizarea 
manuscrisului traducerii manualului Chimie 1, pentru 
clasa I de liceu, scris în limba și grafia slovacă;

1200. Decizia privind aprobarea pentru editare şi utilizare a 
manuscrisului traducerii setului de manuale Natura şi 
societatea 3, pentru clasa a III-a a şcolii elementare, 
scris în limba şi grafia română;

PARTEA ANUNŢURI

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, 
INFORMAREA PUBLICĂ ŞI RELAŢIILE CU 

COMUNITĂŢILE CONFESIONALE

1201. Concurs pentru finanţarea proiectelor de protecţie, 
restaurare, reparare, digitalizare şi arhivare a mate-
rialului de arhivă film şi audio-vizual de importanţă 
pentru P.A. Voivodina;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA 
SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE 

ŞANSE

1202. Concurs public de repartizare a mijloacelor pentru rea-
lizarea programului pentru o nouă angajare a femeilor 
care sunt în situaţia violenţei în familie şi din partea 
partenerului în teritoriul P.A. Voivodina; 
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