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PARTEA GENERA LA

1601.

În baza art. 35 și 36 alineatul 1 din Hotărârea Adunării Provinciei 
privind Guvernul Provincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul: 
37/14), raportat la Legea privind facturarea electronică („Monitorul 
oficial al R.S.”, numărul: 44/21), precum și la articolul 16 din Ordo-
nanța privind contabilitatea bugetară („Monitorul oficial al R.S”, nu-
merele: 125/03, 12/06 și 27/20), Guvernul Provincial, în ședința ținută 
pe data de 24 noiembrie 2021, a adoptat

ORDONANȚA PROVINCIALĂ
PRIVIND MODUL DE OPERARE CU FACTURILE 

ELECTRONICE 

Articolul 1

Prin prezenta ordonanță se stipulează modul de operare cu facturile 
electronice ale beneficiarilor direcți ai mijloacelor din bugetul Provin-
ciei Autonome Voivodina (în continuare: beneficiarii direcți ai buge-
tului P.A.V.) în sistemul informațional - de comunicații BISTrezor al 
Secretariatului Provincial pentru Finanțe. Sistemul informațional – de 
comunicații BISTrezor este un software în care organele provinciale 
își planifică și execută obligațiile (în continuare: BISTrezor).

Articolul 2

Unii termeni utilizați în prezenta ordonanță au următoarele semnificații:

1)  „factura electronică” este o cerere de plată în baza tranzacțiilor 
cu compensare; fiecare alt document care influențează plata, re-
spectiv nivelul de plată; factura care se emite pentru circulația 
fără compensare, precum și pentru avansurile primite, care sunt 
emise, transmise și primite într-un format structurat care permi-
te pe deplin prelucrarea elctronică și automată a datelor prin sis-
temul facturilor electronice;

2)  „BISTrezor” este sistemul informational - de comunicaţii al Se-
cretariatului Provincial pentru Finanţe, pe care-l dezvoltă Sec-
torul pentru sistemul informational al bugetului şi trezoreriei al 
Secretariatului Provincial pentru Finanţe pentru nevoile de pla-
nificare şi executare a bugetului Provinciei Autonome Voivodi-
na şi reprezintă sistemul informaţional integrat al bugetului şi 
trezoreriei P.A. Voivodina;

3)  „sistemul facturilor electronice” este o soluție informațională 
și tehnologică adminsitrată de mediatorul informațional central 
și prin intermediul căruia se efectuează emiterea, primirea, evi-
dența, prelucrarea și stocarea facturilor electronice;

4)  „destinatarul facturii electronice” este subiectul sectorului pu-
blic, subiectul sectorului privat beneficiarul voluntar al sistemu-
lui facturilor electronice, care primește factura electronică prin 
sistemul facturilor electronice;

5)  „emitentul facturii electronice” este subiectul sectorului privat 
și beneficiarul voluntar al sistemului facturilor electronice, care 
în mod direct emite, transmite și stochează factura electronică, 
prin sistemul facturilor electronice, precum și subiectul sectoru-
lui public, care în mod direct emite, transmite și stochează fac-
tura electronică, prin sistemul facturilor electronice;

6)  „beneficiarii direcți ai mijloacelor din bugetul P.A.V.” sunt or-
ganele Provinciei Autonome Voivodina și serviciile și direcțiile 
înființate de Guvernul Provincial.

Articolul 3

Beneficiarii direcți ai bugetului P.A.V., ca subiecții sectorului pu-
blic, preiau facturile electronice primite prin sistemul facturilor elec-
tronice (în continuare: SFE) și le verifică direct prin accesarea SFE.

Facturile electronice emise, beneficiarii direcți ai bugetului P.A.V. 
sunt obligați să le țină în evidența SFE.

Factura electronică reprezintă un document credibil dacă emitentul 
facturii electronice a transmis-o destinatarului facturii electronice, 
prin SFE. 

Articolul 4

În urma primirii  și verificării facturilor electronice, beneficiarii 
direcți ai bugetului P.A.V. – destinatarii facturilor electronice, au obli-
gația de a folosi BISTrezor în operarea cu facturile electronice.

Adunării Provinciei Autonome Voivodina, Serviciului Adunării 
Provinciei Autonome Voivodina, Protectorului Provincial al Cetățeni-
lor – Ombudsmanului și Magistraturii Provinciei Autonome Voivodi-
na, drept beneficiari direcți ai mijloacelor din bugetul Provinciei Au-
tonome Voivodina, care își planifică și execută bugetul în BISTrezor, 
li se recomandă să procedeze în conformitate cu dispozițiile prezentei 
ordonanțe.

Articolul 5

Operarea în BISTrezor cuprinde încărcarea, autentificarea și apro-
barea facturilor electronice primite și emise în BISTrezor la beneficia-
rii direcți ai bugetului P.A.V.
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Articolul 6

Beneficiarii direcți ai bugetului P.A.V. au obligația să autorizeze 
persoanele angajate, care în cadrul modulului BISTrezor, prevăzut 
pentru activitatea cu facturi electronice, pot efectua:

- încărcarea facturilor electronice;
- controlul și autentificarea facturilor electronice; 
- aprobarea pentru plată conform facturilor electronice (aproba-

rea înregistrării facturilor electronice).

Pentru efectuarea fiecărei operațiuni aparte prevăzute la alineatul 1 
din prezentul articol  poate fi autorizată o persoană.

Articolul 7

În urma încărcării facturilor electronice în BISTrezor, exercitării 
controlului, autentificării și aprobării persoanelor autorizate la benefi-
ciarii direcți ai bugetului P.A.V., sunt create condițiile pentru realiza-
rea obligațiilor conform facturilor electronice primite.

Articolul 8

Facturile electronice se stochează în BISTrezor în modul definit 
prin Legea privind facturarea electronică și în termenele stabilite prin 
reglementările care stipulează arhiva documentelor electronice.

Articolul 9

Secretariatul Provincial pentru Finanțe va elabora un ghid de utili-
zatori pentru operarea cu facturile electronice în BISTrezor, cel târziu 
până la începutul aplicării prezentei ordonanțe provinciale. 

 Articolul 10

Prezenta ordonanță provincială intră în vigoare a opta zi de la data 
publicării ei în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”, 
și se aplică din 1 ianuarie 2022.

GUVERNUL PROVINCIAL

127 Numărul: 031-341/2021
Novi Sad, 24 noiembrie 2021

PREȘEDINTELE
Guvernului provincial

Igor Mirović

 „Mențiune:

În prezentul „Buletin oficial al P.A.V.“ nu se publică Partea specială, în conformitate cu articolul 5 alineatul 2 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind publicarea reglementărilor și a altor acte  (“Buletinul oficial al P.A.V.”, numerele: 
54/2014, 29/17 şi 12/18). 
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PARTEA GENERALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

1601. Ordonanța provincială privind modul de operare cu 
facturile electronice; 

PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

1602. Decizia de avizare a Modificării şi completării Pla-
nului financiar al Institutului de Cultură al Rutenilor 
din Voivodina - Завод за културу Войводянских 
Руснацох, pentru anul 2021;

1603. Decizia de avizare a Modificării şi completării  Progra-
mului de activitate al Institutului de Cultură al Ruteni-
lor din Voivodina - Завод за културу Войводянских 
Руснацох, pentru anul 2021;

1604. Decizia privind încetarea activităţii în funcţia de se-
cretar provincial adjunct interimar pentru energetică, 
construcţii şi transporturi;

1605. Decizia privind numirea secretarului provincial 
adjunct interimar pentru energetică, construcţii şi 
transporturi;

1606. Decizia privind încetarea funcţiei directorului Cămi-
nului „Veternik” din Veternik;

1607. Decizia privind numirea directorului Căminului „Ve-
ternik” din Veternik;

1608. Decizia privind încetarea funcţiei directorului Centru-
lui Gerontologic „Srem” din Ruma;

1609. Decizia privind numirea directorului interimar al Cen-
trului Gerontologic „Srem” din Ruma;

1610. Decizia privind destituirea directorului interimar al 
Căminului Sanitar “Ruma” Ruma;

1611. Decizia privind numirea directorului interimar al Că-
minului Sanitar “Ruma” Ruma;

1612. Decizia de modificare a Deciziei privind folosirea mij-
loacelor din rezerva bugetară curentă 127 numărul: 
401-9/2021-59 din 28 mai 2021;

1613. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-9/2021-167;

PARTEA ANUNŢURI

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ECONOMIE ŞI TURISM

1614. Apel public pentru finanţarea practicii profesionale a 
celor mai buni absolvenţi ai facultăţilor cu sediul în 
teritoriul P.A. Voivodina care sunt în componenţa Uni-
versităţii al căror sediu este în teritoriul P.A. Voivodi-
na în anul şcolar 2020/2021;
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