
210.

În baza articolului 34 liniuţa 2 şi liniuţa 12 din Statutul Provinciei 
Autonome Voivodina (“Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 17/09), 
articolului 6 din Hotărârea Adunării provinciei privind Adunarea Pro-
vinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 
5/10, 8/2010 – rectificare şi 21/2010), raportat la Legea privind salariile 
în organele de stat şi serviciile publice („Monitorul oficial al Repu-
blicii Serbia”, numerele: 34/2001, 62/2006, 63/2006-rect., 116/2008, 
92/2011 şi 99/2011), Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în 
şedinţa ţinută pe data de 7 martie 2013  a  adoptat

HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI
DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A HOTĂRÂRII 

ADUNĂRII PROVINCIEI PRIVIND SALARIILE 
PERSOANELOR PE CARE LE ALEGE ADUNAREA 

PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Articolul 1

În Hotărârea Adunării Provinciei privind salariile persoanelor pe 
care la alege Adunarea Provinciei Autonome Voivodina (“Buletinul 
oficial al P.A.V.”, numărul: 33/12) la articolul 9 liniuţa 5 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

“- 10,47 pentru preşedintele Consiliului Comunităţilor Naţionale, 
preşedintele grupului de deputaţi şi preşedintele comitetului la 
muncă permanentă în Adunarea Provinciei Autonome Voivo-
dina;”

După liniuţa 5 se adaugă o nouă liniuţă, 6, cu următorul cuprins:

“- 9,47 pentru locţiitorul preşedintelui Consiliului Comunităţilor 
Naţionale;”

Liniuţele 6, 7 şi 8 de până în prezent, devin liniuţele 7, 8 şi 9.

Articolul 2

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

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

01 Numărul: 120-108/12
Novi Sad, 7 martie 2013

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA

s.s. Pásztor István

211.

În baza articolului 34, liniuţa 2 din Statutul Provinciei Autonome 
Voivodina (“Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 17/09) şi articolului 2, ali-
neatul 1 din Hotărârea Adunării Provinciei privind efectuarea activi-

tăţilor de protecţie juridică a  drepturilor şi intereselor patrimoniale 
ale Provinciei Autonome Voivodina (“Buletinul oficial al P.A.V.”, nu-
merele: 10/2004, 16/2005 şi 18/2009 - schimbarea denumirii actului), 
Adunarea Provinciei Autonome Voivodina în şedinţa ţinută pe data de 
7 martie 2013, a adoptat:

H O T Ă R Â R E A

PRIVIND DESTITUIREA MAGISTRATULUI PUBLIC 
PROVINCIAL  AL VOIVODINEI

Articolul 1

ZORICA LAZIĆ, licenţiată în drep din Šid, s e  d e s t i t u i e din 
funcţia de Magistrat public provincial al Voivodinei.

Articlolul 2

Prezenta hotărâre va fi publicată în “Buletinul oficial al Provinciei 
Autonome Voivodina”.

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

01 Numărul: 021-1/13
Novi Sad, 7 martie 2013 

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA

s.s. Pásztor István

212.

În baza articolului 34, liniuţa 2 din Statutul Provinciei Autonome 
Voivodina (“Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 17/09) şi articolului 2, ali-
neatul 1 din Hotărârea Adunării Provinciei privind efectuarea activi-
tăţilor de protecţie juridică a  drepturilor şi intereselor patrimoniale 
ale Provinciei Autonome Voivodina (“Buletinul oficial al P.A.V.”, nu-
merele: 10/2004, 16/2005 şi 18/2009 - schimbarea denumirii actului), 
Adunarea Provinciei Autonome Voivodina în şedinţa ţinută pe data de 
7 martie 2013, a adoptat:

H O T Ă R Â R E A

PRIVIND ALEGEREA MAGISTRATULUI PUBLIC 
PROVINCIAL  AL VOIVODINEI

Articolul 1

Magistrat public provincial al Voivodinei  a fost  a l e s DANIJEL 
TOMAŠEVIĆ, licenţiat în drept din Novi Sad 

Articolul 2

Prezenta hotărâre va fi publicată în “Buletinul oficial al Provinciei 
Autonome Voivodina”.

„Buletinul oficial al P.A.V”. apare după 
necesităţi în cinci limbi : sârbă, maghiară, 

slovacă, romănă şi ruteană. 
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ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

01 Numărul: 021-1/13
Novi Sad, 7 martie 2013 

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA

s.s. Pásztor István

213.

În baza articolului 34, alineatul 1, liniuţa 2 din Statutul Provin-
ciei Autonome Voivodina (“Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 17/09) şi 
articolului 37, alineatul 1 din Hotărârea Adunării Provinciei privind 
administraţia provincială (“Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 40/12 – text 
definitiv), Adunarea Provinciei Autonome Voivodina în şedinţa ţinută 
pe data de 7 martie 2013, a adoptat:

H O T Ă R Â R E A 

PRIVIND ALEGEREA LOCŢIITORULUI SECRETARULUI 
PROVINCIAL

Articolul 1

Prim. dr RADOVAN LATINOVIĆ, se alege locţiitor al secretarului 
provincial pentru sănătate, politica socială şi demografie, cu data de 
7 martie 2013.

Articolul 2

Prezenta hotărâre va fi publicată în “Buletinul oficial al Provinciei 
Autonome Voivodina”.

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

01 Numărul: 020-48/12
Novi Sad, 7 martie 2013 

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA

s.s. Pásztor István

214.

În baza articolului 34 din Statutul Provinciei Autonome Voivodina 
(“Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 17/09) şi articolului 6, alineatul 
2 din Hotărârea privind  înfiinţarea Organizaţiei de Turism din Voivo-
dina (“Buletinul oficial al P.A.V.” numerele: 18/02 şi 4/08), Adunarea 
Provinciei Autonome Voivodina, la şedinţa ţinută pe data de 7 martie   
2013, a  a d o p t a t

H O T Ă R Â R E A

DE MODIFICARE A HOTĂRÂRII PRIVIND  NUMIREA 
PREŞEDINTELUI ŞI MEMBRILOR CONSILIULUI DE 

ADMINISTRAŢIE AL ORGANIZAŢIEI DE TURISM DIN 
VOIVODINA

Articolul 1

În hotărârea privind numirea preşedintelui şi membrilor Consiliului 
de Administraţie al Organizaţiei de Turism din Voivodina („Buletinul 
oficial al P.A.V”, numărul 17/11) la articolul 1, alineatul 2, punctul 2 se 
modifică în aşa fel că în locul lui Stanko Dimić, profesor de istorie din 
Novi Sad, se numeşte Miloš Bajić, student din Novi Sad.

Articolul 2

Prezenta hotărâre va fi publicată în “Buletinul oficial al Provinciei 
Autonome Voivodina”.

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

01 Numărul: 023-13/11
Novi Sad, 7 martie 2013 

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA

s.s. Pásztor István

215.

În baza articolului 34, alineatul 1, liniuţa 2 din Statutul Provinci-
ei Autonome  Voivodina (“Buletinul oficial al P.A.V.”numărul 17/09) 
şi articolului 61 din Regulamentul Adunării Provinciei Autonome 
Voivodina  (“Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 11/10), Adunarea 
Provinciei Autonome Voivodina, la şedinţa ţinută pe data de 7 martie 
2013, a adoptat:

H O T Ă R Â R E A 

DE VALIDARE A MANDATULUI DEPUTATULUI ÎN 
ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA 

Articolul 1

Se validează mandatul deputatului BAĐOK DARKO în Adunarea 
Provinciei Autonome Voivodina, pe care l-a propus Coaliţia „Partidul 
Progresist Sârb – Aleksandar Vučić”, cu data de 7 martie 2013.

Articolul 2

Prezenta hotărâre va fi publicată în “Buletinul oficial al Provinciei 
Autonome Voivodina”.

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

01 Numărul: 020-5/12
Novi Sad, 7 martie 2013

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A.VOIVODINA

s.s. Pásztor István

216.

În baza articolului 34, alineatul 1, liniuţa 2 din Statutul Provinci-
ei Autonome  Voivodina (“Buletinul oficial al P.A.V.”numărul 17/09) 
şi articolului 61 din Regulamentul Adunării Provinciei Autonome 
Voivodina  (“Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 11/10), Adunarea 
Provinciei Autonome Voivodina, la şedinţa ţinută pe data de 7 martie 
2013, a adoptat:

H O T Ă R Â R E A 

DE VALIDARE A MANDATULUI DEPUTATULUI ÎN 
ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA 

Articolul 1

Se validează mandatul deputatului dr DRAGAN RASTOVIĆ în 
Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, pe care l-a propus Parti-
dul Socialist al Serbiei (PSS), Partidul Pensionarilor Uniţi ai Serbiei 
(PPUS), Serbia Unită (SU), Partidul Social Democrat al Serbiei (PSD 
al Serbiei), cu data de 7 martie 2013.

Articolul 2

Prezenta hotărâre va fi publicată în “Buletinul oficial al Provinciei 
Autonome Voivodina”.

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

01 Numărul: 020-5/12
Novi Sad, 7 martie 2013

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A.VOIVODINA

s.s. Pásztor István

217.

În baza articolului 34, alineatul 1, liniuţa 2 din Statutul Provinci-
ei Autonome  Voivodina (“Buletinul oficial al P.A.V.”numărul 17/09) 
şi articolului 61 din Regulamentul Adunării Provinciei Autonome 
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Voivodina  (“Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 11/10), Adunarea 
Provinciei Autonome Voivodina, la şedinţa ţinută pe data de 7 martie 
2013, a adoptat:

H O T Ă R Â R E A

DE VALIDARE A MANDATULUI DEPUTATULUI ÎN 
ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Articolul 1

Se validează mandatul deputatului dr ŽIVKO NASTIĆ în Adunarea 
Provinciei Autonome Voivodina, pe care l-a propus „Partidul Progre-
sist Sârb – Aleksandar Vučić”, cu data de 7 martie 2013.

Articolul 2

Prezenta hotărâre va fi publicată în “Buletinul oficial al Provinciei 
Autonome Voivodina”.

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

01 Numărul: 020-5/12
Novi Sad, 7 martie 2013

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A.VOIVODINA

s.s. Pásztor István

218.

În baza articolului 18, punctul 13 şi articolului 80 din Hotărârea 
Adunării Provinciei privind alegerea deputaţilor în Adunarea Provin-
ciei Autonome Voivodina (“Buletinul oficial al P.A. Voivodina”, nu-
mărul 3/2012-text definitiv), Comisia Electorală Provincială, în şedin-
ţa ţinută pe data de 5 martie 2013, a stabilit

R A P O R T U L
PRIVIND REZULTATELE ALEGERILOR SUPLIMENTARE 

PENTRU ALEGEREA DEPUTAŢILOR ÎN ADUNAREA 
PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA ÎN 

CIRCUMSCRIPŢILE ELECTORALE 3 APATIN, 17 
ZRENIANIN III ŞI 49 SRBOBRAN DESFĂŞURATE PE DATA 

DE 17 FEBRUARIE 2013

I

Preşedintele Adunării P.A. Voivodina în baza articolului 52 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind alegerea deputaţilor în Adunarea 
Provinciei Autonome Voivodina (“Buletinul oficial al P.A.V., numă-
rul 3/12-text definitiv) a decretat alegeri suplimentare pentru alegerea 
deputaţilor în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în Circum-
scripţile Electorale 3 Apatin, 17 Zrenianin III şi 49 Srbobran, pe data 
de 17 februarie 2013.

Alegerile suplimentare pentru alegerea deputaţilor au fost aplica-
te în conformitate cu Hotărârea Adunării Provinciei privind alegerea 
deputaţilor în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina (“Buletinul 
oficial al P.A.V., numărul 3/2012-text definitiv) şi Instrucţia privind 
realizarea alegerilor în anul 2012 pentru alegerea deputaţilor în Adu-
narea Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.“, 
numărul 7/2012).

Alegerile suplimentare în Circumscripţile Electorale 3 Apatin, 17 
Zrenianin III şi 49 Srbobran  s-au desfăşurat la 17 februarie şi 3 martie 
2013.

În baza Rapoartelor, care în baza articolului 48 din Hotărârea Adu-
nării Provinciei privind alegerea  deputaţilor în Adunarea Provinciei 
Autonome Voivodina, le-au prezentat Comisile Electorale ale Circum-
scripţilor Electorale, deputaţi conform sistemul electoral majoritar au 
fost aleşi:

Circumscripţia Electorală 3 Apatin

RASTOVIĆ DR DRAGAN, medic specialist, 49 de ani, Apatin, 
Somborska 97a, pe care l-a propus PARTIDUL SOCIALIST AL 
SERBIE (PSS), PARTIDUL PENSIONARILOR UNIŢI AI SERBIEI 

(PPUS), SERBIA UNITĂ (SU), PARTIDUL SOCIALDEMOCRAT 
AL SERBIEI (PSD AL SERBIEI).

Circumscripţia Electorală 17 Zrenianin III

BAĐOK DARKO, economist, 40 de ani, Zrenianin, str. Feješ Kla-
re nr. 58, pe care l-a propus COALIŢIA „PARTIDUL PROGRESIST 
SÂRB – ALEKSANDAR VUČIĆ“.

Circumscripţia Electorală 49 Srbobran

NASTIĆ DR ŽIVKO, doctor în medicină, 61 de ani, Srbobran, Vuka 
Karadžića 23, pe care l-a propus PARTIDUL PROGRESIST SÂRB 
– ALEKSANDAR VUČIĆ.

În baza articolului 47 din Hotărârea Adunării Provinciei privind 
alegerea deputaţilor în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, 
Comisia Electorală a Circumscripţiei Electorale 

a eliberat deputatului ales certificat că este ales deputat în Adunarea 
Provinciei Autonome Voivodina.

II

Acest raport se va remite Adunării Provinciei Autonome Voivodina, 
în baza căruia se va efectua verificarea mandatului de deputat.

III

Prezentul raport se va publica în “Buletinul oficial al Provinciei Au-
tonome Voivodina”.

COMISIA ELECTORALĂ PROVINCIALĂ

Numărul: 013-56/13
Novi Sad, 5 martie 2013

PREŞEDINTELE COMISIEI
s.s. Darko Rudić

219.

În baza articolelor 21, 22 şi 36, alineatul 2 din Hotărârea Adună-
rii Provinciei privind administraţia provincială („Buletinul  oficial al 
P.A.V.”, nr. 40/12 – text definitiv) şi articolelor 19, 20, 21, alineatele 1 şi 
4, articolelor 24 şi 25, alineatele 2 şi 3 din Hotărârea Adunării Provin-
ciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2013 
(„Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 39/12), secretarul provincial 
pentru educaţie, administraţie şi comunităţile naţionale emite

REGULAMENTUL
PRIVIND ACORDAREA MIJLOACELOR BUGETARE ALE 
SECRETARIATULUI PROVINCIAL PENTRU EDUCAŢIE, 

ADMINISTRAŢIE ŞI COMUNITĂŢILE NAŢIONALE PENTRU 
FINANŢAREA ŞI COFINANŢAREA PROGRAMELOR  ŞI 
PROIECTELOR DIN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

ELEMENTAR ŞI MEDIU ŞI ÎN DOMENIUL NIVELULUI DE 
TRAI AL ELEVILOR

Articolul 1

Prin prezentul regulament se stipulează modul, condiţiile, priorită-
ţiile şi criteriile pentru acordarea mijloacelor bugetare (în continuare: 
mijloacele) pentru cofinanţarea programelor şi proiectelor în domeniul 
nivelului de trai al elevilor din provincia Autonomă Voivodina (în con-
tinuare: P.A. Voivodina), în conformitate  cu apropriaţiunile aprobate 
prin Hotărârea Adunării provinciei privind bugetul Provinciei auto-
nome Voivodina pentru anul 2013 în cadrul părţii speciale a Secre-
tariatului Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Comunităţile 
Naţionale (în continuare: Secretariatul).

Articolul 2

Dreptul la acordarea mijloacelor îl au instituţiile învăţământului 
elementar şi mediu al căror fondator este Republica Serbia şi P.A. Voi-
vodina, organizaţiile neguvernamentale din teritoriul P.A. Voivodina 
şi instituţiile pentru nivelul de trai al elevilor – căminele elevilor  de 
şcoală medie şi şcolile cu căminul pentru elevi din P.A. Voivodina.
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Articolul	3

Programele şi proiectele din articolul 1 al prezentului regulament 
se finanţează, respectiv cofinanţează prin concurs (în continuare: con-
curs), care Secretariatul îl publică cel puţin o dată pe an, în conformi-
tate cu Planul financiar al Secretariatului pentru anul 2013.

Concursul conţine date privind denumirea actului  în baza căruia 
se publică concursul, valoarea totală a mijloacelor  prevăzute pentru 
acordare la fiecare concurs aparte, despre aceea cine poate să se anunţe 
la concurs şi pentru ce destinaţii, criteriile în baza cărora se va stabili 
nota anunţului la concurs, respectiv valoarea şi destinaţia mijloacelor 
care se repartizează, modul şi termenul pentru prezentarea anunţului 
la concurs, de asemenea şi alte date care sunt importante pentru des-
făşurarea concursului.

Articolul	4

Concursul se publică pe pagina oficială de internet a Secretaria-
tului, în “Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina” şi în 
unul din cotidiene în limba sârbă care acoperă întreg teritoriul al P.A. 
Voivodina.

Concursul sau anunţul privind concursul publicat se poate publica 
şi în limbile comunităţilor naţionale  care sunt în uz oficial în activita-
tea organelor P.A. Voivodina.

Articolul	5

Anunţul la concurs se prezintă în formă scrisă pe formularul unic 
care se publică pe pagina internet a Secretariatului şi care conţine de-
scrierea, scopul şi planul financiar al programului, respectiv proiectu-
lui cu termenul de finalizare.

Articolul	6

Pe lângă anunţul la concurs, se prezintă următoarea documentaţie:

1) fotocopia adeverinţei privind înregistrarea semnatarului cererii 
la organul competent;

2) fotocopia adeverinţei privind codul de identificare fiscală.

Secretariatul îşi reţine dreptul ca de la semnatarul cererii, la nevoie, 
să solicite documentaţie sau informaţie suplimentară.

Anunţurile care n-au sosit la timp şi cele incomplete nu vor fi luate 
în dezbatere.

Articolul 7

Secretarul provincial competent pentru activităţi din domeniul edu-
caţie (în continuare: secretarul provincial) înfiinţează Comisia pentru 
realizarea concursului, şi: Comisia pentru realizarea concursului pri-
vind acordarea de mijloace pentru domeniul nivelului de trai al elevi-
lor (în continuare: Comisia).

Comisia dezbate anunţurile prezentate la concurs.
Comisia stabileşte îndeplinirea condiţiilor reglementate la concurs.
După dezbaterea anunţurilor prezentate la concurs, Comisia pre-

zintă secretarului provincial propunerea privind repartizarea mijloa-
celor.

Articolul 8

Secretarul provincial dezbate propunerea Comisiei şi hotărăşte prin 
decizie cu privire la  repartizarea mijloacelor pentru beneficiari.

Decizia din alineatul 1 al prezentului articol este definitivă.
Cu privire la rezultatele concursului Secretariatul va anunţa în scris 

semnatarii anunţului la concurs.

Articolul 9

Când se analizează anunţurile la concurs, Comisia va acorda priori-
tate programelor şi proiectelor din domeniul învăţământului elementar 
şi mediu şi nivelului de trai al elevilor care conţin următoarele activi-
tăţi:

1) pentru  instituţiile învăţământului elementar şi mediu:
· întrecerile elevilor din obiectele de învăţământ, tabe-

re educative şi întâlnirile elevilor, cooperarea interre-
gională şi internaţională, programe privind siguranţa 

elevilor, programe pentru intruducerea învăţământu-
lui bilingv, cultivarea limbii materne a apartenenţilor 
comunităţilor naţionale şi păstrarea tradiţiei lor, mo-
dernizarea obligatorie a activităţilor de educaţie fa-
cultativă şi la alegere;

· tipărirea biltenelor, revistelor, publicaţilor, de aseme-
nea şi tipărirea monografiilor cu privire la aniversa-
rea jubileelor;

· material pentru educaţie
· educaţia cadrului didactic prin participarea la semi-

nare şi consfătuiri.

2) pentru organizaţiile neguvernamentale:
· programele şi proiectele privind avansarea nivelului 

învăţământului elementar şi mediu din P.A. Voivodi-
na;

· programele şi proiectele  privind asigurarea condiţi-
lor pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei;

· întâlniri de specialitate şi seminare în domeniul edu-
caţiei şi instrucţiei;

· întreceri la obiectele de învăţământ al căror iniţiatori 
sunt organizaţiile neguvernamentale;

· proiectele cu scopul modernizării planurilor şi pro-
gramelor de învăţământ, introducerea inovaţilor în 
procesul obligatoriu de predare facultativă şi la ale-
gere  şi în activităţile libere;

· proiectele pentru cultivarea  limbii materne a aparte-
nenţilor comunităţilor naţionale şi păstrarea tradiţi-
ei.

3) pentru instituţiile pentru nivelul de trai al elevilor:
· organizarea întâlnirilor a căminelor de elevi din 

P.A.Voivodina;
· programele şi proiectele din domeniul educaţiei şi in-

strucţiei, culturii, artei, sportului;
· diferite manifestaţii;
· excursii şcolare;
· introducerea şi întreţinerea standardelor NASSR şi 

ISO în căminele de elevi;
· alte programe şi proiecte în funcţia ridicării nivelului 

de trai al elevilor;

Articolul 10

Cu ocazia stabilirii valorii mijloacelor pentru acordare, se aplică 
următoarele criterii:

- importanţa programului, respectiv proiectului pentru dezvol-
tarea învăţământului elementar şi mediu şi nivelului de trai al 
elevilor din P.A. Voivodina

- cheltuielile care sunt necesare pentru programele, respectiv 
proiectele care se realizează în cursul anului bugetar;

- existenţa altor surse de finanţare a programelor, respectiv pro-
iectelor;

- faptul că semnatarul cererii a realizat cu succes programele, re-
spectiv proiectele din anii precedenţi pentru finanţarea, respec-
tiv cofinanţarea din bugetul P.A. Voivodina şi că a prezentat  ra-
portul programului şi raportul financiar privind realizarea aces-
tora cu dovezile de utilizare destinate şi conform legii a mijloa-
celor aprobate;

- faptul că programul, respectiv proiectul este direcţionat către 
un număr mai mare de beneficiari;

- faptul că programul, respectiv proiectul poate să se realizeze 
predominant în anul bugetar curent.

Articolul 11

Obligaţia privind acordarea de mijloace Secretariatul o preia pe 
baza contractului, în sensul legii prin care se stipulează sistemul bu-
getar.

Articolul 12

Beneficiarul este obligat să utilizeze mijloacele acordate conform 
destinaţiei şi legii, iar mijloacele necheltuite să fie restituite în bugetul 
P.A. Voivodina.

Beneficiarul este obligat  să prezinte raportul privind utilizarea mij-
loacelor, cel mai târziu în termen de 15 zile de la termenul stabilit 
pentru realizarea destinaţiei pentru care au fost acordate mijloacele, 
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cu documentaţia adecvată care este legalizată de către persoanele res-
ponsabile.

Beneficiarul este obligat să restituie mijloacele acordate  în bugetul 
P.A. Voivodina, dacă se stabileşte că mijloacele nu se utilizează pentru 
realizarea destinaţiei pentru care au fost acordate.

Dacă beneficiarul nu prezintă raportul  din alineatul 2 al prezentului 
articol, pierde dreptul  să concureze pentru repartizarea de mijloace  
cu programe noi, respectiv proiecte.

În cazul de suspect că mijloacele acordate în unele cazuri nu au 
fost cheltuite conform destinaţiei, Secretariatul va demara procedu-
ra în faţa organelor provinciale ale administraţiei, competente pentru 
inspecţia bugetară privind controlul utilizării mijloacelor conform 
destinaţiei şi legii. 

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare ziua următoare de la data pu-
blicării în “Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAŢIE, 
ADMINISTRAŢIE ŞI COMUNITĂŢILE NAŢIONALE

Numărul: 128-451-2686/2013-04
Novi Sad, 7 martie 2013

SECRETAR PROVINCIAL
s.s. mr Deli Andor

220

În baza articolului 3 din Hotărârea privind repartizarea mijloacelor 
bugetare ale Secretariatului Provincial pentru Reglementări, Admi-
nistraţie şi Minorităţile Naţionale pentru dotaţii organizaţiilor comu-
nităţilor etnice, Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Administra-
ţie şi Comunităţile Naţionale publică

C O N C U R S
pentru dotaţii organizaţiilor comunităţilor etnice

din Provincia Autonomă Voivodina

Concursul se publică pentru cofinanţarea activităţii ordinare, a 
proiectelor şi organizarea manifestărilor, precum şi achiziţionarea 
echipamentului şi investiţiile organizaţiilor comunităţilor etnice din 
teritoriul Provinciei Autonome Voivodina, în anul 2013.

I. REPARTIZAREA MIJLOACELOR

Concursul se publică pentru cuantumul total de 31.500.000,00 di-
nari.

Comunitatea naţională Cuantumul total de mijloace pentru 
organizaţiile comunităţilor etnice

mаghiari 15.120.000,00

croaţi 3.130.000,00

slovaci 3.130.000,00

români 2.330.000,00

romi 1.860.000,00

ruteni 1.200.000,00

bunievţi 1.100.000,00

macedonieni 680.000,00

ucrainieni 424.000,00

germani 296.000,00

cehi 130.000,00

aşcali 100.000,00

egipteni 100.000,00

greci 100.000,00

alţii 1.800.000,00

Total 31.500.000,00

II CONDIŢIILE CONCURSULUI

Termenul de prezentare a anunţului este 22 martie 2013.

· La concurs se pot anunţa în exclusivitate persoanele juridice înre-
gistrate – organizaţiile şi asociaţiile persoanelor aparţinând comuni-
tăţilor etnice cu sediul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina, a 
căror activitate se bazează pe păstrarea şi cultivarea identităţii naţio-
nale şi culturale sau pe păstrarea şi avansarea toleranţei interetnice.

· La concurs nu se pot anunţa beneficiarii bugetari direcţi şi indi-
recţi.

· Nu se vor lua în dezbatere anunţurile care nu sunt prompte, cele 
incomplete sau completate nereglementar, anunţurile care nu sunt pre-
zentate de către persoanele autorizate, precum nici anunţurile care nu 
ţin de obiectul Concursului.

· Nu se vor lua în dezbatere anunţurile prezentate de către aplican-
ţii cărora le-au fost alocate mijloace în baza concursurilor precedente 
ale Secretariatului şi nu şi-au îndeplinit obligaţiile preluate conform 
acestor concursuri, sau nu au solicitat Secretariatului la timp, până la 
expirarea termenului de anunţ la prezentul concurs, prelungirea ter-
menului de realizare a mijloacelor alocate în baza concursurilor prece-
dente ale Secretariatului;

· Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Administraţie şi Co-
munităţile Naţionale îşi reţine dreptul de a solicita de la semnatarul 
anunţului, după necesitate, documentaţia şi informaţiile suplimentare 
sau de a ieşi la faţa locului, respectiv de a stabili, pentru alocarea mij-
loacelor, îndeplinirea condiţiilor suplimentare;

· Secretariatul nu este obligat să-şi justifice hotărârile;
· Împotriva acestor hotărâri discreţionale ale Secretariatului nu este 

permisă cale juridică de atac;
· Anunţurile şi documentaţia anexată nu se restituie semnatarilor.

III MODUL DE APLICARE

· Anunţurile se prezintă în două exemplare, cu două declaraţii 
autentificate şi semnate de către persoana autorizată a semnatarului 
anunţului, în exclusivitate pe formularele de concurs ale Secretariatu-
lui. Documentaţia completă a concursului, cu îndrumările şi regulile 
concursului, se poate prelua începând cu ziua 27 februarie 2013, în 
încăperile Secretariatului sau pe adresa web www.ounz.vojvodina.
gov.rs

· Anexat anunţului, obligatoriu se prezintă:

1. Actul constatator privind înregistrarea organizaţiei;
2.  Adeverinţa privind codul de identificare fiscală;
3.  Dovada privind  contul deschis la bancă;

· Anunţurile la concurs se prezintă în limba sârbă sau în limba mi-
norităţilor naţionale care este în uz oficial în Provincia Autonomă Voi-
vodina;

· Anunţurile se prezintă personal şi se predau la registratura orga-
nelor provinciale ale administraţiei din Novi Sad (edificiul Guvernului 
P.A.V.) sau se trimit prin poştă pe adresa: 

Secretariatul Provincial pentru Educaţie, 
Administraţie şi Comunităţile Naţionale
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16. 
PENTRU CONCURS

Rezultatele concursului se publică pe web adresa Secretariatului.

Numărul: 128-90-22/2013-03
Data: 27 februarie 2013 

Secretar provincial
s.s. Mr. Deli Andor
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221.

În baza articolelor 240, 248 şi 253 din Legea privind munca (“Mo-
nitorul oficial al Republicii Serbia”, numerele: 24/2005 şi 54/2009) 
şi articolului 3 [a] din Contractul colectiv special pentru organele de 
stat (“Monitorul oficial al R.S.”, numărul 23/98, 11/2009 şi 15/2012 
– Acordul), Guvernul Provinciei Autonome Voivodina şi Organizaţia 
de sindicat a salariaţilor în organele provinciale ale administraţiei şi 
serviciile Provinciei Autonome Voivodina încheie

CONTRACTUL COLECTIV
PENTRU ORGANELE PROVINCIEI

 AUTONOME VOIVODINA
I DISPOZIŢII FUNDAMENTALE

Articolul 1

În Contractul colectiv pentru organele Provinciei Autonome Voi-
vodina (în continuare: Contractul), se stipulează mai detaliat modul 
de exercitare a drepturilor şi obligaţiilor angajaţilor în organele Pro-
vinciei Autonome Voivodina stabilite prin lege, actele generale şi alte 
reglementări prin care se stipulează raporturile de muncă, se stabilesc, 
în conformitate cu legea, mai multe drepturi şi condiţii mai favorabile 
de muncă decât drepturile şi condiţiile stipulate prin lege, actele gene-
rale şi alte reglementări prin care se stipulează raporturile de muncă 
în organele Provinciei Autonome Voivodina, securitatea şi sănătatea 
în muncă, soluţionarea litigiilor, procedura de urmărire a aplicării 
Contractului, relaţiile reciproce dintre paricipanţii la încheierea con-
tractului, procedura de modificare şi completare a contractului şi alte 
probleme de importanţă pentru angajat şi angajator.

Contractul se aplică direct şi este obligatoriu pentru părţile con-
tractante.

Articolul 2

Organele Provinciei Autonome Voivodina, în sensul Contractului, 
sunt organele administraţiei provinciale, Secretariatul Guvernului 
Provinciei Autonome Voivodina, serviciile şi direcţiile pe care le înfi-
inţează Guvernul Provinciei Autonome Voivodina, Serviciul Adunării 
Provinciei Autonome Voivodina, dacă print-ro altă reglementare pro-
vincială n-a fost altfel stabilit (în continuare: organele provinciale).

Angajatorul, în sensul Contractului, este Provincia Autonomă Voi-
vodina (în continuare: A.P. Voivodina), pe care o reprezintă Guvernul 
Provinciei Autonome Voivodina (în continuare: Angajatorul). Dreptu-
rile şi obligaţiile Angajatorului faţă de angajat le exercită conducăto-
rul organului provincial (în continuare: conducătorul).

Sindicatul reprezentativ, în sensul Contractului, este Organizaţia 
de sindicat a salariaţilor în organele provinciale ale administraţiei şi 
serviciile Provinciei Autonome Voivodina (în continuare: Sindicatul), 
înscrisă în registrul organizaţiilor de sindicat în baza Deciziei Minis-
terului pentru Muncă, Probleme Sociale şi ale Luptătorilor, numărul: 
110-00-101/95 din 16 mai 1995, a cărei reprezentativitate a stabilit-o 
Guvernul Provinciei Autonome Voivodina prin decizia numărul: 021-
58/2010 din 23 noiembrie 2011.

Angajatul, în sensul Contractului, este persoana care este în raport 
de muncă în organul provincial.

Articolul	3

Substantivele care desemnează poziţii şi funcţii de serviciu în or-
ganele provinciale, se folosesc în forma care exprimă sexul persoanei 
care este titulara acestora.

II DREPTURILE DIN RAPORTUL DE MUNCĂ

1. TIMPUL DE MUNCĂ

Articolul	4

Timpul de muncă în organele provinciale durează 40 de ore în săp-
tămâna de lucru (norma întreagă).

Repartizarea timpului de muncă în organele provinciale este stabi-
lită de Guvernul P.A. Voivodina.

Repartizarea timpului de muncă în Serviciul Adunării P.A. Voivo-
dina este stabilită de persoana sau organismul desemnat prin actul 
Adunării P.A. Voivodina.

2. CONCEDIUL DE ODIHNĂ ŞI ALTE CONCEDII

Criteriile pentru stabilirea duratei concediului de odihnă

Articolul	5

Durata concediului de odihnă a angajatului se stabileşte astfel că 
minimumul de 18 zile se majorează conform următoarelor criterii:

1. nivelul şcolarizării:
- învăţământ superior – cinci zile lucrătoare
- învăţământ mediu – trei zile lucrătoare
- învăţământ elementar – o zi lucrătoare;

2. condiţiile de muncă:
- munca cu arme, munca la aplicarea măsurilor de pro-

tecţie împotriva incendiului, munca cu surse de radi-
aţii ionice şi munca cu materiale periculoase – trei 
zile lucrătoare;

- munca prestată sâmbăta şi duminica şi munca în 
schimburi – duoă zile lucrătoare;

3. raportul de muncă:
- până la cinci ani de muncă – o zi lucrătoare;
- de la cinci până la 15 ani de muncă – două zile lucră-

toare;
- de la 15 până la 25 ani de muncă – trei zile lucrătoa-

re;
- de la 25 până la 30 ani de muncă – patru zile de mun-

că;

4. grija faţă de copii şi membrii familiei restrânse:
- părintelui, tutorelui sau îngrijitorului temporar al 

unui copil minor – două zile lucrătoare, iar pentru fi-
ecare copil minor – câte o zi lucrătoare,

- părintelui care întreţine singur copilul de până la 14 
ani – trei zile lucrătoare, iar pentru fiecare copil ur-
mător de până la 14 ani – câte două zile lucrătoare,

- angajatului care îngrijeşte un membru al familiei re-
strânse cu nevoi speciale – cinci zile lucrătoare.

Angajatului nu i se poate majora cumulativ durata concediului de 
odihnă anual în baza liniuţelor 1 şi 2 ale prezentului punct.

5. invaliditatea angajatului – cinci zile lucrătoare.

Concediul de odihnă anual în baza majorării conform tuturor crite-
riilor prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol, nu se poate stabili 
cu durata mai lungă de 25 de zile lucrătoare.

Angajatul care a împlinit 30 de ani de muncă în raport de muncă, 
are dreptul la concediu de odihnă anual cu durata de 30 de zile lucră-
toare.

Decizia privind concediul de odihnă anual

Articolul	6

Conducătorul emite programarea concediilor de odihnă anuale în 
dependenţă de nevoile de lucru şi cu consimţământul prealabil al an-
gajatului, cel târziu până la sfârşitul lunii aprilie pentru anul în curs.

Decizia privind folosirea concediului de odihnă anual cuprinde nu-
mărul zilelor stabilite de concediu de odihnă anual al angajatului şi 
timpul planificat de efectuare a primei părţi, respectiv a întregului 
concediu de odihnă anual, în conformitate cu programarea  conce-
diului de odihnă.
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Decizia privind efectuarea concediului de odihnă anual se înmâ-
nează angajatului cel târziu 15 zile înainte de data stabilită pentru în-
ceperea efectuării concediului de odihnă anual.

Compensarea în bani pentru concediul de odihnă anual neefectuat

Articolul 7

Dacă din vina angajatorului, angajatul nu efectuează prima parte a 
concediului anual până la sfârşitul anului în curs, are dreptul la com-
pensarea pagubei pentru întregul concediu de odihnă anual neefectuat 
la nivelul salariului pe care angajatul l-a realizat pentru luna decem-
brie a anului în care i-a fost stabilit concediul de odihnă anual.

Dacă din vina conducătorului angajatul nu efectuează partea a 
doua, respectiv restul concediului de odihnă anual până la 30 iunie 
anul următor, are dreptul  la compensarea pagubei la nivelul salariului 
pe care angajatul l-a realizat pentru luna iunie a anului în care a fost 
privat de concediul de odihnă anual.

Nivelul compensării pagubei pentru concediul de odihnă neefec-
tuat al angajatului, se stabileşte proporţional numărului de zile ale 
concediului de odihnă neefectuat.

Angajatul prezintă conducătorului cerere în scris pentru compen-
sarea pagubei pentru concediul de odihnă neefectuat, care este obligat 
ca în termen de 15 zile să procedeze în baza cererii respective.

Articolul 8

Conducătorul este vinovat pentru faptul că angajatul nu a efectuat 
concediul de odihnă anual când:

- din cauza nevoilor de lucru ale organului provincial, condu-
cătorul nu-i facilitează angajatului efectuarea concediului de 
odihnă anual în anul calendaristic, precum şi a doua parte a 
concediului de odihnă anual până la 30 iunie anul următor;

- conducătorul n-a emis decizie privind efectuarea concediului 
de odihnă anual;

- din cauza nevoilor de lucru ale organului provincial recheamă 
la servici angajatul care efectuează concediul de odihnă anual 
şi nu-i stabileşte printr-un act scris perioada de efectuare a re-
stului concediului de odihnă anual.

Conducătorul nu este vinovat dacă angajatul n-a efectuat concediul 
de odihnă anual:

- dacă din cauza absenţei angajatului, conducătorul poate avea 
pagube materiale;

- dacă efectuarea activităţii angajatului este condiţionată de ter-
men.

Conducătorul poate să modifice programarea concediului de odih-
nă anual al angajatului din cauza nevoilor de lucru, cu cel târziu cinci 
zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru efectuarea concediului 
de odihnă anual.

Articolul 9

Angajatului căruia i se modifică timpul stabilit pentru efectuarea 
concediului de odihnă  anual la cerere proprie, cu excepţia întrerupe-
rii concediului de odihnă anual din cauza incapacităţii temporare de 
muncă din cauza bolii angajatului sau efectuarea concediului cu plată 
din cauza donării de sânge şi căruia din cauza nevoilor de lucru nu i se 
poate stabili efectuarea concediului de odihnă anual în altă perioadă 
până la expirarea termenelor legale pentru efectuarea concediului de 
odihnă anual, n-are dreptul la compensarea pagubei în baza neefectu-
ării concediului de odihnă anual din vina angajatorului.

Concediu cu plată

Articolul 10

Angajatul are drept la concediu cu plată, în caz de:
1) naştere a soţiei sau adopţie a copilului – cinci zile lucru;
2) naştere a altui membru al familiei restrânse – o zi lucrătoare;
3) susţinere a examenului de specialitate care prezintă o condiţie 

obligatorie pentru munca la locul de muncă la care a fost re-
partizat – până la şapte zile lucrătoare;

4) încheiere a căsătoriei – cinci zile lucrătoare;
5) înlăturare a consecinţelor în gospodăria angajatului provoca-

te de intemperiile naturale, avarii, incendiu sau alte motive ne-
prevăzute de forţă majoră – până la trei zile;

6) mutare – trei zile;
7) plecare a copilului sau copilului îngrijit temporar în clasa întâi 

a şcolii elementare – două zile lucrătoare;
8) plecare a copilului, copilului vitreg sau copilului îngrijit tem-

porar în armată – două zile lucrătoare;
9) susţinere a examenului în cadrul formării profesionale sau per-

fecţionării – câte o zi lucrătoare, dar cel mult şapte zile lucră-
toare în cursul anului calendaristic;

10) boală grea a membrului familiei restrânse – şapte zile lucră-
toare,

11) moarte a membrului familiei restrânse – cinci zile lucrătoa-
re;

12) donare de sânge, inclusiv ziua donării de sânge – trei zile lu-
crătoare;

13) participare la concursuri organizate de sindicat – până la şap-
te zile lucrătoare;

14) concediu de reabilitare sau recreaţie organizat de sindicat – 
până la şapte zile lucrătoare;

15) efectuare a datoriilor de voluntar în asociaţiile şi organizaţi-
ile umanitare – până la două zile lucrătoare, dar cel mult patru 
zile lucrătoare în cursul anului calendaristic;

16) participare la competiţiile sportive internaţionale în calitate 
de membru al selecţionatei Republicii Serbia – în timpul seju-
rului selecţionatei la competiţia respectivă, precum şi perioada 
pregătirilor pentru competiţie, dar cel mult 45 de zile lucrătoa-
re în cursul anului calendaristic;

17) deces a rudeniei – o zi lucrătoare;

Membri ai familiei restrânse, în sensul Contractului, se consideră: 
soţul, partenerul, copilul, copilul vitreg, copilul întreţinut temporar 
şi părinţii şi altă persoană faţă de care angajatul are obligaţie legală 
de întreţinere.

Concediul cu plată prevăzut la punctele 2), 6), 7), 8), 9), 13), 15) şi 
17) ale alineatului 1 din prezentul articol, se poate folosi pe parcursul 
anului calendaristic – cu durata totală de şapte zile lucrătoare.

Angajatul este obligat să anexeze conducătorului, pe lângă cererea 
în scris pentru folosirea concediului cu plată, dovezi corespunzătoare 
care confirmă existenţa temeiului pentru concediul cu plată, iar con-
ducătorul este obligat ca în termen de opt zile să emită decizia în baza 
cererii.

În caz excepţional, din cauza urgenţei, conducătorul aprobă conce-
diul cu plată angajatului imediat după încunoştinţarea cu evenimentul 
apărut, iar angajatul anexează ulterior dovezile care confirmă existen-
ţa temeiului pentru concediul cu plată.

Angajatul de a cărui muncă nu mai este nevoie, înainte de încetarea 
raportului de muncă are drept la concediu cu plată cu durata de 45 de 
zile în vederea căutării unui nou post de muncă.

Concediu fără plată

Articolul 11

Angajatul are drept la concediu fără plată în anul calendaristic, în 
caz de:

1) îngrijire a membrului bolnav al familiei restrânse – până la 30 
de zile lucrătoare;

2) deces al rudeniei apropiate de sânge sau de afini – până la cinci 
zile lucrătoare.

Articolul 12

Conducătorul poate să aprobe angajatului concediu fără plată cu 
condiţia ca acesta să nu perturbe activitatea organului provincial:

1) pentru şcolarizare, specializare sau un alt aspect al formării 
profesionale şi perfecţionării la care angajatul procedează din 
iniţiativă proprie – până la 30 de zile lucrătoare;

2) pentru îngrijirea şi tratamentul copilului sau copilului vitreg 
care suferă de o boală grea şi cronică – până la şase luni;
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3) pentru vizita la soţ, care se află la muncă sau şcolarizare în stră-
inătate – până la trei luni;

4) efectuarea treburilor personale – până la şapte zile lucrătoare.

Articolul 13

Pe durata concediului fără plată prevăzut la articolele 11 şi 12 din 
Contract, angajatului i se suspendează drepturile şi obligaţiile din ra-
portul de muncă.

Dreptul angajatului la concediu fără plată şi durata acestuia se sta-
bilesc prin decizie.

Angajatul este obligat să anexeze conducătorului, pe lângă cererea 
în scris pentru folosirea concediului fără plată, dovezile corespunză-
toare care confirmă existenţa temeiului pentru concediul fără plată, cu 
excepţia cazului prevăzut la articolul 12 punctul 4), iar conducătorul 
este obligat ca în termen de opt zile să emită decizia în baza cererii.

III SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

Articolul 14

Conducătorul este obligat să-i asigure angajatului munca la locul de 
muncă şi în mediul de lucru în care au fost aplicate măsurile de secu-
ritate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legea, actele generale 
adoptate în baza legii, standardele reglementate şi Contract.

Conducătorul asigură ca procesul de muncă să fie acomodat posibi-
lităţilor fizice şi psihice ale angajatului şi ca mediul de lucru, mijloa-
cele de muncă şi mijloacele şi utilajele pentru protecţia personală să nu 
pericliteze securitatea şi sănătatea angajatului.

Angajatul este obligat să procedeze în conformitate cu datoriile sta-
bilite şi într-un mod corespunzător să folosească drepturile şi măsu-
rile stabilite în domeniul securităţii şi sănătaăţii în muncă, cu scopul 
protecţiei vieţii şi sănătăţii sale, precum şi vieţii şi sănătăţii celorlalţi 
angajaţi şi a persoanelor terţe care se află în spaţiul de lucru şi mediul 
de lucru.

Articolul 15

Conducătorul este obligat să emită actul privind evaluarea riscului 
prin care, în conformitate cu legea şi actele generale adoptate în baza 
legii, se stabileşte existenţa pericolului şi nocivităţii pentru viaţa şi 
sănătatea angajatului la locul de muncă şi în mediul de lucru şi deter-
mină măsurile pentru înlăturarea acestora.

Conducătorul este responsabil pentru aplicarea măsurilor de secu-
ritate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legea, actele generale 
adoptate în baza legii, standardele, reglementările tehnice, Contractul 
şi actul privind evaluarea riscului la locul de muncă şi mediul de lu-
cru.

Conducătorul este obligat să modifice  actul privind evaluarea ris-
cului în cazul apariţiei oricărui pericol nou şi modificării nivelului de 
risc în procesul muncii sau dacă intervin lezări corporale grave sau 
lezări colective în muncă.

Conducătorul nu poate prin aplicarea măsurilor de securitate şi să-
nătate în muncă să cauzeze obligaţii financiare pentru angajat şi repre-
zentantul angajatului şi ca prin aplicarea măsurilor să agraveze situa-
ţia materială şi socială dobândită prin muncă şi în legătură cu munca.

Conducătorul este obligat să instruiască angajatul pentru o muncă 
sănătoasă şi să fie în sigurnaţă la locul de muncă, la care l-a reparti-
zat.

Conducătorul este obligat să instruiască angajatul pentru acordarea 
primului ajutor.

Conducătorul este obligat să asigure control medical în prealabil 
şi periodic pentru toţi angajaţii, iar în conformitate cu legea şi actele 
adoptate în baza legii din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
şi Actul privind evaluarea riscului la locul de muncă şi în mediul de 
lucru.

Articolul 16

Angajatul este obligat să procedeze în conformitate cu datoriile 
stabilite şi în modul reglementat să folosească drepturile şi măsurile 
stabilite în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu scopul pro-
tecţiei vieţii şi sănătăţii proprii, precum şi vieţii şi sănătăţii celorlalţi 
angajaţi precum şi a persoanelor care se află în mediul de lucru sau în 
spaţiul de lucru.

Angajatul are dreptul şi obligaţia ca înainte de începerea muncii 
să facă cunoştinţă cu măsurile de securitate şi sănătate în muncă, la 
activităţile sau locul de muncă la care a fost repartizat, precum şi să se 
instruiască pentru aplicarea acestora.

Angajatul are dreptul să refuze să lucreze când este ameninţat de 
pericol nemijlocit pentru viaţă şi sănătate, din cauză că n-au fost apli-
cate măsurile de securitate şi sănătate în muncă, atâta timp cât măsu-
rile stabilite nu se aplică.

În cazul prevăzut la alineatul 3 din prezentul articol, angajatul 
exercită toate drepturile din raportul de muncă, parcă ar fi lucrat.

Articolul 17

Angajatul este dator să lucreze cu arme, la aplicarea măsurilor de 
protecţie împotriva incendiului, cu surse de radiaţii ionice şi cu mate-
rii periculoase, după controlul medical realizat în prealabil şi obţine-
rea părerii serviciului medicinei muncii, prin care se stabileşte că este 
capabil din punct de vedere sanitar pentru munca menţionată.

Articolul 18

Mijloacele pentru aplicarea măsurilor stabilite pentru înlăturarea 
riscului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inclusiv şi mij-
loacele de prevenire a invalidităţii ca urmare a unui accident de mun-
că, se asigură în bugetul P.A. Voivodina, în conformitate cu legea, alte 
reglementări şi Contract. 

Articolul 19

Guvernul P.A. Voivodina numeşte, pe o perioadă de patru ani, un 
Comitet unic pentru securitate şi sănătate în muncă pentru toate orga-
nele provinciale (în continuare: Comitetul), care are preşedinte şi şase 
membri, dintre care patru membri sunt propuşi de Sindicat.

Articolul 20

Conducătorul este obligat să faciliteze Comitetului:
- acces la toate actele care se referă la securitatea şi sănătatea în 

muncă;
- să participe la dezbaterea tuturor problemelor care se referă la 

aplicarea securităţii şi sănătăţii în muncă;
- să informeze Comitetul cu privire la toate problemele care se 

referă la securitatea şi sănătatea în muncă.

Comitetul poate:
- să prezinte propunere conducătorului cu privire la toate proble-

mele care se referă la securitatea şi sănătatea în muncă;
- să solicite conducătorului să întreprindă măsurile corespunză-

toare pentru înlăturarea sau reducerea riscurilor care periclitea-
ză securitatea şi sănătatea angajaţilor;

- să solicite exercitarea controlului de inspecţie a muncii dacă 
consideră că, conducătorul nu a aplicat măsurile reglementate 
şi necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă.

Membrii Comitetului au drept să participe la controlul inspecţiei 
muncii, iar conducătorul este obligat să remită Comitetului actul in-
specţiei muncii prin care sunt dispuse măsurile şi să-l informeze în 
scris cu privire la modul de aplicare a măsurilor dispuse.

Articolul 21

Conducătorul face asigurarea colectivă a angajaţilor, în condiţii 
egale, pentru cazuri de: deces, consecinţe ale accidentului, lezări în 



7 martie 2013. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V. Nr.7 - Pagina 133

muncă, boli profesionale şi boli provocate prin muncă, în vederea asi-
gurării compensării pagubei şi-i informează pe toţi angajaţii cu privi-
re la condiţiile de asigurare.

Serviciul competent al angajatorului care este însărcinat cu reali-
zarea asigurării anagajaţilor este obligat ca înainte de încheierea con-
tractului privind asigurarea să procure părerea Sindicatului.

IV SALARII, COMPENSAREA CHELTUIELILOR ŞI ALTE RE-
MUNERAŢII

Elementele pentru stabilirea salariului

Articolul 22

Angajatul are dreptul la salariu lunar care se stabileşte în conformi-
tate cu reglementările în vigoare.

Articolul 23

Salariul se stabileşte în temeiul:
1) bazei de calcul a salariului;
2) coeficientului care se înmulţeşte cu baza de calcul;
3) suplimentului la salariu;
4) obligaţiilor pe care angajatul le achită în baza impozitului şi 

contribuţiilor pentru asigurarea socială obligatorie din salariu, 
în conformitate cu legea.

Articolul 24

Salariul de bază îl determină produsul dintre coeficient şi baza de 
calcul.

Salariul îi aparţine angajatului care are program complet de muncă 
sau program de muncă care se consideră program complet.

Angajatul care nu munceşte cu program complet are drept la salariu 
care este proporţional duratei programului de muncă.

Articolul 25

Nivelul bazei de calcul

Nivelul bazei de calcul a salariului se stabileşte în conformitate cu 
legea.

Coeficientul pentru calculul salariului

Articolul 26

Coeficientul exprimă complexitatea activităţilor, responsabilitatea, 
condiţiile de muncă şi pregătirea de specialitate.

Coeficientul cuprinde şi suplimentul pentru compensarea pentru 
alimentaţia pe durata muncii şi indemnizaţia pentru concediul de 
odihnă.

Articolul 27

Salariul se poate plăti o dată sau din mai multe părţi, şi anume, sub 
formă de acont şi calcul definitiv.

Cuantumul total al salariului se achită de regulă cel târziu până în 
data de cinci din lună pentru luna precedentă.

Plata salariului în mai multe părţi se face în aşa fel că plata salariu-
lui conform calculului definitiv se face de regulă până în data de cinci 
din lună pentru luna precedentă, iar acontul până în data de 20 din 
lună pentru luna în curs.

Angajatorul este obligat să remită angajatului calculul, cu prilejul 
fiecărei plăţi a salariului şi compensării salariului.

Articolul 28

Salariul se primeşte şi pe durata efectuării concediului de odihnă 
şi pentru zilele sărbătorilor de stat pentru care este reglementat să nu 
se lucreze.

Dreptul la supliment la salariul de bază

Articolul 29

Angajatul are drept la supliment la salariul de bază de:
1) 0,4% din salariul de bază pentru fiecare an de muncă încheiat 

în raport de muncă;
2) 26% pentru fiecare oră de muncă de noapte din valoarea orei 

de muncă a salariului de bază dacă o asemenea muncă n-a fost 
valorificată cu prilejul stabilirii salariului de bază;

3) 110% pentru fiecare oră de muncă din valoarea orei de muncă 
a salariului de bază în zi de sărbătoare de stat şi sărbătoare re-
ligioasă care se sărbătoreşte în conformitate cu legea;

4) 26% pentru fiecare ora de muncă suplimentară din valoarea 
orei de muncă a salariului de bază;

Drept la supliment şi nivelul suplimentului la salariul de bază se 
stabilesc prin decizie.

Articolul 30

Angajatorul poate să le plătească angajaţilor premiu pentru rezul-
tate deosebite în muncă până la 30% din salariul angajatului, dacă au 
fost planificate mijloace în buget.

Compensarea salariului

Articolul 31

Angajatul are drept la compensarea salariului la nivelul salariului 
mediu din ultimele trei luni, care se calculează şi plăteşte în acelaşi 
cuantum parcă ar fi lucrat, pe durata:

1) concediului cu plată stabilit în baza legii şi Contractului;
2) exerciţiului militar şi dacă a răspuns la citaţia organelor de 

stat;
3) formării profesionale la care a fost trimis de organul provinci-

al;
4) participarea la întruniri ştiinţifice, simpozioane, congrese, se-

minarii la care a fost trimis de către organul provincial sau or-
ganul sindical;

5) controlului medical sistematic sau la specialist la care a fost tri-
mis de către angajator;

6) când refuză să lucreze dacă este ameninţat de pericol nemijlo-
cit pentru viaţă şi sănătate din cauză că n-au fost aplicate mă-
surile reglementate pentru securitate şi sănătate în muncă, în 
conformitate cu reglementările care stipulează securitatea şi 
sănătatea în muncă;

7) când este nerepartizat.

Articolul 32

Angajatul are dreptul la compensarea salariului pe durata absenţei 
de la locul de muncă din cauza incapacităţii temporare de muncă până 
la 30 de zile, în conformitate cu legea.

Articolul	33

Compensarea salariului pe durata absenţei de la locul de muncă din 
cauza incapacităţii temporare de muncă mai mult de 30 de zile şi pe 
durata concediului de maternitate şi absenţei de la locul de muncă pe 
motivul îngrijirii copilului, o achită angajatorul concomitent cu achi-
tarea salariului celorlalţi angajaţi.

Articolul	34

Angajatul care a fost suspendat din cauză că împotriva lui a fost 
demarată procedura disciplinară din cauza lezării mai grave a obliga-
ţiilor din raportul de muncă, pe durata suspendării are drept la com-



Pagina 134 - Nr.7 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V. 7 martie 2013.

pensarea salariului la nivelul unei pătrimi, iar dacă întreţine familia la 
nivelul unei treimi din salariul de bază pentru luna care precede lunii 
în care a fost demarată procedura.

Angajatul împotriva căruia a fost suspendată procedura disciplina-
ră sau care a fost absolvit de vină în procedura disciplinară, în urmă-
toarele trei zile de la apariţia acestui fapt, se plăteşte diferenţa dintre 
plata compensării salariului şi cuantumul întreg al salariului de bază.

Compensarea cheltuielilor

Articolul	35

Angajatul are drept la compensarea cheltuielilor, şi anume:
1) pentru transportul la şi de la locul de muncă la nivelul abona-

mentului lunar în transportul public;
2) pe durata deplasării în interes de serviciu în ţară – diurnă la ni-

vel de 5% din salariul mediu pe angajat în economia Republi-
cii Serbia conform ultimei date publicate de organul republi-
can competent pentru activităţi de statistică;

3) pentru cazare şi dejun în deplasarea în interes de serviciu, con-
form chitanţei prezentate, cu excepţia hotelului de categoria I 
(cinci stele);

4) pentru transportul în efectuarea deplasării în interes de servi-
ciu în ţară la nivelul preţului de transport pentru mijloacele de 
transport aprobate cu cheltuielile de compensare pentru rezer-
varea locurilor în mijloacele de transport şi transportul bagaje-
lor;

5) pentru utilizarea telefonului, telefaxului şi internetului în sco-
puri de serviciu în deplasarea în interes de serviciu la nivelul 
cheltuielilor reale;

6) pe durata deplasării în interes de serviciu în străinătate – în 
condiţiile, modul şi la nivelul stabilit prin reglementări specia-
le;

7) pentru utilizarea autovehicului propriu pentru efectuarea acti-
vităţii de serviciu la nivel de 10% din preţul reglementat pen-
tru un litru de combustibil pe un kilometru parcurs;

8) pentru activitatea şi sejurul pe teren (supliment pentru teren) 
la nivel de 3% din salariul mediu pe angajat în economia Re-
publicii Serbia conform ultimei date publicate de organul re-
publican competent pentru activităţi de statistică, dacă n-a fost 
asigurată cazarea şi alimentaţia şi cheltuielile pentru cazare şi 
alimentaţie.

Articolul	36

Angajatul are drept la abonament lunar pentru venirea la serviciu 
şi plecarea de la serviciu pentru relaţia unde operatorul de transport 
public facilitează cumpărarea acestora.

Pentru relaţiile în care operatorul public nu facilitează cumpărarea 
abonamentului lunar, angajatul are dreptul la compensarea cheltuie-
lilor de transport în bani, şi anume la nivelul cheltuielilor stabilite în 
baza numărului de zile de venire la servici şi plecare de la servici şi 
cuantumul preţului unui bilet pe linia şi distanţa pe care angajatul o 
foloseşte şi pentru care nu există abonament lunar.

Angajatul care n-are posibilitatea ca la venirea la servici şi plecarea 
de la servici să folosească transportul public, deoarece pe releţia con-
cretă nu există transport public organizat, are dreptul la compensarea 
cheltuielilor în bani la nivelul întregului abonament lunar în transpor-
tul public pe o relaţie asemănătoare, în baza adeverinţei operatorului 
de transport public.

Dacă pe aceeaşi relaţie transportul este efectuat de mai mulţi ope-
ratori de transport, la stabilirea cheltuielilor prevăzute la alineatele 
2 şi 3 ale prezentului articol se ia cuantumul preţului biletului acelui 
operator care are cel mai mic preţ.

Articolul 37

Conducătorul de regulă efectuează compensarea cheltuielilor de 
transport pentru venirea la servici şi plecarea de la servici prin cum-
părarea abonamentului lunar la începutul lunii pentru luna viitoare, 
pentru relaţiile unde aceasta este posibil.

În mod excepţional, la cererea angajatului, conducătorul poate ad-
opta hotărârea ca plata să se facă în bani la nivelul preţului abona-
mentului lunar.

Dacă pe aceeaşi relaţie transportul îl efectuează mai mulţi opera-
tori, la stabilirea compensării cheltuielilor de transport prevăzută la 
articolul 2 din prezentul articol se ia cuantumul preţului abonamentu-
lui lunar al operatorului care are cel mai mic preţ.

Articolul 38

Conducătorul este obligat ca, în cazul achitării cheltuielilor de trans-
port în bani, de la operatorii de transport public care de la autogara din 
sediul angajatorului efectuează transportul călătorilor în transportul 
interurban, să asigure lista de preţuri în vigoare pentru transportul de 
călători (preţul biletelor individuale şi a abonamentului).

Angajatul este obligat să dea declaraţie conducătorului cu privire la 
domiciliu şi transportul pe care-l foloseşte pentru venirea la servici şi 
plecarea de la servici.

Alte remuneraţii

Indemnizaţia pentru ieşirea la pensie

Articolul 39

Angajatului căruia îi încetează raportul de muncă din cauza ieşirii 
la pensie are dreptul la indemnizaţie de ieşire la pensie la nivelul de 
1,5 salariu pe care l-ar fi realizat pentru luna care precede lunii în care 
se face plata indemnizaţiei, cu specificarea că aceasta nu poate fi mai 
mică decât trei salarii medii în Republica Serbia, conform ultimei date 
publicate de către organul republican competent pentru activităţi de 
statistică pe data achitării.

Indemnizaţia pentru angajatul care a rămas nerepartizat

Articolul 40

Angajatului pentru care se stabileşte că este nerepartizat, se plăteş-
te indemnizaţie pentru fiecare an de muncă în raport de muncă la nivel 
de 1/3 din salariul mediu al acestuia care i-a fost plătit pentru ultimele 
trei luni care preced lunii în care a fost emisă decizia prin care s-a 
stabilit că a rămas nerepartizat.

Conducătorul este obligat ca indemnizaţia prevăzută la alineatul 
1 din prezentul articol să o plătească angajatului înainte de încetarea 
raportului de muncă.

Cadou copiilor angajatului

Articolul 41

Conducătorul asigură copiilor angajatului de vârsta până la 15 ani, 
cadou de anul nou, respectiv o felicitare cu bani în valoare de până la 
cuantumul neimpozitat care este prevăzut de legea prin care se stipu-
lează impozitul pe venitul cetăţenilor.

Compensarea cheltuielilor de mutare a angajatului

Articolul 42

Compensarea cheltuielilor de mutare se realizează sub condiţia că 
angajatul se trimite la muncă în afara locului angajării sale, respectiv 
a sediului organului provincial.

Cererea pentru compensarea cheltuielilor se prezintă conducătoru-
lui în termen de opt zile de la data mutării.

Compensarea pentru cheltuielile de mutare corespunde nivelului 
cheltuielilor reale de transport a lucrurilor care se utilizează pentru 
nevoile gospodăriei şi se plăteşte după prezentarea dovezii corespun-
zătoare privind cheltuielile de mutare.

Ajutor pentru îmbunătăţirea statutului social-material al angajaţi-
lor



7 martie 2013. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V. Nr.7 - Pagina 135

Articolul	43

Angajatul poate să realizeze ajutor pentru îmbunătăţirea situaţiei 
social-materiale.

Nivelul acestui ajutor şi criteriile pentru repartizarea acestuia le 
stabileşte Angajatorul printr-un act special.

Ajutor de solidaritate şi ajutor în caz de deces al angajatului sau 
membrului familiei restrânse a angajatului

Articolul	44

Angajatul are dreptul la ajutor de solidaritate în cursul anului, cel 
mult până la nivelul de trei salarii nete pe angajat în economia Re-
publicii Serbia conform ultimei date publicate de organul republican 
competent pentru activităţi de statistică pe data plăţii, în caz de:

1) boală lungă sau gravă a angajatului sau soţului respectiv parte-
nerului, copilului, copilului vitreg, copilului îngrijit temporar 
şi a altei persoane faţă de care angajatul are obligaţie legală, 
obligaţie de întreţinere, ceea ce necesită cheltuieli în precedu-
ra de diagnostificare (de exemplu: scaner etc., control medical) 
şi cu prilejul tratamentului (operaţie, medicamente etc.), când 
cheltuielile menţionate nu se finanţează din mijloacele asigu-
rării de sănătate obligatorii;

2) achiziţie a dispozitivelor ortopedice şi a aparatelor pentru rea-
bilitarea angajatului sau a soţului respectiv partenerului, copi-
lului, copilului vitreg, copilului îngrijit temporar şi altor per-
soane faţă de care angajatul are obligaţie legală de întreţinere;

3) reabilitare sanitară a angajatului, când aceasta se finanţează din 
mijloacele asigurării de sănătate obligatorii şi dacă angajatul 
posedă trimiterea instituţiei sanitare privind nevoia de reabili-
tare sanitară;

4) invaliditate gravă a angajatului, pe care a stabilit-o organul 
competent.

Angajatul are dreptul la compensarea cheltuielilor pentru servicii 
funerare în caz de deces al membrului familiei restrânse cel mult până 
la nivelul salariului mediu în Republica Serbia conform ultimei date 
publicate a organului republican competent pentru activităţi de statis-
tică în data plăţii.

Cheltuielile serviciilor funerare care se compensează, în sensul 
alineatului 2 din prezentul articol, sunt: sicriul şi dotarea completă a 
sicriului, piatra funerară (cruce de lemn sau placă de lemn), primirea 
şi aşezarea defunctului în capelă şi folosirea capelei, îngroparea în 
mormânt sau cavou, incinerarea şi îngroparea urnei, amenajarea şi 
formarea movilei, folosirea locului de mormânt în primul an, trans-
portul defunctului de la locul decesului până la locul de înmormân-
tare din locul de reşedinţă şi prezenţa feţei bisericeşti la funeralii în 
vederea oficierii slujbei releigioase, precum şi alte cheltuieli funerare 
necesare.

În caz de deces a membrului familiei care a fost beneficiar al pen-
siei, cheltuielile serviciilor funerare care se compensează, se reduc 
cu cuantumul compensării cheltuielilor funerare realizate de organul 
competent pentru asigurările de pensie şi invaliditate.

Nivelul ajutorului în cazurile stabilite la alineatele 1, 2, 3 şi 4 ale 
prezentului articol, se recunoaşte în baza documentaţiei în conformi-
tate cu mijloacele asigurate în bugetul P.A. Voivodina.

În caz de deces al angajatului, familia restrânsă a angajatului are 
dreptul la compensarea cheltuielilor serviciilor funerare la nivel de 
trei salarii medii pe angajat în economia Republicii Serbia conform 
ultimei date publicate de organul republican competent pentru activi-
tăţi de statistică în data plăţii.

Dreptul la compensarea cheltuielilor în sensul alineatului 6 al pre-
zentului articol se realizează în baza cererii în scris şi a cerificatelor 
din registrele matricole prin care se dovedeşte întemeierea cererii 
(cerficatul din registrul matricol al naşterilor sau al căsătoriilor pentru 
semnatarul cererii şi certificatul din registrul matricol al deceselor 
pentru angajat).

În caz de deces al angajatului fiecare copil minor al acestuia, re-
spectiv copilul vitreg are dreptul la ajutor în caz de deces al părintelui 
angajat, la nivel de trei salarii medii nete pe angajat în economia Re-
publicii Serbia conform ultimei date publicate de organul republican 
competent pentru activităţi de statistică.

Copilul, respectiv copilul vitreg al angajatului care îşi pierde viaţa 
în timpul efectuării activităţilor prevăzute pentru locul de muncă la 
care a fost repartizat, are dreptul la bursă lunară pe parcursul şcola-
rizării regulate la nivel de 100% din salariul mediu net pe angajat în 
economia Republicii Serbia conform ultimei date publicate de organul 
republican competent pentru activităţi de statistică.

Conducătorul decide cu privire la exercitarea dreptului la ajutor în 
baza cererii în scris şi a documentaţiei prin care se dovedeşte înteme-
ierea cererii.

Premiul jubiliar

Articolul	45

Angajatul are dreptul la premiu jubiliar în bani la nivel de salariu 
mediu net pe angajat în economia Republicii Serbia conform ultimei 
date publicate de organul republican competent pentru activităţi de 
statistică, în data plăţii, cu specificarea că nivelul premiului se majo-
rează cu 25% la fiecare exercitare următoare a dreptului respectiv.

An jubiliar de muncă se consideră anul în care angajatul împlineşte 
10, 20, 30 sau 40 de ani de muncă petrecuţi în raport de muncă la 
angajator, indiferent în ce organ al autonomiei teritoriale şi organ al 
unităţii autoguvernării locale, şi-a exercitat angajatul dreptul din ra-
portul de muncă.

Dreptul la premiu jubiliar se dobândeşte din ziua următoare împli-
nirii condiţiilor prevăzute la alineatul 2 al prezentului articol.

Premiul jubiliar se acordă în baza evidenţei organului provincial 
competent.

Dacă angajatului îi încetează munca în organul provincial, dar şi-
a exercitat dreptul la premiu jubiliar, premiul se va plăti angajatului 
după încetarea muncii, sau urmaşului acestuia.

Premiul anual

Articolul	46

Angajatul are dreptul la premiu anual.

Premiul anual se plăteşte angajatului, de regulă, în întregime, în 
luna ianuarie, iar partcipanţii se pot înţelege ca premiul anual al anga-
jatului să se plătească din mai multe părţi.

Cu privire la nivelul şi modul de plată a premiului anual participan-
ţii la încheierea Contractului negociază în procedura de elaborare a 
hotărârii privind bugetul.

V ANGAJAŢII NEREPARTIZAŢI

Articolul 47

Conducătorul este dator ca odată cu schimbările în organizarea or-
ganelor provinciale şi raţionalizare, dacă consecinţele acesteia sunt 
reducerea numărului sau modificarea structurii angajaţilor, înainte de 
adoptarea actului privind schimbarea, să procure părerea Sindicatu-
lui, să examineze propunerile şi obiecţiunile Sindicatului şi să-l infor-
meze cu privire la atitudinea sa în termen de opt zile.

Sindicatul este obligat să-şi dea părerea în termen de opt zile de la 
data primirii cererii conducătorului.

Articolul 48

Angajatului nu i se poate stabili statut  nerepartizat, fără consim-
ţământul acestuia:

- dacă este vorba de femeia gravidă;
- pe durata concediului de maternitate;
- pe durata absenţei de la locul de muncă în temeiul îngrijirii co-

pilului;
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- pe durata absenţei de la locul de muncă în temeiul îngrijirii 
speciale a copilului;

- dacă angajatului i-a fost stabilită categoria de invaliditate, re-
spectiv capacitatea de muncă rămasă;

- dacă este singurul întreţinător al copilului minor;
- dacă are copil cu deficienţe în dezvoltare;
- dacă a împlinit, pentru bărbaţi 40, iar pentru femei 35 de ani de 

stagiu de pensie.

VI COMPENSAREA PAGUBEI

Articolul 49

Angajatul este responsabil pentru paguba pe care în muncă sau în 
legătură cu munca, intenţionat sau din neglijenţă gravă, a provocat-o 
angajatorului – în conformitate cu legea şi Contractul.

Dacă paguba este provocată de mai mulţi angajaţi, fiecare angajat 
este responsabil pentru partea din pagubă pe care a provocat-o.

Dacă pentru angajatul prevăzut la alineatul 2 al prezentului articol 
nu se poate stabili partea din pagubă pe care a provocat-o, se considera 
că toţi angajaţii sunt responsabili egal şi paguba o compensează în 
părţi egale.

Dacă mai mulţi angajaţi au provocat paguba prin faptă penală cu 
intenţie directă, pentru pagubă răspund solidar.

Existenţa pagubei, nivelul acesteia, circumstanţele în care a apă-
rut şi cine a provocat-o, stabileşte conducătorul sau persoana pe care 
acesta o autorizează în formă scrisă.

Cu privire la stabilirea existenţei pagubei va fi informat Sindica-
tul.

Articolul 50

Conducătorul răspunde pentru paguba provocată angajatului în 
muncă sau în legătură cu munca conform regulilor generale din drep-
tul obligaţional.

Conducătorul şi angajatul pot încheia acord în scris prin care stabi-
lesc nivelul şi modul de compensare a pagubei şi acesta va avea putere 
de act executiv.

VII DREPTUL LA GREVĂ

Articolul 51

Angajaţii pot organiza grevă şi grevă de avertizare, în conformitate 
cu legea şi în condiţiile stabilite prin Contract.

Greva prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol se poate orga-
niza la angajator într-unul sau mai multe organe provinciale.

Articolul 52

Hotărârea privind intrarea în grevă şi grevă de avertizare este adop-
tată de organul Sindicatului stabilită printr-un act general al Sindica-
tului sau majoritatea angajaţilor.

Prin hotărârea privind intrarea în grevă se stabilesc: solicitările an-
gajaţilor; timpul începerii grevei; locul de întrunire a participanţilor 
la grevă, dacă greva se manifestă prin întrunirea angajaţilor şi a co-
mitetului de grevă care reprezintă interesele angajaţilor şi în numele 
acestora conduce greva.

Articolul	53

Greva de avertizare prezintă încetarea de o oră a muncii angajaţilor 
în cursul zilei lucrătoare, cu un proces minim de muncă, care cuprinde 
controlul intrării în edificiul angajatorului şi Adunarea P.A. Voivodi-
na, cu câte un angajat la fiecare intrare. 

Cu privire la zilele lucrătoare în cursul cărora se organizează grevă 
de avertizare, decide Sindicatul.

Hotărârea privind greva de avertizare, sindicatul o remite conducă-
torului, cel puţin 48 de ore înainte de începerea grevei de avertizare, în 
vederea soluţionării paşnice a problemelor prin negocieri.

Articolul	54

Greva înseamnă întreruperea muncii angajaţilor în cursul progra-
mului de muncă, cu efectuarea minimă a procesului de muncă.

Hotărârea privind greva, Sindicatul o remite conducătorului, cel 
puţin zece zile înainte de începerea grevei, în vederea soluţionării 
paşnice a problemelor prin negocieri.

Articolul	55

Reprezentanţii autorizaţi ai conducătorului şi Sindicatului au obli-
gaţia ca tot timpul, de la anunţarea grevei de avertizare sau a grevei 
şi pe durata grevei de avertizare sau a grevei, să negocieze în vederea 
soluţionării paşnice a problemelor şi înlăturarea cauzelor care au pro-
vocat greva de avertizare sau greva.

Articolul	56

Procesul minim de muncă pe durata grevei se stabileşte la: 
- Serviciul Adunării Provinciei Autonome Voivodina;
- Secretariatul Guvernului Provinciei Autonome Voivodina;
- Direcţia pentru Activităţile Comune ale Organelor Provincia-

le;
- Secretariatul Provincial pentru Finanţe.

Modul de asigurare a procesului minim de muncă se stabileşte prin 
actul general al angajatorului, în conformitate cu Contractul.

Pentru procesul minim de muncă angajatorul angajează în mun-
că cel mult până la 20% din numărul total al persoanelor angajate şi 
numite în organele provinciale prevăzute la alineatul 1 din prezentul 
articol.

Dacă la începutul şi pe parcursul grevei în organele provinciale 
prevăzute la alineatul 1 al prezentului articol vor fi cel puţin 20% din 
angajaţi care nu sunt în grevă, conducătorul nu poate să angajeze în 
muncă alţi angajaţi care sunt în grevă, în sensul asigurării procesului 
minim de muncă.

În caz de grevă în alte organe provinciale, pe lângă cele menţionate 
la alineatul 1 al prezentului articol, procesul minim de muncă îl asi-
gură persoanele numite.

Articolul 57

Angajatul care participă la grevă îşi exercită drepturile fundamen-
tale din raportul de muncă, cu excepţia dreptului la salariu, iar drep-
tul din asigurarea socială – în conformitate cu reglementările privind 
asigurarea socială.

Articolul 58

Organizarea grevei, respectiv participarea la grevă în condiţiile sta-
bilite prin lege şi Contract, nu prezintă lezarea obligaţiei de muncă, nu 
poate fi temei pentru demararea procedurii pentru stabilirea respon-
sabilităţii materiale şi disciplinare a angajatului şi nu poate avea drept 
consecinţă încetarea raportului de muncă a angajatului.

VIII CONDIŢIILE DE ACTIVITATE ALE SINDICATULUI

Orânduirea raporturilor juridice de muncă şi economice ale anga-
jaţilor

Articolul 59

În procedura de adoptare a actului general din competenţa Adu-
nării P.A. Voivodina, Guvernului P.A. Voivodina sau organului pro-
vincial, care sunt de importanţă pentru definirea statutului juridic de 



7 martie 2013. BULETINUL OFICIAL AL P. A. V. Nr.7 - Pagina 137

muncă sau financiar al angajaţilor în organele provinciale, elaborato-
rul actului general este obligat să procure părerea Sindicatului pentru 
anteproiecte, respectiv proiectele actelor respective.

Sindicatul este obligat să-şi dea părerea în termen de opt zile de la 
data primirii cererii elaboratorului.

Articolul 60

Conducătorul procură părerea Sindicatului la regulamentul privind 
organizarea şi sistematizarea internă a locurilor de muncă în organul 
provincial, respectiv la modificarea şi completarea acestuia, înainte de 
avizarea actului de către Angajator.

Sindicatul este obligat să-şi dea părerea în termen de cinci zile de la 
data primirii cererii conducătorului.

Articolul 61

La cererea prezentată în scris, conducătorul remite Sindicatului 
informaţia sau părerea privind aplicarea legii sau a actului general 
care influenţează statutul material, economic şi social al angajaţilor 
cel târziu în termen de 15 zile.

Articolul 62

La cererea Sindicatului, Serviciul pentru Administrarea Resurselor 
Umane este obligat să remită Sindicatului documentaţia care se referă 
la drepturile, obligaţiile, responsabilitatea şi statutul membrului an-
gajat al Sindicatului.

Cererea prevăzută la alineatul 1 se prezintă în formă scrisă împre-
ună cu dovezile care confirmă calitatea de membru al Sindicatului 
şi consimţământul membrului Sindicatului pentru elaborarea datelor 
pentru cazul concret.

Aceeaşi obligaţie prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol, în 
aceleaşi condiţii, o are şi organul provincial, dacă documentaţia invo-
cată la alineatul 1 al prezentului articol se află la el.

Înfiinţarea sindicatului

Articolul	63

Angajaţii au dreptul să înfiinţeze liber sindicat, să adere la acesta, 
să organizeze organele acestuia, să stabilească şi aplice programele 
şi activităţile organizaţiei de sindicat în conformitate cu legea şi con-
tractul colectiv.

Articolul	64

Sindicatul adoptă independent statutul său şi regulile şi organizea-
ză alegerea organelor sale.

Sindicatul nu poate fi suspendat, respectiv activitatea sa nu poate fi 
întreruptă sau interzisă prin actul angajatorului.

Asigurarea condiţiilor de muncă

Articolul	65

Angajatorul, fără compensarea cheltuielilor, prin intermediul orga-
nelor provinciale asigură Sindicatului condiţii de muncă, şi anume:

1) folosirea încăperilor de gestiune (birouri) pentru munca ordi-
nară a Sindicatului, în sediul său;

2) folosirea încăperilor pentru întrunirile Sindicatului la sediu şi 
unităţile organizatorice din afara sediului angajatorului, în aşa 
fel ca prin folosirea încăperilor să nu influenţeze efectuarea efi-
cace a activităţilor din competenţele angajatorului;

3) muncă cu plată reprezentantului autorizat al Sindicatului, în 
conformitate cu legea, Contractul şi în condiţiile stabilite prin 
acordul dintre angajator şi Sindicat;

4) ajutor administrativ şi tehnic, utilizarea telefonului, telefaxu-
lui, tehnicii de calcualtor şi echipamentului de multiplicare şi 
copiere a materialului;

5) calculul şi plata cotizaţiei sindicale şi a altor mijloace în con-
formitate cu actele generale ale Sindicatului;

6) organizarea şi ţinerea întrunirilor sindicale ale membrilor, care 
la nivel anual nu pot dura mai mult de 16 ore în total, cu con-
diţia ca prin aceasta să nu se influenţeze efectuarea eficace a 
activităţilor din competenţa organelor provinciale;

7) posibilitatea de afişare a informaţiilor şi documentelor impor-
tante ale Sindicatului pe afişiere şi în reţeaua informaţională 
internet a organelor provinciale;

8) redactarea independentă a link-ului în reţeaua internet şi în re-
ţeaua internă a organelor provinciale, precum şi politica de re-
dactare proprie de informare a angajaţilor, respectiv a membri-
lor Sindicatului.

Articolul	66

Reprezentantul autorizat al Sindicatului este preşedintele, iar dacă 
sindicatul are mai mult de 200 de membri – şi secretarul Sindicatu-
lui.

Articolul 67

Dacă Sindicatul are 400 sau mai mulţi membri, unul dintre cei doi 
reprezentanţi ai Sindicatului, prevăzuţi la articolul 66 al Contractului, 
pe care-l stabileşte organul competent al Sindicatului, îşi va exercita 
funcţia în mod profesional şi pe această durată i se suspendează drep-
turile şi obligaţiile care se dobândesc în muncă şi în baza muncii la 
angajator.

Cheltuielile de exercitare profesională a funcţiei reprezentantului 
autorizat al Sindicatului, în sensul alineatului 1 al prezentului articol, 
se asigură în bugetul Provinciei Autonome Voivodina.

Acordul privind asigurarea mijloacelor prevăzute la alineatul 2 al 
prezentului articol, îl încheie Guvernul P.A. Voivodina şi Sindicatul 
pe o perioadă care nu poate fi mai scurtă de cinci ani.

Articolul 68

Reprezentantul autorizat al Sindicatului, pe durata exercitării func-
ţiei la Sindicat şi doi ani după încetarea funcţiei, dacă procedează în 
conformitate cu reglementările în vigoare, nu poate fi mutat fără con-
simţământul său la alte activităţi, nici nu poate fi pus în oricare mod 
într-o situaţie mai nefavorabilă decât cea pe care a avut-o înainte de 
intrarea în funcţie în Sindicat.

Membrul organului Sindicatului, pe durata mandatului şi un an 
după încetarea calităţii de membru în organul Sindicatului, dacă pro-
cedează în conformitate cu reglementările în vigoare, nu poate fi mu-
tat la alte activităţi fără să-şi dea consiţământul şi nici nu poate avea 
un statut mai nefavorabil decât cel pe care l-a avut înainte de alegerea 
în organul Sindicatului.

Sub statut mai nefavorabil, în sensul alineatelor 1 şi 2 al prezentu-
luiarticol se consideră şi stabilirea unui salariu mai mic decât cel pe 
care l-a avut angajatul înainte de alegerea de reprezentant autorizat în 
organul Sindicatului.

Articolul 69

Membrul Sindicatului care a fost ales într-o funcţie mai mare în 
Sindicat (preşedinte al organului orăşenesc, provincial sau republi-
can) pe durata mandatului are dreptul de a fi scutit în întregime de 
efectuarea activităţilor prevăzute de locul său de muncă, cu toate că 
în acest timp are dreptul la compensarea salariului, în conformitate 
cu legea.

Articolul 70

Membrii organului Sindicatului, precum şi angajatul care a fost ales 
în organele sindicatului în afara organizaţiei Sindicatului, au dreptul 
la concediu cu plată din cauza participării la întrunirile sindicale, con-
ferinţe, şedinţe, congrese şi alte activităţi sindicale.
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Reprezentantul autorizat al Sindicatului are dreptul la concediu cu 
plată pe durata negocierilor cu privire la încheierea contractului co-
lectiv la angajator.

Reprezentantul Sindicatului are dreptul la concediu cu plată în ziua 
când, în calitate de persoană autorizată:

1) este prezent la procedura prin care se stabileşte responsabilita-
tea disciplinară a membrului Sindicatului;

2) reprezintă membrul Sindicatului în litigiul de muncă.

Timpul petrecut la efectuarea activităţilor sindicale în sensul pre-
zentului articol, se consideră a fi timp petrecut în muncă.

Articolul 71

Dacă în organele provinciale există două organizaţii de sindicat sau 
mai multe, organul provincial, respectiv conducătorul este obligat să 
se abţină de la acţionarea prin care una dintre organizaţiile de sindicat 
ar fi pusă în situaţie privilegiată, respectiv subordonată.

Prin lezarea dreptului la organizare sindicală, între altele, se consi-
deră şi presiunea făcută asupra angajaţilor de a înceta să fie membri în 
organizaţia de sindicat sau de a fi membri într-o anumită organizaţie 
de sindicat.

IX VALABILITATEA CONTRACTULUI COLECTIV

Articolul 72

Contractul se încheie pe o perioadă de trei ani.

Articolul 73

După expirarea termenului prevăzut la articolul 72 din prezentul 
Contract, Contractul încetează să fie valabil dacă participanţii Con-
tractului nu se înţeleg altfel, cel târziu 30 de zile înainte de expirarea 
valabilităţii acestuia.

Articolul 74

Valabilitatea Contractului trebuie să înceteze înainte de termenul 
invocat la articolul 73 din contract, dacă Angajatorul şi Sindicatul în-
cheie un contract colectiv nou.

X SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI APLICAREA CONTRAC-
TULUI

Arbitrajul

Articolul 75

Problemele discutabile în aplicarea Contractului vor fi soluţionate 
de Arbitraj.

Arbitrajul este alcătuit din cinci membri. Preşedintele şi un mem-
bru sunt numiţi de Angajator, un membru de Servicul Adunării Pro-
vinciei Autonome Voivodina, iar doi membri de Sindicat.

Membrii Arbitrajului pe care îi numeşte Angajatorul şi Serviciul 
Adunării Provinciei Autonome Voivodina trebuie să fie licenţiaţi în 
drept, cu cel puţin zece ani de experienţă în muncă în domeniul de 
specialitate.

Mandatul Arbitrajului este de trei ani de la data numirii.

Articolul 76

Arbitrajul decide cu privire la problemele discutabile în baza cererii 
Angajatorului, organului provincial sau Sindicatului.

Hotărârile Arbitrajului trebuie să fie justificate.

Hotărârile Arbitrajului cu privire la problema discutabilă sunt deci-
sive şi obligatorii pentru părţile contractante.

Hotărârile Arbitrajului vor fi publicate, fără expunerea de motive, 
în “Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.

Articolul 77

Arbitrajul îşi desfăşoară activitatea în şedinţele pe care le convoacă 
şi ţine preşedintele Arbitrajului.

Hotărârile Arbitrajului se adoptă cu majoritatea de voturi ale pre-
şedintelui şi membrilor.

Cu privire la activitatea Arbitrajului se ţine proces verbal.

Urmărirea aplicării contractului colectiv

Articolul 78

Angajatorul şi Sindicatul pot înfiinţa un organism de lucru comun 
pentru urmărirea aplicării Contractului.

XI DISPOZIŢII FINALE

Articolul 79

În baza autorizaţiei Guvernului Provinciei Autonome Voivodina, 
numărul 11-32/2013 din 1 martie 2013 şi autorizaţiei Serviciului Adu-
nării Provinciei Autonome Voivodina, numărul 031-4/13 din 4 martie 
2013, în numele Angajatorului Contractul a fost încheiat de Miroslav 
Vasin, membru al Guvernului Provinciei Autonome Voivodina şi se-
cretar provincial pentru economie, ocuparea forţei de muncă şi ega-
litatea de şanse.

În baza autorizaţiei Comitetului Sindicatului, numărul 00-11/2013-
05 din 1 martie 2013, în numele Sindicatului Contractul a fost încheiat 
de mr. Erna Šumec, preşedintă.

Articolul 80

Contractul va fi publicat în “Buletinul oficial al Provinciei Autono-
me Voivodina” şi intră în vigoare din ziua următoare publicării lui .

  Miroslav Vasin,

 membru al Guvernului Provinciei   
  Autonome Voivodina 

 şi secretar provincial pentru economie, 
 ocuparea forţei de muncă şi egalitatea de şanse

  mr. Erna Šumec,
	 	 	
 preşedinta Organizaţiei de Sindicat a salariaţilor
 în organele provinciale ale administraţiei şi 
 serviciile Provinciei Autonome Voivodina
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126
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130

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

210. Hotărârea Adunării Provinciei de modificare şi com-
pletare a Hotărârii Adunării Provinciei privind salariile 
persoanelor pe care le alege Adunarea Provinciei Au-
tonome Voivodina;

211. Hotărârea privind destituirea Magistratului Public Pro-
vincial  al Voivodinei;

212. Hotărârea privind alegerea Magistratului Public Pro-
vincial  al Voivodinei;

213. Hotărârea privind alegerea locţiitorului secretarului 
provincial;

214. Hotărârea de modificare a hotărârii privind  numirea 
preşedintelui şi membrilor Consiliului de Administra-
ţie al Organizaţiei de Turism din Voivodina;

215. Hotărârea de validare a mandatului deputatului în Adu-
narea Provinciei Autonome Voivodina;

216. Hotărârea de validare a mandatului deputatului în Adu-
narea Provinciei Autonome Voivodina;

217. Hotărârea de validare a mandatului deputatului în Adu-
narea Provinciei Autonome Voivodina.

COMISIA ELECTORALĂ PROVINCIALĂ

218. Raportul privind rezultatele alegerilor suplimentare 
pentru alegerea deputaţilor în Adunarea Provinciei Au-
tonome Voivodina în Circumscripţile Electorale 3 Apa-
tin, 17 Zrenianin III şi 49 Srbobran desfăşurate pe data 
de 17 februarie 2013.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAŢIE, 
ADMINISTRAŢIE ŞI COMUNITĂŢILE NAŢIONALE

219. Regulamentul privind acordarea mijloacelor bugetare 
ale Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Admi-
nistraţie şi Comunităţile Naţionale pentru finanţarea şi 
cofinanţarea programelor  şi proiectelor din domeniul 
învăţământului elementar şi mediu şi în domeniul nive-
lului de trai al elevilor.

220. Concurs pentru dotaţii organizaţiilor comunităţilor et-
nice din Provincia Autonomă Voivodina.

CONTRACTUL COLECTIV PENTRU ORGANELE 
PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

221. Contractul colectiv pentru organele Provinciei  Auto-
nome Voivodina


