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PARTEA GENERA LA

345.

În baza articolului 16, 24 şi 43 din Hotărârea Adunării Provinciei 
privind administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V.“, nu-
merele: 37/2014, 54/2014 – altă hotărâre, 37/2016, 29/2017, 24/2019 şi 
66/2020), secretarul provincial pentru economie şi turism (în continu-
are: secretarul provincial) emite

REGULAMENTUL
DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A REGULAMENTULUI
PRIVIND ACORDAREA MIJLOACELOR IRAMBURSABILE 

SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MICRO ŞI MICI ŞI 
ANTREPRENORILOR 

PENTRU SUBVENȚIONAREA 
CHELTUIELILOR DE ACHIZIŢIE A MATERIALULUI DE 

REPRODUCŢIE 
 ÎN ANUL 2021

(„Bul. oficial al P.A.V. nr. 7/2021)

Articolul 1

La articolul 8 alineatul 1 punctul 3) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: „în perioada de şase luni înainte de data publicării Concur-
sului public să nu fie redus numărul angajaţilor pe timp nedeterminat 
cu peste 10%;”

La articolul 8 alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Participantul la Concursul public poate prezenta o singură cerere 
pentru rambursarea cheltuielilor de achiziţie maxim pentru 5 (cinci) 
materiale de reproducţie diferite, şi anume cel mult de la 5 (cinci) fur-
nizori/vânzători diferiţi. Este obligat să precizeze în formularul cererii 
materialul de reproducţie în conformitate cu  articolul 4.”

Articolul 2

La articolul 9 alineatul 1 punctul 5) se modifică şi va avea următo-
rul cuprins: „Adeverinţa Registrului central pentru asigurări sociale 
obligatorii (RCASO) privind numărul persoanelor angajate din care se 
vede clar numărul angajaţilor pe timp nedeterminat - pe data publicării 
Concursului public;”

La articolul 9 alineatul 1 punctul 8) se adaugă subpunctul (8-10) 
„declaraţia privind reducerea numărului de persoane angajate.” 

Articolul 3

La articolul 13 alineatul 1 tabelul CRITERII, numărul curent 5, 
după cuvintele „Numărul de angajaţi” se adaugă cuvintele „pe timp 
nedeterminat”.

Articolul 4

La articolul 14 alineatul 1 se radiază liniuţa „că în perioada de şase 
luni nu va micşora numărul de angajaţi în raport cu numărul actual de 
angajaţi la data publicării Concursului public;”

Articolul 5

La articolul 15 alineatul 1 prima liniuţă, se modifică şi va avea ur-
mătorul cuprins:

„ - până la expirarea termenului de şase luni, începând cu data pu-
blicării Concursului public, să nu reducă numărul de angajaţi pe timp 
nedeterminat cu mai mult de 10%;” 

Articolul 6

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

Articolul 7

Regulamentul privind acordarea mijloacelor irambursabile societă-
ţilor comerciale micro şi mici şi antreprenorilor pentru subvenţionarea 
cheltuielilor de achiziţie a materialului de reproducţie  în anul 2021 
(„Buletinul oficial al P.A.V.” nr. 7/2021) în rest rămâne neschimbat.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI 
TURISM

Numărul: 144-401-722/2021-02
Data: 26 februarie 2021

SECRETAR PROVINCIAL PENTRU 
ECONOMIE ŞI TURISM

Dr. Nenad Ivanišević
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346.

În baza articolului 16, 24 şi43 din Hotărârea Adunării Provinciei 
privind administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V.“, nume-
rele 37/2014, 54/2014 – altă hotărâre şi 37/2016, 29/2017, 24/2019 și 
66/2020), secretarul provincial pentru economie şi turism (în continu-
are: secretarul provincial) emite

REGULAMENTUL
DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A REGULAMENTULUI
PRIVIND ACORDAREA MIJLOACELOR IRAMBURSABILE

 SOCIETĂŢILOR COMERCIALE MICRO ŞI MICI ŞI 
ANTREPRENORILOR 

PENTRU SUBVENŢIONAREA CHELTUIELILOR DE 
ACHIZIŢIE 

 A MAŞINILOR SAU ECHIPAMENTULUI SAU A SOFTWARE 
SAU A CHELTUIELILOR PENTRU ACHIZIŢIA DE BUNURI 

NEMATERIALE
ÎN ANUL 2021

(„Buletinul oficial al P.A.V.” nr. 7/2021)

Articolul 1

La articolul 3 alineatul 9, se radiază liniuţa „-echipament de pre-
zentare, electronic, de birou, (case fiscale, aparate de telefon şi fax, 
TV etc.);” 

Articolul 2

La articolul 8 alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Cererea se poate prezenta pentru subvenționarea cheltuielilor:

- de achiziţie pentru maxim 7 (şapte) bucăţi de maşini/echipa-
ment (identice sau diferite) de la cel mult 5 (cinci) furnizori/
vânzători diferiţi;

- de achiziţie pentru 3 (trei) software (licență de software) cu cel 
mult 10 copii (dintre care fiecare se folosește doar pentru un 
calculator), de la 3 (trei) furnizori/vânzători;

- de achiziţie a bunurilor nemateriale de la cel mult 5 ( cinci) fur-
nizori/vânzători.”

Articolul 3

La articolul 9 alineatul 1 punctul 4) se modifică şi va avea urmă-
torul cuprins: Adeverinţa Registrului central pentru asigurări sociale 
obligatorii (RCASO) privind numărul persoanelor angajate din care se 

vede clar numărul angajaţilor pe timp nedeterminat - pe data publicării 
Concursului public;”

La articolul 9 alineatul 1 punctul 7) se adaugă subpunctul (7-11) 
„declaraţia privind reducerea numărului de persoane angajate”

Articolul 4

La articolul 13 alineatul 1 tabelul CRITERII, numărul curent 5, 
după cuvintele „Numărul de angajaţi” se adaugă cuvintele „pe timp 
nedeterminat”

Articolul 5

La articolul 14 alineatul 1 se radiază liniuţa „-că în perioda de șase 
luni nu va micșora numărul angajaților în raport cu numărul existent al 
persoanelor angajate pe data publicării Concursului public;”

Articolul 6

La articolul 15 alineatul 1 prima liniuţă, se modifică şi va avea ur-
mătorul cuprins: „- până la expirarea termenului de şase luni, înce-
pând cu data publicării Concursului public, să nu reducă numărul de 
angajaţi pe timp nedeterminat cu mai mult de 10%;”

Articolul 7

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

Articolul 8

Regulamentului privind acordarea mijloacelor irambursabile soci-
etăţilor comerciale micro şi mici şi antreprenorilor pentru subvenţi-
onarea cheltuielilor de achiziţie a maşinilor sau echipamentului sau 
a software sau a cheltuielilor pentru achiziţia de bunuri nemateriale 
în anul 2021 („Buletinul oficial al P.A.V.” nr. 7/2021) în rest rămâne 
neschimbat.

 
SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI 

TURISM

Numărul: 144-401-721/2021-02 
Data: 26 februarie 2021

SECRETAR PROVINCIAL 
PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM

s.s. Nenad Ivanišević

 „Mențiune:

În prezentul „Buletin oficial al P.A.V.“ nu se publică Partea specială, în conformitate cu articolul 5 alineatul 2 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind publicarea reglementărilor și a altor acte  („Buletinul oficial al P.A.V.”, numerele: 
54/2014, 29/17 şi 12/18). 
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PARTEA GENERALĂ

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ECONOMIE ŞI TURISM

345. Regulamentul de modificare şi completare a Regula-
mentului privind acordarea mijloacelor irambursabile 
societăţilor comerciale micro şi mici şi antreprenorilor 
pentru subvenționarea cheltuielilor de achiziţie a mate-
rialului de reproducţie în anul 2021;

346. Regulamentul de modificare şi completare a Regula-
mentului privind acordarea mijloacelor irambursabile 
societăţilor comerciale micro şi mici şi antreprenorilor 
pentru subvenţionarea cheltuielilor de achiziţie a maşi-
nilor sau echipamentului sau a software sau a cheltuieli-
lor pentru achiziţia de bunuri nemateriale în anul 2021;

PARTEA SPECIALĂ

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA 
SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE 

ŞANSE

347. Decizia de avizare a numirii directorului al Centrului 
pentru Munca Socială al Comunei Novi Bečej;

PARTEA ANUNȚURI

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA 
INTERREGIONALĂ ŞI AUTOGUVERNAREA 

LOCALĂ

348. Concurs public pentru cofinanţarea elaborării planuri-
lor de dezvoltare ale unităţilor autoguvernării locale din 
teritoriul Provinciei Autonome Voivodina;

349. Concurs public pentru acordarea de mijloace irambur-
sabile autoguvernărilor locale din Provincia Autonomă 
Voivodina pentru cofinanţarea elaborării documentaţi-
ei de proiect-tehnice
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