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UNIFORMA ȘI CODUL VESTIMENTAR PENTRU COLEGIUL 
NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” IAȘI 

În Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași uniforma este obligatorie pentru toți elevii. 
Această este alcătuită din următoarele elemente: 

BĂIEȚI: 

 Pantaloni clasici negri 
 Cămașă albă cu mânecă lungă sau scurtă 
 Vestă ecosez alb-negru 
 Cravată ecosez alb-negru 
 Sacou negru cu emblema colegiului brodată pe buzunarul de la piept 

FETE: 

 Fustă ecosez alb-negru, plisată, nu mai mult de o palmă deasupra genunchiului  
sau pantaloni clasici negri 

 Bluză/Cămașă albă 
 Vestă ecosez alb-negru 
 Cravată ecosez alb-negru 
 Sacou negru cu bordură la rever și două trese pe mânecă din materialul fustei și 

cu emblema colegiului brodată pe buzunarul de la piept 

REGULI GENERALE PRIVIND ȚINUTA ÎN ȘCOALĂ: 

 Cămașa trebuie să fie suficient de lungă încât să se suprapună o palmă peste 
pantaloni/fustă 

 Cămașa se poartă încheiată la toți nasturii cu excepția primilor doi nasturi de 
sus 

 Nu sunt permise piercing-uri și tatuaje vizibile 
 Îmbrăcămintea trebuie să fie pe măsură – nu se acceptă hainele prea strâmte 

sau prea largi 
 Încălțămintea trebuie să fie comodă și adecvată ținutei școlare 
 Nu vor fi tolerate excesele în machiaj, coafură/tunsoare/culori de păr, accesorii/ 

bijuterii 

REGULI SPECIFICE PENTRU BĂIEȚI: 

 Este obligatorie purtarea șosetelor (albe, negre sau gri) 
 Părul va fi tuns până la nivelul gulerului  

REGULI SPECIFICE PENTRU FETE: 

 Fetele vor purta doar ciorapi/colanți negri/gri/culoarea piciorului sau șosete 
albe/negre/gri 

 Nu sunt permise tocurile mai înalte de 6 cm 
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SANCȚIUNI PENTRU ÎNCĂLCAREA CODULUI VESTIMENTAR: 

 La prima abatere – atenționare verbală 
 La a doua abatere – mustrare în fața clasei 
 La a treia abatere – avertisment scris și informarea părinților/tutorilor 
 La a patra abatere – eliminare pe o zi fără posibilitatea de motivare a 

absențelor/muncă în folosul comunității 
 Mai mult de patru abateri – scăderea notei la purtare 

MENȚIUNI SPECIALE: 

 Pe parcursul anului școlar, în special în perioadele călduroase, este posibilă 
purtarea unui număr mai mic de piese din totalul celor care alcătuiesc uniforma 
școlii (se poate renunța la sacou sau la vestă); în schimb, la ocazii speciale 
(Zilele Oltea Doamna, Zilele Școlii și alte zile stabilite de Consiliul profesoral) 
este obligatorie ținuta completă, cu excepția cazurilor în care este solicitată o 
altă ținută 

 Elevii noi pot comanda uniforma la ... 
 La orele de educație fizică este obligatorie purtarea echipamentului sportiv. 

(Echipamentul sportiv va fi purtat exclusiv la orele de educație fizică.) 

 


