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În baza art. 16 alineatul 2 şi 24 din Hotărârea Adunării Provinciei pri-
vind administraţia provincială („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 37/2014, 
54/2014-altă hotărâre, 37/2016, 29/2017, 24/2020, 66/2020 şi 38/2021), 
raportat la articolul 20b, alineatul 2 din Legea privind inspecţia şcola-
ră  („Monitorul oficial al RS”, nr. 27/18 şi 129/21) secretarul provincial 
pentru învățământul superior și activitatea de cercetare științifică emite

REGULAMENTUL
PRIVIND STABILIREA VESTIMENTAŢIEI ŞI 

ÎNCĂLŢĂMINTEI DE SERVICIU A  INSPECTORULUI 
ŞCOLAR PROVINCIAL

Articolul 1

Prezentul  regulament reglementează aspectul, părțile și modul de folosire 
a vestimentaţiei şi încălţămintei de serviciu ale inspectorului şcolar provincial.

Articolul 2

Vestimentaţia și încălțămintea de serviciu a inspectorului şcolar 
provincial este pentru femei și bărbați, de vară și de iarnă:

Vestimentaţia şi încălţămintea de serviciu pentru vară de femei include:

1) palton sau jachetă, croială standard, în culoarea bej; 
2) costum de damă cu fusta şi/sau costum de damă cu pantaloni, 

croială standard, în culoarea bleumarin;
3) două cămaşi cu mâneca scurtă, de culoare albă; 
4) eșarfă în culori pastelate;
5) pantofi din piele;
6) geantă din piele, de culoare neagră;

Vestimentaţia şi încălţămintea de serviciu pentru vară de bărbaţi include:

• palton sau jachetă, croială standard, în culoarea bej;
• costum bărbaţi, croială standard în culoarea bleumarin; 
• două cămaşi cu mâneca lungă, de culoare albă;
• pantofi din piele;
• geantă din piele, de culoare neagră;

Vestimentaţia şi încălţămintea de serviciu pentru iarnă de femei include:

1)  palton sau geacă de iarnă din piele sau țesătură, de culoare nea-
gră sau gris închi;

2) costum de damă cu fustă şi/sau costum de damă cu pantaloni, 
croială standard, în culoarea neagră;

3) două cămaşi cu mâneca lungă, de culoare albă;
4) eșarfă în culori pastelate;
5) geantă din piele, de culoare neagră;

Vestimentaţia şi încălţămintea de serviciu pentru iarnă de bărbaţi include:

• palton sau geacă de iarnă din piele sau țesătură, de culoare nea-
gră sau gris închi;

• costum bărbaţi croială standard ,în culoarea neagră; 
• două cămaşi cu mâneca lungă, de culoare albă; 
• cizme din piele;

Articolul 3

Potrivit legii, inspectorul şcolar provincial  este obligat să folosească ves-
timentaţia şi încălţămintea de serviciu conform destinaţiei prevăzute - pentru 
efectuarea activităţilor de inspecţie şi supraveghere, dar în mod obligatoriu în 
timpul desfăşurării inspecţiei şi supravegherii la subiectul supravegheat, să 
trateze vestimentaţia şi încălţămintea de serviciu cu grijă si responsabilitate, 
precum să nu schimbe aspectul prescris al părților de vestimentaţie de serviciu.

Vestimentaţia şi încălţămintea de serviciu prevăzută la articolul 2 din prezen-
tul regulament, care a fost achitată,  în conformitate cu mijloacele disponibile, 
vor fi folosite timp de cel mult doi ani, cu excepția paltoanelor și jachetelor, care 
vor fi folosite pentru cel mult patru ani, respectiv până sunt în stare funcţională şi 
dacă prin aspectul estetic nu dăunează reputaţiei organelor administraţiei de stat.

Articolul 4

Prezentul Regulament intră în vigoare a opta zi de la data publicării 
lui în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
SUPERIOR ŞI ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Novi Sad, marți, 12 aprilie 2022
Numărul: 142-031-232/2022-02

SECRETAR PROVINCIAL  
prof. dr. Zoran Milošević

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 și a altor acte  („Buletinul oficial al P.A.V.”, numerele: 54/14 şi 29/17).
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PARTEA GENERALĂ

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI ACTIVITATEA DE 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

666. Regulamentul privind stabilirea vestimentaţiei de servi-
ciu a  inspectorului şcolar provincial;

PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

667. Decizia de avizare a Modificării şi completării Planului 
financiar al Institutului Provincial pentru Protecţia Mo-
numentelor Culturale pentru anul 2022; 

668. Decizia de avizare a primei modificări şi completări  a 
Planul financiar al Fondului „Activități Europene“ al 
Provinciei Autonome Voivodina pentru anul  2022 

669. Decizia de avizare a primei modificări şi completări  a 
Programului de activitate al Fondului „Activități Euro-
pene“ al Provinciei Autonome Voivodina pentru anul  
2022 

670. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-73/2022-76 

671. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-73/2022-77 

672. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă numărul: 401-73/2022-78 

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI 

MINORITĂŢILE NAŢIONALE - COMUNITĂŢILE 
NAŢIONALE

673. Decizia privind destituirea traducătorului judiciar per-
manent pentru limba spaniolă;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA 
SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE 

ŞANSE

674. Decizia de avizare privind numirea directorului Centru-
lui pentru Munca Socială Apatin

PARTEA ANUNŢURI

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ECONOMIE ŞI TURISM

675. Modificarea Apelului public pentru finanțarea practicii 
profesionale.
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