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În baza Legii privind editarea publicaţiilor („Monitorul oficial al 
RS“, numerele 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004 şi 101/2005-altă 
lege), articolului 14 din Hotărârea privind înfiinţarea Institutului Pro-
vincial pentru Egalitatea de Şanse (‚’Buletinul oficial al P.A. Voivodina 
nr. 14/04 şi nr. 3/06), articolului 17 din Statutul Institutului Provincial 
pentru Egalitatea de Şanse, Consiliul de administraţie al Institutului 
Provincial pentru Egalitatea de Şanse, în şedinţa electronică ţinută pe 
data de 02.03.2021, a adoptat:   

R E G U L A M E N T U L
PRIVIND ACTIVITATEA EDITORIALĂ A

INSTITUTULUI PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE

I DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1

Prin prezentul Regulament se stipulează organizarea activităţii ed-
itoriale a Institutului Provincial pentru Egalitatea de Şanse (în con-
tinuare: Institutul) care se referă la condiţiile, criteriile, procedura de 
editare a publicaţiilor şi distribuire, precum şi alte probleme cu privire 
la activitatea editorială a Institutului. 

Regulamentul stipulează în mod special:

* tipurile de publicaţii care se editează;
* tipurile de suplimente în publicaţiile care se editează;
* modul de editare a publicaţiilor;
* modul de finanţare a editării publicaţiilor;
* alte probleme care sunt de interes pentru editarea publicaţiilor.

Activităţile tehnice-administrative cu privire la editarea publi-
caţiilor sunt efectuate de angajaţii la Institut. 

Articolul 2

Obiectivele de bază ale activităţii editoariale a Institutului sunt:

• promovarea conceptului egalităţii de gen din perspectiva drep-
turilor omului;

• contribuţia la îmbunătăţirea şi modernizarea activităţii de 
cercetare-ştiinţifică şi educaţională în domeniul egalităţii de 
gen;

• publicarea literaturii de specialitate (studii, lucrări, manuale, 
broşuri şi culegeri de lucrări) şi promovarea specialiştilor şi 
specialistelor în domeniul egalităţii de gen;

• creşterea sensibilităţii comunităţii academice, a publicului larg 
şi de specialitate, a mecanismelor de gen locale, organizaţiilor 
neguvernamentale, mass-media şi instituţiilor de învăţământ 
pentru problemele egalităţii de gen;

• îmbogăţirea fondului de literatură privind realizăriile contribu-
ţiilor femeilor în cele mai diverse domenii ale vieţii: pe scena 
politică, socială, ştiinţifică şi artistică;

• afirmarea realizărilor şi rezultatelor studenţilor/studentelor la 
studii de gen (programe de master/magister şi doctorat).

Articolul 3

Institutul poate edita doar publicaţiile ce ţin de domeniul egalităţii 
de gen şi al drepturilor omului care până în momentul de faţă nu au fost 
tipărite sau nu există altele similare. 

II ACTIVITATEA EDITORIALĂ

Articolul 4

Activitatea editorială a Institutului cuprinde:

- editarea lucrărilor de studiu din domeniul egalităţii de gen;
- editarea rezultatelor cercetării în domeniul egalităţii de gen;
- editareamanualelor, broşurilor şi a culegerilor de lucrări din 

domeniul egalităţii de gen; 
- editarea lucrărilor din domeniul creaţiei contemporane a feme-

ilor;
- editarea tezelor de doctorat şi disertaţiilor de masterat pe tema 

egalităţii de gen;
- editarea lucrărilor din domeniul realizării istorice a femeilor pe 

tema egalităţii de gen. 

Pe lângă cele menţionate, Istitutul publică şi ediţii ocazionale:

- Ediţia „Poveşti din viaţa femeilor“.

Articolul 5

Pe lângă editarea publicaţiilor prevăzute la articolul 4 din prezentul 
Regulament, Institutul poate edita şi alte publicaţii din domeniile care 
sunt relevante pentru activitatea de bază a Institutului. 
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Toate publicaţiile Institutul le poate edita independent sau în co-
operare/coeditare cu întreprinderi editoriale, fundaţii, asociaţii, fac-
ultăţi, organizaţii ştiinţifice şi alte organizaţii, precum şi cu persoanele 
fizice, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament. 

În cazul prevăzut la alineatul 2 din prezentul articol, relaţiile recip-
roce ale participanţilor la editarea publicaţiilor se stipulează prin con-
tract, în care se stipulează drepturile şi obligaţiile reciproce ale fiecărei 
părţi contractante, precum şi modurile de procedare.   

Articolul 6

Publicaţiile stabilite la articolul 4 din prezentul Regulament vor fi 
editate în formă tipărită sau electronică (pagina web a Institutului) în 
limba sârbă cu grafie latină sau chirilică. 

În cazuri speciale, publicaţiile pot fi editate în alte limbi şi tipărite 
în grafie corespunzătoare.

Institutul pentru Egalitatea de Şanse nu publică manuscrise care conţin 
limbajul urii, înregistrări politice zilnice, tematică confesională-extrem-
istă sau altă tematică ideologică-dogmatică şi conţinuturi similare.  

Editarea lucrărilor de studiu din domeniul egalităţii de gen

Articolul 7

Editarea lucrărilor de studiu din domeniul egalităţii de gen se publică în 
ediţia sub denumirea „Roza Švimer“. Această ediţie cuprinde studii şi lu-
crări care analizează legi, strategii şi politici din domeniul egalităţii de gen. 

Se publică în formă textuală în mass-media, tipărite sau electron-
ice şi conţine înregistrarea CIP (Cataloguing in Publication), inclusiv 
numărul internaţional standardizat al cărţii  ISBN (International Stan-
dard Book Number) ca parte integrantă a acesteia.

Editarea rezultatelor cercetării din domeniul egalităţii de gen 

Articolul 8

Rezultatele cercetării din domeniul egalităţii de gen se publică în ediţia 
„Mileva Marić Ajnštajn“. Această ediţia înregistrează rezultatele activi-
tăților de cercetare și recomandările necesare pentru crearea noilor politici 
practice sau inovarea măsurilor afirmative pentru un anumit grup social. 

Se publică în formă textuală în mass-media, tipărite sau electron-
ice şi conţine înregistrarea CIP (Cataloguing in Publication), inclusiv 
numărul internaţional standardizat al cărţii  ISBN (International Stan-
dard Book Number) ca parte integrantă a acesteia.

Editarea manualelor, broşurilor şi culegerilor de lucrări din 
domeniul egalităţii de gen

Articolul 9

Manualele, broşurile şi culegerile de lucrări din domeniul egalităţii 
de gen se publică în ediţia „Klara Cetkin“. Aceasta este consacrată 
programelor educative ale Institutului şi cuprinde îndreptare, broşuri 
şi culegeri de lucrări ale participanţilor şi participantelor la seminarele 
şi cursurile organizate de Institut. 

Se publică în formă textuală în mass-media, tipărite sau electron-
ice şi conţine înregistrarea CIP (Cataloguing in Publication), inclusiv 
numărul internaţional standardizat al cărţii  ISBN (International Stan-
dard Book Number) ca parte integrantă a acesteia.

Editarea lucrărilor din domeniul creaţiei contemporane a femeilor 

Articolul 10

Lucrările din domeniul creaţiei femeilor contemporane şi a femeilor 
importante din punct de vedere istoric se publică în ediţia „Milena 
Pavlović Barili“. Această ediţie atestă prezenţa şi realizările atât a 
femeilor contemporane pe scena socială şi artistică, precum şi de-a 
lungul istoriei civilizaţiei. 

Editarea tezelor de doctorat şi a disertaţiilor de masterat pe tema 
egalităţii de gen

Articolul 11

Publicaţiile din cadrul ediţiei „Rosa Luxemburg“ cuprind teze 
de doctorat şi disertaţii de masterat pe tema egalităţii de gen cu 
scopul prezentării şi afirmării specialiştilor şi a specialistelor care 
se ocupă de politicile de gen. În modul acesta se promovează lu-
crările de autor ştiinţifice şi de specialitate, precum şi capacităţiile 
educaţionale ale programelor acreditate de doctorat şi masterat din 
Serbia – Centrul ACIMSI pentru studii de gen la Universitatea din 
Novi Sad.  

Se publică în formă textuală în mass-media, tipărite sau electron-
ice şi conţine înregistrarea CIP (Cataloguing in Publication), inclusiv 
numărul internaţional standardizat al cărţii  ISBN (International Stan-
dard Book Number) ca parte integrantă a acesteia.

Ediţia „Poveşti din viaţa femeilor“

Articolul 12

Ediţia „Poveşti din viaţa femeilor“ este ediţia Asociaţiei de cetăţe-
ni „Studii şi cercetări feminine”. Institutul în cadrul acestei ediţii ” 
publică ocazional în funcţie de co-editor împreună cu AC „Studii şi 
cercetări feminine” poveşti din viaţa femeilor din Voivodina care au 
contribuit semnificativ la lupta pentru drepturile femeilor.  

Se publică în formă textuală în mass-media, tipărite sau electron-
ice şi conţine înregistrarea CIP (Cataloguing in Publication), inclusiv 
numărul internaţional standardizat al cărţii  ISBN (International Stan-
dard Book Number) ca parte integrantă a acesteia.

Articolul 13

Alegerea lucrărilor pentru publicare în cadrul activităţii editoriale 
a Institutului se realizează prin Concursul public pentru editarea lu-
crărilor din domeniul egalităţii de gen (în continuare: Concursul pub-
lic).  

Concursul se publică în „Buletinul oficial al P.A.V.”, pe pagina web  
şi pe panoul de anunţuri al Institutului. 

Articolul 14

Hotărârea definitivă privind alegerea publicaţiilor care urmează să 
fie editate va fi emisă de directorul/a Institutului la propunerea Con-
siliului pentru activitatea editorială al Institutului pentru Egalitatea 
de Şanse.

III CRITERIILE ŞI CONDIŢIILE PENTRU EDITAREA 
PUBLICAŢIILOR

Articolul 15

Editarea publicaţiilor se desfăşoară în baza Planului financiar şi 
Programului anual de activitate al Institutului prin care se stabileşte 
tipul şi numărul de publicaţii pentru anul calendaristic viitor. 

Articolul 16

Criteriile pentru alegerea publicaţiilor:

• Lucrările care au fost create în cadrul proiectelor de cercetare 
din Voivodina, din ţară sau din lume şi prin tematică sunt lega-
te de problemele egalităţii de gen şi de studiile de gen; 

• Lucrările create în cadrul activităţii de program a Institutului;
• Traduceri de cărţi deja publicate sau culegeri de lucrări care au 

primit validare ştiinţifică în alte medii, dar mai ales lucrări din 
regiune; 

• Lucrări din patrimoniul mişcării femeilor din Voivodina (seco-
lul XVIII-XX);

• Lucrări din domeniul creaţiei contemporane a femeilor. 
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Articolul 17

Drept de participare la Concurs au candidaţii/candidatele care: 

• aplică cu lucrare de autor pe tema din domeniul egalităţii de 
gen şi răspund pentru veridicitatea conţinutului manuscrisului 
cu care concurează; 

Condiţii:

• Disertaţia de masterat/magistrat sau teza de doctorat susţinută; 
• trei recenzii ale manuscrisul;
• manuscrisul trebuie predat pe CD în formă electronică versiu-

ne: word document (deschis) ; format font Times New Roman; 
mărimea fontului 12; spaţiul între rânduri Before: 0; After: 0; 
Line spacing: Single; Paragraful: format: Normal; primul rând: 
retras automat (Col 1);

• mărimea manuscrisului va fi stabilită pentru fiecare Concurs;
• rezumatul manuscrisului în limba sârbă şi engleză cel puţin pe 

o pagină format А4;
• participantul/a la Concurs poate să aplice cu o singură lucrare;
• participantul/a la Concurs căruia/căreia i se publică lucrarea de 

autor poate să aplice din nou la Concurs după doi ani după ce a 
fost publicată lucrarea.    

Articolul 18

Documentaţia obligatorie pe care participanţii la concurs o prezintă:

• manuscrisul (electronic şi în format CD);
• cererea la Concurs completată;
• biografia şi bibliografia (dacă o deţine);
• dovadă privind susţinerea disertaţiei de masterat/magistrat sau 

a tezei de doctorat; 
• textele recenziilor manuscrisului semnate;
• rezumatul manuscrisului în limba sârbă şi engleză cel puţin pe 

o pagină; 

Articolul 19

Recenziile manuscrisului lucrării de autor trebuie să conţină:

• prenumele şi numele recenzentului/recenzentei şi titlul ştiinţi-
fic al acestuia/ei; 

• prenumele autorului/ei şi titlul manuscrisului;
• o scurtă descriere a conţinutului manuscrisului;
• evaluarea explicită privind acoperirea conţinutului temei co-

respunzătoare a manuscrisului dat; 
• evaluarea explicită a domeniului ştiinţific şi profesional al ma-

nuscrisului;
• recomandare pentru tipărirea manuscrisului.

Articolul 20

Autorii/ele publicaţiei sunt obligaţi/e ca în termenul stabilit în 
concurs să trimită Institutului manuscrisul în formatul specificat la 
condiţiile Concursului. Manuscrisul este supus lecturii obligatorii. 
Lectorul este angajat de Institut din rândul specialiştilor din domeniul 
limbii în care este pregătită publicaţia.   

Manuscrisul trebuie să fie redactat în forma pentru tipar, împreună 
cu toate anexele. 

Institutul asigură aşezarea textului şi propunerea pentru designul 
artistic al publicaţiei.  

Dreptul autorului/ei este să asigure singur/ă soluţia artistică a pub-
licaţei, caz în care Institutul nu acoperă cheltuielile designului. Dacă 
autorul/a se decide pentru această opţiune, este dator/e să trimită ma-
terialul/soluţia artistică  pentru tipar în conformitate cu instrucţiile 
tehnice pe care o primeşte de la Institut, respectiv de la tipografie. 

Institutul pentru Egalitatea de Şanse pe pagina de internet postează  
şi ediţia electronică a publicaţiei în format PDF, adaptată pentru citire 
la toate dispozitivele electronice. 

IV CONSILIUL PENTRU ACTIVITATEA EDITORIALĂ

Articolul 21

Consiliul pentru activitatea editorială (în continuare Consiliul) are 
3 mebri/membre:

- doi mebri/membre experţi din domeniul egalităţii de gen;
- un reprezentant/ă al organizaţiei neguvernamentale.

Consiliul de administraţie al Institutului numeşte Consiliul pentru 
activitatea editorială la propunerea directoarei Institutului pentru ter-
menul de concurs.  

Consiliul se numeşte pe o perioadă de un an.

Membrii/ele Consiliului nu pot fi în relaţii de rudenie, financiare sau 
de mentor cu candidaţii/candidatele despre a căror lucrări se decide. 

Membrii Consiliului care desfăşoară Concursul public pentru 
acordarea de mijloace nu pot în acelaşi timp să fie destinatarii mijlo-
acelor care se acordă în baza Concursului public.  

Directoare Institutului are dreptul să emită Hotărârea privind 
stabilirea şi nivelul compensării pentru activitatea Consiliului în 
conformitate cu Planul financiar şi programul de activitate al In-
stitutul pentru Egalitatea de Şanse, respectiv mijloacele bugetare 
asigurate.

Articolul 22

Membrii/ele Consiliului aleg preşedintele/a Consiliului la prima 
şedinţă în urma numirii.

Preşedintele/a Consiliului are următoarele drepturi şi obligaţii:

• Preşedintele/a conduce activitatea Consiliului, pregăteşte şi 
ţine şedinţele acestuia.

• Prezidează şedinţele Consiliului şi stabileşte ordinea de zi a 
acestora.

• semnează actele pe care le adoptă Consiliul.
• Asigură aplicarea prezentului Regulament.

Întocmirea procesului-verbal  şi evidenţa prezenţei, pregătirea 
materialelor pentru întrunire, precum şi toate celelalte activităţi teh-
nice-administrative cu privire la executarea hotărârilor Consiliului 
sunt efectuate de persoana angajată la Institut. 

Articolul 23

Obligaţiile Consiliului pentru activitatea editorială sunt:

• stabileşte îndeplinirea condiţiilor de depunere a cererilor în 
baza Concursului public conform criteriilor stabilite (prevăzu-
te la articolul 17 din prezentul Regulament); 

• citeşte manuscrisele;
• întocmeşte propuneri pentru publicarea ediţiilor Institutului;
• întocmeşte raport cu privire la activitatea Institutului.

Articolul 24

Consiliul pentru activitatea sa răspunde direct Consiliului de ad-
ministraţie şi directorului/ei Institutului. 

V VOLUMUL ŞI FORMA EDIŢIEI

Articolul 25

Tirajul publicaţiilor se stabileşte în baza Planului activităţii edito-
riale din cadrul Planului financiar şi Programului anual de activitate 
al Institutului. 

Tirajul minim pentru ediţia tipărită este 100 de exemplare, iar tira-
jul standard este 300, 500 şi 1000 de exemplare. 
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Articolul 26

Pe toate publicaţiile Institutului, obligatoriu se află însemnul stilizat 
valabil al Institutului. 

Dacă Institutul editează publicaţia în cooperare cu o altă persoană 
juridică, este obligatoriu şi însemnul valabil al persoanei juridice re-
spective. 

Articolul 27

Publicaţia conţine obligatoriu:

• numele autorului/autorilor cu titlurile;
• denumirea publicaţiei;
• numele şi titlul recenzenţilor;
• denumirea editorului: Institutul Provincial pentru Egalitatea de 

Şanse, Bulevar Mihajla Pupina 6, 21000 Novi Sad;
• editor: director/rea Institutului şi denumirea persoanei juridice 

(dacă este cazul);
• numele şi titlul redactorului/ei (dacă este prevăzut);
• numele şi titlul lectorului/ ediţiei;
• tirajul publicaţiei;
• denumirea şi sediul tipografiei;
• localitatea şi anul tipăririi;
• numele designerului copertei;
• textul: „Mijloacele pentru publicarea cărţii au fost asigurate în 

bugetul P.A. Voivodina şi Este interzisă retipărirea şi copierea.  
Toate drepturile le deţine editorul şi autorul.“

• textul: „Opiniile exprimate în carte aparţin în exclusivitate au-
torului/autoarei şi colaboratorilor acestuia/acesteia şi nu repre-
zintă neapărat poziţia oficială a Institutului pentru Egalitatea de 
Şanse.“

Articolul 28

Publicaţia conţine obligatoriu înregistrarea CIP, a cărei parte inte-
grantă este numărul internaţional ISBN, respectiv ISNN.  

Toate activităţile cu privire la obţinerea numerelor internaţionale 
corespunzătoare şi a înregistrărilor CIP sunt realizate de angajaţii la 
Institut. 

VI DISTRIBUŢIA EDIŢIEI

Articolul 29

Publicaţiile Institutului sunt finanţate din bugetul P.A. Voivodina şi 
nu sunt destinate vânzării. 

Articolul 30

După  finalizarea tipăririi, autorii primesc 30% de exemplare din 
tirajul total al publicaţiei tipărite. Dacă sunt mai mulţi autori/autoare, 
acest număr de exemplare se repartizează conform înţelegerii dintre 
autori. 

Câte un exemplar al publicaţiei le aparţine recenzenţilor/elor pub-
licaţiei.

Articolul 31

În sensul reglementărilor legale în vigoare (Legea privind exem-
plarul obligatoriu al publicaţiei, „Monitorul oficial al Republicii Ser-
bia, numărul 52/11, 13/16) Institutul în calitate de editor este obligat să 
trimită 6 exemplare bibliotecii Matica Srpska, 1 exemplar Bibliotecii 
orăşeneşti din Novi Sad, precum şi exemplarul digital bibliotecii Mat-
ica Srpska din Novi Sad.   

Articolul 32

Restul din tirajul publicaţiilor se distribuie comunităţii academice, 
instituţiilor de învăţământ, organizaţiilor neguvernamentale şi grupu-
rilor ţintă interesate din ţară şi regiune.  

Articolul 33

Mijloacele pentru activitatea editorială asigurate în bugetul P.A. 
Voivodina se folosec pentru: 

• onorarii autorilor
• cheltuielile activităţii Consiliului;
• cheltuielile tipăririi;
• cheltuielile serviciilor tehnice pentru editare (aşezarea textului, 

lectura, designul publicaţiei, transcripţia textului);
• alte cheltuieli cu privire la editarea publicaţiei.

Cheltuielile tipăririi se stabilesc în contractul încheiat cu tipografia.

VII ONORARIUL AUTORULUI

Articolul 34

Cu autorii/ele se încheie contract drepturi de autor, în conformitate 
cu prezentul regulament, prin care se st5ipulează toate drepturile şi 
obligaţiile

Autorul/ea publicaţiei are toate drepturile de autor care îi aparţin 
în baza legii. 

Manuscrisele trimise se păstrează în arhiva Institutului pentru 
Egalitatea de Şanse. 

Articolul 35

Autorul/a, respectiv grupul de autori/are ai publicaţiei au dreptul la 
onorariul de autor dacă Institutul este solicitantul cercetării, studiului, 
traducerii...   

Autorul/a sau grupul de autori/e ale căror lucrări au fost alese în 
baza Concursului public nu au dreptul la onorariu de autor.  

Articolul 36

Cheltuielile onorariului de autor şi toate celelalte probleme sunt 
definite în contractul cu autorul/a. 

VIII DISPOZIŢII FINALE

Articolul 37

Modificările şi completările Regulamentului vor fi efectuate în 
modul şi conform procedurii prevăzute pentru adoptare. 

Prezentul Regulament intră în vigoare a opta zi de la data publicării 
pe panoul de anunţuri al Institutului pentru Egalitatea de Şanse.  

Prin adoptarea prezentului Regulament se abrogă Regulamentul 
privind activitatea editorială numărul 113/2019 din 26.03.2019 

Numărul: 67/2021
Data: 02.03.2021

PREŞEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Sanja Šifl

„Menţiune:

În prezentul „Buletin oficial al P.A.V.” nu se publică Partea specială şi Partea Anunţuri, în conformitate cu articolul 
5 alineatul 2 din Hotărârea Adunării Provinciei privind publicarea reglementărilor şi a altor acte („Buletinul oficial al 
P.A.V.”, nr. 54/14, 29/17 şi 12/18).
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PARTEA GENERALĂ

INSTITUTUL PROVINCIAL PENTRU EGALITATEA 
DE ŞANSE

354. Regulamentul privind activitatea editorială a Institu-
tului pentru Egalitatea de Şanse;

PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

355. Decizia privind încetarea activităţii la funcţia de secre-
tar provincial adjunct interimar pentru cultură, infor-
marea publică şi relaţiile cu comunităţile confesionale

356. Decizia privind numirea secretarului provincial 
adjunct interimar pentru cultură, informarea publică 
şi relaţiile cu comunităţile confesionale

357. Decizia privind autorizarea lui Čedomir Božić, secre-
tar provincial pentru agricultură, economia apelor şi 
silvicultură pentru încheierea Acordului privind pre-
lungirea valabilităţii Contractului colectiv la angajato-
rul ÎP „Vojvodinašume“, Petrovaradin

358. Decizia privind avizarea Planului financiar al Institu-
tului Provincial pentru Protecţia Monumentelor Cultu-
rale pentru anul 2021

359. Decizia privind avizarea Programului de activitate al 
Institutului Provincial pentru Protecţia Monumentelor 
Culturale pentru anul 2021

360. Decizia privind avizarea Planului financiar al Colecţi-
ei – Memoriale a lui Pavle Beljanski pentru anul 2021

361. Decizia privind avizarea Programului de activitate al Co-
lecţiei – Memoriale a lui Pavle Beljanski pentru anul 2021

362. Decizia privind avizarea Planului financiar al Institu-
tului de Cultură al Rutenilor din Voivodina – Завод за 
културу войводянских Руснацох pentru anul 2021;

363. Decizia privind avizarea Programului de activitate al In-
stitutului de Cultură al Rutenilor din Voivodina – Завод 
за културу войводянских Руснацох pentru anul 2021;

364. Decizia de avizare a Regulamentului privind organi-
zarea şi sistematizarea internă a activităţilor la Cămi-
nul de adulţi şi bătrâni “Sveti Vasilije Ostroški Čudot-
vorac“ Novi Bečej

365. Decizia de destituire a membrilor Consiliului de admi-
nistraţie al centrului studenţesc „Novi Sad” din Novi Sad

366. Decizia de numire a membrilor Consiliului de adminis-
traţie al centrului studenţesc „Novi Sad” din Novi Sad

367. Decizia privind încetarea funcţiei preşedintelui şi mem-
brilor Consiliului de administraţie al Centrului Cultural 
al Voivodinei „Miloš Crnjanski“ din Novi Sad

368. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de administraţie al Centrului Cultural al 
Voivodinei „Miloš Crnjanski“ din Novi Sad

369. Decizia privind încetarea funcţiei preşedintelui şi 
membrilor Comitetului de control al Centrului Cultu-
ral al Voivodinei „Miloš Crnjanski“ din Novi Sad

370. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de control al Centrului Cultural al Voivo-
dinei „Miloš Crnjanski“ din Novi Sad

371. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de administraţie al Institutului de Cultu-
ră al Croaţilor din Voivodina-Zavoda za kulturu voj-
vođanskih Hrvata u Subotici

372. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de administraţie al Institutului de Cultu-
ră al Croaţilor din Voivodina-Zavoda za kulturu voj-
vođanskih Hrvata u Subotici

373. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de control al Institutului de Cultură al 
Croaţilor din Voivodina-Zavoda za kulturu vojvođans-
kih Hrvata u Subotici

374. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de control al Institutului de Cultură al 
Croaţilor din Voivodina-Zavoda za kulturu vojvođans-
kih Hrvata u Subotici

375. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-9/2021-24

376. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-9/2021-25

377. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-9/2021-26

378. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-9/2021-27

PARTEA ANUNŢURI

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA 
SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE 

ŞANSE

379. Concurs public pentru finanţarea programelor aso-
ciaţiilor de cetăţeni în domeniul protecţiei sociale şi 
protecţia persoanelor cu dizabilităţi, protecţiei luptăto-
rilor şi invalizilor, grijii societăţii faţă de copii şi popu-
larizării politicii pronataliste în anul 2021;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ECONOMIE ŞI TURISM

380. Modificarea Concursului public de acordare a mijloa-
celor irambursabile subiecților economici pentru cofi-
nanţarea proiectelor de importanţă pentru dezvoltarea 
potenţialului turistic al P.A. Voivodina în anul 2021 
- achiziția de mașini și echipamente și introducerea 
inovațiilor tehnologice în promovarea și gestiunea uni-
tăților de restaurație;

381. Modificarea Concursului public de acordare a mijloacelor 
irambursabile subiecților economici pentru cofinanţarea 
proiectelor de importanţă pentru dezvoltarea potenţialu-
lui turistic al P.A. Voivodina în anul 2021 - achiziția de 
mașini și echipamente și introducerea inovațiilor tehnolo-
gice în promovarea și gestiunea unităților de restaurație;

INSTITUTUL PROVINCIAL PENTRU EGALITATEA 
DE ŞANSE

382. Concurs pentru editarea lucrărilor din domeniul egali-
tăţii de gen.
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