
 
Decizia CA  06.09.2019 

ŢINUTA ELEVILOR 

 

ART. 14. SE – Elevii au următoarele îndatoriri: 

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi 

adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele 

şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de 

identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în PERIMETRUL şcolii. 

 

Elevii trebuie să aibă o ţinută potrivită cu statutul de elev, decentă și neprovocatoare atât în liceu cât 

şi în curtea liceului. 

Ţinuta elevilor poate să fie compusă din: 

- cămaşă cu mânecă lungă sau cu mânecă scurtă, ÎNCHEIATĂ LA NASTURI  

- tricou cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă, pulover, LA BAZA GÂTULUI. Lungimea 

mânecilor trebuie să depăşească nivelul umerilor.  

- Lungimea tricoului şi a cămăşii trebuie să depăşească nivelul şoldurilor  

- Pantalonii trebuiesă fie din STOFĂ sau de tip JEANS, într-o singură culoare, LUNGI până la 

nivelul pantofilor/ cizmelor, cu talie normală (pantalonul nu se poartă în cizme, ci deasupra lor), 

SIMPLII (FĂRĂ FRANJURI, TĂIETURI, RUPTURI, PETECE sau BUZUNARE 

APLICATE).  

- COLANȚII SUNT INTERZIȘI!!! 
- Fetele pot purta fustă / rochie a cărei lungime trebuie să fie la nivelul genunchilor.  

- Ţinutele vestimentare NU VOR AVEA NICIUN FEL DE INSCRIPŢII sau DESENE cu mesaje 

obscene, cu conotații sau tente discriminatorii, xenofobe, rasiste sau sexuale, sau care prin 

mesajul lor direct sau sugerat ar putea aduce prejudicii de imagine vreunei persoane sau 

instituții.  

- În ziua în care au educație fizică la prima oră, elevii pot veni îmbrăcați în COSTUMUL de 

TRENING (training suite), pe care TREBUIE să-l schimbe IMEDIAT după terminarea orei!!!!! 

- Elevii vor purta încălţăminte comodă, pantofi sau încălţăminte sport în general, iar pe timpul 

iernii, ghete,bocanci sau cizme pentru zapadă (sub genunchi). Încălţămintea va avea tocul de 

înălțime normal (3 – 5 cm).  

- Ţinuta elevilor trebuie să fie curată şi să nu fie provocatoare în nici un fel   

- Tinuta NU TREBUIE SĂ FIE MULATĂ PE CORP sau TRANSPARENTĂ  

- Machiajul fetelor trebuie să fie discret, unghiile îngrijite.  

- Părul atât la fete cât și la băieți trebuie să fie îngrijit; băieții POT PURTA BARBĂ sau MUSTAȚĂ, 

îngrijită, cu o lungime maximă de 5 mm.  

- Elevii nu vor purta cercei şi piercinguri pe faţă. Prevederile mai sus menționate vor fi comunicate 

sub semnătură profesorilor, părinților, și elevilor, și va fi afișată la loc vizibil în fiecare clasă și pe 

site-ul liceului.  

 

Nerespectarea prevederilor mai sus menționate va fi sesizată IMEDIAT, ÎN ACEEAȘI ZI, ÎN 

SCRIS dirigintelui / înlocuitorului de diriginte, de către oricare dintre membrii corpului didactic al liceului.  

 

Persoana care constată acest lucru va complete și va înregistra abaterea folosind formularul din Anexă, 

iar dirigintele / înlocuitorul de diriginte al clasei va informa imediat părinții.  

 

Dirigintele / înlocuitorul de diriginte pe baza sesizării scrise sau prin autosesizare aplică gradat 

sancțiunile:  



 
- Dacă nerespectarea prevederilor de mai sus este PRIMA ABATERE a ELEVULUI, acesta 

este sancționat cu observație individuală, lucru consemnat de diriginte într-un proces verbal 

de aplicare a sancțiunii  

- Dacă ELEVUL NU ESTE LA PRIMA ABATERE, convoacă imediat Consiliul Clasei, care 

stabilește sau propune sancțiunea în funcție de gravitatea abaterii. Hotărârea Consiliului 

Clasei este redactată în TREI EXEMPLARE (unul care rămâne la diriginte, unul la directorul 

liceului și unul la Comisia pentru Prevenirea și Combaterea Violenței)  

 

NERESPECTAREA PREVEDERILOR de mai sus de către DIRIGINTE va fi sancționată 

conform prevederilor ROFUI. 
Prevederile mai sus menționate vor fi comunicate sub semnătură profesorilor, părinților, și elevilor, și 

va fi pusă la loc vizibil în fiecare clasă și pe site-ul liceului. 

Nerespectarea prevederilor mai sus menționate va trebui remediată IMEDIAT, DACĂ ESTE 

POSIBIL, de către elev prin SCHIMBAREA ȚINUTEI, în concordanță cu prevederile de mai sus. 

Persoana care constată acest lucru va completa și va înregistra abaterea folosind formularul din Anexă, 

iar dirigintele/înlocuitorul dirigintelui va informa imediat părinții. 

 

  



 
 

Nr. Înregistrare ____________________ 
 

În atenția 

Dirigintelui Clasei ____________  

Comisiei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței 

Conducerii Liceului Teoretic “ST.L.Roth” Mediaș 

SESIZARE, 
 Subsemnatul ________________________________________________________, în calitate de 

___________________________________________________________________________________, 

sesizez următoarele: 

Elevul ____________________________________________________ din clasa __________________ în 

data de ________________ nu a respectat prevederile ROFUI în concordanță cu Statutului Elevului Art. 

14 (c) privind ȚINUTA ELEVILOR. 

Descrierea situației: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Vă rog să luați măsuri în conformitate cu prevederile R.O.F.U.I. ale Liceului Teoretic “Stephan 

Ludwig Roth” Mediaș, pentru remedierea și rezolvarea celor mai sus menționate. 

 Numărul de telefon prin care a fost contactat părintele/tutorele este: ________________ 

 Îmi asum întreaga responsabilitate asupra veridicităţii şi corectitudinii celor sesizate. 

 Data, Semnătura, 

 ______________ ___________________ 

SERVICIUL SECRETARIAT 

 Astăzi ………………………….. ora ……………, subsemnatul/subsemnata ………………………………………….. 

am informat părintele/tutorele elevului folosind numărul de telefon ……………………………… despre 

abaterea sesizată. 

 Data, Semnătura, 

 ______________ ___________________ 
Prezentul document a fost multiplicat în 3 (TREI) exemplare (pentru cei 3 destinatari) 

 

 


