
COLEGIUL 

NAŢIONAL CAROL I 

Craiova 

PROCEDURA 

OPERATIONALA 

PRIVIND 

MONITORIZAREA 

TINUTEI ELEVILOR 

 

COD: PO 1.0.7. 

Editia 1 

Comisia pentru 
Evaluarea şi 
Asigurarea Calităţii 
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PROCEDURA OPERATIONALA 

PRIVIND MONITORIZAREA TINUTEI ELEVILOR 

 
Motto: „Uniforma stimulează  

sentimentul pozitiv 

 al apartenenţei la un grup.” 

Cezar Preda 

 

DOCUMENTAŢIA  APLICABILĂ  

Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate: 

 

 Legislaţie primară 

• Legea învăţământului nr. 1/2011 

 

 Legislaţie secundară 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925 / 08.09.2005, publicat în M.O. Partea I Nr. 874 / 29.09.2005, 

art. 19 lit s, art. 41 – 42; 

 

 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii 

• Regulamentul de organizare internă; 

• Deciziile directorului unităţii de învăţământ; 

 

 

1.SCOPUL  PROCEDURII 
Scopul este acela de a educa elevii în spiritul abordării unei ţinute vestimentare  pe 

perioada cursurilor şcolare în concordanţă cu statutul de elevi ai acestui colegiu, de a  respecta 

normele de igienă şi protecţia muncii şi de a sigura un climat de securitate  a elevilor în 

campusul şcolar. 

 

2. DEFINIŢII/PRECIZĂRI 
Uniforma este îmbrăcămintea tip, reglementară care prezintă aceeaşi formă după 

croială, model, pânză şi culoare menită să distingă pe membrii anumitor instituţii. Consiliile 

profesorale, cu acordul consiliului reprezentantiv al parintilor si cu consultarea 

reprezentantilor elevilor, stabilesc pentru elevii unitatii de invatamant respective cel putin un 
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semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniforma, esarfa sau altele asemenea.  

 

În conformitate cu hotărârea Consiliului profesoral şi cu acordul  CRR respectiv 

Consiliului consultativ al elevilor, începând cu anul şcolar 2013-2014 pe toată durata 

cursurilor şcolare elevii vor purta uniforma personalizată specifică pentru fiecare nivel: 

 

Ciclul primar 
Băieţi: cămaşă(maletă) albă, vestă indigo cu sigla colegiului, pantalon  de culoare 

inchisa (indigo/neagră/bleumarin) 

Fete: cămaşă(maletă) albă, sarafan indigo cu sigla colegiului. 

 

Ciclul gimnazial 
Băieţi: cămaşă(maletă) albă, pulover vișiniu cu sigla colegiului, pantalon  de culoare 

inchisa (indigo/neagră/bleumarin) 

Fete: cămaşă(maletă) albă, pulover vișiniu cu sigla colegiului, fustă închisă la culoare 

(indigo/neagră/bleumarin); lungimea minimă a fustei trebuie sa fie de o palmă deasupra 

genunchiului. 

 

Ciclul liceal 
Băieţi: cămaşă(maletă) albă, pulover negru cu sigla colegiului, pantalon  de culoare 

inchisa (indigo/neagră/bleumarin) 

Fete: cămaşă(maletă) albă , pulover negru cu sigla colegiului, fustă închisă la culoare 

(indigo/neagră/bleumarin); lungimea minimă a fustei trebuie sa fie de o palmă deasupra 

genunchiului. 

 

 Pentru orele de educaţie fizică uniforma va fi înlocuită pentru fete şi băieţi cu 

echipament de sport constând în: trening(bluză şi pantaloni) specific anotimpului, pantofi de 

sport(adidaşi, tenişi) doar pentru elevii ciclului primar. Elevii de gimnaziu și liceu își vor 

aduce echipamentul separat, obligatorie fiind ținuta școlară și-n zilele cu ore de educație 

fizică. 

 Ecusonul se poartă la vedere, în piept, pe toată durata cursurilor. 

 Nepurtarea uniformei/ecusonului este considerată abatere şi se sancţionează conform 

prezentei proceduri. 

Uniforma conferă distincție și asigură accesul în unitatea școlară. 

 

3. ARIA DE CUPRINDERE 
Această procedură se aplică colectivelor de elevi din Colegiul Național „Carol I” 

Craiova. 

 

4. RESPONSABILITATE 
 Elevii 
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-să poarte pe toată durata cursurilor uniforma şi ecusonul 

 Cadrele didactice 

-să atenţioneze elevii care nu respectă regulile privitoare la ţinuta obligatorie şi să aducă la 

cunoştinţa diriginţilor 

 Comisia de disciplină 
-să coordoneze activitatea diriginţilor şi a membrilor comisiei în implementarea procedurii 

privind monitorizarea decenţei ţinutei şi creşterea siguranţei în şcoală 

-să verifice purtarea ţinutei obligatorii şi să întocmească rapoarte către conducerea şcolii 

-să efectueze monitorizarea periodică de două ori pe săptămână 

 Diriginţii 
-să susţină purtarea ţinutei obligatorii 

-să propună/aplice sancţiuni 

-să comunice părinţilor procedura monitorizarea decenţei ţinutei şi creşterea siguranţei în 

şcoală 

 Conducerea 
-să monitorizeze aleatoriu purtarea ţinutei decente în campusul şcolar 

 

 

5.ETAPELE PROCEDURII  
   

Pasul  I 

 Consiliul profesoral  al Colegiului Național „Carol I” Craiova şi cu acordul  CRR 

respectiv Consiliului consultativ al elevilor aprobă începând cu anul şcolar 2013-2014 

hotărârea conform căreia  elevii vor purta uniforma personalizată pe toată durata cursurilor 

şcolare. 

  

  Pasul  II 

 Stabilirea în cadrul colegiului de către Conducere, Comisia diriginţilor şi Comisia de 

disciplină a responsabilităţilor/sancţiunilor, a monitorizării şi controlului privind  ţinuta 

vestimentară a  elevilor. 
 

  Pasul  III 

Responsabilizarea elevilor privind obligativitatea purtării ţinutei vestimentare în 

cadrul colegiului, demers necesar pentru creşterea siguranţei în şcoală. Prelucrarea la clasă, cu 

proces-verbal de luare la cunoştinţă a sancţiunilor ce se pot aplica în cazul nepurtării 

ecusonului şi a uniformei de către diriginţi(ANEXA 1).  

 

  Pasul  IV 

 Monitorizarea zilnică a  ţinutei vestimentare şi creşterea siguranţei în şcoală de către 

diriginţi. 
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Pasul  V 

Monitorizarea de două ori pe săptămână a  ţinutei vestimentare şi creşterea siguranţei 

în şcoală de către comisia de disciplină. 

 

  Pasul  VI 

Monitorizarea  aleatorie privind  purtarea ţinutei vestimentare în campusul şcolar de 

către conducere. 

. 

Pasul  VII 
 La trei (3) abateri, elevul se sancţionează cu mustrare în faţa clasei. 

 

  Pasul  VIII 

 La cinci (5) abateri, elevul se sancţionează cu mustrare scrisă, scăderea notei la purtare 

cu 1 punct/1 calificativ şi anunţarea părinţilor. 

 

Pasul  IX 

Mai mult de cinci (5) abateri implică scăderea cu încă 1 punct/1 calificativ  la purtare, 

pentru ciclul gimnazial și cu muncă în folosul comunității desfășurată în incinta instituției de 

învățământ, pentru nivelul liceal.  

 

  Pasul  X 

 Sancţiunile sunt centralizate de diriginte şi aduse la cunoştinţă părinţilor. Pot fi afişate 

la avizierul clasei. 

 

 

MATERIALE /DOCUMENTE (orientative pentru monitorizare) 
- proces- verbal al clasei,completat în ședința cu părinții (Anexa 1); 

- grafic  de monitorizare a abaterilor (Anexa 2); 

- Extrase ale procedurii ce vor fi afișate în sălile de clasă, pentru fiecare nivel 

(Anexele 3-5). 

 

 

APROBAT DIRECTOR 

Prof. Alexandrina THORWÄCHTER 

Data: 30.09.2013 

Semnătura 

VERIFICAT DIRECTOR ADJUNCT 

Prof. Lucian Mircea CHILOM 

Data: 30.09.2013 
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ANEXA 1 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi ……………………. , de clasa ………… , cu privire la monitorizarea 

ţinutei vestimentare în perioada cursurilor şcolare în concordanţă cu statutul de elevi ai acestui 

colegiu,  respectarea normele de igienă şi protecţia muncii şi asigurarea  unui  climat de 

securitate  a elevilor în campusul şcolar. 
 

 

Nr. 

crt 
Nume prenume elev Semnătura 
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ANEXA 2 

 

 

GRAFIC DE MONITORIZARE ȚINUTĂ VESTIMENTARĂ  

(se va completa doar în caz de abatere de la purtarea ținutei vestimentare 

obligatorii în campusul școlar) 

 

Monitorizare ținutei vestimentare obligatorii se  face în concordanţă cu statutul de 

elevi ai acestui colegiu,  respectarea normele de igienă şi protecţia muncii şi asigurarea  unui  

climat de securitate  a elevilor în campusul şcolar. 
 

 

Nr. 

crt 
Nume și prenume elev 

Data Nume și semnătură 

profesor/diriginte 
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Anexa 3 

REGULAMENT ȚINUTĂ VESTIMENTARĂ 
 

Motto: „Uniforma stimulează  

sentimentul pozitiv 

 al apartenenţei la un grup.” 

Cezar Preda 
 

În conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație din data de 

31.10.2013 şi cu acordul  CRP, începând cu data de 01 noiembrie a anului şcolar 

2013-2014 pe toată durata cursurilor şcolare elevii vor purta uniforma 

personalizată constând în: 

Băieţi: cămaşă(maletă) albă, vestă indigo cu sigla colegiului, pantalon  de 

culoare inchisa (indigo/neagră/bleumarin) 

Fete: cămaşă(maletă) albă, sarafan indigo cu sigla colegiului. 
 

Ținuta este obligatorie pe toată durata cursurilor. Ecusonul se poartă 

la vedere. Uniforma conferă distincție și asigură accesul în unitatea școlară. 
 

Pentru orele de educaţie fizică uniforma va fi înlocuită pentru fete şi 

băieţi cu echipament de sport constând în: trening(bluză şi pantaloni) 

specific anotimpului, pantofi de sport(adidaşi, tenişi). 

 

 Nepurtarea uniformei/ecusonului este considerată abatere şi se 

sancţionează. 

 

Fiecare învățător sau profesor al clasei are dreptul să monitorizeze 

purtarea uniformei, notând în tabelul anexă la catalog, data și numele 

elevului care nu are ținuta vestimentară regulamentară. 

 

SANCȚIUNI 

 

1. La trei (3) abateri, elevul se sancţionează cu mustrare în faţa clasei. 

2. La cinci (5) abateri, elevul se sancţionează cu mustrare scrisă, scăderea 

notei la purtare cu 1 punct/1 calificativ şi anunţarea părinţilor. 
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Anexa 4 

REGULAMENT ȚINUTĂ VESTIMENTARĂ 
 

Motto: „Uniforma stimulează  

sentimentul pozitiv 

 al apartenenţei la un grup.” 

Cezar Preda 
 

În conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație din data de 

31.10.2013 şi cu acordul  CRP, începând cu data de 01 noiembrie a anului şcolar 

2013-2014 pe toată durata cursurilor şcolare elevii vor purta uniforma 

personalizată constând în: 

Băieţi: cămaşă(maletă) albă, pulover vișiniu cu sigla colegiului, pantalon  

de culoare inchisa (indigo/neagră/bleumarin) 

Fete: cămaşă(maletă) albă, pulover vișiniu cu sigla colegiului, fustă 

închisă la culoare (indigo/neagră/bleumarin); lungimea minimă a fustei trebuie 

sa fie de o palmă deasupra genunchiului. 
 

Ținuta este obligatorie pe toată durata cursurilor. Ecusonul se poartă 

la vedere. Uniforma conferă distincție și asigură accesul în unitatea școlară. 

 

 Nepurtarea uniformei/ecusonului este considerată abatere şi se 

sancţionează. 

 

Fiecare diriginte sau profesor al clasei are dreptul să monitorizeze purtarea 

uniformei, notând în tabelul anexă la catalog, data și numele elevului care 

nu are ținuta vestimentară regulamentară. 

 

 

SANCȚIUNI 

 

1. La trei (3) abateri, elevul se sancţionează cu mustrare în faţa clasei. 

2. La cinci (5) abateri, elevul se sancţionează cu mustrare scrisă, scăderea 

notei la purtare cu 1 punct/1 calificativ şi anunţarea părinţilor. 

3. Mai mult de cinci (5) abateri implică scăderea cu încă 1 punct/1 calificativ  

la purtare. 
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Anexa 5 

REGULAMENT ȚINUTĂ VESTIMENTARĂ 
 

Motto: „Uniforma stimulează  

sentimentul pozitiv 

 al apartenenţei la un grup.” 

Cezar Preda 
 

În conformitate cu hotărârea Consiliului de Administrație din data de 

31.10.2013 şi cu acordul  CRP, începând cu data de 01 noiembrie a anului şcolar 

2013-2014 pe toată durata cursurilor şcolare elevii vor purta uniforma 

personalizată constând în: 

Băieţi: cămaşă(maletă) albă, pulover negru cu sigla colegiului, pantalon  

de culoare inchisa (indigo/neagră/bleumarin) 

Fete: cămaşă(maletă) albă , pulover negru cu sigla colegiului, fustă 

închisă la culoare (indigo/neagră/bleumarin); lungimea minimă a fustei trebuie 

sa fie de o palmă deasupra genunchiului. 
 

Ținuta este obligatorie pe toată durata cursurilor. Ecusonul se poartă 

la vedere. 

 Nepurtarea uniformei/ecusonului este considerată abatere şi se 

sancţionează. 

 

Fiecare diriginte sau profesor al clasei are dreptul să monitorizeze purtarea 

uniformei, notând în tabelul anexă la catalog, data si numele elevului care 

nu are ținuta vestimentară regulamentară. 

 

SANCȚIUNI 

 

1. La trei (3) abateri, elevul se sancţionează cu mustrare în faţa clasei. 

2. La cinci (5) abateri, elevul se sancţionează cu mustrare scrisă, scăderea 

notei la purtare cu 1 punct/1 calificativ şi anunţarea părinţilor. 

3. La mai mult de 5 abateri, elevul va desfășura muncă în folosul 

comunității, în incinta instituției școlare. 

 
 


