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441.

În baza articolului 26 alineatul 2 şi articolelor 35 şi 36 alineatul 2 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial („Buletinul oficial 
al P.A.V.ˮ , numărul 37/14) și articolului 62 alineatul 3 punctul 2 din Legea 
privind egalitatea de gen („Monitorul Oficial al R.S.”, numărul: 52/21), Gu-
vernul Provincial, în ședința ținută pe data de 30 martie 2022, a adoptat

HOTĂRÂREA
PRIVIND ÎNFIINŢAREA CONSILIULUI 

PENTRU EGALITATEA DE GEN

Articolul 1

Cu scopul dezvoltării unei politici de șanse egale pentru exercitarea 
şi avansarea egalităţii de gen în P.A. Voivodina, se înfiinţează Consi-
liul pentru egalitatea de gen (în continuare:  Consiliul).

Articolul 2

Consiliul se înfiinţează ca organism de lucru provizoriu al Guver-
nului Provincial.

Articolul 3

Consiliul are preşedinte, locţiitor al preşedintelui şi cinci membri 
ai consiliului.

Membrii Consiliului sunt aleși din rândul persoanele desemnate, 
reprezentanți ai instituțiilor, organelor și organizațiilor din domeniile 
importante pentru egalitatea de gen și al persoanele însărcinate cu ega-
litatea de gen în organele provinciale ale administraţiei. 

În activitatea Consiliului  pot participa  şi experţi din diferite do-
menii de importanţă pentru avansarea egalităţii de gen care asigură 
Consiliului sprijin profesional, tehnic şi administrativ.

Guvernul Provincial va adopta un act special privind numirea pre-
ședintelui, a locţiitorului preşedintelui şi a membrilor Consiliului în 
termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Articolul 4

Consiliul îndeplinește următoarele activităţi:

- urmăreşte aplicarea reglementărilor din domeniul egalităţii de gen, 
- propune adoptarea actelor cu scopul exercitării egalităţii de gen 

şi a politicii de șanse egale, 

- propune şi preia măsuri şi activităţi care contribuie la avansarea 
egalităţii de gen, mai ales în domeniile: ocupării forţei de mun-
că, protecţiei sociale şi sanitare, educaţiei, instrucţiei, ştiinţei şi 
dezvoltării tehnologice, culturii, sportului, protecţiei mediului, 
prevenirii şi combaterii violenţei pe bază de sex caracteristicile 
de sex, respectiv de gen și violenței împotriva femeilor, finan-
țelor etc.

- urmăreşte aplicarea standardelor stabilite din domeniul egalită-
ţii de gen.

- cooperează cu alte organisme de lucru în organele provinci-
ale ale administraţiei la problemele din competența lor refe-
ritoare la egalitatea de gen și inițiază desfășurarea şedinţelor 
comune; 

- sprijină cooperarea  organelor provinciale ale administraţiei cu 
asociaţiile de cetăţeni, instituţii şi organizaţii la aplicarea acti-
vităţilor din domeniul egalităţii de gen. 

- efectuează şi alte activităţi referitoare la exercitarea egalităţii 
de gen în Provincie, în conformitate cu reglementările. 

Articolul 5

Consiliul prezintă Guvernului Provincial raport privind activitatea, 
cel puţin o dată pe an.

Articolul 6

Consiliul adoptă regulamentul privind activitatea.

Articolul 7

Activităţile de specialitate, administrative şi tehnice pentru nevo-
ile Consiliului, sunt efectuate de organul provincial al administraţiei 
competent pentru activităţile din domeniul egalităţii de gen.  

Articolul 8 

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

GUVERNUL PROVINCIAL

127 Numărul: 02-25/2022
Novi Sad, 30 martie 2022

PREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

Igor Mirović
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442.

În baza articolului 32 alineatului 1 punctul 10 art. 35 şi 36 alineatul 
2 Hotărârea Adunării Provinciei privind Guvernul Provincial („Bu-
letinul oficial al P.A.V.ˮ , numărul 37/14), raportat la Strategia pentru 
combaterea şi lupta împotriva violenţei pe bază de gen faţă de femei 
şi violenţa în familie pentru perioada 2021-2025 („Monitorul oficial al 
RS”, numărul: 47/21), Guvernul Provincial, în ședința ținută pe data de 
30 martie 2022, a adoptat

HOTĂRÂREA
PRIVIND ÎNFIINŢAREA GRUPULUI DE LUCRU

PENTRU ELABORAREA PROGRAMULUI DE PROTECŢIE A 
FEMEILOR 

ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ŞI RELAŢIILE 
DE CUPLU ŞI ALTE FORME 

DE VIOLENŢĂ PE BAZĂ DE GEN 
PENTRU PERIOADA 2022 - 2026 

Articolul 1

Se înfiinţează Grupul de lucru pentru elaborarea Programului de 
protecţie a femeilor împotriva violenţei în familie şi relaţiile de cuplu 
şi alte forme de violenţă pe bază de gen pentru perioada 2022 - 2026 
(în continuare: Grupul de lucru), ca organism de lucru provizoriu al 
Guvernului Provincial.

Articolul 2

În Grupul de lucru se numesc:

1. Mr. Gyöngyi Szöllősi, secretar provincial adjunct interimar 
pentru politica socială, demografie şi egalitatea de şanse la Se-
cretariatul Provincial pentru Politica Socială, Demografie şi 
Egalitatea de Şanse - preşedintă;

 Daniel Dimitrov, consilier pentru activităţi de avansare a pozi-
ţiei romilor la Secretariatul Provincial pentru Politica Socială, 
Demografie şi Egalitatea de Şanse - locţiitor al preşedintei;

2. Biljana Delić, consilieră independentă pentru analize, plani-
ficare şi dezvoltare la Secretariatul Provincial pentru Sănăta-
te-membră;

 Jasmina Ćuk, consilieră pentru activităţi de monitorizare a po-
ziţiei romilor la Secretariatul Provincial pentru Politica Socia-
lă, Demografie şi Egalitatea de Şanse - membră locţiitoare;

3. Sonja Gavrilović, consilieră pentru sprijin integrărilor europe-
ne la Secretariatul Provincial pentru Dezvoltarea Regională, 
Cooperarea Interregională şi Autoguvernarea Locală - mem-
bră;

 Dijana Benka Rosić, consilieră pentru sprijin integrărilor euro-
pene la Secretariatul Provincial pentru Dezvoltarea Regională, 
Cooperarea Interregională şi Autoguvernarea Locală - membră 
locţiitoare;

4. Dejana Vasić, secretar provincial adjunct interimar pentru sport 
şi tineret la Secretariatul Provincial pentru Sport şi Tineret - 
membră;

 Miroslav Kovačev, consilier la Secretariatul Provincial pentru 
Sport şi Tineret - membru locţiitor;

5. Pelt Ilona, secretară provincială adjunctă interimară pentru 
economie şi turism la Secretariatul Provincial pentru Econo-
mie şi Turism - membră;

 Nada Burmazović, consilieră independentă pentru ocuparea 
forţei de muncă la Secretariatul Provincial pentru Economie şi 
Turism - membră locţiitoare;

6. Stanislava Malić Gostović, directoare Institutului pentru Ega-
litatea de Şanse - membră;

 Katarina Krajnović, colaboratoare pentru relaţiile cu publicul 
şi marketing la Institutul pentru Egalitatea de Şanse - membră 
locţiitoare;

7. Snežana Knežević, locţiitoarea protectorului provincial al cetă-
ţenilor-Ombudsmanului - membră;

8. Nada Padejski Šekerović, conducătoarea Casei sigure a femei-
lor - membră;

9. Slobodan Josimović,locţiitor al procurorului la Procuratura Pu-
blică Superioară din Novi Sad - membru;

10. Olivera Pejak Prokeš, judecătoare la Curtea de Apel din Novi 
sad - membră;

11. Svjetlana Timotić, directoare executivă, Organizaţia din cer-
cul-Voivodina - membră;

12. Aleksandra Raičević, consilieră independentă pentru activităţi 
de cercetare la Institutul Provincial pentru Protecţia Socială - 
membră;

 Marina Vukotić, consilieră independentă pentru activităţi de 
cercetare la Institutul Provincial pentru Protecţia Socială - 
membră locţiitoare;

13. Tamara Kolar, consilieră pentru desfăşurarea concursurilor la Se-
cretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administra-
ţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale - membră;

 Tamara Kolar, consilieră pentru desfăşurarea concursurilor la 
Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Admi-
nistraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale - 
membră;

14. Petrana Odavić, consilieră pentru analize fiscale şi macroeco-
nomice la Secretariatul Provincial pentru Finanţe - membră;

 Mirjana Novaković, consilieră pentru buget la Secretariatul 
Provincial pentru Finanţe - membră locţiitoare;

15. Mr. Katarina Kovačević, subsecrtar interimar la Secretariatul 
Provincial pentru Învăţământul Superior şi Activitatea de Cer-
cetare Ştiinţifică - membră;

 Miloš Petković, consilier pentru activităţi juridice la Secretari-
atul Provincial pentru Învăţământul Superior şi Activitatea de 
Cercetare Ştiinţifică - membru locţiitor;

16. Mirjana Antić, consilier superior pentru activităţi de inspecţie 
şi control intern- şef de secţie la Secretariatul Provincial pentru 
Cultură, Informarea Publică şi Relaţiile cu Comunităţile Con-
fesionale - membră;

 Marko Tešić, consilier pentru activităţi juridice generale în do-
meniul finanţării bugetare la Secretariatul Provincial pentru 
Cultură, Informarea Publică şi Relaţiile cu Comunităţile Con-
fesionale - membru locţiitor;

17. Prof. dr. Vesna Mijatović Jovanović la Institutul de Sănătate 
Publică din Voivodina - membră;

 Doc. dr. Sonja Čanković la Institutul de Sănătate Publică din 
Voivodina - membrš locćiitoare;

18. Miroslava Nemet, consilieră pentru activităţi financiare şi de 
resurse umane la Secretariatul Provincial pentru Energetică, 
Construcţii şi Transporturi - membră;

 Teodora Tešić, consilieră pentru minerit la Secretariatul Pro-
vincial pentru Energetică, Construcţii şi Transporturi - mem-
bră locţiitoare;

19. Daliborka Vojvodić Tomović, şefa Grupei pentru combaterea 
delicvenţei şi violenţei juvenile în familie Direcţia de Poliţie 
din Novi Sad - membră;

20. Radoslava Aralica, reprezentanta Reţelei „SOS Voivodina”- 
membră;

 Ivana Perić, reprezentanta Reţelei „SOS Voivodina”- membră 
locţiitoare;

 Danica Jovanović, reprezentanta Reţelei „SOS Voivodina”- 
membră;

 Јelena Rajkov, reprezentanta Reţelei „SOS”- membră locţiitoare.
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Articolul 3

Sarcina Grupului de lucru este elaborarea Schiţei de proiect a pro-
gramului pentru protecţia femeilor împotriva violenţei în familie şi 
relaţiile de cuplu şi alte forme de violenţă pe bază de gen în P.A. Voivo-
dina pentru perioada 2022 - 2026 Grupul de lucru va elaborara Schiţa 
de proiect a programului pentru protecţia femeilor împotriva violenţei 
în familie şi relaţiile de cuplu şi alte forme de violenţă pe bază de gen 
în P.A. Voivodina pentru perioada 2022 - 2026 în termen de 6 luni de 
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Grupul de lucru va trimite Schiţa de proiect a programului pentru 
protecţia femeilor împotriva violenţei în familie şi relaţiile de cuplu şi 
alte forme de violenţă pe bază de gen în P.A. Voivodina pentru perioa-
da 2022 - 2026 Guvernului Provincial. 

Articolul 4

Asupra modului de activitate a Grupului de lucru se aplică dispozi-
ţiile Regulamentului Guvernului Provincial.

Articolul 5

Activităţile de specialitate pentru nevoile Grupului de lucru, vor fi 
efectuate de organul provincial al administraţiei competent pentru ac-
tivităţile din domeniul egalităţii de şanse.

Articolul 6

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

GUVERNUL PROVINCIAL

127 Numărul: 02-27/2022
Novi Sad, 30 martie 2022

PREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

Igor Mirović

443.

În baza art. 16, 24  și 33 din Hotărârea Adunării Provinciei pri-
vind administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 37/14 
şi 54/14 - al. hotărâre, 37/15, 29/17, 24/19,  66/20 şi 38/21), art. 11 şi 
22 Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autono-
me Voivodina pentru anul 2022 („Buletinul oficial al P.A.V”, numărul 
54/2021) raportat la Hotărârea Adunării Provinciei privind Programul 
de sprijin pentru aplicarea politicii agricole şi politicii dezvoltării rura-
le pentru teritoriul Provinciei Autonome Voivodina în anul 2022 („Bu-
letinul oficial al P.A.V.”, numărul: 54/2021), în conformitate cu Regu-
lamentul privind desfăşurarea concursurilor publicate la Secretariatul 
Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură, secre-
tarul provincial pentru agricultură, economia apelor şi silvicultură (în 
continuare: secretarul provincial) emite

REGULAMENTUL  
PENTRU ACORDAREA MIJLOACELOR 

PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE 
DE SPECIALITATE

DIN DOMENIUL 
AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

ÎN ANUL 2022 ÎN TERITORIUL P.A. VOIVODINA

Dispozițiile generale

Articolul 1
 
În Regulamentul privind acordarea mijloacelor pentru desfăşura-

rea activităţilor ştiinţifice de specialitate în domeniul agriculturii şi 
dezvoltării rurale în anul 2022 în teritoriul P.A. Voivodina (în continu-
are:  Regulamentul) se reglementează nivelul și modul de repartizare 
a mijlocelor, destinaţia mijloacelor, procedura de acordare a mijloace-
lor, criteriile pentru acordarea mijloacelor şi alte probleme importante 

pentru concurs din Programul măsurilor de sprijin pentru aplicarea 
politicii agricole pentru dezvoltarea satelor în teritoriul Provinciei Au-
tonome Voivodina în anul 2022 (în continuare: Programul), care este 
parte integrantă a Hotărârii Adunării Provinciei privind Programul 
măsurilor de sprijin pentru aplicarea politicii agricole pentru dezvol-
tarea rurală în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina în anul  2022 
(„Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 54/2021) cifrul măsurii 402.

Programul prevăzut la alineatul 1 din prezentul articol l-a adoptat 
Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, iar Secretariatul Provinci-
al pentru Agricultură, Economia Apelor şi Silvicultură (în continuare: 
Secretariatul Provincial) este responsabil pentru realizarea acestuia.

Nivelul şi modul de acordare a mijloacelor financiare 
irambursabile

Articolul 2

Pentru realizarea activității este asigurat cuantum de 5.000.000,00 
dinari.

Mijloacele prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol se acordă în 
baza Concursului pentru acordarea mijloacelor pentru desfăşurarea acti-
vităţilor ştiinţifice de specialitate în domeniul agriculturii şi dezvoltării 
rurale în anul 2022 în teritoriul P.A. Voivodina (în continuare:  Concursul) 
care se publică în cotidianul „Dnevnik”, pe portalul e-Administrație, pe si-
te-ul oficial al Secretariatului provincial și în „Buletinul oficial al P.A.V.” .

Concursul va fi deschis până la cheltuirea mijloacelor, inclusiv cu 
data de 18.04.2022.

Documentaţia prezentată la concurs nu se restituie.

Mijloacele se acordă nerambursabil.

Cuantumul maxim al mijloacelor care se acordă pe o cerere este de 
1.000.000,00 dinari.

Destinaţia mijloacelor financiare irambursabile

Articolul 3

Mijloacele financiare irambursabile care se acordă conform prezen-
tului concurs sunt destinate pentru următoarele investiții:

a) sprijin organizării întrunirilor ştiinţifice de specialitate, călători-
ilor de studiu, seminarelor, atelierelor de lucru, tribunelor şi cursurilor 
din domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale (închirierea spaţiului, 
angajarea consultantului, traducătorului şi personalului tehnic, chel-
tuielile de deplasare şi cazare, elaborarea designului şi tipărirea mate-
rialului de promoţie şi de specialitate);

Mijloacele  financiare irambursabile, care se repartizează conform 
Concursului nu se pot folosi pentru:

• impozite, inclusiv şi taxa pe valoare adăugată;
• costurile de import, vamale și de transport;
• plata prin intermediul compensării şi cesiunii;
• trafic între persoanele afiliate;
• amenzi, penalităţi financiare şi costurile procedurilor judiciare;
• costurile proviziei bancare;
• costurile măsurării și înregistrărilor geodezice;
• costurile pentru achiziţia echipamentului şi materialului uzat;
• costurile materialului pentru montaj;
• contribuţii în natură.

Drept de participare la concurs 

Articolul 4

Drept la stimulări au

1. Instituţiile educaţionale şi instituţiile de cercetare ştiinţifice din 
teritoriul P.A. Voivodina, beneficiarii mijloacelor bugetare înfi-
inţaţi de către Republica Serbia şi P.A. Voivodina 
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Condițiile de participare la Concurs

Articolul 5

1. Să aibe Programul activităţilor ştiinţifice  de specialitate;
2. Că semnatarul cererii și-a achitat obligațiile fiscale și alte obli-

gații scadente din veniturile publice pentru anul 2021;
3. Semnatarul cererii trebuie să aibă sediul în teritoriul unităţii au-

toguvernării locale din teritoriul P.A Voivodina specificarea că 
locul realizării trebuie să fie în teritoriul unităţii autoguvernării 
locale din teritoriul P.A Voivodina;

4. semnatarul cererii nu trebuie să aibă obligații contractuale ne-
îndeplinite față de Secretariatul Provincial, precum nici față de 
Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, în 
baza unor contracte semnate anterior;

5. Plata trebuie efectuată pe contul curent al furnizorului sau în 
numerar, plata prin compensaţie şi cesiune nu va fi recunoscu-
tă;

Documentația necesară

Articolul 6

Cu prilejul prezentării cererilor pentru acorddarea sprijinului pentru desfăşurarea activităţilor ştiinţifice de specialitate, organizatorul pre-
zintă următoarele documente

 

NR. 
CRT..

documentația obligatorie
(trebuie însemnate documentele care sunt anexate cererii) 

1 fotocopia înscrierii în registrul Tribunalului  Comercial 

2 fotocopia adeverinţei privind codul de identificare fiscală

3 programul activităţii ştiinţifice de specialitate cu ora desfăşurării evenimentului (semnat şi ştampilat)

4 extras din procesul-verbal sau hotărârea consiliului ştiinţific, respectiv consiliului ştiinţific sau organului corespunzător orga-
nizaţiei ştiinţifice de specialitate privind acceptarea organizării întrunirii şi planul financiar

5 programul activităţii ştiinţifice de specialitate cu participanţii, componenţa comitetului de organizare şi program.

6 adeverinţa direcţiei fiscale competente  privind inexistenţa obligaţiilor din veniturile publice pentru anul 2021.

7 fotocopia buletinului de identitate al persoanei responsabile a semnatarului cererii

8 fotocopia specimenului de semnături  de la Direcţia Trezorăriei 

9 planul financiar al organizării activităţilor ştiinţifice de specialitate – bugetul (semnat şi ştampilat – Formularul 2)

Semantarul cererii ‒ formularul care este partea integrantă a cererii trebuie să se declare despre faptul dacă documentația menționată la punc-
tul 6. va procura singur sau este de acord să o procure Secretariatul din oficiu.

Formularele sunt disponibile în formă electronică pe pagina de internet a Secretariatului www.psp.vojvodina.gov.rs.

Procedarea cu cererile incomplete

Articolul 7

Pentru semnatarii cererilor incomplete, Secretariatul Provincial va 
procura datele din oficiu de la organele competente  privind faptele 
despre care se ţine evidenţa oficială în conformitate cu legea care re-
glementează procedura administrativă generală, iar pentru restul do-
cumentaţiei vor fi chemaţi să completeze documentaţia  în termen de 
opt (8) zile  de la data primirii înştiinţării.

Dacă semnatarii cererilor incomplete nu completează documenta-
ţia în termenul prevăzut la alineatul anterior, cererea va fi respinsă ca 
incompletă.

Cererile care sunt completate vor fi examinate în urma prezentării 
documentaţiei solicitate prin înştiinţarea prevăzută la alineatul 1 din 
prezentul articol.

Comisia va respinge:

• cererile sosite după termenul prevăzut,
• cererile nepermise, 
• cererile prezentate de către persoanele neautorizate.

Deciderea privind acordarea mijloacelor financiare irambursabile

Articolul 8

Comisia pentru examinarea cererilor (în continuare Comisia), pe 
care o numeşte secretarul provincial, examinează cererile sosite și 
adoptă procesul-verbal cu proiectul hotărârii privind acordarea mij-
loacelor.

Comisia stabileşte lista semnatarilor de cereri care îndeplinesc con-
diţiile în baza documentaţiei remise, în conformitate cu Concursul şi 
Regulamentul. În conformitate cu criteriile  care sunt definite în Regu-
lament,se alcătuieşte lista de puncte în baza căreia se acordă mijloace-
le irambursabile până la cheltuirea mijloacelor asigurate prin Concurs.

Secretariatul Provincial îşi rezervă dreptul de a solicita semnatarului ce-
rerii documentaţie suplimentară, precum şi de a solicita inspecţiei agricole 
a Ministerului Agriculturii, Silviculturii şi Economiei Apelor  de a exercita 
control asupra realizării obiectului contractului, mai ales în cazul facturii şi 
antecalculului pe care le-au eliberat furnizorii de echipament care nu sunt 
în sistemul TVA şi facturilor care sunt considerabil peste valoarea pe piaţă.

Comisia are drept să țină ședința, când apreciază că s-au îndeplinit con-
dițiile pentru adoptarea procesului-verbal cu proiectul hotărârii privind 
acordarea mijloacelor în care se va menționa numărul total al cererilor cu 
prezentarea mijloacelor solicitate, cererile acceptabile cu lista de puncte 
și cuantumuri, cererile inacceptabile clasificate pe motive de inacceptare.

Prin proiectul de hotărâre privind acordarea mijloacelor, se vor sta-
bili sumele individuale de mijloace pentru fiecare semnatar al cererii 
căruia i-au fost aprobate mijloace și modul de punctaj, iar pentru sem-
natarii cererilor cărora nu le-au fost aprobate mijloace se va menţiona 
motivul respingerii.

Hotărârea privind acordarea mijloacelor o emite secretarul provin-
cial, în baza Procesului verbal și la Propunerea Comisiei.

Hotărârea va fi publicată pe pagina de internet a Secretariatului 
Provincial:

www.psp.vojvodina.gov.rs.
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Criteriile pentru acordarea mijloacelor  financiare irambursabile

Articolul 9 

Comisia dă propunerea pentru acordarea mijloacelor financiare 
irambursabile în baza documentaţiei prezentate şi a criteriilor:

Criteriile  pentru acordarea sprijinului financiar organizatorilor ac-
tivităţilor ştiinţifice de specialitae în anul 2021 sunt următoarele

1. Caracterul manifestării
2. Manifestări cu caracter tradiţional
3. Prezentarea concluziilor 
4. Sprijinirea manifestării de către coorganizator şi donator
5. Justificarea propunerii bugetului raportat la obectivul şi activi-

tăţile proiectului
6. Asigurarea condiţiilor operative şi tehnice
7. Asigurarea materialului de bază pentru întrunire
8. Aplicarea rezultatului activităţii 

Mijloacele pentru aceste destinaţii pot fi acordate pentru toate acti-
vităţile prevăzute în anul 2022.  Cu condiţia că pentru activităţile des-
făşurate până la momentul prezentării cererii la concurs, compensarea 
se va face cu mijloacele acordate de donator sub condiţia că anexat 
cererii la concurs trebuie prezentate toate justificările în conformitate 
cu Concursul şi Regulamentul – contractele şi extrasele de la bancă, 
facturile şi rapoartele narative de la manifestarea desfăşurată

În conformitate cu criteriile  care sunt definite în Regulament,se 
alcătuieşte lista de puncte în baza căreia se acordă mijloacele irambur-
sabile până la cheltuirea mijloacelor asigurate prin Concurs. Cererile 
la Concurs care obțin mai puțin de 50% din numărul total de puncte 
– - nu intră în continuare în examinarea Comisiei.

Procedarea cu cererile care sunt respinse sau nu sunt acceptate în 
întregime 

Articolul 10 

În baza hotărârii emise de secretarul provincial, Comisia alcătu-
ieşte, iar secretarul provincial emite, decizia cu expunerea de motive 
şi îndrumarea asupra mijloacelor juridice pentru semnatarii cererilor 
cărora le-au fost respinse cererile sau nu au fost în întregime acceptate. 

Dreptul la contestaţie

Articolul 11

Dreptul la contestaţie are şi fiecare semnatar al cererii nemulţumit. 

Contestaţia se înaintează secretarului provincial în termen de 15 zile de 
la remiterea deciziei individuale, respectiv cel târziu în termen de 30 de 
zile de la data publicării hotărârii pe pagina de internet a Secretariatului 
Provincial, pentru persoanele pentru care livrarea personală nu a reușit. 

Secretarul provincial poate să respingă contestaţia fiind nepermisă, 
sosită în  urma expirării termenului de înaintare, prezentată de persoa-
na neautorizată, sau poate să accepte contestaţia în întregime, parţial 
sau să o respingă fiind fără temei.

Cu privire la contestaţie se hotărăşte prin decizie.

Hotărârea

Articolul 12

Hotărârea definitivă o emite secretarul provincial, în baza  propu-
nerii Comisiei. 

În baza deciziilor emise, pe baza eventualelor contestaţii,  a renun-
țărilor la prezentarea cererilor sau a rezilierilor contractelor încheiate, 
Secretarul provincial emite Hotărârea de modificare a Hotărârii pre-
văzute la alineatul 1 din prezentul articol şi aceasta va fi publicată pe 
pagina oficială de internet a Secretariatului Provincial.

Contractul privind acordarea mijloacelor

Articolul 13

Prin contract se stipulează drepturile, obligațiile și responsabilități-
le părților contractante și în special: obiectul stabilit în program, ter-
menul în care programul se realizează, obligațiile concrete ale părților 
contractante, cuantumul mijloacelor și modul de asigurare și transfe-
rare a mijloacelor, instrumentele de asigurare în caz de cheltuire în 
afara destinațiilor a mijloacelor asigurate pentru realizarea programu-
lui, respectiv în caz de neexecutare a obligației contractuale-obiectului 
de program și restituirea mijloacelor necheltuite. 

Supravegherea executării Contractului

Articolul 14 

Realizarea, supravegherea şi controlul obligaţiilor contractuale este exer-
citată de Sectorul pentru aplicarea politicii agricole, supravegherea integră-
rilor europene în domeniul dezvoltării rurale şi serviciului de consultanţă. 

Beneficiarul de mijloace este obligat să remită Secretariatului  rapor-
tul narativ şi financiar, facturile, extrasurile de la bancă privind efectu-
area plăţii, precum şi contractele încheiate cu participanţii manifestării. 

Formularul raportului narativ şi financiar este parte integrantă al 
prezentului Regulament. 

Vărsarea mijloacelor financiare irambursabile   

Articolul 15

Mijloacele stimulative pentru sprijinul desfăşurării activităţilor ştiin-
ţifice de specialitate conform prezentului concurs se acordă irambursabil 

Mijloacele vor fi vărsate în baza contractului între Secretariatul 
Provincial şi beneficiarul de mijloace.

Mijloacele se vor vărsa în conformitate cu afluența mijloacelor în 
bugetul P.A. Voivodina.

Organizatorului la care i-au fost aprobate mijloace pentru desfăşurarea 
activităţilor ştiinţifice de specialitate are obligaţia ca pe parcursul activităţii 
– să afişeze vizibil că a primit sprijin financiar de la Secretariatul Provincial.

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 16

Prezentul regulament intră în vigoare pe data publicării lui în „Bu-
letinul oficial al P.A.V.”

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, 
ECONOMIA APELOR ŞI SILVICULTURĂ

La Novi Sad,
18.03.2022;

SECRETAR PROVINCIAL 
s.s. Čedomir Božić

444.

În baza art. 16, 24  și 33 din Hotărârea Adunării Provinciei privind ad-
ministraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 37/14 şi 54/14 - al. 
hotărâre, 37/15, 29/17, 24/19,  66/20 şi 38/21), art. 11 . 22 şi 23 alineatul 4 
Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voi-
vodina pentru anul 2022 („Buletinul oficial al P.A.V”, numărul 54/21) ra-
portat la Hotărârea Adunării Provinciei privind Programul de sprijin pen-
tru aplicarea politicii agricole şi politicii dezvoltării rurale pentru teritoriul 
Provinciei Autonome Voivodina în anul 2022 („Buletinul oficial al P.A.V.”, 
numărul: 54/21), în conformitate cu Regulamentul privind desfăşurarea 
concursurilor publicate la Secretariatul Provincial pentru Agricultură, 
Economia Apelor şi Silvicultură, secretarul provincial pentru agricultură, 
economia apelor şi silvicultură (în continuare: secretarul provincial) emite
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HOTĂRÂREA
DE RECTIFICARE A REGULAMENTULUI

PRIVIND ACORDAREA MIJLOACELOR DE COFINANȚARE 
A 

ACHIZIŢIEI DE ECHIPAMENT ŞI A SISTEMELOR PENTRU 
IRIGARE  

ŞI A ECHIPAMENTULUI  PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA 
REGIMULUI ACVATIC,  

AERIAN ŞI TERMIC AL PLANTELOR 
DIN TERITORIUL P.A. VOIVODINA ÎN ANUL 2022 

Articolul 1
 
La articolul 6 din Regulamentul privind acordarea mijloacelor pen-

tru cofinanţarea achiziţiei de echipament şi a sistemelor pentru irigare 
şi a echipamentului pentru îmbunătăţirea regimului acvatic, aerian şi 
termic al plantelor din teritoriul P.A. Voivodina în anul 2022(„Buleti-
nul oficial al P.A.V.“ numărul: 4/2022) se radiază liniuţa 5  

Articolul 2

Regulamentul intră în vigoare pe data  publicării în „Buletinul ofi-
cial al Provinciei Autonome Voivodina”.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, 
ECONOMIA APELOR ŞI SILVICULTURĂ

Data:  29.03 2022
s.s. SECRETAR PROVINCIAL

Čedomir Božić

445.

În baza articolului 16, 24 şi 43 din Hotărârea Adunării Provinciei privind 
administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 37/2014, 54/2014 
– al. hotărâre, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 şi 38/21), Secretarul Pro-
vincial pentru Economie şi Turism, (în continuare: Secretariatul) adoptă

 MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI 
PRIVIND REPARTIZAREA SUBVENŢIILOR PENTRU 

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DIN RÂNDUL ŞOMERILOR 
ÎN PROVINCIA  

AUTONOMĂ VOIVODIN ÎN ANUL 2022 

Articolul 1

La articolul 7 din Regulamentul privind acordarea subvenţiilor pentru 
ocuparea forţei de muncă din rândul şomerilor în Provincia Autonomă Voi-
vodina în anul 2022 alineatul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Pe durata Apelului public, angajatorul poate prezenta o singură 
Cerere pentru angajarea cel mult a 10 persoane.”

Articolul 2

Articolul 11 din Regulamentul privind acordarea subvenţiilor pentru 
ocuparea forţei de muncă din rândul şomerilor în Provincia Autonomă Voi-
vodina în anul 2022 alineatul 3 se completează şi va avea următorul cuprins:

„Mijloacele de asigurare a obligaţiilor contractuale sunt:”

PENTRU ANTREPRENOR:

- pentru mijloace aprobate în cuantum de 1.250.000,00 dinari:
- două cambii în alb identice trasate ale beneficiarului de mijloa-

ce cu un girant, cu autorizația cambială. 

- pentru mijloace aprobate în cuantum de 2.500.000,00 dinari:
- garanția bancară în valoarea cuantumului subvenției, cu o peri-

oadă de valabilitate cu șase luni mai mare decât durata obliga-
ției contractuale.

PENTRU PERSOANA JURIDICĂ:

- pentru mijloace aprobate în cuantum de 1.250.000,00 dinari:
- două cambii în alb identice cu autorizația cambială. 
- pentru mijloace aprobate în cuantum de 2.500.000,00 dinari:
- garanția bancară în valoarea cuantumului subvenției, cu o peri-

oadă de valabilitate cu șase luni mai mare decât durata obliga-
ției contractuale.”

Articolul 3

În rest Regulamentul rămâne în vigoare.

Articolul 4

Modificarea şi completarea Regulamentului intră în vigoare pe data  
publicării lui în „Buletinul oficial al P.A. Voivodina”.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI 
TURISM

Numărul: 144-401-4811/2022-03-01
Data: 28.03.2022 

SECRETAR PROVINCIAL
dr. Nenad Ivanišević

446.

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 – al. hotărâre, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 şi 
38/2021), Secretarul Provincial pentru Economie şi Turism, (în conti-
nuare: Secretariatul), adoptă

MODIFICAREA REGULAMENTULUI 
PRIVIND ACORDAREA MIJLOACELOR 

PENTRU FINANȚAREA PRACTICII PROFESIONALE 
ÎN ANUL 2022 

Articolul 1

La articolul 7 din Regulamentul privind acordarea de mijloace pen-
tru finanțarea practicii profesionale în anul 2022 alineatul 4. „Anga-
jatorul poate prezenta o singură cerere pentru angajarea cel mult a 2 
persoane” se radiază.

Articolul 2

În rest Regulamentul rămâne în vigoare.

Articolul 3

Modificarea regulamentului intră în vigoare pe data  publicării lui 
în „Buletinul oficial al P.A. Voivodina”.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI 
TURISM

Numărul: 144-401-3094/2022-03-01
Data: 28.03.2022 

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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632

632

PARTEA GENERALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

441. Hotărârea privind înfiinţarea Consiliului pentru egalita-
tea de gen 

442. Hotărârea privind înfiinţarea Grupului de lucru pentru 
elaborarea Programului de protecţie a femeilor împotri-
va violenţei în familie şi relaţiile de cuplu şi alte forme 
de violenţă pe bază de gen pentru perioada 2022-2026.  

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ŞI 

SILVICULTURĂ

443. Regulamentul privind acordarea mijloacelor pentru 
desfăşurarea activităţilor ştiinţifice de specialitate în do-
meniul agriculturii şi dezvoltării rurale în anul 2022 în 
teritoriul P.A. Voivodina;

444. Hotărârea de rectificare a Regulamentului privind acor-
darea mijloacelor pentru cofinanţarea achiziţiei de echi-
pament şi a sistemelor pentru irigare şi a echipamentului 
pentru îmbunătăţirea regimului acvatic, aerian şi termic 
al plantelor din teritoriul P.A. Voivodina în anul 2022;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ECONOMIE ŞI TURISM

445. Modificarea şi completarea Regulamentului privind 
acordarea subvenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă 
din rândul şomerilor în Provincia Autonomă Voivodina 
în anul 2022;

446. Modificarea Regulamentului privind acordarea de mijloa-
ce pentru finanțarea practicii profesionale în anul 2022;

PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

447. Decizia privind numirea locţiitorului Magistratului Pro-
vinciei Autonome Voivodina 

448. Decizia privind încetarea activităţii în funcţia de secre-
tar provincial adjunct interimar pentru finanţe

449. Decizia privind numirea secretarului provincial adjunct 
interimar pentru finanţe 

450. Decizia privind încetarea activităţii în funcţia de secre-
tar provincial adjunct interimar pentru educaţie, regle-
mentări, administraţie şi minorităţile naţionale - comu-
nităţile naţionale;

Nr. c. Tema Pagina Nr. c. Tema Pagina
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451. Decizia privind încetarea activităţii în funcţia de sub-
secretar interimar  al Secretariatului Provincial pentru 
Sănătate

452. Decizia privind numirea subsecretarului interimar  al 
Secretariatului Provincial pentru Sănătate 

453. Decizia privind încetarea activităţii în funcţia de secre-
tar provincial adjunct interimar pentru sănătate

454. Decizia privind numirea secretarului provincial adjunct 
interimar pentru sănătate 

455. Decizia privind avizarea Bilanţului Cancelariei pentru 
includerea romilor pentru anul 2021 

456. Decizia de avizare a Regulamentului privind organiza-
rea şi sistematizarea activităţilor la Institutul Provincial 
pentru protecţia Monumentelor Culturale, Petrovaradin 

457. Decizia privind avizarea Statutului Căminului Elevilor 
de Şcoală Medie Vârşeţ 

458. Decizia privind transferul mijloacelor în rezerva bugeta-
ră curentă numărul: 401-303/2022-5 

459. Decizia privind transferul mijloacelor în rezerva bugeta-
ră curentă numărul: 401-303/2022-6 

460. Decizia privind transferul mijloacelor în rezerva bugeta-
ră curentă numărul: 401-303/2022-7 

461. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-73/2022-39       

462. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-73/2022-40 

463. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-73/2022-41 

464. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-73/2022-42 

465. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-73/2022-43 

466. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-73/2022-44

467. Decizia de modificare a Deciziei privind folosirea mij-
loacelor din rezerva bugetară curentă numărul: 401-
73/2022-19 

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI 

MINORITĂŢILE NAŢIONALE - COMUNITĂŢILE 
NAŢIONALE

468. Decizia de aprobare a publicării și utilizării manuscrisu-
lui  manualului Cultura muzicală 6, pentru clasa a VI-a 
a şcolii elementare, scris în limba și grafia slovacă;

469. Decizia de aprobare a publicării și utilizării traducerii 
manualului Chimie 3, pentru clasa a III-a a şcolii medii,  
scris în limba și grafia croată;

PARTEA ANUNŢURI

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ŞI 

SILVICULTURĂ

470. Concursul privind acordarea mijloacelor pentru desfă-
şurarea activităţilor ştiinţifice de specialitate în dome-
niul agriculturii şi dezvoltării rurale în anul 2022 în teri-
toriul P.A. Voivodina;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA 
INTERREGIONALĂ ŞI AUTOGUVERNAREA 

LOCALĂ

471. Concurs public privind acordarea mijloacelor irambur-
sabile pentru sprijinul societăţilor comerciale pentru 
achiziţia de echipament în anul 2022;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, 
INFORMAREA PUBLICĂ ŞI RELAŢIILE CU 

COMUNITĂŢILE CONFESIONALE

472. Concurs pentru finanțarea proiectelor de protecție, 
restaurare, reparare, digitalizare și arhivare a materia-
lului cinematografic şi audiovizual de importanță pentru 
P.A. Voivodina în anul 2022;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ECONOMIE ŞI TURISM

473. Completarea Apelului public pentru acordarea subven-
ţiilor angajatorilor pentru ocuparea forţei de muncă din 
rândul şomerilor în P.A. Voivodina în anul 2022.
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