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FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

Clasificarea îmbrăcămintei 

 

La baza clasificării produselor de îmbrăcăminte stă funcţia principală pe care trebuie 

să o îndeplinească orice produs de îmbrăcăminte, care este cea de protejare sau acoperire a 

corpului, produsul fiind un înveliş al suprafeţei exterioare a acestuia. Astfel, în raport cu 

funcţia de apărare, care determină şi destinaţia produselor, îmbrăcămintea se împarte în trei 

clase principale: 

I. îmbrăcăminte uzuală care este destinată apărării organismului purtătorului faţă 

de acţiunile nefavorabile ale mediului climatic; 

II. îmbrăcăminte pentru sport care apără corpul de leziuni mecanice şi contribuie 

la realizarea unor performanţe; 

III. îmbrăcăminte de producţie sau de protecţie care îndeplineşte funcţia de 

apărare a corpului faţă de acţiunea nefavorabilă a mediului de producţie. 

În continuare, îmbrăcămintea din cadrul aceleiaşi clase se clasifică în funcţie de 

diferite criterii, cum sunt: poziţia în raport cu corpul, sexul şi vârsta purtătorului, anotimpul în 

care se poartă etc. 

 

I. Astfel, îmbrăcămintea uzuală se clasifică după cum urmează: 

1. în funcţie de poziţia în raport cu corpul: 

 lenjerie (primul strat pe corp): maieuri, combinezoane, sutiene, chiloţi, 

indispensabili, pijamale, cămăşi de noapte etc.; 

 îmbrăcăminte uşoară sau intermediară (produse situate peste lenjerie, 

componente intermediare în ansamblul vestimentar): cămăşi, bluze, rochii, 

veste, pulovere, fuste, şorturi etc.; 

 îmbrăcăminte exterioară (produsul este întotdeauna ultimul strat în ansamblul 

vestimentar): impermeabile, pardesie, paltoane, jachete, sacouri, pelerine 

etc.; 

 articole de corsetărie: corsete, produse tip „body”; 

 produse pentru îmbrăcarea capului: căciulă, glugă, basc, pălărie etc.; 

 îmbrăcăminte pentru gât: fular, guler, eşarfă, şal etc.; 

 produse pentru îmbrăcarea membrelor superioare şi inferioare: mănuşi, 

ciorapi, şosete etc. 

2. în funcţie de vârsta purtătorilor: 
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 îmbrăcăminte pentru nou-născuţi şi sugari (grupa baby): 0 ÷ 1 an; 

 îmbrăcăminte pentru copii mici: 1 ÷ 3 ani; 

 îmbrăcăminte pentru preşcolari: 3 ÷ 6 ani; 

 îmbrăcăminte pentru şcolari mici: 6 ÷ 10 ani; 

 îmbrăcăminte pentru şcolari mari: 10 ÷ 15 ani; 

 îmbrăcăminte pentru adolescenţi: 15 ÷ 18 ani; 

 îmbrăcăminte pentru adulţi. 

3. în funcţie de sexul purtătorilor: 

 îmbrăcăminte pentru bărbaţi; 

 îmbrăcăminte pentru femei; 

 îmbrăcăminte ambisex (pantaloni, jachete, tricouri). 

4. în funcţie de anotimpul în care se poartă produsul: 

 îmbrăcăminte pentru iarnă; 

 îmbrăcăminte pentru vară; 

 îmbrăcăminte pentru sezon intermediar, primăvară-toamnă; 

 îmbrăcăminte pentru toate anotimpurile/care se poartă tot timpul anului. 

5. în funcţie de materia primă utilizată: 

 îmbrăcăminte din ţesături; 

 îmbrăcăminte din tricoturi; 

 îmbrăcăminte din blănuri naturale sau sintetice; 

 îmbrăcăminte din piei naturale sau înlocuitori de piele. 

6. în funcţie de numărul de straturi: 

 îmbrăcăminte unistrat; 

 îmbrăcăminte multistrat. 

7. după gradul de complexitate constructiv-tehnologică: 

 confecţie uşoară; 

 confecţie grea. 

8. după largheţea domeniului de utilizare: 

 îmbrăcăminte unifuncţională; 

 îmbrăcăminte multifuncţională (constituită din componente detaşabile, având 

un domeniu de utilizare reglabil prin modificarea funcţiei de acoperire sau a 

funcţiei de izolare termică). 

9. în funcţie de punctele de sprijin pe corpul omenesc: 

a) îmbrăcăminte cu sprijin pe umeri (figura 1.a): 
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             a          b 

Fig. 1. Clasificarea îmbrăcămintei după lungime şi punctele de sprijin pe corpul 

omenesc: a – îmbrăcăminte cu sprijin pe umeri; b – îmbrăcăminte cu sprijin pe talie. 

 

 îmbrăcăminte scurtă (mini), având linia de terminaţie la nivelul taliei (bluze, 

pulovere, veste, bluzoane etc.); 

 îmbrăcăminte medie (midi), cu linia de terminaţie la nivelul şoldurilor (jachete, 

bluze, sacouri, vestoane, cămăşi pentru bărbaţi şi maieuri din tricot); 

 îmbrăcăminte lungă (normală), a cărei linie de terminaţie este situată la 

nivelul genunchilor (rochii, pardesie şi paltoane, mantale, pelerine de ploaie şi 

raglane); 

(La îmbrăcămintea cu sprijin pe umeri, lungimea de bază se consideră de la 

răscroitura gâtului până la terminaţia inferioară, stabilită în funcţie de model.) 

b) îmbrăcăminte cu sprijin în talie (figura 1.b): 

 îmbrăcăminte scurtă (mini), cu terminaţia la nivelul coapsei (pantaloni scurţi şi 

fuste scurte); 

 îmbrăcăminte cu lungime medie (midi), cu terminaţia la linia genunchilor 

(fuste de toate categoriile, pantaloni pescăreşti şi pantaloni pentru golf); 

 îmbrăcăminte foarte lungă (maxi), cu terminaţia pe linia gleznei piciorului 

(pantaloni şi fuste model maxi); 
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(La îmbrăcămintea cu sprijin în talie, lungimea se măsoară de linia taliei până la 

terminaţia inferioară situată în funcţie de model.) 

 

II. Clasa îmbrăcămintei pentru sport se clasifică, la rândul ei, în funcţie de 

disciplinele sportive (atletism; sporturi acvatice; schi, patinaj; ciclism; gimnastică; sporturi de 

echipă – fotbal, volei, handbal etc.), în funcţie de sexul şi vârsta purtătorului precum şi în 

funcţie de condiţiile concrete de mediu în care se desfăşoară o anumită disciplină sportivă. 

 

III. Clasa îmbrăcămintei de protecţie, pe baza modului în care este îndeplinită 

funcţia de apărare, se împarte în: 

 îmbrăcăminte de lucru (pentru cadre sanitare, pentru lucrători din comerţ, 

operatori etc.) care include produse de îmbrăcăminte (salopetă, halat etc.) utilizate în medii 

de lucru nepericuloase, pentru protecţia angajatorului şi care individualizează purtătorul; 

 îmbrăcăminte de protecţie care include produsele cu destinaţie specială ce 

îndeplinesc funcţia de protecţie împotriva factorilor externi periculoşi (leziuni mecanice, 

poluare, temperaturi extreme, substanţe radioactive, substanţe periculoase, produse 

petroliere, câmpuri electrice, factori biologici etc.), în vederea păstrării capacităţii de muncă a 

purtătorului. Exemple: salopete, halate, pantaloni, pelerine, şorţuri etc.; 

 îmbrăcăminte (uniforme) de serviciu, (pentru armată, poliţie, jandarmerie, 

marină, aviaţie, căi ferate, silvicultură, paznici, şcoală etc.). 

Şi acestea, la rândul lor, se clasifică în funcţie de criteriile de mai sus. 

 


