
Republica Moldova                 

2020

1

STILUL VESTIMENTAR OBLIGATORIU AL COPIILOR / ELEVILOR EXCELSIS



Bine ați venit la Excelsis!

Dragi părinți / copii,

Bine ați venit la Instituția Excelsis!

Suntem bucuroși să vă cunoaștem și onorați de faptul că ați ales Instituția 

Excelsis ca partener în educația copilului dvs.

Aici se promovează servicii educaționale la cele mai înalte standarde pentru 

copii din toate mediile culturale, apartenențe religioase, prin stimularea 

creativității și valorizarea potențialului fiecărui copil cu scopul formării 

acestora ca personalități integre și responsabile, creative și încrezătoare, 

hotărâte și implicate în societatea în care trăiesc.



Stilul Vestimentar obligatoriu al Elevilor Excelsis
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Se spune că atunci când un elev poartă o 

uniformă şcolară este introdus într-un mediu care 

încurajează cultura şi „promovează valoarea 

egalităţii între colegii de clasă”.

Rolul ținutei vestimentare

Rolul ținutei 
vestimentare a 
elevilor

Purtând vestimentație în stil business, elevii, îşi 

cultivă gustul estetic pentru o vestimentaţie

ordonată, decentă, adecvată, secundată de un 

comportament pe potrivă. 

„Uniforma este cartea de vizită a şcolarului”.



Aspectul și îmbrăcămintea școlarilor
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Aspectul și îmbrăcămintea elevilor trebuie să corespundă standardelor generale 

de stil acceptate în stilul business în societate – stil sobru, decent și ordonat.



Ținuta vestimentară Excelsis
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Ținuta vestimentară Grădinița 

Excelsis

Ținuta vestimentară Școala 

Excelsis

Copiii de la Grădinița 

Excelsis vor îmbrăca 

îmbrăcăminte îngrijită și 

comodă. 

Elevii Instituției Excelsis vor 

urma un stil vestimentar elegant 

(stil business). Detalii în Tabelul 

de mai jos. 



Ținuta vestimentară Excelsis
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Articol vestimentar Băieți / Fete Descriere

Sacou Fete / Băieți Spectrul de culori a stilului 

îmbrăcămintei: haine într-o singură 

culoare, fără inscripții și desene.

Culori albe pentru bluze/cămăși și 

albastru închis pentru sacouri, 

pantaloni și fuste/rochii. (Excepție -

tricouri elegante cu insigna/imprimeu 

Excelsis).

Pantaloni Fete / Băieți

Fustă / Rochie Fete

Cămașă / bluză Fete / Băieți

Vestă în perioada 

rece a anului

Fete / Băieți

Încălțăminte 

elegantă (element 

obligatoriu).

Fete / Băieți Încălțămintea elegantă va fi purtată în 

fiecare zi în timpul programului 

Excelsis, inclusiv la activitățile 

opționale. 

Îmbrăcăminte și 

încălțăminte pentru 

sport

Fete / Băieți Adecvată orei de sport, comodă. Este 

permisă doar la orele de sport.



Ținuta vestimentară Excelsis
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Aspectul și îmbrăcămintea școlarilor
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sacou, pantaloni, fuste elegante (recomandabil conice)

cămăşi sau bluze albe; 

cravată sau eşarfă aleasă în culori şi tonuri complementare cu cele ale costumelor;

accesorii foarte discrete;

şosetele mai lungi;
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U
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Elementele definitorii ale ţinutei business sunt:

costum din stofă cu tăieturi clasice, în culorea bleumarin;

hainele şi încălţămintea trebuie să fie elegante, dar nu foarte pretenţioase;

lungimea fustei la fete - nu este mai sus de 10 cm de la mijlocul genunchiului.

.



Aspectul și ținuta vestimentară a elevelor Excelsis
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Manichiura 
îngrijită

Pantaloni eleganți

Sacou clasic bleumarin, 
cămaşă/bluză albă, rochie.

Fusta - nu este mai sus de 10 cm de la mijlocul genunchiului.

.

Machiaj natural şi coafuri conservative

Pantofi clasici Bijuterii, accesorii modeste

http://www.google.md/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.csid.ro/beauty/ingrijire-frumusete/cum-sa-pui-in-evidenta-culoarea-ochilor-cu-ajutorul-bijuteriilor-11631587/&ei=D8yKVM2rCYGSPY72gZgH&bvm=bv.81828268,d.bGQ&psig=AFQjCNGyLC_9nYfbawFWTnXdUZA1N7Wedg&ust=1418468705478056


Aspectul și ținuta vestimentară a elevilor Excelsis - interzis
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Bluze transparente, bluze cu inscripţii/logouri

Pantaloni stretch, blue jeans sau trei sferturi

Fustă cu talie joasă, strâmtă sau mini

Rochii cu bretele, cu decolteu, mulate sau 
bălțate

Folosirea excesivă a parfumurilor, accesorii și bijuterii mari



Aspectul și ținuta vestimentară al elevilor Excelsis
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Costum clasic (bleumarin) Cămaşă

Pantofi clasici, eleganți şi lustruiţi

Unghii îngrijite

Accesorii foarte discrete

Bărbierit pentru băieții din 
clasele mai mari

Tunsorile pentru băieți sunt 
permise doar în stilul clasic 
(frezura cheală este interzisă).



Aspectul și ținuta vestimentară al elevilor Excelsis
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Felul în care ne îmbrăcăm ne defineşte atât pe fiecare dintre noi cât şi 

relaţia noastră cu școala.

Nu costul hainelor este elementul definitoriu, ci felul şi momentul când 

sunt purtate.

Vă mulțumim!


