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REZUMAT. Complexitatea procesului proiectării constructive a îmbrăcămintei derivă din faptul că aceasta utilizează un volum mare de 
informaţii iniţiale în rândul cărora, cele despre formă şi dimensiunile diferitelor regiuni ale corpului uman, ocupă un rol deosebit de 
important. Forma corpului uman prezintă o variabilitate foarte mare în rândul aceleiaşi grupe de purtători, femei sau bărbaţi, datorită 
unei multitudini de factori cum ar fi vârsta, ereditatea, stilul de viaţă, zona geografică etc. În activitatea de proiectare constructivă a 
îmbrăcămintei ce urmează a se confecţiona în sistem industrial sau individual (după mărimile corporale ale clienţilor) este necesară 
cunoaşterea indicatorilor morfologici de caracterizare a formei corpului uman ca suprafaţă de sprijin pentru produsele de 
îmbrăcăminte. În acest context, lucrarea prezintă evaluarea formei corpului uman prin indicatori morfologici cum ar fi ţinuta, proporţiile 
şi conformaţia. Pentru aceşti indicatori s-au prelucrat matematic datele primare oferite de ancheta antropometrică desfăşurată în 
România, prin metoda de scanare 3D şi s-au stabilit domeniile de variaţie care s-au comparat cu cele obţinute de cercetări similare 
desfăşurate pe plan mondial. În urma studiului s-a elaborat un model matematic de încadrare automată a unui subiect oarecare la o 
tipodimensiune, ţinută, conformaţie şi proporţii pe baza cunoaşterii mărimilor antropometrice relevante pentru calculul indicatorilor 
morfologici de caracterizare a corpului uman. Rezultatele cercetării se constituie în informaţii iniţiale necesare în activitatea de 
proiectare constructivă a îmbrăcămintei după mărimile antropometrice ale utilizatorilor (îmbrăcăminte individualizată). 
 
Cuvinte cheie: indicatori morfologici, proporţii, conformaţie, ţinută.  
 
ABSTRACT. The complexity of the process of garment constructive design derives from the fact that it uses a larger volume of initial 
information among those that are about the shape and the dimensions of the various regions of the human body plays an important 
role. The human body shape has a very high variability among the same group of wearers, men or women, due to factors such as age, 
heredity, lifestyle, geography etc.  In the activity of constructive clothing design that are about to be manufactured in the industrial or 
customized system (after the body measurements of the customers) it is necessary to know the morphological indicators for 
characterization of the human body shape, as a support for garments. In this context, the paper presents the evaluation of the human 
body shape using the morphological indicators such as posture, size and conformation. For these indicators there were mathematically 
processed the primary data provided by the anthropometric survey held in Romania, using the 3D scanning method, and was 
established the variation fields that were compared with those obtained from similar research undertaken worldwide. After the 
research, it was developed a mathematical model of automatic classification of a subject at a certain size, port, conformation and 
proportions based on the knowledge of the relevant anthropometrical sizes for the morphological indicators calculation to characterize 
human body. The research results are in the initial information required in the activity of constructive clothing design based on the 
anthropometric sizes of the users (customized clothing). 
 
Keywords: morphological indicators, proportions, conformation, held. 
 

1. INTRODUCERE 

Produsele de îmbrăcăminte trebuie să răspundă la un 
complex de cerinţe de calitate exprimate de către uti-
lizatori. In rândul acestora corespondenţa dimensională 

şi de formă dintre corp şi produsul de îmbrăcăminte 
contribuie în mod esenţial la asigurarea stării normale 
de confort în timpul purtării produsului şi în acelaşi 
timp reprezintă factorul hotărâtor în achiziţionarea 
produsului de către utilizatori. 
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În momentul de faţă, în ţară şi pe plan mondial, 
coexistă două sisteme importante de realizare a îmbră-
cămintei : 

– îmbrăcăminte confecţionată în sistem industrial; 
– îmbrăcăminte confecţionată  în sistem individual. 
La confecţionarea îmbrăcămintei în sistem indus-

trial, informaţiile necesare în activitatea de proiectare 
constructivă sunt oferite de acte normative care reflectă 
particularităţile morfologice ale populaţiei pentru care 
se confecţionează îmbrăcămintea. In acest sistem de 
producţie  îmbrăcămintea se elaborează pentru corpuri 
tip, standardizate, recomandate de tipologia dimensio-
nală în vigoare la un moment dat.  

Cercetările desfăşurate de specialişti în marketing au 
demonstrat că frecvent, produsele confecţionate in-
dustrial, la un nivel înalt de calitate, au perioade mari de 
stagnare în magazine deoarece ele nu corespund din 
punct de vedere dimensional cererii purtătorilor. Se 
constată că permanent există purtători care se abat prin 
dimensiunile proprii de la forma şi dimensiunile stan-
dardizate pentru care se confecţionează industrial 
îmbrăcămintea. La îmbrăcarea produselor realizate 
industrial de către purtătorii care se abat de la ţinuta, 
proporţiile şi conformaţia standard, apar între corp şi 
produs necorespondenţe care se manifestă prin apariţia 
denivelărilor de suprafaţă (creţi, cute)  şi limitarea 
posibilităţilor de mişcare ale segmentelor de corp. Este 
vorba despre diminuarea cerinţelor de ordin estetic şi 
funcţional cu repercursiuni negative asupra cererii de 
cumpărare, care se reduce considerabil.  

La confecţionarea îmbrăcămintei în sistem indivi-
dual legătura dintre proiectant şi utilizator este cel mai 
frecvent  directă, proiectantul are posibilitatea să preia 
de pe corpul clienţilor acele mărimi antropometrice 
relevante pentru tipul de produs şi absolut necesare 
pentru proiectarea modelului. In aceste condiţii îmbră-
cămintea corespunde cu dorinţele clienţilor, dar se 
produce cu costuri mai ridicate. Deoarece în prezent 
firmele de confecţii au solicitări de realizare a mode-
lelor după tabele de dimensiunii specifice diferiţilor 
clienţi se pune problema de flexibilizare a procesului de 
proiectare constructivă prin elaborarea şi stocarea 
informaţiilor referitoare la caracterizarea morfologică a  

corpului uman. Alternativa inovativă o reprezintă sca-
narea 3D a corpului, tehnologie modernă de investigare 
antropometrică, ce oferă un volum mare de informaţii 
despre mărimile corpului subiecţilor, informaţii ce 
permit perfecţionarea proiectării îmbrăcămintei în 
sistem individual.  

Proiectarea în sistem individual a îmbrăcămintei 
necesită cercetări de antropometrie dirijate spre cunoa-
şterea indicatorilor morfologici ce caracterizează forma 
şi dimensiunile corpului subiecţilor investigaţi.  

În acest context, obiectivele lucrării sunt: 
– cercetarea indicatorilor morfologici de caracte-

rizare a formei corpului uman în scopul constituirii 
bazei de date necesară în proiectarea îmbrăcămintei 
individualizate; 

– elaborarea modelului matematic pentru evaluarea 
morfologică a subiecţilor. 

2. ANALIZA PARAMETRILOR STATISTICI 
DE CARACTERIZARE A INDICATORILOR 
MORFOLOGICI 

Indicatorii morfologici se referă la particularităţile 
exterioare ale corpului, influenţate de structura 
anatomică şi alţi factori (ereditari, profesionali, modul 
de viaţă). 

Nu există o clasificare care să corespundă tuturor 
cerinţelor legate de construcţia îmbrăcămintei deoarece 
forma corpului este o suprafaţă complexă care nu se 
supune unor legi precise de modificare. 

Pentru cerinţele industriei de confecţii, forma   cor-
pului uman se caracterizează prin indicatori morfologici 
ce se pot clasifica în patru grupe de bază, conform 
schemei din figura 1. 

Pentru caracterizarea morfologică a populaţiei adulte 
de femei din România, în scopul constituirii bazei de 
date necesară în proiectarea industrială şi individuală a 
îmbrăcămintei, s-au utilizat datele primare obţinute în 
urma desfăşurării în România, în anul 2009, a unei 
anchete antropometrice prin utilizarea tehnologiei de 
scanare 3 D a corpului uman.  

 

 
Fig. 1. Clasificarea indicatorilor morfologici. 

 

Indicatori morfologici de caracterizare 

Dimensiuni totale Proporţiile  Conformaţia Ţinuta 
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Metoda de scanare 3D permite măsurarea unui 
număr foarte mare de mărimi corporale, în ancheta 
desfăşurată, pentru fiecare subiect investigat au fost 
măsurate un număr 94 mărimi antropometrice din ur-
mătoarele categorii: înălţimi, lungimi, diametre, lăţimi, 
arce, unghiuri, distanţe, contururi  ale unor secţiuni 
obţinute prin trasarea unor planuri orizontale sau 
verticale peste anumite regiuni ale corpului.  

Fiecare mărime antropometrică selectată pentru cerce-
tarea indicatorilor morfologici, a fost supusă prelucrării 
statistice unidimensionale, prin utilizarea pachetului de 
programe EXCEL. 

2.1. Dimensiunile totale 

Parametrii statistici calculaţi pentru mărimile antro-
pometrice principale  înălţimea corpulu (Ic), perimetrul 
bustului (Pb) şi perimetrul şoldurilor (Pş), dar şi pentru 
un număr însemnat de dimensiuni secundare, pe selecţia 
totală şi pe subselecţii constituite pe grupe de vârstă, au 
permis evaluarea antropo-morfologică a femeilor adulte 
din România şi constituirea unei baze de date primare 
necesare în proiectarea individuală şi industrială a 
produselor  de îmbrăcăminte [1].  

În tabelul 1 se prezintă principalii parametri statistici 
calculati pentru mărimile antropometrice care caracte-
rizează dezvoltarea fizică: înălţimea corpului (Ic), 
perimetrul bustului (Pb), perimetrul şoldurilor (Pş), 
perimetrul taliei( Pt) şi masa corpului(M), la femei, pe 
selcţia totală de volum n = 675 subiecţi.  

 
Tabelul 1 

 

Parametrii statistici de caracterizarea a mărimilor 
antropometrice 

 

Mărimea antropometrică  
Parametrul 

statistic 
Ic, 
cm 

Pb, 
cm 

Pş, 
cm 

Pt, 
cm 

M, 
kg 

Xmed (cm) 162,42 97,56 104,06 83,14 65,05 

Xmin (cm) 147,2 76,7 84 56,7 38,7 

Xmax (cm) 178,6 131 133,8 129,5 113 

Dispersia (cm2 ) 43,12 122,13 87,96 195,04 162,76 

Sx    (cm) 6,57 11.05 9,38 13,97 12,7613 

Cv (%) 4,04 11,33 9,01 16,8 19,61 

Din analiza valorilor parametrilor statistici prezentaţi 
în tabel se constată: 

– figura centrală a selecţiei se încadrează la urmă-
toarele valori propuse spre standardizare Ic = 160 cm; 
Pb = 98 cm şi Pş = 104 cm; 

– înălţimea corpului are variabilitate foarte mică 
(Cv < 5 % ), se explică prin faptul că această mărime 
antropometrică ce depinde prioritar de dezvoltarea 
scheletului, la populaţia adultă cunoaşte o perioadă de 
stagnare, datorită definitivării procesului de creştere 
staturală; 

– mărimile antropometrice curbilinii analizate, au o 
veriabilitate mică (la Pş, Cv < 10 %) şi medie (pentru Pb 
şi Pt s-a calculat un Cv > 10 % ). 

2.2. Proporţiile 

Indicele perimetrului toracic (Ipt) este indicile de 
bază din categoria celor utilizaţi în evaluarea propor-
ţiilor totale ce reflectă raportul în care se găseşte 
perimetrul toracic (Pb) al corpului cu înălţimea corpului 
(Ic). Se calculeaza cu relaţia: 

 Ipt = (Pb/Ic) *100 (1)  

Pentru selecţia luată în studiu s-a calculat Ipt, pe 
selecţia totală şi pe subselecţii constiuite pe criteriul 
vârstei. Se prezintă în tabelul 2, încadrarea subiecţilor 
din selecţia studiată la Ipt, conform datelor preluate din 
literatura de specialitate [9]. 

Datele prezentate în tabel demonstrează că în selecţa 
studiată: 

– pe selecţia totală femeile au un perimetru al 
toracelui ce reprezintă 60,2% din Ic şi se încadrează 
conform informaţiilor din literatura de specialitate la 
tipul mediu, cu o dezvoltare armonioasă între torace şi 
Ic; 

– femeile tinere prezintă torace îngust deoarece 
perimetrul bustului este mai mic, valoarea acestuia este 
în perioada de stagnare când nu este influenţat de 
dezvoltarea ţesutului adipos subcutanat; 

– femeile de vârstă medie au toracele mediu dez-
voltat; 

 
Tabelul 2 

 

Încadrarea subiecţilor din selecţie la Ipt (%) 
 

Ipt (valori preluate din literatura de specialitate)  20-65 ani 20-29 ani 30-44 ani 45-65 ani 
Torace îngust,  Ipt < 56 % 
Torace mediu dezvoltat, Ipt = 60 ± 3 % (57% ÷ 60 % ) 

Torace larg, Ipt =66 ± 2% 

Torace plin, Ipt = 74 ±5% 
Torace foarte dezvoltat, Ipt > 79% 

Ipt  = 60,20% 
Torace mediu 

dezvoltat 

Ipt  = 54,6% 
Torace îngust 

Ipt = 60,65% 
Torace mediu 

dezvoltat 

Ipt = 65,93% 
Torace larg 
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– femeile în vârstă se încadraează la forma de torace 
larg, este vârsta la care se modifică (în sensul majorării) 
toracele ca urmare a dezvoltării cifozei dorsale şi a 
depunerilor de ţesut adipos subcutanat.  

2.3. Conformaţia 

La femei, conformaţia (C) se stabileşte ca diferenţă 
între perimetrul şoldurilor (Pş) şi perimetrul bustului 
(Pb), după cum se prezintă în continuare.    C = Pş - PbIII        

S-a calculat indicatorul conformaţiei (C), pe selecţia 
totală şi pe subselecţii constituite pe criteriul vârstei, 
rezultatele principalilor parametri statistici de caracte-
rizare sunt prezentaţi în tabelul 3.  

 
Tabelul 3 

 

Parametrii statistici pentru indicatorul conformaţiei C [cm] 
 

Parametrul statistic 20 – 65 
ani 

20 – 29 
ani 

30 - 44 
ani 

45 – 65 
ani 

Xmed. [cm] 7.20 7.77 7.07 6.61 
Eroarea standard 0.18 0.28 0.33 0.34 
Mediana [cm] 7.10 7.75 7.05 6.10 
Modulul [cm] 4.70 6.80 7.50 4.70 
Sx [cm] 4.51 4.38 4.34 4.74 
S2

x [ cm2] 20.30 19.19 18.81 22.51 
Coef.de boltire -0.64 -0.44 -0.61 -0.80 
Coef.de asimetrie 0.06 -0.02 0.09 0.18 
A [cm] 19.90 19.70 19.40 19.30 
X min [cm] -2.00 -1.80 -1.60 -2.00 
Xmax [cm] 17.90 17.90 17.80 17.30 
Cv [%] 62.56 56.40 61.38 71.75 
Testul T 1.60 1.77 1.63 1.39 

 
Analizând valorile din tabelul 3 se pot exprima 

următoarele: 
– conformaţia prezintă o variabilitate mare, la în-

treaga selecţie şi pe grupe de vâstă;  
– omogenitatea cea mai mare din punct de vedere 

conformaţional o au femeile tinere (Cv = 56.40 %) 
deoarece cele două perimetre (Pb şi Pş) cunosc la 
această grupă de vârstă o relativă stagnare;  

– cea mai mare variabilitate o prezintă femeile în 
vârstă, grupă de purtătoare la care procesul de îmbătrânire 
este un factor cu implicaţii asupra tonusului muscular care 
scade, al depunerilor de ţesut adipos care poate fi abundent 
şi neuniform repartizat pe regiunile trunchiului.  

2.4. Ţinuta 

Ţinuta se evaluează prin mărimi antropometrice ce 
caracterizează curburile coloanei verberale în plan 
sagital numite adâncimi: 

- poziţia corpului (Pcorp) – distanţa de la punctul 
cervical la un plan tangent la proeminmeţa omoplatului; 

- prima adâncime a taliei (AIT) - distanţa de la un 
plan tangent la proeminenţa omoplaţilor pânǎ la punctul 
de la nivelul liniei taliei; 

- a doua adâncime a taliei (AIIT) - distanţa de la un 
plan tangent la punctul fesier pânǎ la punctul de la 
nivelul taliei. 

În functie de valorile adâncimilor pre-
cizate se deosebesc trei tipuri de ţinute: 
normală, încordată (lordotică) şi încovoiată 
(cifotică). 

Se prezintă în tabelul 4 încadrarea 
subiecţilor din selecţia studiată, (pe selecţia 
totală şi subselecţiile constituite pe grupe 
de vârstă) la tipurile de ţinută conform cu 
valorile preluate din literatura de specia-
litate [9]. 

 
 

Fig. 2. Adâncimile coloanei vertebrale. 
 
 
 

Tabelul 4 
 

Caracterizarea ţinutei selecţiei studiate] 
 

Grupe de vârstă Indicatorii ţinutei
20 – 65 

ani 
20 – 29 

ani 
30 – 44 

ani 
45 – 65 

ani 
Pcorp 

Pcorp < 4,59 – 
ţinută încordată 
Pcorp = 6,16 ± 1,5 – 
ţinută normală 
Pcorp > 7,61 – 
ţinută încovoiată 

Pcorp = 
= 7 cm 
Ţinuta 

normală 

Pcorp = 
= 6,5cm 
Ţinuta 

normală 

Pcorp = 
= 7,1cm 
Ţinuta 

normală 

Pcorp = 
= 7,7cm 
Ţinuta 

normală 

AIT 
Ats < 2,9 – ţinută 
încordată 
Ats = 4,5 ± 1,5 – 
ţinută normală 
Pcorp > 6,1 – 
ţinută încovoiată 

Ats = 3,8 
Ţinuta 

normală 

Ats = 4,3 
Ţinuta 

normală 

Ats = 3,6 
Ţinuta 

normală 

Ats = 3,5 
Ţinuta 

normală 

A IIT 
Pfes < 3,49 – ţinută 
încordată 
Ats = 5 ± 1,5 – 
ţinută normală 
Pcorp > 6,51 – 
ţinută încovoiată 

Pfes = 5,9
Ţinuta 

normală 

Pfes = 
6,6cm 

Lordoza 
lombară 

accentuată 

Pfes = 5,7 
cm 

Ţinuta 
normală 

Pfes = 5,3 
cm 

Ţinuta 
normală 

 
Din tabelul 4 se constată că valorile medii calculate 

pentru indicatorii care evaluează proeminenţele şi 
curburile trunchiului, pe partea posterioară, pe selecţia 
totală şi pe subselecţii, permit afirmaţia că în general 
curbura cervicală şi cea lombară au valori medii, deci 
corpul cu valori medii ale indicatorilor analizaţi are o 
ţinută normală. Se remarcă faptul că după AIIT femeile 
tinere prezintă o uşoară accentuare a lordozei lombare, 
concomitent cu reducerea lordozei cervicale. 
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În evaluarea ţinutei corpului se recomandă analiza 
poziţiei umerilor, prin unghiul de înclinare α°. 

În figura 3. se prezintă grafic valorile medii ale încli-
nării umerilor, pe selecţia totală şi pe grupe de vârstă, 

 

 

 
Fig. 3. Reprezentarea grafică a valorilor medii pentru αº. 

 
Din figura 3 se observă că înălţimea umerilor, 

evaluată prin unghiul de înclinare α, se prizintă astfel: 
– femeile în vâstă au umerii coborâţi; 
– femeile tinere şi de vârstă medie au umerii la po-

ziţie normală. 
Este de menţionat faptul că în literatura de specialitate 

este prezentată doar valoarea medie a unghiului α, de 21º 
pentru feme, valoare obţinutrin măsurare directă [8]. 

Pe baza rezultatelor experimentale obţinute în urma 
prelucrării valorilor pentru indicatorul înclinarea 
umerilor preluate din baza de date rezultate în urma 
scanării 3D, se propune domeniul de variaţie pentru 
acest indicator astfel: 

– înălţimea umerilor normală: α = 22 ± 2,5º;  
– umeri înalţi: α < 19,5º; 
– umeri coborîţi: α > 24,5º. 

3. MODEL MATEMATIC PENTRU 
EVALUAREA MORFOLOGICĂ  
A SUBIECŢILOR 

În activitatea de realizare a îmbrăcămintei în sistem 
individualizat este foarte important ca proiectantul să 
evalueze rapid şi cât mai corect particularităţile morfo-
logice ale clientului în vederea proiectării tiparelor în 
condiţii de eficienţă maximă. 

Pentru rezolvarea acestui obiectiv general, s-a 
elaborat un algoritm specific de calcul, în sistem auto-
matizat, prin care, pe baza unui număr relativ redus de 
mărimi antropometrice preluate de pe un subiect 
oarecare, proiectantul să dispună de următoarele infor-
maţii necesare ulterior în proiectarea de produs: 

– corpul tip (tipodimensiunea) la care se înca-
drează un subiect oarecare "i"; 

– particularităţile morfologice: ţinuta, proporţiile şi 
conformaţia la care se încadrează un subiect oarecare "i". 

La elaborarea algoritmului de calcul au fost utilizate 
rezultatele prelucrării matematice a bazei de date 
primare pentru evaluarea indicatorilor morfologici. 

 In tabelul 5 sunt precizate mărimile antropometrice 
selectate pentru determinarea corpului tip şi a 
indicatorilor morfologici de caracterizare a subiecţilor 
luaţi în studiu. 

 
Tabelul 5 

 

Mărimile antropometrice selectate 
 

Semnificaţia mărimii antropometrice Simbolul 
Înălţimea corpului Ic  

Perimetrul bustului Pb 

Perimetrul şoldurilor Pş 

Lungimea umerilor Lu 

Lungimea feţei de la baza gâtului la linia taliei L’tf 

Arcul vertical al spatelui Avs 

Unghiul de înclinare a umerilor α 

Distanţa de la un plan de referinţă la punctul cervical D1 

Distanţa de la un plan de referinţă la punctul 
proeminenţa omoplatului 

D2 

Distanţa de la un plan de referinţă la punctul taliei spate D3 

Distanţa de la un plan de referinţă la punctul fesier D4 
 

Se exemplifică pentru un subiect oarecare modul în 
care acesta, prin valorile proprii ale mărimilor antropo-
metrice prezentate în tabelul 5 se încadrează la un corp 
tip, dar şi la indicatorii morfologici de caracterizare a 
formei corpului. 

Valorile mărimilor antropometrice necesare pentru 
evaluarea şi încadrarea subiectului la corpul tip şi la 
indicatorii morfologici precizaţi, cu ajutorul modelului 
matematic elaborat, sunt prezentate în fig. 4.  

 

 
Fig. 4. Mărimile antropometrice ale subiectului şi modul de 

încadrare la tipurile de ţinută 
 

Din figura 4 se constată că subiectul luat în studiu 
are ţinuta normală dar proeminenţa feselor care deter-
mină valoarea celei de a doua adâncimi lombare reflectă 
poziţia încordată în regiunea bazinului. 

Evaluarea înălţimii umerilor subiectului investigat se 
prezintă în figura 5. 

Din figura 5. se constată că subiectul are umerii 
coborâţi. Evaluarea proporţiilor totale se prezintă în 
figura 6. 
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Fig. 5. Evaluarea înălţimii umerilor subiectului investigat. 

 

 
 

Fig. 6. Evaluarea proporţiilor totale. 
 

Din figura 6 se constată că subiectul are toracele 
mediu dezvoltat. 

4. CONCLUZII 

Caracterizarea antropo-morfologică a selecţiei de 
femei luată în studiu a demonstrat faptul că indicatorii 
morfologici prezintă o variabilitate mare pe selecţia 
totală, dar şi pe subselecţii constituite pe criteriul vârstei. 

Pentru indicatorii morfologici studiaţi s-au determinat 
valorile medii dar şi domeniile de variaţie ale acestora 
fapt ce a permis constituirea bazei de date primare, 
necesară în elaborarea modelului matemetic de caracte-
rizare antropo-morfologică a corpului femeilor adulte. 

Pe baza unui număr relativ redus de mărimi antropo-
metrice prelevate de pe un subiect oarecare, modelul 
matematic permite stabilirea corpului tip, poziţiei 
umerilor, tipul ţinutei, conformaţiei şi a proporţiilor 
totale la care acesta se încadrează. 

Caracterizarea antropo-morfologică a subiecţilor, 
prin utilizarea modelului matematic elaborat, reprezintă 
prima etapă în constituirea informaţiilor iniţiale ne-
cesare în proiectarea îmbrăcămintei după mărimile 
corporale ale unui subiect oarecare. 

Multumiri 

Această lucrare a fost cofinanţată din Fondul Social 
European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvol-
tarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect numărul 
POSDRU/89/1.5/S/56287 „Programe postdoctorale în 
avangarda cercetării de excelenţă în tehnologiile 
societăţii informaţionale şi dezvoltarea de produse şi 
procese inovative”, partener Academia de Studii 
Economice din Bucureşti – Centrul de Cercetări Analize şi 
Politici Regionale. 

BIBLIOGRAFIE 

[1] Filipescu Emilia, Avadanei Manuela, Ananthropo-morpho-
logical characterization for stout female, after age criterion, 
Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul LI (LV), Fasc. 
1-2, Textile-Pielarie. 

[2] Loghin C., Nicolaiov P, Ionescu I., Hoblea, Z., “Functional 
Design of Equipments for Individual Protection”, Management 
of technological changes, vol 2   Pages: 693-696, 2009 

[3] Badea, N., Loghin, C. Mihai, A., Intelligence - The basic 
concept of protection, Management of technological changes, 
Book 1, 27-32,  2007, IDS Nr: BHF41 

[4] Loghin, C., Ionescu. I., Hanganu, L., et all, Functional Design 
of Protective Clothing with Intelligent Elements, Annals of 
DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International 
DAAAM Symposium, 20: 435-436, 2009 

[5] Loghin, C., Mureşan, R., Ursache, M., Mureşan, A., Surface 
treatments applied to textile materials and implications on their 
behavior in wet conditions, Industria Textila, ISSN 1222-5347, 
nr.6/2010  

[6] Loghin, C., Ursache, M., Ionescu, I.,  Experimental Research on 
the Sewability of Ferromagnetic Micro-Wires, “Tekstil ve 
Konfeksiyon”, Volume: 20 Issue: 4 / october - december 2010 

[7] Nicolaiov, P., Loghin M. C., Hanganu L. C., Flexibility in techno-
logical process design, Industria Textila nr. 4/2010, vol. 61, p. 157-
162 

[8] *** Contract de cercetare: Dezvoltarea pieţei interne de confecţii 
prin utilizarea metodei de scanare 3D în identificarea caracteris-
ticilor antropometrice specifice populaţiei din România”, 2007-
2009, coordinator INCDTP-Bucuresti. 

[9] http://www.po6iv.ru/art/osobennosti_teloslojenia 
 


