
 

 

Republica Serbia 
Provincia Autonomă Voivodina 
Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, 
Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale 
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad 
T: +381 21  487  46 02 
ounz@vojvodinа.gov.rs 
 

 NUMĂRUL: 128-451-45/2022-01 
 

DATA: 14. 3. 2022; 

 
         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, 24/2019 și 66/2020) şi art. 
8 din Regulamentul privind repartizarea mijloacelor bugetare ale Secretariatului Provincial pentru Educaţie, 
Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale pentru finanţarea şi cofinanţarea 
activităților de program şi proiectelor pentru ridicarea calității nivelului de trai al elevilor din Provincia Autonomă 
Voivodina („Buletinul oficial al PAV”, nr. 6/17), și în baza Concursului realizat pentru finanțarea și cofinanțarea 
programelor și proiectelor din domeniul învățământului în P.A. Voivodina 2022- finanțarea și cofinanțarea 
activităților de program și proiectelor pentru ridicarea calității nivelului de trai în P.A. Voivodina în anul 2022, 
secretarul provincial pentru educațe, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale - comunităţile naţionale 
e m i t e: 
 
 

DECIZIA PRIVIND REPARTIZAREA 
MIJLOACELOR PENTRU FINANAȚAREA ȘI COFINANȚAREA ACTIVITĂŢILOR DE PROGRAM ŞI PROIECTELOR PENTRU 

RIDICAREA CALITĂŢII NIVELULUI DE TRAI AL ELEVILOR 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 conform Concursului pentru 
finanţarea şi cofinanţarea programelor şi proiectelor din domeniul educaţiei în P.A. Voivodina în anul 2022 - pentru 
finanţarea şi cofinanţarea activităților de program şi proiectelor pentru ridicarea calității nivelului de trai al elevilor 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 
 

          În baza Concursului a fost asigurată suma totală de 1.000.000,00 dinari pentru destinaţia prevăzută la 
punctul I din prezenta decizie.  
 
          Mijloacele se aprobă instituţiilor din domeniul nievlului de trai al elevilor din teritoriul P.A. Voivodina al căror 
fondator este Republica Serbia și P.A. Voivodina (în continuare: beneficiarii) pentru destinațiile prezentate în 
următorul tabel: 
 



 

 
Numărul 

curent 
Denumirea instituţiei Comuna/Orașul Programul/proiectul 

Cuantumul 

propus 

1. Căminului Elevilor de Şcoală 
Medie "Angelina Kojić – 
Gina"  

Zrenianin HACCP ISO 128.647,00 

2. Căminului Elevilor de Şcoală 
Medie „Nikola Vojvodić” 

Kikinda HACCP ISO 108.108,00 

3. Căminului Elevilor de școală 
medie  

Sombor 
Manifestarea 
„Domijada” 

121.622.00 

4. Căminului Elevilor de școală 
medie 

Sremska 
Mitrovica 

Manifestarea 
„Domijada” 

121.622,00 

5. Căminului Elevilor de școală 
medie 

Subotica HACCP ISO 135.135,00 

6. Liceul pentru elevii talentaţi 
cu cămin de elevi Bolyai 

Senta HACCP ISO 121.622,00 

7. Școala de Învățământ 
Elementar și Mediu „Milan 
Petrović” cu căminul pentru 
elevi 

Novi Sad Excursie 54.054,00 

8. Liceul „Jan Kolar” cu căminul 
pentru elevi 

Bački Petrovac 
Manifestarea 
„Domijada” 

94.595.00 

9. Școala de agricultură cu 
căminul pentru elevi 

Bačka Topola HACCP ISO 114.595,00 

 
III 
 

            Mijloacele prevăzute la punctul II din prezenta decizie sunt stabilite prin Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul 
Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2022 („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr.: 54/21 și 7/22), în partea 06 - Secretariatul 
Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minoritățile Naționale – Comunitățile Naționale (în continuare: 
Secretariatul), ProgrProgramul 2007 Sprijin în educaţie elevilor şi studenţilor – Educaţia, Activitatea de program1004 – 
Ridicarea calității nivelului de trai al elevilor, clasificarea funcţională 960- servicii auxiliare educației, sursa de finanţare 01 
00 – Venituri şi încasări generale ale bugetului, clasificarea economică 463 – Тransferuri altor niveluri ale puterii, 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 
 

            Pentru cheltuielile legate de realizarea destinației pentru care mijloacele sunt acordate, și care sunt supuse procedurii 
achiziției publice, destinatarul mijloacelor desfășoară procedura achiziției publice, în conformitate cu reglementările care 
stipulează achizițiile publice. 

 
V 
 

            Secretariatul va înştiinţa beneficiarii cu privire la repartizarea mijloacelor stabilită prin prezenta decizie. 



 
 

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 plângere. 
 
 

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 
. 

 

 



 


