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REZUMAT 

În cadrul acestei teze de master, se prezintă etapele cercetării costrumului tradițional din zonele 

etnografice Basarabia, Bucovina și Moldova, în vederea evoluției și etapelor de dezvoltare ale lui, 

din punct de vedere structural și a modului de croire precum, și modalitate de decorare. Acest fapt 

are ca scop valorificarea modalitații de croire dar și a celei de decorare a costumului tradițional 

pentru ca, ulterior, sa fie implementate în confecționarea produselor de îmbrăcăminte de tip rochie 

de ocazii speciale pentru femei. Din punct de vedere structural, teza de master est compusă din 

patru capitole. În cadrul primului capitol este relatată istoria apariției costumului tradițional, 

evoluția lui  și, etapele de dezvoltare. Astfel se constată faptul că originile costumului tradițional 

își are rădăcinile încă de pe perioada dacică și tracică dezvoltându -se pe parcursul ocupației 

Imperiului Roman, etapa de vârf a dezvoltării este cea din evul mediu iar cea de decădere începe 

odată cu epoca industrializării. Astăzi costumul tradițional se utilizeaza mai mult la sărbători.  Al 

doilea capitol relatează despre elementele structurale ale costumului tradițional. Se determină 

elementele componente ale costumului tradițional destinat femeilor și bărbaților, care sunt  piesele 

vestimentare utilizate zi de zi și care doar în zi de sărbătoare. Sunt prezentate și articolele 

vestimentare de exterior, fiind purtate în timpul rece al anului. Deasemenea este efectuată o analiză 

în vederea comparării pe zona a elementelor structurale ale costumuui tradițional.  Conținutul celui 

de-al treilea capitol relatează despre modalitate de croire a costumului tradițional pentru fiecare 

zona etnografică în parte.  În special sunt relatate  tipurile de croire pentru cămașa tradițională și a 

ițarilor, fiind enumerată și varietatea lor care au fost dezvoltate de la cămașa dacică. Tot în acest 

capitol sunt prezentate și modalitățile de decorare ale costumului, sub forma motivelor de broderie. 

Este prezentat tipul broderiei, unde este amplasată, sunt prezentate motivele și semnificația lor 

precum și o analiză comparativa a aplicării lor pe zone din punct de vedere al semnificării, 

caracterului de amplasare dar și a gamei cromatice. Al patrulea capitol întregește în sine 

cunoștințele obținute în capitolele anterioare și implementarrea lor în noua colecție  de rochii 

pentru femei pentru ocazii speciale. Aici are loc proiectare artistică și cea constructivă  a 

produselor vestimentare, fiind precedată de o analiza comparativă a metodelor de proiecatre 

constructivă. Apoi este elaborată documentația tehnologică a colecției  noi elaborate. Astfel, prin  

enumerarea și efectuarea acestor etape de cercetare și proiectare este  atins scopul principal al 

lucrării de cercetare. 
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SUMMARY 

In this master`s thesis are presented the stages of  traditional costume research, what were its 

evolution and stages of development, which was the structure of the traditional costume and the 

way of  cutting as well, how to decorate him. This fact aims to capitalize on the way of cutting but, 

also the way of decorating the traditional costume to be implemented in the manufacture of special 

occasion dress for women. From a structural view, the master`s thesis consists of four chapters. 

The first chapter tells the story of the traditional costume, its evolution and development stages. 

Thus it is found that the origins of the traditional costume have its roots in the  Dacian and Thracian 

periods, developed during the occupation of the Roman Empire, the peak stage of development is 

the  Middle Ages, and that of decay begins with the age of industrialization. Today the traditional 

costume is used more on holidays. The second chapter tells about the structural elements of the 

traditional costume. Are determined the components of the traditional costume for men and 

women, which are the garments used day by day and which only on the day of celebration. Also, 

is presented the outdoor clothing, which were worn during the cold time of the year. An analysis 

is also performed in order to compare the structural elements of the traditional costume, on the 

area of research. The content of the third chapter tells about how to cut the traditional costume for 

each ethnographic area. Are reported the types of cuts for the traditional shirt and strings, also 

being listed their variety that were developed from the Dacian shirt. Also, in this chapter, are 

presented the ways to decorate the costume, in the form of embroidery motifs. Is reported the type 

of embroidery, where it is located, are presented the reasons and their significance as well as a 

comparative analysis of their applications on ethnographic areas in terms of signage location and 

chromatic range. The fourth chapter completes in itself the knowledge obtained in the previous 

chapters and their implementation in their new collection of dresses for women for special 

occasions. Artistic and constructive design of clothing products takes place here, being preceded 

by a comparative analysis of constructive design methods. Is elaborated the technological 

documentation of the newly developed collection. Thus, by enumerating and performing these 

stages of research and design, the main purpose of the research work is achieved. 
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INTRODUCERE 

Costumul tradițional este una din cele mai importante forme definitorii ale culturii unui 

popor. Diversele forme de apariție, originalitatea, dar și frumusețea acestuia sunt acele imbolduri 

care stau la baza multor cercetări cum ar fi: istoria apariției costumului tradițional, etapele sale de 

evoluție și formele contemporane, precum și zonele de răspândire, un alt motiv de cercetare ar fi 

autenticitatea sa în raport cu portul altor popoare, a nu se uita și despre contribuția acestuia în 

procesul de geneză a unui popor. 

Portul tradițional, în general, are aceleași caracteristici pe întreg cuprinsul zonelor 

etnografice Basarabia, Bucovina și cea a Moldovei, având desigur, unele deosebiri cum sunt tipul 

siluetei, croiala, decorul și cromatica. Această unitate oferă un fel de caracter popular și național, 

adică ne reprezintă în sine și ne definește originea, ca popor. Interesul omului față de înfățișarea 

sa și atenția acordată aparențelor a constituit dintotdeauna un element care ne definește ca oameni. 

Nu contează că tendințele modei se schimbă de la an la  an, omenirea, cade adesea pradă tentației 

de a i se conforma, iar vestimentația este transformată într-o modalitate de dispersare a unor mesaje 

sociale, morale, estetice și de ierarhie socială. Iar costumul tradițional, ce provine din inima 

poporului român, transmite mai multe mesaje și semnificații precum cea a goliciunii, cea socială 

și cea de natură magico-religioasă, ultima fiiind însoțită de multe superstiții. 

ACTUALITATEA 

Motivul alegerii subiectului de cercetare este evidențiat prin faptul că în ultimele decenii 

se atestă o schimbare a viziunii societății asupra valorii inestimabile a costumului tradițional. Din 

motiv că actualmente spațiul social este invadat de kitch-uri, iar costumul tradițional veritabil 

începe sa fie uitat, este necesară o reîmprospătare a cunoștințelor legate de croială, decor, destinație 

și origine a costumului. Acest fapt mai este determinat și de promovarea valorilor tradiționale 

autentice regăsite în costumul tradițional cum sunt motivele de decor apotropaice și arhetipale. 

Fundamentarea cunoștințelor teoretico-explicative a procesului de confecționare a costumului 

tradițional, dar și etapele de evoluție ale acestuia va aduce o contribuție semnificativă la 

completarea aspectelor investigate anterior, iar implementarea acestora la confecționarea 

vestimentației contemporane va constitui inovația în conceperea și confecționarea produselor 

vestimentare de ocazii speciale pentru femei, acesta fiind scopul principal al acestei lucrări de 

cercetare. 

PROBLEMELE CERCETĂRII: 

În decursul efectuării acestei cercetări este propusă rezolvarea următoarelor probleme: 

1) Studiul evoluției și dezvoltării costumului tradițional; 

2) Cercetarea elementelor structurale ale costumului tradițional din zonele etnografice Basarabia, 

Bucovina și Moldova, România; 

3) Studierea tipului de croieli ale costumului tradițional din zonele etnografice nominalizate; 
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4) Studiul modalităților de decorare a costumului tradițional din Basarabia, Bucovina și Moldova, 

România; 

5) Elaborarea unei colecții de produse vestimentare de ocazii speciale pentru femei cu 

implementarea elementelor structurale ale costumului tradițional din zonele etnografice 

studiate. 

OBIECTIVUL CERCETĂRII: 

În calitate de obiectiv al acestei cercetări se propune cercetarea costumului tradițional din 

zonele etnografice Basarabia, Bucovina și Moldova, România și obținerea informațiilor despre 

structură, metode de croire și tipuri de ornamente brodate, pentru a fi utilizate ulterior și valorficate 

în vestimentația actuală.SCOPUL CERCETĂRII: 

Această lucrare de cercetare are drept scop obținerea noilor modele de produse 

vestimentare tip rochie pentru ocazii speciale pentru femei, care să conțină elemente de croială și 

decor inspirate din costumul tradițional din zonele etnografice studiate.  

IPOTEZA CERCETĂRII: 

Dacă se vor putea aplica tipurile de croieli și ornamentele brodate pe costumul tradițional 

în croiala vestimentației contemporane, atunci scopul tezei de master va fi atins.  

INOVAȚIA: 

Prin procedeul de analiză a aspectelor inovative se propune poziționarea costumului 

tradițional în calitate de izvor de inspirație, autenticitate și generator de idei pentru articolele 

vestimentare ce urmează a fi concepute sau aplicarea elementelor de decor ale costumului în 

diferite domenii de artă. Astfel, se propune valorificarea costumului tradițional în diverse domenii 

de artă decorativă concomitent cu acest fapt să se conștientizeze semnificația ornamentelor 

aplicate. Astfel, se încearcă eliminarea kitch-urilor și promovarea semantică a decorului 

costumului tradițional. 

OBIECTIVELE CERCETĂRII: 

Pentru ca scopul lucrării să fie atins este necesară rezolvarea următoarelor obiective: 

- Cercetarea etapelor de evoluție și dezvoltare a costumului tradițional în spectrul 

zonelor Basarabia, Bucovina și Moldova. 

- Studierea elementelor structurale, ale croielii și ale modului de decorare a 

costumului tradițional din zonele etnografice luate în studiu; 

- Studierea modului de evoluție al cămășii tradiționale; 

- Elaborarea documentației constructiv-tehnologice ale unei colecții de modele de 

rochii de ocazii speciale pentru femei. 

VALOAREA TEORETICĂ: 

La nivel de importanță teoretică a subiectului de cercetare se poate afirma că lucrarea va 

contribui la acumularea cunoștințelor legate de originea costumului tradițional, etapele de evoluție 
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ale acestuia, modalitățile de croire și tipurile de motive ale decorului aplicate pe costum. Acestea 

vor permite valorificarea costumului tradițional și implementarea în diferite domenii precum arte 

decorative și diverse produse vestimentare. 

VALOAREA PRACTICĂ: 

Valoarea practică a acestei lucrări de cercetare este constituită din aplicarea cunoștințelor 

obținute în cadrul cercetării efectuate și implementarea acestora în produsele vestimentare actuale. 

Astfel, se vor confecționa rochii pentru ocazii speciale cu utilizarea: 

- elementelor de croială din costumul tradițional; 

- elementele de decor obținute prin intermediul broderiei sau elementelor croșetate. 

APROBAREA ȘI IMPLEMENTAREA REZULTATELOR: 

Finalul cercetării ar trebui să rezide în modele noi de produse vestimentare cu influență din 

costumul tradițional. Se propune cercetarea și promovarea metodelor de aplicare a ornamentelor 

de broderie din costumul tradițional ca o sursă de manifestare și comunicare a creativitații omului, 

fiind parte componentă a tezaurului național, și care poate fi dezvoltată în continuare. 

TERMENI CHEIE: 

Costum tradițional, croială, cămașa tradițională, broderie, mânecă, guler, rochie pentru 

ocazii speciale. 
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