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În baza articolelor 15, 16 alineatul 5 şi 24 alineatul 2 din Hotărârea Adunării Provinciei privind 
administraţia provincială ("Buletinul oficial al P.A.V.", nr. 37/14, 54/14-altă hotărâre, 37/16, 29/17, 
24/19, 66/20 şi 38/21) şi articolului 9 din Regulamentul privind repartizarea mijloacelor bugetare ale 
Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – 
Comunităţile Naţionale pentru finanţarea şi cofinanţarea programelor şi proiectelor din domeniul 
consolidării competenţelor lingvistice la elevii şcolilor elementare şi medii din P.A. Voivodina 
(„Buletinul oficial al PAV”, nr. 9/19), conform Concursului pentru repartizarea mijloacelor din 
bugetul P.A. Voivodina pentru anul 2022, secretarul provincial pentru educaţie, reglementări, 
administraţie şi minorităţile naţionale - comunităţile naţionale  
 emite 
  

DECIZIA 
PRIVIND REPARTIZAREA MIJLOACELOR BUGETARE ALE SECRETARIATULUI 

PROVINCIAL PENTRU EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI 
MINORITĂŢILE NAŢIONALE – COMUNITĂŢILE NAŢIONALE PENTRU 

FINANŢAREA ŞI COFINANŢAREA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR DIN 
DOMENIUL CONSOLIDĂRII COMPETENŢELOR LINGVISTICE LA ELEVII 

ŞCOLILOR ELEMENTARE ŞI MEDII DIN P.A. VOIVODINA ÎN ANUL 2022  
 

 
I 

Prin prezenta decizie se stabileşte repartizarea mijloacelor bugetare ale Secretariatului 
Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile 
Naţionale (în continuare: Secretariatul) conform Concursului pentru finanţarea şi cofinanţarea 
programelor şi proiectelor din domeniul învăţământului în P.A. Voivodina în anul 2022 - 
finanţarea şi cofinanţarea programelor şi proiectelor din domeniul consolidării competenţelor 
lingvistice la elevii şcolilor elementare şi medii din P.A. Voivodina în anul 2022 numărul 128-
451-40/2022-01 din 19.01.2022 („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 4/22– în continuare: 
Concursul).   

 
II 

            Mijloacele destinate conform Concursului sunt în cuantum de 700.000,00 dinari, şi anume 
600.000,00 dinari pentru învăţământul elementar şi 100.000,00 dinari pentru învăţământul mediu, 
iar prin prezenta decizie se repartizează mijloace în cuantum de 620.000,00 dinari, şi anume 
600.000,00 dinari la nivelul învăţământului elementar şi 20.000,00 dinari la nivelul 
învăţământului mediu.  



Mijloacele se aprobă şcolilor elementare şi medii cu sediul în teritoriul P.A Voivodina, 
care cu scopul consolidării competenţelor lingvistice la elevii care frecventează cursurile într-una 
dintre limbile minorităţilor naţionale vor organiza competiţiile districtuale şi interdistrictuale la 
cunoaşterea limbii şi a culturii limbii (maghiare, slovace, române, rutene şi croate) materne. 
Repartizarea mijloacelor este prezentată în tabelul anexat care reprezintă parte integrantă a 
prezentei decizii. 
 

III 
              Mijloacele prevăzute la punctul II al prezentei decizii sunt stabilite în baza Hotărârii 
Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2022, în partea 
specială 06-Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile 
Naţionale – Comunităţile Naţionale, Programul 2003 - Învăţământul elementar, Activitatea de 
program 1004 - Ridicarea calităţii învăţământului elementar, clasificarea funcţională 910, sursa 
de finanţare 01 00 - Venituri şi încasări generale ale bugetului, clasificarea economică 4631 - 
Transferuri curente altor niveluri ale puterii şi Programul 2004 - Învăţământul mediu, Activitatea 
de program 1002 - Ridicarea calităţii învăţământului mediu, clasificarea funcţională 920, sursa 
de finanţare 01 00 - Venituri şi încasări generale ale bugetului, clasificarea economică 4631 - 
Transferuri curente altor niveluri ale puterii şi se transferă beneficiarilor în conformitate cu 
afluenţa mijloacelor în bugetul P.A. Voivodina, respectiv cu posibilităţile de lichiditate ale 
bugetului. 
 

IV    
 Beneficiarii au obligaţia ca la realizarea destinaţiei pentru care au fost alocate mijloacele, 
să procedeze în conformitate cu dispoziţiile Legii privind achiziţiile publice. 

 
V 

 Secretariatul va înştiinţa beneficiarii cu privire la repartizarea mijloacelor care a fost 
stabilită în baza prezentei decizii prin publicarea rezultatelor Concursului pe pagina de internet a 
Secretariatului. 

 
VI 

 Secretariatul va prelua obligaţia faţă de beneficiari în baza contractului în scris.  
 

VII 
            Prezenta decizie este definitivă şi împotriva ei nu se poate depune cale de atac. 
 

VIII 
            Pentru executarea prezentei decizii este responsabil Sectorul pentru activităţi material-financiare 
al Secretariatului. 
 
 
Decizia se trimite: 

1. Sectorului pentrua ctivităţi material-financiare al Secretariatului 
2. Arhivei   

 
SECRETAR PROVINCIAL 

      Szakállas Zsolt 



Mijloacele alocate conform Concursului pentru consolidarea competenţelor lingvistice la elevii şcolilor elementare şi medii pentru anul 2022 

nr. curent comuna sediul denumirea şcolii mijloacele alocate

ŞCOALA ELEMENTARĂ

1 Kovačica Kovačica ŞE "MLADA POKOLJENJA" 85,000.00

2 Subotica Đurđin ŞE "VLADIMIR NAZOR" 100,500.00

3 Ada Ada ŞE "Cseh Károly" 87,000.00

4 Žabalj Đurđevo ŞE "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" 85,000.00

5 Bečej Bečej ŞE "Petőfi Sándor" 50,000.00

6 Kovačica Debeljača ŞE "MOŠA PIJADE” 28,000.00

7 Subotica Subotica ŞE "Széchenyi István" 53,500.00

8 Bač Selenča ŞE "Jan Kolar" 100,000.00

9 Zrenianin Zrenianin ŞE "Servo Mihalj" 11,000.00

10

ŞCOALA MEDIE

1 Subotica Subotica Liceul pentru Elevii Talentaţi „Dezső Kosztolányi” 20,000.00
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