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PARTEA GENERA LA

1516.

În baza articolului 192 punctul 3 din Legea privind angajații în 
provinciile autonome și unitățile autoguvernării locale („Monitorul 
oficial al R.S.” numerele: 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17 - al.lege, 
95/18 - al. lege, 86/19 - al. lege, 157/20 - al. lege şi 123/21 - al. lege) 
şi articolului 35 şi 36 alineatul 1 din Hotărârea Adunării Provinciei 
privind Guvernul Provincial („Buletinul oficial al P.A.V.ˮ , numărul 
37/14), Guvernul Provincial, în ședința ținută pe data de 14 decembrie 
2022, a  a d o p t a t

ORDONANŢA PROVINCIALĂ 
DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE 

A ORDONANŢEI PROVINCIALE 
PRIVIND FORMAREA  

ȘI PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ A ANGAJAŢILOR  
ÎN ORGANELE PROVINCIALE ALE ADMINISTRAŢIEI 

 ȘI ÎN SERVICIILE DE SPECIALITATE  
ALE GUVERNULUI PROVINCIAL

Articolul 1

În din Ordonanţa provincială privind formarea și perfecționarea an-
gajaților în organele provinciale ale administrației și serviciile de spe-
cialitate ale Guvernului Provincial („Buletinul oficial al P.A.V.curent 
numărul: 12/2019 ) la articolul 7 alineatul 1 cuvintele: „și nivelul de 
mijloace pentru perfecționarea profesională” se radiază.

Articolul 2

Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Articolul 8

Programul general de instructaj se realizează în vederea perfec-
ționării profesionale a angajaților în continuu și permite angajaților 
dobândirea noilor cunoștințe și abilități sau avansarea celor existente 
necesare pentru efectuarea activităților la locul de muncă cu ssucces. 

Programul general de instructaj cuprinde domenii generale și spe-
ciale de perfecţionare, care sunt comune pentru majoritatea organelor 
provinciale ale administrației” 

Articolul 3

Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Articolul 11 

Elementele obligatorii ale programului de perfecționare sunt: 
1) Domeniul perfecţionării profesionale;
2) Denumirea programului de instruire; 
3) Competențe la a căror dezvoltare contribuie programul de for-

mare
4) Descrierea programului și a unităților tematice; 
5) Scopul programului;
6) Grupul ţintă pentru care este destinat programul. ”.

Articolul 4

Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Articolul 16 

Programele de perfecționare profesională a angajaților, de regulă, le 
realizează persoanele înscrise în Lista permanentă a conferenţiarilor 
şi a altor realizatori de instructaj, pe care o ţine Academia Națională 
de Administrație Publică, angajații în administrația publică cu expe-
riență în aceste activităţi, profesorii universitari, precum și experții 
în domeniile importante pentru activitatea administrației publice (în 
continuare: realizatorii).

Organul care realizează programul de perfecționare profesională îi 
alege și angajează pe realizatorii programului. ”.

Articolul 5

La articolul 18 după alineatul 1, se adaugă alineatul 2, cu următorul 
cuprins:

Criteriul de bază pentru evaluarea programului este calificativul, 
care este exprimat pe o scală de la 1 la 5, și anume: 

1) calificativul 1 (nesatisfăcător) - acordat pentru un program care 
nu atinge efectele prevăzute sau așteptările rezonabile; 

2) calificativul 2 (satisfăcător) - acordat pentru un program care 
parţial  atinge efectele prevăzute sau așteptările rezonabile; 
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3) calificativul 3 (bine) - acordat pentru un program care în între-
gime atinge efectele prevăzute sau așteptările rezonabile; 

4) calificativul 4 (foarte bine) - acordat pentru un program care 
depăşeşte peste medie efectele prevăzute sau așteptările rezo-
nabile;

5) calificativul 5 (excepţional) - acordat pentru un program care 
depăseşte în mod excepţional efectele prevăzute sau așteptări-
le rezonabile.

Articolul 6

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

GUVERNUL PROVINCIAL

127 Numărul: 151-12/2019-01
Novi Sad, 14 decembrie 2022

PREŞEDINTELE
Guvernului Provincial

Igor Mirović

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

1516. Ordonanţa provincială de modificare şi completare a 
Ordonanţei provinciale privind formarea și perfecționa-
rea angajaților în organele provinciale ale administrației 
și serviciile de specialitate ale Guvernului Provincial

 PARTEA SPECIALĂ

COMITETUL PENTRU PROBLEMELE 
ADMINISTRATIVE ŞI MANDATE AL ADUNĂRII P.A. 

VOIVODINA

1517. Decizia privind numirea secretarului general adjunct 
interimar al Adunării Provinciei Autonome Voivodina

GUVERNUL PROVINCIAL

1518. Decizia de avizare a Modificării şi completării Progra-
mului anual de gestiune al ÎPEA „Vode Vojvodine”, 
Novi Sad pentru 2022.годину

1519. Decizia de avizare  a Tarifului pentru vânatul împuş-
cat şi a serviciilor de vânătoare în anul de vânătoare 
2023/2024

1520. Decizia de avizare a Tarifului pentru vânatul de fazani 
1521. Decizie privind avizarea Hotărârii Consiliului de ad-

ministraţie al Institutului Științific pentru Tehnologii 
Alimentare din Novi Sad

1522. Decizia privind încetarea activităţii în funcţia de sub-
secretar interimar al Secretariatului Provincial  pentru 
Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile 
Naţionale - Comunităţile Naţionale

1523. Decizia privind numirea subsecretarului interimar al 
Secretariatului Provincial  pentru Educaţie, Reglemen-
tări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comuni-
tăţile Naţionale

1524. Decizia privind destituirea membrului Comitetului de 
control al Institutului de Editură „Forum” –  Forum 
Кönyvkiadó Intézet, Novi Sad

1525. Decizia privind numirea membrului Comitetului de 
control al Institutului de Editură „Forum” –  Forum 
Кönyvkiadó Intézet, Novi Sad

1526. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de control al Spitalului General Senta, Sen-
ta

1527. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor Co-
mitetului de control al Spitalului General Senta, Senta

1528. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de administraţie al Spitalului General Sen-
ta, Senta
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1529. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de administraţie al Spitalului General Senta, 
Senta

1530. Decizia privind încetarea funcţiei directorului interi-
mar al Căminului Sanitar „Dr Boško Vrebalov“ Zrenia-
nin

1531. Decizia privind numirea directorului  interimar al Că-
minului Sanitar „Dr Boško Vrebalov“ Zrenianin

1532. Decizia privind încetarea funcţiei directorului interi-
mar al Institutului de Oncologie al Voivodinei

1533. Decizia privind numirea directorului Institutului de 
Oncologie al Voivodinei

1534. Decizia de modificare a Deciziei privind înfiinţarea Co-
misiei de specialitate pentru acordarea avizului consul-
tativ pentru repartizarea ajutorului de solidaritate

1535. Decizia privind destituirea membrilor Consiliului de 
administraţie al Centrului Gerontologic „Novi Sad” din 
Novi Sad

1536. Decizia privind numirea membrilor Consiliului de ad-
ministraţie al Centrului Gerontologic „Novi Sad” din 
Novi Sad 

1537. Decizia de avizare a Regulamentului de modificare şi 
completare a Regulamentului privind organizarea şi 
sistematizarea activităţilor la Centrul Gerontologic Ki-
kinda din Kikinda

1538. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă 401-73/2022-198

1539. Decizia  de modificare a Deciziei privind folosirea 
mijloacelor din rezerva bugetară curentă numărul: 401-
73/2022-13 

1540. Decizia  de modificare a Deciziei privind folosirea 
mijloacelor din rezerva bugetară curentă numărul: 401-
73/2022-29 

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI 

MINORITĂŢILE NAŢIONALE - COMUNITĂŢILE 
NAŢIONALE

1541. Decizia privind destituirea traducătorului judiciar per-
manent pentru limba germană

1542. Decizia de aprobare a publicării și utilizării traducerii 
manualulu Biologie 3, pentru clasa a III-a de liceu profil 
real, scris în limba și grafia slovacă;

1543. Decizia de aprobare a publicării și utilizării traducerii 
manualului Filosofie 4, pentru clasa a IV-a de şcoala 
medie, scris în limba și grafia croată;

PARTEA ANUNŢURI

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ENERGETICĂ, CONSTRUCŢII ŞI TRANSPORTURI

1544. Hotărârea de modificare a Concursului public privind 
repartizarea mijloacelor irambursabile pentru finanţa-
rea şi cofinanţarea proiectelor organizaţiilor neguver-
namentale şi instituţiilor nonprofit în anul 2022, pentru 
avansarea cunoştinţelor copiilor din instituţiile preşco-
lare, precum şi ale elevilor din şcolile elementare şi 
medii din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina cu 
privire la utilizarea eficientă a energiei.
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