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INTRODUCERE 
  
 Dintre indicatorii morfologici de 
caracterizare a formei exterioare a corpului uman 
ţinuta poate fi definitǎ ca fiind acea particularitate 
ce reflectǎ poziţia corpului în staticǎ şi mers ce  
prezintă o mare variabilitate în rândul populaţiei 
adulte de o anumită grupă de vârstă şi sex. 

 Prezenta lucrare propune o nouă abordare în 
problema complexă de evaluare a ţinutei corpului, 
în scopul perfecţionării construcţiei îmbrăcămintei,  
prin introducerea unor indicatori care să reflecte 
poziţia corpului, poziţia centurii humeroscapulare şi 
înălţimea umerilor, pentru populaţia adultă de sex 
masculin.  
 

 

1. ASPECTE TEORETICE 

PRIVIND EVALUAREA ŢINUTEI 
  

Forma exterioară a corpului uman este 
determinată în mare măsură de poziţia acestuia în 

statică şi mers, caracteristică ce poartă denumirea de 
ţinută sau poziţie. 

Ştiinţa actualǎ precizează ţinuta ca pe una 
din caracteristicile de bazǎ ale echilibrului poziţiei 
verticale a corpului, în poziţie staţionarǎ şi în mers, 
pe plan drept. 

 

 
 

 Poziţia de bazǎ a corpului în staţionare 
verticalǎ este numitǎ şi staţionare liniştitǎ, deoarece 
este necesarǎ o energie muscularǎ minimǎ din 
partea organismului pentru menţinerea corpului în 

echilibru, poziţie numitǎ şi fireascǎ, naturalǎ, 
confortabilǎ. Poziţia corectǎ a corpului în staticǎ, în 
picioare, rezultǎ din coordonarea forţelor pasive şi 
active ale aparatului locomotor sub acţiunea 
mecanicǎ a forţei de gravitaţie. 
 Asupra poziţiei de echilibru a corpului 
acţioneazǎ o multitudine de factori, care au diferite 

forme de manifestare, fapt ce explicǎ variabilitatea 
mare a acestui indicator morfologic de caracterizare 
a formei exterioare a corpului. 
 Dintre factorii care asigurǎ poziţia de 
echilibru a corpului o deosebitǎ importanţǎ prezintǎ 
curburile coloanei vertebrale şi contracţia 
musculaturii care, împreunǎ, influenţeazǎ şi asupra 
poziţiei centrului de greutate ce se modificǎ o datǎ 

cu ţinuta (figura 1). 
Coloana vertebralǎ prezintǎ curburi care 

rǎspund unor cerinţe mecanice de susţinere a 
toracelui şi abdomenului, amortizeazǎ eventualele 
şocuri, presiuni, ce s-ar exercita asupra sa, ca 
urmare a caracteristicilor suprafeţei pe care se 
deplaseazǎ omul. 

Analizatǎ în plan sagital, coloana vertebralǎ 
prezintǎ trei curburi, caracterizarea acestora fiind 
prezentatǎ în tabelul 1. 
 

 
Figura 1. Legǎtura dintre ţinuta corpului şi factorii de influenţǎ 
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Tabelul 1. Caracterizarea curburilor coloanei 
vertebrale. 
 

Denumirea 
curburii 

Factori ce influenţeazǎ 
adâncimea curburii 

Cervicalǎ (1) -poziţia capului 
-musculatura gâtului 

Toracalǎ (2) -poziţia trunchiului 
-poziţia centurii scapulare 

Lombarǎ (3) -poziţia bazinului 
-poziţia şi proeminenţa 
abdomenului 

 
Pentru asigurarea poziţiei de echilibru a 

corpului, gradul de dezvoltare a musculaturii 
trunchiului prezintǎ un rol deosebit de important. 
 În poziţie staticǎ verticalǎ, trunchiul 
prezintǎ, datoritǎ greutǎţii capului, a centurii 
humeroscapulare şi a membrelor superioare tendinţa 
de aplecare în faţǎ, de modificare a poziţiei de 
echilibru. Acestei tendinţe i se opune dezvoltarea 
musculaturii regiunii dorsale ce asigurǎ menţinerea 
adâncimilor normale ale curburilor coloanei 
vertebrale. Pentru menţinerea poziţiei verticale a 
corpului, în staticǎ şi mers, muşchii planului 
anterior ai toracelui – musculatura flexorilor – se 
aflǎ într-un antagonism normal cu musculatura 
planului posterior a toracelui – musculatura 
extensorilor. Dacă nu se asigurǎ antagonismul 
normal între musculatura de pe partea anterioarǎ şi 
posterioarǎ a trunchiului, se modificǎ poziţia 
verticalǎ normalǎ a corpului, fapt ce se manifestǎ 
prin aplecarea în faţǎ sau în spate a acestuia. 
Aceastǎ modificare de poziţie a corpului uman în 
staticǎ se concretizeazǎ în douǎ poziţii care apar 
frecvent alǎturi de poziţia normalǎ cunoscute sub 
numele de „ţinutǎ încovoiatǎ” (corpul aplecat în 
faţǎ) şi „ţinutǎ încordatǎ” (corpul aplecat în spate). 
 Poziţia centrul de greutate al corpului, care 
trebuie privit ca o sferă în care se concentrează toate 
forţele de greutate ale acestuia, este influenţată de 
masa corpului, sex şi vârstă, dezvoltarea 
musculaturii corpului. Poziţia de echilibru a 
corpului este asigurată atunci, când proiecţia 
verticală a centrului de greutate se găseşte în planul 
de sprijin, adică în interiorul suprafeţei delimitată de 
poziţia cu călcâiele apropiate şi vârfurile depărtate 
ale picioarelor.  
 
 

2. INDICATORI DE EVALUARE A 
ŢINUTEI 

  
În evaluarea ţinutei corpului specialiştii din 

domeniul construcţiei îmbrǎcǎmintei utilizeazǎ 
frecvent mǎrimi antropometrice numite adâncimi 
prin care se determinǎ curburile coloanei vertebrale: 

- distanţa de la un plan tangent la proeminenţa 
omoplaţilor pânǎ la a 7-a vertebrǎ cervicalǎ  (D-7v 
cerv) sau poziţia corpului (Pcorp); 
- distanţa de la un plan tangent la proeminenţa 
omoplaţilor pânǎ la punctul de la nivelul liniei 
taliei, indicator numit şi prima adâncime a taliei 
(AIT); 
- distanţa de la un plan tangent la punctul fesier 
pânǎ la punctul de la nivelul taliei, indicator numit 
şi a doua adâncime a taliei (A IIT). 

În figura 2 sunt prezentate adâncimile 
coloanei vertebrale şi modul de mǎsurare. 

Pentru evaluarea 
ţinutei corpului se utilizeazǎ şi 
metoda triunghiurilor [3]. 
Aceastǎ metodǎ presupune 
desenarea pe partea anterioarǎ 
şi posterioarǎ a toracelui a 
unor triunghiuri ce au vârfurile 
în puncte antropometrice 
considerate cǎ îşi modificǎ 
poziţia pe suprafaţa corpului în 
funcţie de ţinutǎ. 

În figura 3 sunt 
evidenţiate aceste triunghiuri, 
simbolurile folosite având 
urmǎtoarea semnificaţie: Pcerv 
– punctul cervical, Ppo – 
punctul proeminent al 
omoplatului, Pu – punctul 
umeral, Pm – punctul 
mamelonar şi Pclav – punctul 
clavicular. 

 

 
Figura 3. Triunghiuri pe suprafaţa corpului. 

 
 Dacǎ pentru adâncimile coloanei vertebrale 
s-au stabilit valorile medii, în urma anchetelor 
antropometrice la populaţia adultǎ de sex masculin 
şi feminin, precum şi intervalul de indiferenţǎ 
pentru acestea, pentru metoda triunghiurilor lipsesc 
aceste date de referinţǎ. 
 Pentru ambele metode de evaluare a ţinutei 
corpului se poate aprecia, cǎ ele nu oferǎ informaţii 
suficiente, necesare în procesul efectiv de 
construcţie a tiparelor pentru ţinute diferite de ţinuta 
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normalǎ sau de adaptare a tiparelor elaborate  pentru 
ţinuta normalǎ la corpuri cu diferite tipuri de ţinute. 
 În aceste condiţii, prin aceastǎ lucrare se 
prezintǎ rezultatele unei cercetǎri mai vaste  care a 
avut drept scop introducerea altor categorii de 
indicatori pentru evaluarea poziţiei corpului, 
indicatori care sǎ poatǎ fi utilizaţi şi în elaborarea 
tiparelor pentru corpuri cu diferite ţinute [2]. 
 În introducerea acestor indicatori s-a avut în 
vedere faptul, cǎ forma spaţialǎ a corpului uman, 
respectiv a pǎrţii superioare a trunchiului este 
condiţionatǎ şi de forma cutiei toracice, gradul de 
dezvoltare a musculaturii, dispunerea ţesutului 
adipos. Este necesar sǎ se evalueze şi apoi sǎ se 
compare gradul de dezvoltare şi forma conturului 
trunchiului pe partea anterioarǎ şi posterioarǎ. 
Aceste suprafeţe, delimitate la partea superioarǎ de 
regiunea umerilor, proeminenţa omoplaţilor şi 
forma bustului, iar la partea inferioarǎ de forma 
abdomenului, a regiunii lombare şi poziţia 
bazinului, joacǎ un rol important în asigurarea 
poziţiei corpului, deci, a ţinutei. 
 Caracterizarea formei trunchiului trebuie 
realizatǎ prin intermediul unor mǎrimi curbilinii, 
mǎsurate pe corp, peste proeminenţele bustului, 
omoplaţilor şi abdomenului, regiuni pe care se 
aşeazǎ produsele de îmbrǎcǎminte cu sprijin pe 
umeri. Pe aceste suprafeţe, numite şi zone de 
contact static, între corp şi produs trebuie sǎ se 
asigure o corespondenţǎ maximǎ pentru a se 
menţine echilibrul produsului pe corp [1]. 

Pentru dimensionarea adecvatǎ a 
segmentelor constructive care corespund pe corp 
zonelor de contact static este necesar sǎ se 
caracterizeze ţinuta corpului  prin indicatori care se 
stabilesc pe seama unor mǎrimi antropometrice 
curbilinii, pe urmǎtoarele considerente: 

 reflectǎ modificarea contururilor curbilinii ale 
toracelui la diferite poziţii ale corpului; 

 condiţionează modificarea mărimilor 
antropometrice secundare cu rol în caracterizarea 
dimensională a toracelui şi necesare la construcţia 
tiparelor produselor de îmbrăcǎminte cu sprijin pe 
umeri; 

 reflectă poziţia punctelor proeminente ale 
umerilor, ca urmare a formei regiunii umerale; 

 se mǎsoarǎ uşor şi cu precizie de pe corpul 
uman. 

Indicatorii propuşi pentru definirea ţinutei 
se stabilesc prin diferenţa dintre douǎ mǎrimi 
antropometrice curbilinii – una ce caracterizeazǎ 
lungimea trunchiului pe partea anterioarǎ, iar 
cealaltǎ pe partea posterioarǎ, motiv pentru care  au 
primit denumirea de diferenţǎ de poziţie a corpului, 
respectiv a umerilor [2]. 

În tabelul 2 este prezentatǎ semnificaţia 
mǎrimilor antropometrice şi simbolizarea acestora, 

iar în tabelul 3-calculul unor mǎrimi antropometrice 
necesare în introducerea indicatorilor de evaluare a 
poziţiei corpului şi a regiunii umerale. 

 

Tabelul 2. Mǎrimi antropometrice mǎsurate. 
 

Nr.

crt. 

Semnificaţia mǎrimii 

antropometrice 
Simbol 

1. Lungimea spatelui pânǎ la talie LT 

2. Lungimea trunchiului în faţǎ LTf 

3. Adâncimea rǎscroielii la spate ARS 

4. Adâncimea rǎscroielii la faţǎ ARF 

5. Arcul vertical al trunchiului Avt 

6. Arcul vertical al spatelui Avs 

7. Arcul oblic al trunchiului Avt 

8. Înǎlţimea oblicǎ a umǎrului Iou 

9. 
Lungimea conturului de la 
punctul cervical la baza gâtului 

lcbg 

10. Înǎlţimea punctului cervical Ipcerv 

11. 
Inǎlţimea punctului de la baza 
gâtului 

Ipbg 

12. Inǎlţimea punctului umeral Ipu 

 

În figura 4 se prezintǎ modul de mǎsurare a 
mǎrimilor antropometrice care permit stabilirea 
diferenţelor de poziţie a corpului (di), a regiunii 
umerale (d6) şi a înǎlţimii umerilor (îu, î’u). 

 

 

 

 
Figura 4. Mărimi antropometrice curbilinii 

 

Tabelul 3. Mǎrimi antropometrice calculate. 
 

Nr.

crt. 

Semnificaţia mǎrimii antropometrice, 

relaţii de calcul 

1. 
Lungimea trunchiului în faţǎ de la baza 
gâtului     L’Tf = Avt - Avs ; L”Tf  = LTf - lcbg 

2. 
Adâncimea rǎscroielii în faţǎ, de la baza 
gâtului     ARF’ = ARF - lcbg 

3. Arcul oblic al feţei      Aof  = Avt - Iou 
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Pe baza mǎrimilor antropometrice mǎsurate 
şi calculate s-au stabilit urmǎtoarele relaţii de calcul 
prezentate în tabelul 4. 
 

Tabelul 4. Indicatori pentru evaluarea ţinutei 
corpului. 
 

Simbolul Relaţia de calcul 

pentru indicatorii de evaluare a poziţiei corpului 
(diferenţe de poziţie) 

d1 L’Tf – LT 

d2 L”Tf - LT 

d3 ARF’- ARS 

d4 L’Tf - Avs 

d5 L”Tf - Avs 

pentru indicatorul de  evaluare a diferenţei de 
poziţie a umerilor 

d6 Aof - Iou 

pentru înǎlţimea umerilor 

îu Ipbg - Ipu 

î’u Ipcerv - Ipu 

 
Au fost luaţi în studiu aceşti indicatori 

pentru a se evidenţia influenţa tuturor factorilor 
asupra ţinutei: forma şi dezvoltarea musculaturii 
gâtului, forma cutiei toracice, forma abdomenului, 

forma spatelui, curbura coloanei vertebrale, gradul 
de dezvoltare a musculaturii şi a depunerilor de 
ţesut adipos, forma şi poziţia centurii 
humeroscapulare. 
 Prelucrarea matematicǎ, ce se va desfǎşura 
ulterior asupra indicatorilor propuşi, prin utilizarea 
datelor primare oferite de o selecţie omogenă şi 

reprezentativă, va decide care dintre aceşti 
indicatori cercetaţi caracterizeazǎ mai clar ţinuta şi 
prezintǎ avantaje în construcţia tiparelor produselor 
de îmbrăcăminte cu sprijin pe umeri pentru bărbaţi. 
 
 

CONCLUZII 
 

 Poziţia de echilibru a corpului uman 
(ţinuta), aşa cum s-a demonstrat anterior, este 
determinată atât de curburile coloanei vertebrale cât 
şi de musculatura trunchiului, care prin  contracţie, 

asigură poziţia verticală normală a corpului.  
Pe baza analizei tuturor factorilor care 

influenţeazǎ forma şi dimensiunile corpului uman 
precum şi ţinuta acestuia s-a ajuns la concluzia, cǎ 
evaluarea poziţiei de echilibru în staticǎ şi mers este 
insuficient sǎ se realizeze doar pe seama cunoaşterii 
adâncimilor coloanei vertebrale. 

 Pentru perfecţionarea construcţiei 
îmbrǎcǎmintei purtǎtorilor cu ţinuta diferitǎ de cea 
normalǎ s-au introdus cinci noi indicatori pentru 

evaluarea poziţiei corpului, un indicator pentru 
aprecierea formei şi poziţiei centurii 
humeroscapulare şi indicatori pentru stabilirea 
înǎlţimii umerilor, pe următoarele considerente: 

 reflectă modificarea contururilor curbilinii 
ale toracelui şi omoplaţilor la diferite poziţii 
ale corpului; 

 condiţionează modificarea mărimilor 
antropometrice secundare cu rol în 

caracterizarea dimensională a toracelui şi 
necesare la construcţia tiparelor produselor 
de îmbrăcăminte cu sprijin pe umeri; 

 reflectă poziţia punctelor proeminente ale 
umerilor ca urmare a formei regiunii 
umerale; 

 se măsoară uşor şi cu precizie pe corpul 
uman. 

 Prelucrarea datelor experimentale prin 
utilizarea metodelor matematice specifice va 
permite desemnarea diferenţelor de poziţie ale 
corpului introduse prin acest studiu care prezintǎ 

cele mai multe facilitǎţi pentru perfecţionarea 
construcţiei tiparelor produselor de îmbrǎcǎminte 
exterioarǎ pentru bǎrbaţi. 
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