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PARTEA GENERA LA

365.

În baza articolelor 35 şi 36 alineatul 2 din Hotărârea Adunării 
Provinciei privind Guvernul Provincial („Buletinul oficial al P.A.V.”, 
numărul 37/2014) şi articolului 27 alineatul 9  din Legea privind pro-
prietatea publică („Monitorul oficial al RS”, numerele:  72/11, 88/13, 
105/14, 104/16-altă lege, 108/16, 113/17 și 95/18), Guvernul Provincial, 
în ședința ținută pe data de 10 martie 2022, a adoptat

HOTĂRÂREA 
DE COMPLETARE A HOTĂRÂRII

PRIVIND STABILIREA LOCUINŢELOR 
PENTRU NEVOILE DE SERVICIU

Articolul 1

În Hotărârea privind stabilirea locuinţelor pentru nevoile de servi-
ciu („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 15/2002, 9/05, 4/06, 34/18 şi 31/20) 
la articolul 2 alineatul 1 la punctul 18) după cuvintele: „din Novi Sad” 
punctul se înlocuieşte cu virgulă şi se adaugă punctul 19) cu următorul 
cuprins:

„19) apartamentul numărul 2, parter, clădirea numărul 1, suprafaţa 
25 m2, strada Sonje Marinković numărul 3, din Novi Sad.”

Articolul 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare a opta zi de la data publicării în 
„Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.

GUVERNUL PROVINCIAL

127 Numărul: 031-6/2020-1 
Novi Sad, 10 martie 2022

PREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

Igor Mirović

366.

În baza articolului 16, 24 şi 43 din Hotărârea Adunării Provinci-
ei privind administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V.”, 
numerele: 37/2014, 54/2014-altă hotărâre, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 
66/2020 şi 38/21), articolului 11 din Hotărârea Adunării Provinciei pri-

vind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2022 („Bu-
letinul oficial al P.A.V.”, numerele: 54/2021 şi 07/2022-reechilibrare) 
şi Planul provincial de acțiune pentru ocuparea forței de muncă în 
Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2022 („Buletinul oficial al 
P.A.V.”, numărul 11/2022), Secretariatul Provincial pentru Economie 
și Turism (în continuare: Secretariatul) adoptă

REGULAMENTUL 
PRIVIND REPARTIZAREA SUBVENŢIILOR 

PENTRU AUTOOCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 
ÎN  PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA

PENTRU ANUL 2022 

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Prin Regulamentul privind repartizarea subvențiilor pentru auto-
ocuparea forței de muncă în Provincia Autonomă Voivodina în anul 
2022 (în continuare: Regulamentul) se reglementează, obiectivele, 
destinația și nivelul mijloacelor, dreptul de participare și condițiile 
de participare la apelul public, documentația obligatorie, procedura 
de acordare a mijloacelor, criteriile pentru repartizarea mijloacelor, 
încheierea contractelor cu beneficiarii de mijloace, obligațiile benefici-
arilor de mijloace, urmărirea executării obligațiilor contractuale și alte 
probleme de interes pentru realizarea Apelului public pentru reparti-
zarea subvențiilor pentru auto-ocuparea forței de muncă în Provincia 
Autonomă Voivodina pentru anul 2022 (în continuare:  Apelul public), 
care se desfășoară în cooperare cu Serviciul Național pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (în continuare: SNOFM). 

Mijloacele pentru această destinație au fost asigurate prin Hotărâ-
rea Adunării Provinciei privind bugetul P.A. Voivodina pentru anul 
2022 , în cadrul Programului 0803 – Politica activă pentru ocuparea 
forței de muncă, activitatea de program 1001 – Politica activă pentru 
ocuparea forței de muncă în P.A. Voivodina, clasificarea economică 
4541 – Subvenţii curente întreprinderilor private, sursa de finanţare 01 
00 Venituri şi încasări generale din buget.

OBIECTIVUL

Articolul 2

Secretariatul în conformitate cu Planul provincial de acțiune pentru 
ocuparea forței de muncă în Provincia Autonomă Voivodina pentru 
anul 2022 (în continuare: PPAOFM), repartizează subvențiile pentru 
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autoocuparea forței de muncă în vederea înființării activității sau a 
unei alte forme de antreprenoriat de către șomer sau prin asocierea 
mai multor șomeri, precum și pentru înființarea societății comerciale 
în cazul în care fondatorul își începe raportul de muncă în aceasta, cu 
scopul angajării persoanelor din evidența SNOFM și reducerii șoma-
jului în teritoriul P.A.Voivodina.

DESTINAȚIA MIJLOACELOR

Articolul 3

Subvenţia pentru autoocuparea forţei de muncă (în continuare: Sub-
venţia) se acordă şomerului care se ține în evidenţa Serviciului Nați-
onal pentru Ocuparea Forței de Muncă din teritoriul P.A. Voivodina, 
în vederea înființării unui atelier sau a unei alte forme de antrepriză 
de către șomer sau prin asocierea mai multor șomeri, precum și pen-
tru înființarea unei societăți comerciale în care fondatorul își începe 
raportul de muncă.

Subvenția se acordă șomerului într-o sumă unică de 300.000,00 di-
nari.

Ajutor profesional cu scopul stimulării autoocupării forței de muncă 
șomerul obține prin serviciile de consiliere și informative în centrele 
de afaceri, instruiri din domeniul antreprizei, mentoring și instruiri 
specializate ale Centrului Educativ şi SNOFM.

Subvenția pentru autoocuparea forței de muncă reprezintă ajutorul 
de stat de mică valoare (de minimis).

APELUL PUBLIC PENTRU ACORDAREA SUBVENȚIILOR

Articolul 4

Mijloacele se acordă în baza Apelului public pe care-l publică Se-
cretariatul.

Apelul public este publicat în „Buletinul oficial al P.A. Voivodina”, 
într-un cotidian care se distribuie pe întreg teritoriu P.A. Voivodina 
în limba sârbă, în „Poslovi” – ziarul de publicitate al SNOFM  şi la 
site-ul Secretariatului www.spriv.vojvodina.gov.rs şi SNOFM www.
nsz.gov.rs.

Elementele obligatorii ale Apelului public sunt: denumirea actului 
în baza căruia se publică, nivelul mijloacelor totale care se acordă, 
destinația mijloacelor, subiecții care pot participa, condițiile de par-
ticipare, documentația care se prezintă anexată cererii, condițiile de 
participare, termenul pentru prezentarea cererilor, criteriile pentru 
evaluarea cererilor și alte date de importanță 

DREPTUL DE PARTICIPARE LA APELUL PUBLIC

Articolul 5

Drept la acordarea mijloacelor are şomerul care se ține în evidenţa 
SNOFM din teritoriul Provinciei AutonomeVoivodina (în continuare: 
Filiala SNOFM), care a terminat cursul de formare profesională din 
domeniul antreprizei conform planului și programului de instruire la 
SNOFM sau la o altă organizație corespunzătoare.

Dreptul la subvenţie poate fi exercitat pentru: înființarea unui atelier 
sau a unei alte forme de antrepriză de către șomer sau a asocierii mai 
multor șomeri, precum și pentru înființarea unei societăți comerciale, 
în care fondatorul își începe raportul de muncă.

Dreptul la Subvenție nu se poate exercita pentru:  efectuarea activi-
tății în cadrul gospodăriei agricole individuale, cooperativei și asocia-
ției; pentru efectuarea activității sub codul 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 
01.5, 01.6, 35.14, 35.23, 49.32, 66.12 sau 92.0; dacă persoana și-a exer-
citat dreptul la plata compensării bănești în perioada precedentă în 
cuantumul unic pentru autoocuparea forței de muncă și dacă persoana 
deja a folosit Subvenția Secretariatului sau a altor donatori de mijloace 
pentru același program de subvenționare.  

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA APELUL PUBLIC

Articolul 6

Șomerul poate depune Cererea cu planul de afaceri (în continuare:  
Cererea) la Apelul public cu condiţia ca:

- să fie în evidența Filialei SNOFM;
- să fie terminat cursul de formare profesională din domeniul an-

treprizei conform planului și programului de instruire la SNO-
FM sau la o altă organizație corespunzătoare.

DOCUMENTAŢIA CARE SE PREZINTĂ LA APELUL PUBLIC

Articolul 7

Participantul la Apelul public prezintă:

- cererea cu planul de afaceri pe formularul prescris;
- dovada privind terminarea formării profesionale, dacă nu a ter-

minat-o în organizarea SNOFM;
- declaraţia în scris a semnatarului cererii privind toate ajutoa-

rele de stat de minimis pe care le-a primit în perioada  fiscală 
precedentă de trei ani şi dacă şi în ce temei i-a fost deja acor-
dat ajutor de stat pentru aceleeaşi cheltuieli justificate sau de-
claraţia semnatarului cererii precum că n-a folosit ajutorul de 
stat.

Cererea se prezintă în exclusivitate pe formularul care se poate pre-
lua de pe prezentarea internet a Secretariatului  www.spriv.vojvodina.
gov.rs  şi SNOFM www.nsz.gov.rs și cu documentația aferentă se tri-
mite pe adresa unității organizatorice competente a Filialei SNOFM 
conform domiciliului, respectiv reședinței, personal sau prin poștă. 

Termenul de prezentare a cererilor se stabilește în Apelul public.

În urma prezentării cererii și înainte de adoptarea hotărârii, par-
ticipantul își poate înregistra activitatea, ceea ce reprezintă garanția 
pentru primirea Subvenției.

Cererile care nu sunt prezentate în conformitate cu alineatele 1 și 2 
din prezentul articol vor fi respinse.

Participantul poate prezenta o singură cerere la Apelul public.

Secretariatul îşi rezervă dreptul de a-i solicita semnatarului cererii, 
după necesitate, documentaţie şi informaţii suplimentare.

Documentația prezentată la Apelul public nu se restituie.

PROCEDAREA CU CERERILE

Articolul 8

Filiala SNOFM verifică îndeplinirea condițiilor generale ale Apelu-
lui public, acordă puncte cererilor și întocmește lista cererilor prezen-
tate, pe care, împreună cu un exemplar al cererii, o trimite Serviciului 
Provincial pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare: SPOFM) 
spre avizare.  SPOFM trimite Secretariatului avizul şi exemplarul ce-
rerii spre procedarea în continuare.

Filiala SNOFM va respinge cererile care:

- nu au sosit în timp util;
- nepermise (cererile prezentate de către persoanele neautoriza-

te și subiecții care nu sunt prevăzuți prin Apelul public și care 
sunt opuse dispozițiilor Regulamentului și Apelului public) şi

- cererile ilizibile şi incomplete (cererile la care nu sunt anexa-
te toate dovezile necesare, cererile nesemnate, cu datele cores-
punzătoare obligatorii necompletate, cele completate cu creio-
nul, cererile trimise prin fax sau poşta electronică (e-mail), ce-
rerile care nu sunt prezentate pe formularul corespunzător, care 
conţin date ilizibile şi indescifrabile etc.
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PROCEDURA DE ACORDARE A MIJLOACELOR

Articolul 9

Secretarul provincial înființează prin decizie Comisia pentru exa-
minarea cererilor și elaborarea proiectelor de hotărâri pentru acorda-
rea subvenţiilor (în continuare: Comisia).

Membrii Comisiei se numesc din rândul angajaţilor la Secretariat, 
dar pot fi angajaţi şi specialişti din domeniul pentru care a fost publicat 
Apelul public.

Membrii comisiei sunt obligați să semneze declarația că nu au un 
interes privat în legătură cu activitatea și deciderea Comisiei, respectiv 
cu desfășurarea Apelului public. (Declarația privind inexistarea con-
flictului de interese).

După necesitate, la propunerea Comisiei, secretarul provincial poa-
te ordona să se exercite control suplimentar asupra conformării datelor 
din Cerere cu starea de fapt la fața locului la semnatarul cererii, fapt 
asupra căruia se va întocmi proces-verbal. 

Comisia întocmește proiectul hotărârii în baza Cererii, propunerii 
listei cu puncte a SNOFM și punctelor suplimentare. 

Secretarul provincial examinează propunerile Comisiei şi emite 
Hotărârea privind repartizarea subvenţiilor (în continuare: Hotărârea).

Hotărârea se publică pe pagina de internet a Secretariatului www.
spriv.vojvodina.gov.rs.

CRITERIILE SUPLIMENTARE PENTRU ACORDAREA MIJLOACELOR

Articolul 10

Comisia întocmește proiectul hotărârii în baza Cererii, propunerii listei cu puncte a SNOFM și punctelor suplimentare. 

Punctele suplimentare ale Comisiei:

Producţia 20 puncte

Contribuția comunității locale
Foarte semnificativă 20 puncte

Importantă 10 puncte

Gradul de durabilitate a activităţii

Înalt peste 5 ani 20 puncte

Mediu- de la 2 până la 5 ani 10 puncte

Scăzut până la 24 de luni 5 puncte

Pe lângă condițiile menționate, prin Apelul public pot fi definite și alte criterii.

CONTRACTUL PRIVIND ACORDAREA SUBVENŢIILOR

Articolul 11

În baza Hotărârii, Secretariatul, Filiala SNOFM și persoana căreia 
i-a fost aprobată subvenția (în continuare: beneficiarul de mijloace), 
vor încheia contractul privind folosirea subvențiilor pentru autoocu-
parea forței de muncă, prin care se stipulează drepturile și obligațiile 
reciproce ale părților contractante. 

Beneficiarul de mijloace, înaintea încheierii contractului remite Fi-
lialei SNOFM:

- fotocopia deciziei organului competent privind înregistrarea în 
registru (în cazul în care nu este menționată data  începerii ac-
tivității în decizia privind înregistrarea în registru, este nece-
sar a se remite și decizia privind începerea activității);

- fotocopia deciziei privind CIF-ul;
- fotocopia specimenului de semnături ale persoanelor autorizate 

pentru reprezentare;
- două fotocopii ale specimenului de semnături pentru contrul cu 

destinații speciale deschis la  

Direcția de Trezorerie;

- fotocopia buletinului de identitate al beneficiarului de mijloa-
ce;

- fotocopia buletinului de identitate al girantului și alte dovezi în 
dependență de statutul girantului și 

- acordul în scris al semnatarului cererii și al girantului pentru 
colectarea și elaborarea datelor cu caracter personal..

- mijloc de asigurare: două cambii în alb identice trasate ale be-
neficiarului de mijloace cu un girant, cu autorizația cambială. 

Girant poate fi orice persoană fizică cu capacitate de exercițiu, cu 
venit lunar garantat sub formă de salariu sau pensie, independent de 
nivelul venitului, precum și persoana fizică care își efectuează activi-
tatea independent (antreprenorul).

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI DE MIJLOACE

Articolul 12

Beneficiarul de mijloace este obligat:

- să înceapă efectuarea activității înregistrate cel târziu până la 
data semnării contractului;

- să efectueze activitatea înregistrată în teritoriul P.A.Voivodina, 
în perioada contractată de cel puţin 12 luni începând de la data 
efectuării activității;

- să cheltuiască mijloacele conform destinațiilor și să remită cu 
regularitate dovada de îndeplinire a impozitelor şi contribuți-
ilor pentru asigurarea socială obligatorie cel puțin 12 luni de 
la începerea efectuării activității și

- să informeze Filiala SNOFM despre orice modificare care are 
un impact asupra realizării contractului, în  termen de 15 zile 
de la data apariției modificării.

Beneficiarul de mijloace are posibilitatea pentru întreruperea temporară 
a activității de cel mult 12 luni conform deciziei ARE sau a unui alt organ.

OBLIGAȚIILE SECRETARIATULUI

Articolul 13

Secretariatul este obligat, în conformitate cu afluenţa mijloacelor în bu-
getul P.A. Voivodina, să efectueze într-o sumă unică plata mijloacelor către 
beneficiarul de mijloace pe contul cu destinaţii speciale deschis la Direcţia 
de Trezorerie, în urma remiterii documentației prevăzute prin contract.

SUPRAVEGHEREA EXECUTĂRII CONTRACTULUI

Articolul 14

Beneficiarul de mijloace este obligat ca mijloacele repartizate să le folo-
sească legal și conform destinațiilor și asupra acestui fapt să remită dovezi 
Filialei SNOFM, care controlează periodic realizarea obligației contractuale.
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Mijloacele din bugetul P.A. Voivodina care fac obiectul contrac-
tului, sunt supuse controlului aplicării legii din domeniul gestionării 
material-financiare și folosirii în baza legii şi conform destinaţiei a 
mijloacelor, pe care-l exercită serviciul de inspecție bugetară a P.A.
Voivodina.

În cazul în care beneficiarul de mijloace nu realizează obligațiile 
definite prin contract, este obligat să restituie mijloacele pentru partea 
nerealizată a obligației contractuale, majorate cu cuantumul dobânzii 
legale penalizatoare de la data plății mijloacelor.

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 15

Regulamentul intră în vigoare în a opta zi de la data publicării în 
„Buletinul oficial al P.A. Voivodina“, iar dispozițiile acestuia se vor 
aplica în urma publicării Apelului public.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI 
TURISM

Numărul: 144-401-4810/2022-03
Data: 10.03.2022

Secretarul provincial 
s.s. dr. Nenad Ivanišević

367.

În baza articolului 16, 24 şi 43 din Hotărârea Adunării Provinci-
ei privind administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 
37/2014, 54/2014– hotărâre, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 şi 
38/21), articolului 11 din Hotărârea Adunării Provinciei privind buge-
tul P.A. Voivodina pentru anul 2022  („Buletinul oficial al P.A. V.“, nr. 
54/2021 și 7/2022-reechilibrare) și Planul provincial de acțiune pentru 
ocuparea forței de muncă în Provincia Autonomă Voivodina pentru 
anul 2022 („Buletinul oficial al P.A.V.“, numărul 112022),Secretariatul 
Provincial pentru Economie și Turism (în continuare: Secretariatul) 
adoptă

REGULAMENTUL 
PRIVIND ACORDAREA SUBVENŢIILOR 

PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DIN RÂNDUL 
ŞOMERILOR

ÎN  PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA 
PENTRU ANUL 2022 

DISPOZIȚIILE GENERALE

Articolul 1

Prin Regulamentul privind acordarea subvenţiilor pentru ocu-
parea forţei de muncă din rândul şomerilor în Provincia Autonomă 
Voivodina în anul 2022 (în continuare:  Regulamentul), se regle-
mentează scopurile, destinaţia şi nivelul mijloacelor, dreptul de 
participare şi condiţiile pentru participarea la apelul public, docu-
mentaţia obligatorie, procedura de acordare a subvenţiei, criteriile 
pentru acordare, încheierea contractului cu beneficiarii mijloace-
lor, obligaţiile beneficiarilor de mijloace, supravegherea execută-
rii obligaţiilor contractuale şi alte probleme de importanţă pentru 
realizarea Apelului public privind acordarea subvenţiilor pentru 
ocuparea forţei de muncă din rândul şomerilor în anul 2022 (în 
continuare:  Apelul public), care se desfășoară în cooperare cu Ser-
viciul Național pentru Ocuparea Forței de Muncă (în continuare: 
SNOFM). 

Mijloacele pentru această destinație au fost asigurate prin Hotărâ-
rea Adunării Provinciei privind bugetul P.A. Voivodina pentru anul 
2022 , în cadrul Programului 0803 – Politica activă pentru ocuparea 
forței de muncă, activitatea de program 1001 – Politica activă pentru 
ocuparea forței de muncă în P.A. Voivodina, clasificarea economică 
4541 – Subvenţii curente întreprinderilor private, sursa de finanţare 01 
00 Venituri generale şi încasări din buget.

OBIECTIVUL

Articolul 2

Secretariatul, în conformitate cu Planul provincial de acțiune 
pentru ocuparea forței de muncă în Provincia Autonomă Voivodina 
pentru anul 2022 (în continuare: PPAOFM) acordă subvenţii anga-
jatorilor care aparţin sectorului privat, pentru angajarea şomerilor 
care se ţin în evidenţa SNOFM în teritoriul P.A. Voivodina, cu sco-
pul reducerii şomajului şi impulsionării ocupării forţei de muncă din 
rândul şomerilor.  

DESTINAȚIA MIJLOACELOR

Articolul 3

Subvenţia pentru ocuparea forţei de muncă din rândul şomerilor (în 
continuare: Subvenția), în cuantum de 250.000,00 dinari pe şomer, se 
aprobă angajatorilor care aparţin sectorului privat pentru angajarea 
şomerilor care se ţin în evidenţa Serviciului Naţional pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă în teritoriul P.A. Voivodina. 

Subvenția reprezintă ajutor de stat de valoare mică (de minimis).

Angajatorul are obligaţia de a cheltui mijloacele conform destina-
ţiei, respectiv ca în perioada de 12 luni de la data începerii raportu-
lui de muncă pe o perioadă nedeterminată, să achite cu regularitate 
impozitele şi contribuţiile pentru asigurările sociale obligatorii şi cu 
privire la acest fapt să remită justificarea pentru perioada menţio-
nată. 

APELUL PUBLIC PENTRU ACORDAREA SUBVENȚIILOR

Articolul 4

Mijloacele se acordă în baza Apelului public pe care-l publică Se-
cretariatul.

Elementele obligatorii ale Apelului public sunt: denumirea actului 
în baza căruia se publică, nivelul mijloacelor totale care se acordă, 
destinația mijloacelor, subiecții care pot participa, condițiile de par-
ticipare, documentația care se prezintă anexată cererii, condițiile de 
participare, termenul pentru prezentarea cererilor, criteriile pentru 
evaluarea cererilor și alte date de importanță

Apelul public este publicat în „Buletinul oficial al P.A. Voivodina”, 
într-un cotidian care se distribuie pe întreg teritoriu P.A. Voivodina 
în limba sârbă, în „Poslovi” – ziarul de publicitate al SNOFM  şi la 
site-ul Secretariatului www.spriv.vojvodina.gov.rs şi SNOFM www.
nsz.gov.rs.

DREPTUL DE PARTICIPARE LA APELUL PUBLIC

Articolul 5

Dreptul de a concura au angajatorii care aparţin sectorului privat, 
respectiv antreprenorii  şi persoanele juridice la care cota-parte a capi-
talului privat este în structura de proprietar 100%.

Dreptul la subvenţie nu poate fi exercitat de:  organele de stat, 
organizaţiile şi alţi beneficiari direcţi şi indirecţi ai mijloacelor bu-
getare, cooperative şi asociaţii; semnatarii cererii care efectuează 
activităţi cu cifrul 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 66.12 sau 
92.0; beneficiarii mijloacelor care nu şi-au îndeplinit obligaţia con-
tractuală precedentă faţă Secretariat sau de SNOFM, iar obligaţia 
contractuală a expirat, precum şi beneficiarii mijloacelor a căror 
obligaţie contractuală precedentă este în curs şi se constată că nu 
o îndeplinesc cu regularitate și subiecţii economici care întâmpină 
greutăţi, în sensul articolului 2 alineatul 1 punctul 5) din Ordo-
nanţa privind principiile de acordare a ajutorului de stat („Moni-
torul oficial al RS”, numărul 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 
şi 97/2013);
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CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA APELUL PUBLIC

Articolul 6

Angajatorul poate prezenta Cererea cu planul de afaceri (în contni-
nuare:  Cererea) pentru Apelul public sub următoarele condiții: 

- are înregistrat sediu sau unitate de gestiune în teritoriul P.A. 
Voivodina;

- aparţine sectorului privat (antreprenorii şi persoanele juridice 
la care cota-parte a capitalului privat  

- este în structura de proprietar 100%);
- este înregistrat cel puţin şase luni înainte de data prezentării ce-

rerii;
- în ultimele trei luni care preced lunii în care a fost prezentată 

cererea nu a redus numărul  
- angajaţilor pe timp nedeterminat, cu excepţia cazului de fluc-

tuaţie normală a angajaţilor (încetarea raportului de muncă pe 
timp limitat, exercitarea dreptului la pensie etc.);

- îşi achită cu regularitate obligaţiile în baza contribuţiei pentru 
asigurarea socială obligatorie pentru  

- angajaţi,
- ultimele şase luni nu a fost mai mult de 30 de zile în continuu 

evidenţiat în registrul  
- debitorilor perceperii forţate a Băncii Naţionale a Serbiei, re-

spectiv în blocare; 
- şomerul pe data prezentării cererii să se afle în evidenţa Filialei 

SNOFM; 
- şomerului, pentru care se solicită subvenţia, nu a fost în raport 

de muncă pe timp  
- pe timp nedeterminat la semnatarul cererii sau persoana afilia-

tă, cel puţin șase luni înainte de prezentarea cererii; 
- a achitat obligaţiile contractuale anterioare şi alte obligaţii faţă 

de Secretariat şi faţă de alţi donatori  
- de mijloace pentru acelaşi sau pentru alte programe de ocupare 

a forţei de muncă, cu excepţia obligaţiilor a căror realizare este 
în desfăşurare, dacă sunt achitate cu regularitate şi  

- se află în cadrul permis al cuantumului destinat pentru de mini-
mis ajutor de stat în  

- anul fiscal în curs şi în perioada fiscală precedentă de doi ani, 
în conformitate cu Ordonanţa privind regulile pentru acordarea 
ajutorului de stat.  

DOCUMENTAŢIA CARE SE PREZINTĂ LA APELUL PUBLIC

Articolul 7

La apelul public publicat se prezintă următoarea documentație:
formularul completat - Cererea;

- declaraţia în scris a semnatarului cererii privind toate ajutoare-
le de stat de minimis pe care le-a  

- primit în perioada fiscală precedentă de trei ani şi dacă şi în ce 
temei i-a fost deja acordat ajutor de stat pentru aceleaşi cheltu-
ieli justificate;

- originalul sau fotocopia deciziei organului competent privind 
înscrierea în registru, dacă  

- semnatarul cererii nu este înregistrat la ARE, respectiv hotărâ-
rea organului competent privind înfiinţarea unităţilor organiza-
ţionale în teritoriul P.A. Voivodina şi

- adeverinţa băncii privind traficul pe contul curent al angajato-
rului pentru ultimele trei luni care  

- preced lunii în care a fost prezentată cererea;

Cererea se prezintă în exclusivitate pe formularul care se poate pre-
lua de pe site-ul Secretariatului www.spriv.vojvodina.gov.rs  şi SNO-
FM www.nsz.gov.rs  împreună cu documentaţia aferentă se remit pe 
adresa unităţii organizatorice competente a SNOFM conform sediului 
angajatorului sau a unităţii organizatorice, prin poştă sau personal, în 
trei exemplare.  

Termenul de prezentare a cererilor se stabilește în Apelul public.

În urma prezentării cererii, iar înainte de emiterea deciziei, angaja-
torul poate să angajeze persoană pe timp nedeterminat pentru care a 
prezentat cererea pentru obţinerea Subvenţiei, având în vedere faptul 
că aceasta nu reprezintă o garanţie pentru obţinerea Subvenţiei. 

Cererile care nu au fost prezentate în conformitate cu articolul 7 
alineatele 2 şi 3 din prezentul regulament vor fi respinse.

Pe durata Apelului public, angajatorul poate prezenta o singură Ce-
rere pentru angajarea cel mult a 5 persoane.

Secretariatul își rezervă dreptul de a solicita și alte dovezi relevante 
pentru decidere.

Documentația prezentată la Apelul public nu se restituie.

PROCEDAREA CU CERERILE

Articolul 8

Filiala Serviciului Național pentru Ocuparea Forței de Muncă în 
teritoriul P.A. Voivodina (în continuare: Filiala SNOFM), verifică 
îndeplinirea condițiilor generale ale Apelului public, acordă punctele 
cererilor și întocmește lista cererilor prezentate.  Lista cererilor pre-
zentate și câte un exemplar al cererii, Filiala SNOFM remite Serviciu-
lui Provincial de Ocupare a Forței de Muncă (în continuare: SPOFM) 
spre avizare.  SPOFM remite avizul Secretariatului și un exemplar al 
cererii.

Filiala SNOFM va respinge cererile care:

- nu au sosit în timp util;
- cererile nepermise (cererile prezentate de către persoanele şi 

subiecţii neautorizaţi care nu sunt  
- prevăzuţi în concurs, respectiv cererile care sunt opuse dispo-

ziţiilor prevăzute în Regulament şi Anunțul public);
- cererile ilizibile şi incomplete (cererile la care nu sunt anexate 

toate dovezile necesare, cererile 
- nesemnate, cu date obligatorii corespunzătoare necompletate, 

completate cu creionul, cererile trimise prin fax sau poşta elec-
tronică (e-mail), cererile care nu sunt prezentate pe formularul 
corespunzător, cele care conţin date ilizibile şi indescifrabile 
etc.);

- în cazul în care se stabilește că paricipantul nu și-a îndeplinit 
obligațiile contractuale precedente față de  

Secretariat, SNOFM sau autoguvernarea locală, iar obligația con-
tractuală a expirat, precum și participantul a cărui obligație contrac-
tuală anterioară este în curs, și se stabilește că nu o îndeplinește cu 
regularitate.

PROCEDURA DE ACORDARE A MIJLOACELOR

Articolul 9

Secretarul provincial înființează prin decizie Comisia pentru exa-
minarea cererilor și elaborarea proiectelor de hotărâri pentru acorda-
rea subvenţiilor (în continuare: Comisia).

Membrii Comisiei se numesc din rândul angajaţilor la Secretariat, 
dar pot fi angajaţi şi specialişti din domeniul pentru care a fost publicat 
Apelul public.

Membrii comisiei sunt obligați să semneze declarația că nu au un 
interes privat în legătură cu activitatea și deciderea Comisiei, respectiv 
cu desfășurarea Apelului public. (Declarația privind inexistarea con-
flictului de interese).

După necesitate, la propunerea Comisiei, secretarul provincial poa-
te ordona să se exercite control suplimentar asupra conformării datelor 
din Cerere cu starea de fapt la fața locului la semnatarul cererii, fapt 
asupra căruia se va întocmi proces-verbal.
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Comisia întocmește proiectul hotărârii în baza Cererii, propunerii 
listei cu puncte a SNOFM și punctelor suplimentare. 

Secretarul provincial examinează propunerile Comisiei şi emite 
Hotărârea privind acordarea subvențiilor pentru auto-ocupare a forței 
de muncă (în continuare: Hotărârea).

Hotărârea se publică pe pagina de internet a Secretariatului www.
spriv.vojvodina.gov.rs. şi pe panoul de afişare a Filialei SNOFM com-
petente.

CRITERIILE SUPLIMENTARE PENTRU ACORDAREA MIJLOACELOR

Articolul 10

Punctele suplimentare ale Comisiei:

Producţia 20 puncte

Contribuție comunității locale
Foarte semnificativă 20 puncte

Important 10 puncte

Gradul de durabilitate a activităţii

Înalt peste 5 ani 20 puncte

Mediu- de la 2 până la 5 ani 10 puncte

Scăzut până la 24 de luni 5 puncte

Pe lângă criteriile menționate, prin Apelul public pot fi definite și criterii suplimentare.

CONTRACTUL PRIVIND ACORDAREA SUBVENŢIILOR

Articolul 11

În baza Hotărârii, Secretariatul, Filiala SNOFM și Angajatorul că-
reia i-a fost aprobată subvenția (în continuare: beneficiarul de mijloa-
ce), vor încheia contractul privind folosirea subvențiilor, prin care se 
stipulează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante.

Beneficiarul de mijloace înaintea încheierii contractului remite Fi-
lialei SNOFM:

- dovadă privind încheierea raportului de muncă pe timp nede-
terminat, cu program de muncă complet, pentru  

- persoana care se angajează (contractul de muncă);
- fotocopia specimenului de semnături ale persoanelor autorizate 

pentru reprezentare,
- - fotocopia specimenului de semnături pentru contul cu desti-

naţii fixe deschis la Direcţia pentru 

Trezoreriei; 

- mijloacele corespunzătoare de asigurare a obligaţiilor contrac-
tuale;

- fotocopia/buletinul de identitate citit al persoanei responsabile 
la beneficiarul de mijloace şi girantului şi alte  

- dovezi  în dependenţă de statutul girantului şi 
- acordul în scris al semnatarului cererii și al girantului pentru 

colectarea și elaborarea datelor 
- cu caracter personal.

Mijloacele de asigurare a obligaţiilor contractuale sunt:

PENTRU ANTREPRENOR:

Pentru mijloacele aprobate în cuantum de până la 1.250.000,00 di-
nari - două cambii personale trasate în alb identice ale beneficiarului 
de mijloace  cu un girant şi cu autorizaţia în baza cambiei. 

PENTRU PERSOANA JURIDICĂ:

Pentru mijloacele aprobate în cuantum de până la 1.250.000,00 di-
nari - două cambii personale trasate în alb identice cu autorizaţia în 
baza cambiei. 

Girantul poate fi fiecare persoană fizică cu capacitate de exerciţiu, 
care primeşte venituri lunare cu regularitate, salariu sau pensie, indi-
ferent de suma încasărilor, precum şi persoana fizică care îşi desfăşoa-
ră activitatea independent (antreprenor).

Cambiile, în conformitate cu Legea privind operaţiunile de decon-
tare („Buletinul oficial al R.F.I.”, nr. 03/02 şi 05/03 şi „Monitorul ofici-
al al RS“, nr. 43/04, 62/06, 111/09 şi 31/11) şi Hotărârea privind condi-
ţiile mai detaliate, conţinutul şi  modul de ţinere a registrului cambiilor 
şi autorizaţiilor  („Monitorul oficial al R.S.”, numărul  56/11), semna-
tarul cererii este nevoit să efectueze înscrierea cambiilor în Registrul 
cambiilor şi autorizaţiilor.

Garanţia băncii – termenul de valabilitate de șase luni mai mult de-
cât perioada obligației contractuale, dar în cazul înlocuirii persoanei 
în cursul obligaţiei contractuale, angajatorul este dator să prezinte o 
nouă garanţie bancară cu termenul de valabilitate prelungit. 

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI DE MIJLOACE

Articolul 12

Beneficiarul de mijloace este obligat:

- să încheie raport de muncă cu şomerul în conformitate cu le-
gea, pe timp nedeterminat,  

- cu program de muncă deplin, în conformitate cu apelul public;
- să cheltuie mijloacele conform destinaţiei şi în baza legii, în 

conformitate cu articolul 3  din Regulament.
- să prezinte dovezi la Filiala SNOFM cu privire la îndeplinirea 

obligaţiilor prevăzute la punctul 2) din prezentul articol şi
- să informeze Filiala SNOFM despre orice modificare care are 

un impact asupra realizării contractului, în 
- termen de 15 zile de la data apariției modificării.

OBLIGAȚIILE SECRETARIATULUI

Articolul 13

Secretariatul este obligat, în conformitate cu afluenţa mijloacelor 
în bugetul P.A. Voivodina, să efectueze într-o sumă unică plata mij-
loacelor către beneficiarul de mijloace pe contul cu destinaţii speciale 
deschis la Direcţia de Trezorerie, în urma remiterii documentației pre-
văzute prin contract.

SUPRAVEGHEREA EXECUTĂRII CONTRACTULUI

Articolul 14

Beneficiarul de mijloace este obligat ca mijloacele repartizate să 
le folosească legal și conform destinațiilor și asupra acestui fapt să 
remită dovezi Filialei SNOFM, care controlează periodic realizarea 
obligației contractuale.
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Mijloacele din bugetul P.A. Voivodina care fac obiectul contrac-
tului, sunt supuse controlului aplicării legii din domeniul gestionării 
material-financiare și folosirii în baza legii şi conform destinaţiei a 
mijloacelor, pe care-l exercită serviciul de inspecție bugetară a P.A.
Voivodina.

În caz de schimbare a persoanelor, persoana care schimbă trebuie 
să fie ținută în evidență a șomerilor înainte de realizarea a schimbării, 
dar nu și în momentul prezentării Cererii.  Schimbarea trebuie execu-
tată în termen de 30 de zile de la data încetării raportului de muncă a 
persoanei precedente.  În cazurile justificate, respectiv dacă nu există 
o persoană înlocuitoare adecvată în evidențele angajaților, schimbarea 
se poate executa şi în urma expirării termenului menţionat, cu prelun-
girea supravegherii obligaţiei contractuale. 

În cazul în care se ajunge la neîndeplinirea obligației contractuale, 
angajatorul este obligat să execute restituirea mijloacelor pentru par-
tea nerealizată a obligației contractuale, majorat cu cuantumul dobân-
zii legale penalizatoare de la data achitării mijloacelor. 

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 15

Regulamentul intră în vigoare în a opta zi de la data publicării în 
„Buletinul oficial al P.A. Voivodina“, iar dispozițiile acestuia se vor 
aplica în urma publicării Apelului public.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI 
TURISM

Numărul: 144-401-4811/2022-03
Data: 10.03.2022 

Secretarul provincial
s.s. dr. Nenad Ivanišević

368.

În baza articolului 16, 24 şi 43 din Hotărârea Adunării Provinciei 
privind administrația provincială („Buletinul oficial al P.A.V.ˮ , numă-
rul 37/2014, 54/2014– hotărâre, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 
şi 38/2021), articolului 11 din Hotărârea Adunării Provinciei privind 
bugetul P.A. Voivodina pentru anul 2022  („Buletinul oficial al P.A. 
V.“, nr. 54/2019 și 07/22-reechilibrare), în conformitate cu Ordonanța 
privind mijloacele de stimulare a programelor sau a unei părți care 
lipsește a mijloacelor pentru finanțarea programelor de interes public 
pe care le realizează asociațiile („Monitorul oficial al R.S.”, numărul 
16/18) și Planul provincial de acţiuni al ocupării forţei de muncă în 
Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2022 („Buletinul oficial al 
P.A.V.”, numărul: 11/2022), Secretariatul Provincial pentru Economie 
şi Turism  (în continuare:  Secretariatul) adoptă

REGULAMENTUL
PRIVIND ACORDAREA MIJLOACELOR PENTRU 

FINANȚAREA  
DESFĂȘURĂRII LUCRĂRILOR PUBLICE 

ÎN TERITORIUL  
PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA  

PENTRU ANUL 2022 

DISPOZIȚIILE GENERALE

Articolul 1

Prin Regulamentul privind acordarea de mijloace pentru finanţa-
rea desfășurării lucrărilor publice în teritoriul P.A. Voivodina în anul 
2022 (în continuare: Regulamentul) se reglementează, obiectivele, 
destinația și nivelul mijloacelor, dreptul de participare și condițiile 
de participare la apelul public, documentația obligatorie, procedura 
de acordare a mijloacelor, criteriile pentru repartizarea mijloacelor, 
încheierea contractelor cu beneficiarii de mijloace, obligațiile benefi-
ciarilor de mijloace, urmărirea executării obligațiilor contractuale și 
alte probleme de interes pentru realizarea Concursului public pentru 

finanţarea desfășurării lucrărilor publice în teritoriul Provincia Auto-
nomă Voivodina pentru anul 2022 (în continuare: Concursul public), 
care se desfășoară în cooperare cu Serviciul Național pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (în continuare: SNOFM).

Mijloacele pentru această destinație au fost asigurate prin Hotărâ-
rea Adunării Provinciei privind bugetul P.A. Voivodina pentru anul 
2022 , în cadrul Programului 0803 – Politica activă pentru ocuparea 
forței de muncă, activitatea de program 1001 – Politica activă pentru 
ocuparea forței de muncă în P.A. Voivodina, clasificarea economică 
4819 – Dotații instituțiilor nonprofit, sursa de finanţare 01 00 Venituri 
generale şi încasări din buget.

OBIECTIVELE 

Articolul 2

Lucrările publice reprezintă o măsură a politicii active de ocupare a 
forței de muncă pe care le organizează Secretariatul, în conformitate 
cu Planul provincial de acţiuni al ocupării forţei de muncă în P.A.Voi-
vodina pentru anul 2022, cu scopul angajării în muncă a unui șomer și 
a șomerilor cu necesitatea asistenței sociale, păstrării și avansării ap-
titudinilor profesionale ale  șomerilor, precum și în vederea realizării 
unui anumit interes social.

În teritoriul P. A.Voivodina, lucrările publice  se pot organiza și des-
fășura în domeniile: 

• Activităţilor sociale și umanitare,
• Întreţinerii şi reconstruirii infrastructurii publice,
• Întreținerii și protecției mediului și naturii și
• Activităților turistice și culturale.

Durata maximă a unei lucrări publice în conformitate cu mijloacele 
financiare disponibile, este până la patru luni.

Prin contractul privind munca temporară și provizorie se va stabili 
numărul de zile lucrătoare pentru fiecare persoană inclusă în lucrările 
publice.

DESTINAȚIA MIJLOACELOR

Articolul 3

Mijloacele destinate pentru desfășurarea lucrărilor publice se folo-
sesc pentru:  

1. plata compensării pentru munca realizată în baza contractului 
privind munca temporară și provizorie, persoanelor incluse în lucră-
rile publice, la nivel de 22.000,00 dinari, la nivel lunar, pentru tim-
pul complet al orelor de muncă, respectiv proporțional cu perioada 
de angajare în muncă la nivel lunar care se majorează pentru taxa și 
contribuțiile aferente  pentru asigurarea socială obligatorie, incluse în 
conformitate cu legea.  Compensarea mențíonată cuprinde și cheltuie-
lile de navetă la și de la locul de muncă 

2. compensarea cheltuielilor de desfășurare a lucrărilor publice, în 
toate domeniile de desfășurare, și anume:

• 1.000,00 dinari pe persoană, pentru lucrările publice care du-
rează o lună;

• 1.500,00 dinari pe persoană, pentru lucrările publice care du-
rează o două luni;

• 2.000,00 dinari pe persoană, pentru lucrările publice care du-
rează o trei și patru luni. 

CONCURSUL PUBLIC PENTRU ACORDAREA 
MIJLOACELOR 

Articolul 4

Mijloacele prevăzute la alineatul 1 din Regulament sunt destinate 
asociațiilor care au statutul de persoană juridică, respectiv care sunt 
înscrise în Registrul Agenției pentru Registre Economice cu sediul în 
teritoriul Provinciei Autonome Voivodina.
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Elementele obligatorii ale Concursului public sunt: denumirea actu-
lui în baza căruia se publică Concursul, destinația mijloacelor, nivelul 
mijloacelor totale, cuantumul mijloacelor conform destinației, perioa-
da de realizare a proiectului, dreptul și condițiile de participare, mo-
dul și termenul de prezentare a cererilor, criteriile și parametrii pentru 
evaluarea cererilor, documentația obligatorie care se prezintă anexată 
cererii, precum și alte date care sunt de interes pentru desfășurarea 
Concursului public, respectiv pentru stabilirea eligibilității semnata-
rului cererii. 

Textul concursului public se publică în „Buletinul oficial al Pro-
vinciei Autonome Voivodina”, într-un cotidian care se distribuie pe 
întreg teritoriu P.A. Voivodina în limba sârbă, în „Poslovi” – ziarul de 
publicitate al SNOFM  şi și pe paginile de internet ale Secretariatului 
www.spriv.vojvodina.gov.rs şi SNOFM www.nsz.gov.rs și pe portalul 
e-Administraţie.

Termenul de prezentare a cererii la Concurs nu poate fi mai scurt de 
15 zile, de la data publicării Concursului public.

DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PUBLIC 

Articolul 5

Drept de participare la Concursul public au asociațiile care au sta-
tutul de persoană juridică, cu sediul în teritoriul Provinciei Autonome 
Voivodina, care sunt înregistrate în Registrul pe care-l poartă Agen-
ția pentru Registre Economice cu statut activ, care prin programele 
lor afirmă și stimulează scopurile Concursului public (în continuare:  
Semnatarul cererii).

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PUBLIC

Articolul 6

Semnatarul cererii participă la Concursul public, sub următoarele 
condiții:

1. să aibă sediul în teritoriul P.A. Voivodina;
2. să fie asociația înregistrată pentru programul care face obiectul 

lucrăriilor publice;
3. să fie înregistrat în Agenția pentru Registre Economice cel târ-

ziu 60 de zile înainte de data publicării Concursului public; 
4. să aplice cu un singur proiect;
5. să angajeze persoana neangajată, care pe data prezentării cere-

rii se află în evidența filialei Serviciului Național pentru Ocu-
parea Forței de Muncă în teritoriul P.A. Voivodina (în conti-
nuare:  Filiala SNOFM), 

6. că asociația și-a îndeplinit obligațiile contractuale anterioare 
față de Secretariat, SNOFM sau autoguvernarea locală con-
form concursurilor publice din anii precedenți, dar obligația 
contractuală a expirat, precum și asociația a cărei obligație 
contractuală este în curs de realizare, dar se stabilește că nu 
se execută cu regularitate.

Semnatarul cererii pentru desfășurarea lucrării publice, drept exe-
cutant al lucrării publice poate angaja, fără compensare, angajatorii 
din sectorul public sau privat.

Pe lângă condițiile menționate, prin Concursul public pot fi definite 
și condiții suplimentare.

DOCUMENTAŢIA CARE SE PREZINTĂ LA CONCURSUL 
PUBLIC

Articolul 7

Semnatarul cererii la Concursul public prezintă:

1. formularul cererii completat (se preia de pe site-ulwww.spriv.
vojvodina.gov.rs oriwww.nsz.gov.rs); 

2. fotocopia deciziei organului competent privind înscrierea în re-
gistru;

3. formularul SA;

4. Fotocopia Statutului care dovedește că asociația este înregis-
trată pentru programul care face obiectul lucrării publice, au 
autentificarea vizibilă a ARE;

5. fotografia amplasamentului de excutare a lucrării publice – 
pentru lucrările publice care se desfășoară în domeniul întreți-
nerii și reînnoirii infrastructurii publice și întreținerii și pro-
tecției mediului și naturii (maxim trei fotografii pentru fieca-
re locație);

6. fotocopia licenței de prestare a serviciilor menționate, în con-
formitate cu reglementările din domeniul protecției sociale, 
pentru lucrările publice care se desfășoară în domeniul pro-
tecției sociale, respectiv care se referă la prestarea unor ser-
vicii de protecția socială (servicii zilnice în comunitate – asis-
tență în casă și altele, servicii de sprijin pentru viața indepen-
dentă – asistența personală și altele) și

7.  Informații privind beneficiarii de servicii (numărul și structu-
ra) – pentru angajator – de executanți ai lucrării publice  din 
domeniul protecției sociale și muncii umanitare.  

Cererea cu planul de afaceri se prezintă în exclusivitate pe formu-
larul care se poate prelua de pe prezentarea internet a Secretariatului 
www.spriv.vojvodina.gov.rs  și SNOFM www.nsz.gov.rs  cu documen-
tația aferentă se remită la adresa unității organizatorice competente a 
SNOFM conform domiciliului, respectiv reședinței, personal sau prin 
poștă, în trei exemplare..

Secretariatul își reține dreptul de a solicita și alte dovezi și docu-
mentație de interes pentru desfășurarea procedurii pentru decidere și 
aprobare a mijloacelor pentru desfășurarea lucrărilor publice.

PROCEDAREA CU CERERILE

Articolul 8

Secretarul Provincial pentru Economie și Turism (în continuare: 
Secretarul Provincial) va înfiinţa prin decizie Comisia 

Cererile sosite vor fi procesate de către Comisia pentru examinarea 
cererilor cu documentaţia anexată, evaluarea şi elaborarea propunerii 
pentru repartizarea mijloacelor (în continuare: Comisia). 

Membrii Comisiei se numesc din rândul angajaţilor la Secretariat, 
dar pot fi angajaţi şi specialişti din domeniul pentru care a fost publicat 
Concursul.

Membrii Comisiei nu pot fi în același timp și Beneficiarii de mjloace 
conform Concursului care se desfășoară și sunt obligați să semneze 
Declarația privind inexistența conflictului de interese.

Exactitatea datelor Comisia stabileşte în baza documentaţiei pre-
zentate  şi în baza declaraţiei pe care o semnează persoana responsabi-
lă a Semnatarului cererii.

După necesitate, la propunerea Comisiei, secretarul provincial poa-
te ordona exercitarea controlului suplimentar pentru conformarea da-
telor din cererea pentru concurs şi documentaţia remisă cu starea de 
fapt la faţa locului la beneficiarul de mijloace, faptul despre care se va 
întocmi un raport/proces-verbal. 

Comisia va respinge cererile Semnatarilor care:

• u sosit după expirarea termenului prevăzut (cererile care sunt 
prezentate în urma expirării termenului prevăzut în Concursul 
public);; cererile care sunt prezentate în urma expirării terme-
nului prevăzut  în concurs). Cererea în timp util se consideră 
cererea predată cel târziu pe data expirării termenului direct la 
registratura Secretariatului sau care cel târziu în aceeași zi este 
trimisă prin poștă Secretariatului, ceea ce se confirmă prin si-
giliu sau adeverința poștei sau unui alt curier profesional;

• cererile nepermise (cererile prezentate de către persoanele şi 
subiecţii neautorizaţi care nu sunt prevăzuţi în Concursul pu-
blic, respectiv cererile care nu se referă la destinațiile prevăzu-
te prin Cpncurs și care sunt opuse dispozițiilor Regulamentului 
și Concursului public);
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• cererile ilizibile şi incomplete (cererile la care nu sunt anexate 
toate dovezile necesare, cererile nesemnate, cu rubrici necom-
pletate, cele completate cu creionul, cererile trimise prin fax sau 
poşta electronică (e-mail), cererile care nu sunt prezentate pe for-
mularul corespunzător, fără datele obligatorii completate în ce-
rere, cele care conţin date ilizibile şi indescifrabile etc.), cererile 
la care nu a fost anexată documentaţia necesară, solicitată;

• dacă se dovedeşte că au folosit Mijloacele Secretariatului, dar 
în termenul contractat nu și-au achitat obligațiile contractuale 
față de Secretariat sau faţă de predecesorul juridic al acestuia 
(Secretariatul Provincial pentru Economie, Ocuparea Forței de 
Muncă și Egalitatea de Șanse).

CRITERIILE PENTRU ACORDAREA MIJLOACELOR

Articolul 9

Cu ocazia deciderii privind aprobarea Mijloacelor se vor lua în considerare următoarele criterii:  

CRITERIILE PUNCTE

1. Servicii culturale și artistice 15

2. Lucrările publice prevăd angajamentul persoanelor cu gradul de pregătire profesională III 
și IV 15

3. Lucrările publice prevăd prevăd angajamentul persoanelor cu gradul de pregătire profesio-
nală superior sau înalt 10

4. Gradul de dezvoltare al unității autoguvernării locale (după localitatea unde se desfăşoară 
manifestarea) Grupul IV : 20

Grupul III: 10

Grupul II: 5

5. Interes al lucrării publice 

- republican 15

- provincial 10

- local 5

6. Originalitatea și autencititatea lucrării publice 10

Pe lângă criteriile menționate, prin Concursul public pot fi definite și criterii suplimentare.

Procedura de repartizare a Mijloacelor şi deciderea

Articolul 10

În urma expirării termenului de prezentare a cererii la Concursul 
public, Filiala SNOFM verifică îndeplinirea condițiilor generale ale 
Concursului public, acordă punctele și întocmește lista cererilor pre-
zentate.  Lista cererilor prezentate și câte un exemplar al cererii, Filiala 
SNOFM remite Serviciului Provincial de Ocupare a Forței de Muncă 
(în continuare:  SPOFM) spre avizare.   SPOFM remite avizul Secre-
tariatului și un exemplar al cererii.

Comisia evaluează cererile în baza criteriilor prevăzute la articolul 
9 din prezentul regulament și întocmește lista de evaluare și clasament 
al proiectelor prezentate.  

Termenul de stabilire a listei prevăzute la alineatul 2 din prezentul 
articol, nu poate depăși 60 de zile de la data expirării termenului pen-
tru prezentarea cererilor. 

Lista prevăzută la alineatul 2 din prezentul articol se publică pe pa-
gina oficială de internet a Secretariatului și pe portalul e-Administrație. 

Participanții la concurs au drept la acces la cererile prezentate și 
documentația anexată în termen de trei zile lucrătoare de la data publi-
cării listei prevăzute la alineatul 2 din prezentul articol. 

Asupra listei prevăzute la alineatul 2 din prezentul articol partici-
panții la concurs au drept la recurs  în termen de opt zile de la data 
publicării acesteia.  

Hotărârea privind recursul trebuie să fie justificată și o adoptă Se-
cretariatul în termen de 15 zile de la data recepției acestuia. 

Hotărârea privind repartizarea mijloacelor Secretariatul o adoptă în 
termen de 30 de zile de la data expirării termenului pentru prezentarea 
recursului. 

Hotărârea prevăzută la alineatul 8 din prezentul articol se publică 
pe pagina oficială de internet a Secretariatului și pe portalul e-Admi-
nistrație.   

Hotărârea prevăzută la alineatul 8 din prezentul articol este definiti-
vă și împotriva ei nu se poate prezenta calea juridică de atac.

Cuantumul mijloacelor aprobate poate fi mai mic decât cuantumul 
mijloacelor solicitate.

CONTRACTUL PRIVIND ACORDAREA MIJLOACELOR

Articolul 11

În baza Hotărârii, Secretariatul, Filiala SNOFM și beneficiarul de 
mijloace căruia i-a fost aprobată finanțarea (în continuare:  beneficia-
rul de mijloace), vor încheia contractul prin care se stipulează dreptu-
rile și obligațiile reciproce.

Beneficiarul de mijloace înainte de încheiere a contractului remite 
Filialei SNOFM:

• Declarația semnată și autentificată privind avizarea cuantumul 
aprobat de mijloace;

• Declarația semnată și autentificată privind inexistarea conflic-
telor de interese;

• Declarația semnată și autentificată privind posesia actului in-
tern pentru politica anticorupţie;

• contractul privind activitățile temporare și provizorii cu per-
soana neangajată, precum și dovada  privind angajarea persoa-
nei în cadrul lucrărilor publice;

• noul plan de termene, dacă în procedura examinării cererii pen-
tru desfășurarea lucrării publice a fost efectuată corecția nu-
mărului de persoane și/sau duratei lucrării publice;

• specificarea mijloacelor/materialului pentru muncă în confor-
mitate cu mijloacele aprobate pentru cheltuielile desfășurării 
lucrării publice;
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• mijlocul de asigurare a obligațiilor contratuale – două cam-
bii  în alb individuale, cu autorizația de cambie, înregistrate la 
bancă;

• adeverința privind primirea Cererii pentru înregistrarea cambi-
ei;

• fotocopia/buletinul de identitate citit al persoanei responsabile 
a beneficiarului de mijloace; 

• contractul privind cooperarea în afaceri a semnatarului cere-
rii și angajatorului – executantului lucrări publice (dacă exis-
tă) și

• Fotocopia specimenului de semnături de la Direcția de Trezore-
rie, dacă există contul deschis cu destinații în dinari CUBMP 
(codul unic al beneficiarului de mijloace publice). 

 Beneficiarul de mijloace are obligaţia ca, în cazul în care nu pose-
dă cont cu destinaţii fixe, înainte de încheierea contractului privind 
folosirea mijloacelor, să deschidă un cont în dinari cu destinaţii fixe 
la Direcţia de Trezorerie şi să remită dovada privind deschiderea con-
tului în dinari cu destinaţii fixe (copia specimenului de semnături cu 
CUBMP)

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI DE MIJLOACE

Articolul 12

Beneficiarul de mijloace este obligat:

• să încheie cu persoana neangajată contractul privind activită-
țile temporare și provizorii. pentru perioada desfășurării lu-
crării publice.  În caz de încetare a angajamentului, Benefici-
arul de mijloace este obligat, în termen de 15 zile  de la data 
încetării angajamentului, să angajeze o altă persoană neanga-
jată care se ține în evidența SNOFM, pentru restul perioadei 
contractului.

• să organizeze protecția și siguranța la muncă a angajaților, în 
conformitate cu legea și cererea standardelor pentru activită-
țile concrete ale lucrării publice;

• să folosească mijloacele transferate conform destinațiilor pen-
tru realizarea lucrării publice;

• lunar să efectueze plata compensărilor pentru activitatea rea-
lizată persoanelor angajate la lucrările publice  în baza con-
tractelor privind activitățile temporare și provizorii, la ni-
vel de până 22.000,00 dinari, pentru programul întreg de 
muncă, respectiv, proporțional angajării la nivel lunar, ma-
jorată cu cuantumul impozitelor și contribuțiilor aferente 
pentru asigurarea socială obligatorie.  Compensarea men-
ționată cuprinde și cheltuielile de navetă la și de la locul de 
muncă;

• Să remită Filialei SNOFM:
- dovezi cu privire la efectuarea plății impozitelor și contri-

buțiilor pentru asigurarea socială obligatorie pentru per-
soanele angajate la desfășurarea lucrării publice;

- dovezi privind cheltuirea mijloacelor transferate pentru 
cheltuielile de plată a compensării persoanelor angajate, 
de navetă la și de la locul de muncă și de desfășurare a lu-
crării publice și 

- în urma încheierii desfășurării lucrării publice să remită 
documentația foto despre cursul de desfășurare și situația 
în urma lucrării publice realizate, raportul financiar și na-
rativ.

• să informeze Filiala SNOFM despre toate modificările de in-
teres pentru realizarea contractului în termen de opt zile de la 
data producerii modificării și

• să permită Filialei SNOFM și Secretariatului controlul reali-
zării obligațiilor contractuale și accesul la toată documentația 
necesară și cursul de realizare a lucrării publice;

• să permită inspecției bugetare controlul nestingherit al folosirii 
legale și conform destinațiilora mijloacelor , care sunt supuse 
controlului de aplicare a legii din domeniul gestiunii materi-
al-financiare și folosirii legale și conform destinațiilor a mij-
loacelor, pe care îl execută inspecția bugetară  a Provinciei 
Autonome Voivodina;

OBLIGAȚIILE SECRETARIATULUI

Articolul 13

Secretariatul este obligat, în conformitate cu afluența mijloacelor 
în bugetul P.A.Voivodina, Beneficiarului de mijloace să execute plata 
mijloacelor pe contul cu destinații fixe deschis la Direcția de Trezore-
rie, și anume:

• cuantumul mijloacelor pentru cheltuielile desfășurării lucrări-
lor publice – într-o sumă unică, în urma semnării contractului 
și 

• lunar să efectueze plata compensărilor pentru activitatea re-
alizată persoanelor angajate la lucrările publice în baza con-
tractelor privind activitățile temporare și provizorii, la ni-
vel de până 22.000,00 dinari, pentru programul întreg de 
muncă, respectiv, proporțional angajării la nivel lunar, ma-
jorată cu cuantumul impozitelor și contribuțiilor aferente 
pentru asigurarea socială obligatorie.  Compensarea men-
ționată cuprinde și cheltuielile de navetă la și de la locul de 
muncă.

OBLIGAȚIILE FILIALEI  SNOFM

Articolul 14

Filialele SNOFM sunt obligate:

• Să înregistreze cererile, să le examineze și să verifice îndepli-
nirea condițiilor generale ale  

Concursului public;

• Să acorde punctele cererilor și să întocmească propunerea listei 
cererilor;  

• Propunerea listei cererilor și un exemplar al cererii, să remită 
SPOFM spre avizare și

• Să exercite controlul obligației contractuale (cererilor  pentru 
rechiziția mijloacelor pentru plată), înainte de  trimitere Secre-
tariatului la plată.

SUPRAVEGHEREA EXECUTĂRII CONTRACTULUI

Articolul 15

Beneficiarul de mijloace este obligat ca mijloacele repartizate să 
le folosească legal și conform destinațiilor și asupra acestui fapt să 
remită dovezi Filialei SNOFM, care controlează periodic realizarea 
obligației contractuale.

Mijloacele din bugetul P.A. Voivodina care fac obiectul contrac-
tului, sunt supuse controlului aplicării legii din domeniul gestionării 
material-financiare și folosirii în baza legii şi conform destinaţiei a 
mijloacelor, pe care-l exercită serviciul de inspecție bugetară a P.A.
Voivodina.

Cu scopul monitorizării realizării obligației contractuale, Secretari-
atul Provincial poate realiza monitorizarea vizitei.

Sub monitorizarea vizitei se subînțelege: vizita asociației, organi-
zarea întâlnirilor reprezentanților autorizația ai Secretariatului Pro-
vincial cu reprezentanții autorizați ai asociațiilor, prezența la anumite 
evenimente și manifestări sau alte activități de program care asociația 
le desfășoară în cadrul realizării programului. 

Monitorizarea vizitelor poate fi anunțată sau neanunțată. 

Secretariatul Provincial întocmește raportul privind monitorizarea 
vizitei în termen de 10 zile de la data realizării vizitei.

Pe lângă raportul privind monitorizarea vizitei, Secretariatul pro-
vincial poate elabora și recomandări pentru înlăturarea neajunsurilor 
și termenele pentru realizarea acestora și să le trimită beneficiarului 
de mijloace. 
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Secretarul poate prin decizie să înfiinţeze comisia specială compusă 
din angajaţii la Secretariat şi din rândurile experților, pentru controlul 
direct al realizării proiectului

DISPOZIŢIA FINALĂ

Articolul 16

Prezenta Regulamentul vigoare a opta zi de la data publicării în 
„Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI 
TURISM

Numărul: 144-401-4812/2022-03
Data: 10.03.2022 

Secretar provincial
s.s. dr Nenad Ivanišević

Menţiune:

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 şi 29/17).
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PARTEA GENERALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

365. Hotărârea de completare a Hotărârii privind stabilirea 
locuinţelor pentru nevoile de serviciu;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ECONOMIE ŞI TURISM

366. Regulamentul privind repartizarea subvențiilor pentru 
autoocuparea forței de muncă în P.A. Voivodina în anul 
2022; 

367. Regulamentul privind acordarea subvenţiilor pentru 
ocuparea forţei de muncă din rândul şomerilor în P.A. 
Voivodina în anul 2022;

368. Regulamentul privind acordarea de mijloace pentru fi-
nanţarea desfășurării lucrărilor publice în teritoriul P.A. 
Voivodina în anul 2022 .

PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

369. Decizia de avizare a Planului financiar al Instituţiei – 
Centrului pentru Dezvoltarea Economică şi Tehnologică 
a Voivodinei pentru perioada ianuarie-decembrie 2022;       

370. Decizia de avizare a Programului de activitate al Insti-
tuţiei – Centrului pentru Dezvoltarea Economică şi Teh-
nologică a Voivodinei pentru anul 2022;

371. Decizia de avizare a Modificării şi completării Planului 
financiar al Centrului pentru plasament familial și adop-
ție din Novi Sad pentru anul 2022; 

372. Decizia de avizare a Hotărârii de completare a tarifului 
serviciilor pentru vizitatorii în zonele protejate; 

373. Decizia privind numirea secretarului provincial adjunct 
interimar pentru politica socială, demografie şi egalita-
tea de şanse;

374. Decizia privind destituirea locţiitorului Magistratului 
Provinciei Autonome Voivodina;

375. Decizia privind destituirea membrului Consiliului de 
administraţie al Institutului Provincial pentru Protecţia 
Naturii Novi Sad;

376. Decizia privind numirea membrului Consiliului de ad-
ministraţie al Institutului Provincial pentru Protecţia 
Naturii , Novi Sad;

377. Decizia privind destituirea membrului Comitetului de 
control al Organizaţiei de Turism din Voivodina; 

378. Decizia privind numirea membrului Comitetului de 
control al Organizaţiei de Turism din Voivodina;

379. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-73/2022-32;

380.  Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-73/2022-33.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI 

MINORITĂŢILE NAŢIONALE - COMUNITĂŢILE 
NAŢIONALE

381. Decizia privind destituirea traducătorului judiciar per-
manent pentru limba chineză; 

382. Decizia de aprobare a publicării și utilizării traducerii 
manualulu Geografie 1, pentru clasa întâi de liceu,  scris 
în limba și grafia slovacă; 

383. Decizia de aprobare a publicării și utilizării traducerii 
manualulu Lumea digitală 1, pentru clasa întâi a şcolii 
elementare, scris în limba și grafia ruteană.

PARTEA ANUNŢURI
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ECONOMIE ŞI TURISM

384. Apel public pentru finanțarea practicii profesionale în 
anul 2022;

385. Concurs public privind acordarea de mijloace irambur-
sabile antreprenoriatului feminin  pentru subvenţionarea 
cheltuielilor de achiziţie a maşinilor/echipamentului, 
echipamentului de calculatoare, software sau a servici-
ilor cu scopul inovării şi digitalizării procesului de pro-
ducţie şi a operaţiunilor în domeniul marketingului şi 
comerţului în anul 2022.
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