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Dragă cititorule, 

Imaginează-ţi că felul în care te îmbraci poate influenţa genul de 

oameni pe care tu ai vrea să îi ai în viaţa ta. Înainte să spui ceva, deja 

persoana din faţa ta şi-a făcut o primă impresie doar analizându-te în 

ansamblu. Rămâne la latitudinea ta dacă este una bună sau proastă, 

deoarece, în general, oamenii se judecă unii pe alţii după felul în care 

sunt imbrăcaţi. Drept urmare, dacă vrei mai mult de la viaţă atât în ceea 

ce privește lucrurile materiale cât și cele spirituale, trebuie să exprimi 

asta prin orice mijloc posibil. Dacă crezi că ești o persoană bună, 

inteligentă, unică, pe care alţii ar vrea să o cunoască atunci… de ce să 

nu aduci un plus şi prin imagine? 

Fiecare articol de îmbrăcăminte pe care îl porţi va spune ceva 

despre tine. Dacă porţi de exemplu costumul tău preferat, nu înseamnă 

neapărat că eşti stilat şi elegant, atâta timp cât îţi este cu două numere 

mai mare şi este din material lucios. Iar asta va transmite, mai ales 

cunoscătorilor, că nu ai prea mult habar despre haine şi vrei să pari ceea 

ce nu eşti. 

Amintește-ţi de câte ori ai judecat femeile după felul în care 

arată. Şi ele fac acelaşi lucru doar că analizează lucrurile de 10 ori mai 

bine decât noi bărbaţii. Majoritatea bărbaţilor din ziua de azi depun un 

efort minim când vine vorba de imaginea lor şi se gândesc de ce femeile 

nu-i consideră atrăgători. 

Sper că prin intermediul acestui material să încerci să depui un 

efort minim pentru a deveni un bărbat mai bine îmbrăcat.  

Cu prietenie, 

Laci Nagy 

Fondatorul StilMasculin şi Târgul Stil Masculin 

http://www.stilmasculin.ro/
http://www.stilmasculin.ro/tag/targul-stil-masculin/
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Introducere 
Există aşa de multă informaţie în ziua de azi încât nu mai ştim de unde să alegem. Multe dintre acestea ne dăunează fără să ne dăm 

seama. Astfel, am conceput acest ghid pentru a înţelege mai bine aceste lucruri şi să fim mai atenţi la alegerile vestimentare pe care le 

facem. 

Ştiu că nu este uşor, dar trebuie să depui un efort minim pentru a te transforma într-o versiune mai bună de a ta. Acelaşi lucru îl fac din 

2007 şi nu mă opresc aici deoarece tot timpul este ceva nou de învăţat. 

Astfel, am ales cele mai frecvente greşeli pe care le poate face un bărbat. Chiar dacă am notat doar despre nouă, dar dacă acestea le 

stăpâneşti nu vei mai fi tentat să faci alte alegeri proaste. 

Greşeala 1: Haine cu imprimeuri copilăreşti Probabil mulţi bărbaţi nu îşi dau seama, dar aceste haine sunt potrivite doar copiilor. 

 

Greşeala 2: Şosetele albe În multe cazuri este o greşeală involuntară, dar care se poate remedia foarte uşor. 

 

Greşeala 3: Cămaşa cu mânecă scurtă Este o alegere practică pe caniculă, dar nu tocmai potrivită în majoritatea cazurilor. 

 

Greşeala 4: Hainele de proastă calitate Aici avem mai mulţi “campioni” probabil şi din cauza că nu este citită eticheta pentru a afla 

compoziţia materialul. 

 

Greşeala 5: Este în pas cu moda Este un lucru obositor şi o obsesie de a fi perfect. Această perfecţiune nu obţine urmărind 

trendurile. 

 

Greşeala 6: Nu poartă mărimea potrivită Sunt foarte puţine persoane care înţeleg că totul trebuie să îţi vină ca şi o mănuşă. 

 

Greşeala 7: Nu ştie să asorteze culorile Frica de culoare există, dar probabil mai mult din cauza societăţii în care trăim. 

 

Greşeala 8: Îmbrăcăminte neadecvată în funcţie de eveniment Pentru mulţi bărbaţi felul în care trebuie să se îmbrace la un anumit 

eveniment este interpretabil. 

 

Greşeala 9: Nu se uită în oglindă înainte să iese din casă Câteodată îţi scapă unele lucruri şi o a doua verificare prinde bine. 
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Cunoscând şi evitând aceste greşeli, drumul este mai sigur în alegerile vestimentare corecte. O parte dintre bărbaţi vor blama 

aceste reguli ca fiind neimportante şi fără un efect major. Din păcate, este important felul în care pui hainele pe tine. Nu te condamnă 

nimeni că faci aceste greşeli cât timp, încerci să le îndrepţi. 

 

Felul în care te îmbraci, îţi poate influenţa viaţa indiferent de profesia pe care o practici. Până acum, nu am auzit ca îmbrăcatul 

corect să dăuneze. De fapt, la noi în ţară nu se pune accentul pe educaţia vestimentară. Pentru că nimeni nu ne învaţă cum să alegem o 

cămaşă, un pantof, o cravată sau cum să asortăm culorile. Totuşi, sunt unele persoane de vârsta a treia care se îmbracă foarte bine. 

Oare ei de la cine au învăţat? 

Vreau să-ţi prezint pe cineva: tipul obişnuit. Să îl descriem puţin: e un băiat de treabă, se împacă cu toată lumea, lasă mult de la 

el, dar vede pe stradă tipi care atrag atenţia și nu înţelege de ce. Inventează tot felul de scuze pentru a justifica faptul că nu e niciodată 

în centrul atenţiei: sunt urât, nu sunt înalt, nu am bani etc. În plus, când vine vorba de femei, ele nu se simt atrase de el. Oare din ce 

cauză? Ar putea fi mai mulţi factori despre care el nu este conştient. Tonul vocii, gustul prost în asortarea articolelor vestimentare sau 

nesiguranţa pe care o arată prin gesturile lui. 

Aşa că haideţi să vedem care sunt principalele greşeli pe care le face un bărbat în vestimentaţie şi cum ar putea să le îndrepte. 

  

 

 

 

 

 

 



Pagina 6 | Cele 9 greşeli fatale în stilul vestimentar masculin 2013 Copyright StilMasculin 
 

1) Haine cu imprimeuri copilăreşti 

Magazinele sunt pline cu o gamă variantă de produse pentru 

bărbaţi şi într-o oarecare măsură deciziile de a achiziţiona un 

anumit produs sunt la latitudinea ta. 

Sunt tentaţii foarte mari şi din acest motiv trebuie să fii foarte 

atent la articolele achiziţionate. Am avut neplăcerea de a vedea 

un bărbat de 40 ani care purta un tricou cu Spiderman. Primele 

lucruri la care m-am gândit când l-am văzut, au fost că este un 

bărbat care încearcă să iasă în evidenţă prin orice metodă 

posibilă sau este un bărbat cu suflet de copil.  

Nu mă înţelege greşit, dar fiecare categorie de vârstă are 

momentul ei. Dacă vrei să porţi acest tricou pentru a fi mai 

tânăr atunci ai luat o decizie foarte proastă. 

Sper că nu face parte din lista ta de priorităţi un astfel de 

tricou. Orice articol vestimentar pe care îl ai cu imprimeuri 

funny sau cu alte persoanje de desene animate trebuie pus 

undeva deoparte pentru a fi donat nevoiaşilor sau purtat doar 

în casă. Motivul este unul foarte simplu: vremea copilăriei a 

trecut! În plus, niciun bărbat stilat nu poartă aşa ceva. Când mă 

refer la bărbaţi stilaţi, discutăm de ţinutele care sunt 

promovate prin Esquire, Gq, Stil Masculin etc. Sunt destule 

exemple pentru a înţelege idea. 

Pe cât de serios este acest tricou (adică deloc), pe atât de mult vei fi şi tu luat în serios (adică tot deloc). 
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În unele locuri aceste produse sunt promovate a fi  produse cu personalite. Îţi propun să te gândeşti ce avantaje îţi va aduce un tricou 

cu Popey. Lumea se va amuza probabil o singură dată după care va fi invizibil.  Nu te poţi prezenta cu el la locul de muncă, la o primă 

întâlnire, la un eveniment formal sau în club (deşi majoritatea vor crede că sunt potrivite). 

Cu ce vreau să rămâi de aici este că dacă ţi-ai alocat cinci minute să-mi citeşti blog-ul sau acest pdf, sper să te mai gândeşti în privinţa 

acestui tricou. Dai pe el 40-50 lei sau chiar mai mult şi nu te-ai ales cu nimic. Şi dacă bugetul de haine este doar din alocaţie te 

atenţionez că ai făcut o mare gaură în bugetul tău aşa mic cum este el.  

Mai avem o categorie aparte de tricouri şi anume cele cu paiete, găurite sau alte invenţii total nefolositoare. 

Orice element pe care îl adaugi în garderoba ta trebuie să fie versatil. Aceleaşi sfaturi sunt valabile şi pentru hainele cu mesaje sau alte 

desene de prost gust şi cu personaje din desene animate. 

Ştiu că am tot repetat despre acest tricou în speranţa ca o parte din voi să ia decizia cea bună. 

Pentru mai multe informaţii despre cum se aleg hainele cu bun gust poţi citi în cel mai nou manual de stil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stilmasculin.ro/carte
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2) Şosetele albe 

Şosetele albe nu se potrivesc la nimic. Excepţie face ţinuta de la activităţile sportive. Câteva scuze frecvent invocate de către bărbaţi 

sunt că nu a avut altele curate şi oricum nu se observă sau că se îmbracă sport. Pentru moment trecem cu vederea, dar de ce se poartă 

şosetele albe şi la costum? Îţi dau răspunsul: o parte dintre bărbaţi nu sunt conştienţi de greşeală, iar restul nu recunosc.  

Faptul că porţi şosete albe nu dovedeşte faptul că ai o igienă foarte bună. 

Un prieten de al meu sătul de partenerii lui de afaceri care purtau ciorapi albi, a făcut 

un pas în faţă şi a făcut cadou mai multor persoane câteva perechi de şosete colorate.  

Ţin minte zilele din liceu când profesorul de sport mă certa că nu am şosete albe la 

sala de sport. Mesajul a fost evident doar după câţiva ani, dar mă bucur că am scăpat 

de aceste şosete din garderobă. 

Într-adevăr acum câteva sute de ani, şosetele albe erau purtate de către nobili şi ele 

reprezentau bunăstarea, dar până un cititor fidel a dat un copy paste şi mi-a trimis pe 

mail un comentariu lăsat undeva. 

Situaţia este următoarea: o persoană îi atrage atenţia unui tip că poartă şosete albe şi 

că nu este ok. “Victima” a răspuns în felul următor că din punctului lui de vedere 

şosetele caracterizează bărbatul îngrijit şi dacă este şi o cămaşă albă, ciorapii sunt 

bine veniţi mai ales dacă eşti nevoit să te descalţi. 

Sunt de acord că fiecare are dreptul la opinie, dar nu judeci de fiecare dată lucid şi ar trebui să asculţi şi de alţii. Şi eu fac greşeli, dar le 

repar pentru că ascult de cei din jurul meu şi nu pot avea întotdeauna dreptate. 

Asta mă duce cu gândul la felul în care se îmbracă românii şi mi se face greaţă pentru că din punctul lor de opinie se îmbracă bine 

chiar dacă nu au nicio formă de educaţie în domeniu. Să nu se înţeleagă greşit, dacă ştii care sunt ultimele trenduri sau ce e la modă 

asta nu te face mai bine îmbrăcat. 

http://www.barbieritdelux.ro/
http://www.stilmasculin.ro/2010/12/esti-o-victima-a-modei/
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Cu ceva timp în urmă am avut de plătit nişte facturi şi în drum spre bancă, trece un bărbat bine îmbrăcat purtând următoarea ţinută, un 

fel de duffle mai scurt de culoarea verde muşchi, pantaloni kaki şi pantofii maro. Combinaţia este superbă fiind din aceaşi familie de 

culori. Când trece individul pe lângă mine, i se ridică pantalonul şi un alb imaculat îşi face prezenţa. Am rămas cu un gust amar. 

Trebuie să revin la Michael Jackson care se pare că le-a purtat pentru ca efectul vizual să fie mai puternic atunci când dansa. Din ce 

ştiu eu, cei de pe stradă pe care-i întâlnesc zilnic, nu sunt dansatori. 

Acest efect este amplificat când te duci în club, dar nu într-un mod pozitiv şi aici nu vorbesc despre animatori. 

Despre cei care susţin că se îmbracă sport am câteva sfaturi şi pentru ei. Când eram la liceu circula o vorbă dacă porţi adidaşi şi blugi 

trebuie să porţi şosete albe. Mi-aş dori să cunosc acea persoană să îmi motiveze cum a pornit acest trend. Lucrurile s-au schimbat 

foarte mult din acea vreme.  

Într-adevăr adidaşii sunt încălţăminte sport, dar ei nu au fost creaţi pentru a fi purtaţi la orice ţinută cum se întâmplă în ziua de azi. Şi 

atenţie, e vorba despre acei adidaşi care se poartă doar la activităţile sportive. Deoarece chiar dacă îţi plac anumite perechi nu 

înseamnă că merg cu orice. Sunt unele variante stilizate, dar aceasta face parte dintr-o altă poveste. 

Dacă porţi pantaloni albi şi pantofi albi, te rog alege o altă nuanţă la şosete în loc de alb, pentru că este de prost gust. 

Alternative la şosetele albe sunt destule din punct de vedere cromatic. Te rog să alegi calea cea bună.  

Pentru mai multe informaţii despre cum se aleg şosetele potrivite poţi citi în cel mai nou manual de stil. 

 

 

 

 

 

 

http://www.stilmasculin.ro/Haina-din-sibir
http://www.stilmasculin.ro/category/sosete/
http://www.stilmasculin.ro/carte


Pagina 10 | Cele 9 greşeli fatale în stilul vestimentar masculin 2013 Copyright StilMasculin 
 

3) Cămaşa cu mânecă scurtă 

 

În domeniul profesional o astfel de cămaşă nu este bine văzută din mai multe motive: 

- nu se vor observa niciodată acei 2 cm din manşeta cămăşii sub mâneca sacoului care denotă eleganţă 

 

- nu este de bun gust să se vadă părul de pe mână 

 

- nu este considerată elegantă 

Ce am spus mai sus se aplică şi la evenimentele formale 

precum ar fi nunţile, banchetele, etc. 

Probabil decizia de a purta cămaşă cu mânecă scurtă este 

dictată din cauza căldurii pentru că majoritatea caută soluţii 

pentru a rezista în caniculă. Chiar dacă pe moment pare cea 

mai practică soluţie, ea nu reprezintă alegerea cea mai stilată.  

- Statistic vorbind, cămașa este al doilea element purtat 

de aproape orice bărbat de-a lungul vieţii după 

pantaloni. Atunci de ce să nu facem alegerea corectă? 

 

- Cămașa cu mânecă lungă este potrivită aproape la orice ocazie, iar la cea cu mânecă scurtă opţiunile sunt limitate. 

 

- Dacă te afișezi la un eveniment, întâlnire formală sau lucrezi în domeniul vânzărilor, şansele tale de a fi credibil sunt reduse. 

  

- Chiar dacă este cald, alege o cămașă cu mâneca lungă, căreia poţi să-i sufleci mânecile. Această alegere vestimentară se 

potrivește în mult mai multe circumstanţe decât o cămașă cu mânecă scurtă. Atunci când dorim să suflecăm mânecile acestea 

http://www.stilmasculin.ro/category/stil/
http://www.stilmasculin.ro/2010/05/cand-formalul-iasa-din-tipar/
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trebuie să treacă de cot pentru a avea confort și libertatea de 

mișcare a braţelor. Rulajul se poate face perfect dacă este 

realizat înainte de a pune cămașa pe tine. 

Nu purta niciodată cravată la cămașă cu mânecă scurtă. Sunt perfecte 

dacă vrei să devii un manager la un fast food, dar nu sunt potrivite 

când vrei să afișezi o imagine profesională. 

Am insistat asupra acestui subiect pentru că se repetă această greşeală 

la neşfârşit şi în loc să scadă numărul bărbaţilor care poartă cămaşă cu 

mânecă scurtă acesta creşte. 

Aş adăuga că ai pierdut din start cu această cămaşă pentru că o poţi 

purta doar câteva luni având în vedere că este destinată verii. 

Problema e că, chiar dacă ţie nu-ţi pasă de rândurile de mai sus, s-ar 

putea să le pese oamenilor importanţi pentru tine.  

Deci, alegerea este a ta. 

Pentru mai multe informaţii despre cum se alege o cămaşă potrivită 

vei găsi în cel mai nou manual de stil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stilmasculin.ro/2010/07/cravata-slim-pentru-barbati/
http://www.stilmasculin.ro/carte
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4) Hainele de proastă 

calitate 

Este una dintre capcanele în care cade aproape fiecare bărbat chiar 

dacă are cunoştinţe minime de stil. În acest caz tentanţia este foarte 

mare din cauza preţurilor mici, dar din păcate nu întotdeauna se 

întâmplă la fel. Sunt şanse foarte mari să îţi cumperi haine foarte 

scumpe de o calitate jalnică. Nu vreau să dau nume pentru că fiecare 

aţi călcat în cel puţin un astfel de magazin. 

a) Materialul 

Una dintre cele mai mari greşeli este că bărbatul nu se uită pe eticheta 

produsului pentru a verifica compoziţia materialului. Ele sunt de două 

feluri: fibre naturale şi sintetice. 

Poliesterul face parte din fibrele sintetice şi are rezistenţă împotriva 

șifonării, nu se decolorează repede și se zice că ar fi mai durabil. El 

mai este folosit pentru fabricarea diverselor materiale plastice. Pe 

internet circulă sub pseudonimul de “the poor man’s cotton”. 

Materiale naturale precum bumbacul, absorb și elimină transpiraţia, în 

timp ce poliesterul o ţine aproape de corp și nu cred că vrei să te afli în 

preajma acelei persoane. 

http://www.stilmasculin.ro/2009/10/elimina-si-previno-transpiratia-excesiva-si-mirosurile-neplacute/
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Bumbacul are o senzaţie plăcută asupra pielii, poliesterul poate provoca mâncărimi și nu este recomandat copiilor și celor cu pielea 

sensibilă. 

Produsele din poliester sunt mai ieftine, dar nu înseamnă că sunt mai de calitate. 

Un alt aspect care nu-mi place la poliester este datorat luciului pe care-l oferă. La diverse lumini parcă porţi haine din plastic. Evită să 

porţi costumele din polyester… arată pur și simplu urât. 

Totuși, să nu uităm de Ducele de Windsor şi de Gianni Agnelli pentru că ei au investit în haine de calitate și acestea sunt păstrate într-

o stare bună, chiar purtabile. Dacă te uiţi atent la compoziţia hainelor care se vând în second hand-uri, multe sunt din fibre naturale. 

Aşadar, evită hainele din poliester şi din alte materiale sintetice pentru că sunt de prost gust şi dau impresia de kitch. Sunt şi unele 

excepţii, dar nu foarte multe. De exemplu, vei găsi veste matlasate din astfel de materiale  sau unele haine impermeabile. Dar dacă 

găseşti fulare sau pulovere din acryl 80% sau 100% te rog să le eviţi. Sunt plăcute la atingere şi poate sunt călduroase, dar se vor 

scămoşa foarte repede şi te vor ţine doar un sezon.  

Vreau să atrag atenţia asupra hainei de fâş care era foarte populară pe vremea când eram la liceu (acum 15 ani) din cauza faptului că 

nu găseai altceva ce să porţi. Dar azi, nu mai ai nicio scuză pentru că avem o gamă variantă de unde putem alege. 

Sincer nu înţeleg ce este aşa de interesant la acest model de haină. Singura pe care o recomand şi o accept, este vesta matlasată de care 

am discutat anterior deoarece este versatilă prin combinaţiile de layering pe care le poţi face cu ea.  

Nu vreau să vin cu niciun argument pro acestei haine pentru că în ochii mei a scăzut din cauza materialului de nylon, fâş sau poliester 

folosit şi un design deloc atrăgător. Nu mai are niciun sens să mă pronunţ cu ce se întâmplă cu acea haină când te apropii de o sursă de 

căldură. În plus, are acel luciu care va atrage atenţia într-un mod negativ. Va spune despre tine “uită-te la mine ce haină ieftină şi de 

prost gust port”. 

Vei putea găsi astfel de haine şi aproximativ la acelaşi preţ din fibre naturale precum bumbac sau lână. Costumele din poliester trebuie 

aruncate la gunoi din cauza luciului şi a senzaţiei de material ieftin pe o care o oferă.  

Vreau să pun un accent mare şi pe accesorii, pentru că majoritatea le alegeţi  pe cele din plastic pentru că sunt mai ieftine. Acest lucru 

nu te va ajuta întotdeauna. 

http://www.stilmasculin.ro/influente-din-moda-britanica-ducele-de-windsor-rebelul-in-stil
http://www.stilmasculin.ro/style-icon-gianni-agnelli
http://www.stilmasculin.ro/Hainele-matlasate-propunerea-pentru-garderoba-de-toamna
http://www.stilmasculin.ro/poliesterul-bumbacul-omului-sarac
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Dacă vrei să faci un compromis îţi recomand ca în compoziţia hainei respective fibrele sintetice să nu treacă de 20% -25%. 

Bineînţeles, părerile sunt împărţite. Eu știu că nu vreau să port plastic pe mine.  

b) Calitatea cusăturilor 

Sunt multe produse ieftine care cer să fie cumpărate şi să completeze garderoba ta, dar acestea trebuie verificate atent înainte. Motivul 

este unul foarte simplu. O parte dintre ele sunt deşirate, pătate, le lipsesc nasturi sau au alte defecte. Din păcate mi s-a întâmplat de 

mai multe ori să-mi cadă ceva în mână care să-mi placă şi după o verificare minuţioasă să descopăr câteva defecte. Ştiu că îţi va lua 

timp să cercetezi fiecare haină în parte, dar având în vedere că tu eşti cel care plăteşte, merită efortul. Cel mai des vei întâlni în diverse 

outlet-uri sau second hand-uri. Mie mi s-a întâmplat şi în magazinele mari.  

c) Designul 

Dacă ai puţin simţ al esteticului vei observa că nu toate hainele sunt atrăgătoare. Magazinele sunt pline cu tot felul de produse pentru 

că lumea cumpără orice. Te asigur că dacă ajungem să fim atenţi la tot ceea ce cumpărăm, cu timpul devenim mai pretenţioşi. Nu orice 

produs creat de un anumit brand sau designer este şi purtabil. Trebuie să îţi deschizi ochii! 

Pentru mai multe informaţii despre cum se aleg hainele de calitate vei găsi în cel mai nou manual de stil. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stilmasculin.ro/carte
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5) Este în pas cu moda 

Așa sună mai multe reclame de pe internet, de la televizor, radio, de prin reviste, etc.  Se pare că această modă ne urmărește peste tot. 

Cred că nu mai are rost să-i menţionez pe cei care impun tendinţele an de an. Dacă vei urmări mai multe publicaţii care scriu despre 

modă, părerile sunt împărţite. Pentru fiecare e la modă un alt produs, o altă culoare, o altă combinaţie, etc.  

Moda este într-o continuă schimbare și din păcate nu are niște „elemente” de bază. Ea se schimbă de la an la an, de la sezon la sezon 

sau de la o lună la alta. 

Cineva câştigă foarte mult din această strategie de marketing şi vei pierde cel mai mult pentru că alergi după mai mulţi iepuri în 

acelaşi timp. Tu, esti cel mai bulversat pentru că nu ştii ce să mai crezi şi aşa te vei lăsa condus de alţii. 

Moda îţi golește buzunarele și îţi umple dulapul cu haine care au un termen foarte mic de „valabilitate”. Am folosit termen de 

valabilitate pentru că multe articole vor rămâne în fundul dulapului deoarece nu mai sunt la modă. Nu este corect pentru un produs 

care ţi-a plăcut foarte mult și l-ai purtat în diverse combinaţii, ca după un anumit timp să-l arunci doar pentru că nu mai este la modă. 

Chiar nu te gândești la banii pe care-i dai pe haine? 

Nu am auzit o mizerie mai mare așa că te rog SĂ NU MAI FII ÎN PAS CU MODA din mai multe motive și cât mai simplu de înţeles 

de către toată lumea: 

- nu te împușcă nimeni dacă nu ești la modă; 

- nu trebuie să arunci bani pe ferestră pe toate piesele must have; 

- nu vei arăta caraghios; 

- nu vei câștiga admiraţia femeilor dacă eşti la modă; 

- nu toate produsele ţi se potrivesc; 

http://www.stilmasculin.ro/2010/12/esti-o-victima-a-modei/
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- nu toate nuanţele ţi se potrivesc; 

- preţuri prea mari; 

- vei arăta că nu ai coloană vertebrală; 

- te vei alege cu haine de care te vei plictisi după câteva purtări; 

Aș mai adăuga să investești inteligent chiar dacă este perioada reducerilor pentru că te vei alege cu piese de care nu ai nevoie. 

Indiferent de cât de ieftin este un produs, dacă nu ai nevoie de el nu are sens să-l cumperi. 

Cred că fiecare dintre voi care citeşte acest material are cel puţin un cunoscut care are o slăbiciune pentru un brand ce apare pe site-uri 

de cocalari. În majoritatea cazurilor acel produs este ales pentru că apare numele brandului scris mare sau au un logo supra 

dimensionat. 

Pentru mai multe informaţii vestimentare care nu ţin de modă vei găsi în cel mai nou manual de stil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stilmasculin.ro/2010/12/economiseste-timp-si-bani-la-cumparaturi/
http://www.stilmasculin.ro/carte
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6) Nu poartă mărimea potrivită 

Din păcate este un lucru foarte des întâlnit pe la noi şi aici sunt de vină 

patru persoane: vânzătoarea, persoana care te însoţeşte la cumpărături, 

croitorul şi nu în ultimul rând TU. 

a) Vânzătoarea nu este tocmai sinceră întotdeauna cu tine. Ea trebuie să 

vândă cu orice preţ vorba unui client de al meu. Vreau să îţi spun o 

întâmplare de a mea. Eram într-un magazin să îmi cumpăr un sacou. 

Am pus sacoul pe mine şi căutam oglinda. Vânzătorul îmi spune din 

depărtare că îmi vine perfect şi e ca şi făcut pentru mine. Între timp 

găsesc oglinda şi sacoul era cu două-trei numere mai mari. Am 

zâmbit politicos, am lăsat sacoul jos şi am plecat din magazin. 

Recomandarea mea este să fii foarte atent la ceea ce pui pe tine şi să fii 

sigur pe instinctele tale pentru a nu depinde de vânzătoare la alegerea unui 

produs vestimentar. 

 

b) Persoana care te însoţeşte la cumpărături nu este întotdeauna cea mai 

avizată pentru a-ţi oferi sfaturi. De foarte multe ori văd grupuri de 

trei patru băieţi care nu excelează la subiectul vestimentaţie şi dau 

sfaturi persoanei novice din grup. Judecând la rece după felul în care 

sunt îmbrăcaţi şi la ce informaţii oferă, nu par cele mai bune sfaturi. 

Am văzut de prea multe ori acest scenariu.  

 

http://www.stilmasculin.ro/Vanzatoarea-trebuie-sa-vanda-cu-orice-pret
http://www.stilmasculin.ro/Vanzatoarea-trebuie-sa-vanda-cu-orice-pret
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Un prieten de al meu s-a intersectat cu aceiaşi 

situaţie şi  i-a comunicat persoanei novice să lase 

acel produs jos şi să aleagă altul. Totul pe un 

limbaj prietenos şi foarte bine argumentat în mai 

puţin de un minut chiar dacă nu ştia pe nimeni 

din acel grup. Felul în care a fost îmbrăcat acest 

amic de-al meu contează foarte mult. Mi se pare 

penibil să primeşti sfaturi de la cineva care nu 

pune accentul pe vestimentaţie. 

 

Trebuie să alegi foarte bine persoana de lângă 

tine care să te ajute la cumpărături. În 

majoritatea cazurilor, prietenul cel mai bun, 

iubita, amanta sau soţia nu îţi oferă cele mai 

bune sfaturi. Sunt persoane specializate care te 

pot asista la cumpărături sau este educabil adică 

îţi poţi dezvolta această abilitate şi poţi să îţi alegi de unul singur hainele. 

 

c) Croitorul trebuie să fie cel mai bun prieten al bărbatului, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm în totalitate pe mâna lui. 

Trebuie să treacă o perioadă de acomodare până ajungeţi să vă cunoaşteţi pentru a înţelege pretenţiile fiecăruia. Până vei ajunge 

să dai de un croitor potrivit, vei da de persoane cărora le ceri ceva, iar rezultatul va fi altul. Aici ţine iar de tine pentru a controla 

ceea ce trebuie să se întâmple. 

 

d) Te-am lăsat pe tine la final pentru că tu eşti cel care trebuie să aibă ultimul cuvânt în această situaţie. Orice produs pe care îl 

alegi trebuie sa fie potrivit adică nici prea mare, nici prea mic. Pantalonii trebuie să aibă lungimea corespunzătoare nu cu acel 

surplus de material care are un aspect foarte urât. Fiecare are o altă conformaţie, iar hainele potrivite poţi învăţa cum să le alegi 

odată cu timpul. 

Pentru mai multe informaţii despre cum să te îmbraci în funcţie de conformaţie vei găsi în cel mai nou manual de stil. 

http://www.stilmasculin.ro/carte


Pagina 19 | Cele 9 greşeli fatale în stilul vestimentar masculin 2013 Copyright StilMasculin 
 

7) Nu ştie să asorteze culorile 

Cred că este una dintre cele mai mari frici pe care le are bărbatul. Nu ne-am născut învăţaţi de a purta culoare, dar cu puţin exerciţiu şi 

antrenament se poate rezolva. 

Nu trebuie să ai o diplomă în coloristică pentru a alege culorile potrivite din ţinută. Felul în care îţi alegi culorile va crea o impresie 

pozitivă sau negativă. 

Cred că nouă ne este mai simplu când vine vorba de alegerea unei ţinute business deoarece avem de ales între costume bleumarin sau 

gri şi cămăşi albastre sau albe. O modalitate de moment de a evita culorile neutre este dată de alegerea cravatei şi a batistei de 

buzunar. 

Care crezi că e cea mai populară culoare? Eu aş spune că e negrul. Colegii mei, prietenii mei, majoritatea se îmbracă în negru. Tu ce 

haine ai purtat ieri, azi sau ce vei purta mâine? Ieşi pe stradă, în baruri, cluburi, restaurenate, discoteci. Ce culoare crezi că predonimă 

în toate aceste locuri? 

Nu e rău să porţi negru, dar limitează folosirea lui. Exploraţi lumea culorii şi extindeţi-vă opţiunile pe care le aveţi în garderobă. 

Raportul dintre culori 

Dacă înţelegi culorile, te vei descurca în combinarea şi potrivirea acestora creând relaţii analoage, armonioase şi contrastante. Nu voi 

intra foarte mult în detalii pentru că ar fi mult de scris… Totuşi, aspectele următoare sunt esenţiale: 

- Culorile în armonie sau analoage sunt acelea care sunt alăturate în paleta de culori. Acestea merg foarte bine împreună, dar 

dacă nuanţele sunt foarte apropiate între ele ţinuta va fi spălăcită. O ţinută armonioasă poate fi constituită din albastru simplu, albastru 

deschis şi cyan sau roşu, portocaliu şi galben. Galbenul este analog cu portocaliul şi verdele. Albastrul este analog cu verdele şi 

violetul. Analoagele merg bine între ele atunci când au aceleaşi nuanţe întunecate sau deschise. 

- Culorile care se opun pe paletă se numesc complementare. Galbenul este opusul movului, verdele este opusul roşului, 

portocaliul este opusul albastrului etc. 

http://www.stilmasculin.ro/category/costumul/
http://www.stilmasculin.ro/2010/05/batista-de-buzunar-detaliul-care-face-diferenta/
http://www.stilmasculin.ro/2010/05/batista-de-buzunar-detaliul-care-face-diferenta/
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- Culorile calde sunt roşu, 

portocaliul, galbenul şi sunt asociate 

focului şi soarelui. Ele transmit emoţii şi 

căldură, cu toate că hainele de această 

culoare te lărgesc din punct de vedere 

optic. Aceste culori sunt recomdandate 

celor slăbuţi. 

- Culorile reci (verdele, albastrul, 

violetul) sunt asociate apei şi cerului. 

Sunt culori calme, relaxante şi modeste. 

- Culorile neutre sunt albul, 

negrul, griul, maroul şi bleumarinul. 

Acestea merg bine împreună, dar şi cu 

orice altă culoare. Pentru a obţine o 

culoare neutră trebuie să combini toate 

cele trei culori primare sau una primară 

cu una secundară. Avantajul culorilor 

neutre este de a atrage atenţia asupra altor 

culori sau de a le stinge pe cele puternice. 

Combină o pereche de pantaloni khaki, o 

cămaşă albă şi o vestă de lână pentru a crea o ţinută din culori neutre. În acest sens culorile neutre combinate dau o ţinută sofisticată, 

dar nu şi dinamică. 

Pentru a-ţi da seama ce culori ţi se potrivesc, stai în faţa oglinzii şi poartă alternativ albastrul şi roşul. Dacă îţi stă bine în albastru 

atunci rezultă că eşti o persoană rece, iar dacă îţi vine bine roşul eşti o persoană caldă. 

Combină două culori calde cu una rece sau două reci cu una caldă pentru a fi în armonie cu ţinuta. 

http://www.stilmasculin.ro/2010/04/primavara-vara-pantalonii-kaki-%E2%80%93-intre-formal-si-casual/
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Exemplu : costum bleumarin, cămaşă albastru deschis şi o cravată roşie sau un tricou polo galben, cardigan ruginiu şi jeanşi de culoare 

albastră. 

 

Cum să îţi alegi nuanţele în funcţie de ten 

Alegerea culorilor nu este chiar aşa de critică pentru bărbaţi. Mulţi arată bine în costume bleumarin sau gri, cămăşi albe sau albastre şi 

cu o cravată potrivită. Probabil de aceea au fost alese drept culori ale business-ului. 

Pe lângă informaţia despre alegerea culorilor potrivite pentru cămăşi, aceasta este o informaţie bună când vine vorba de alegerea 

culorii unei maşini sau a camerei tale. Dacă găseşti un stil care nu-ţi este pe plac nu te îngrijora, poartă-l oricum. Acestea sunt doar 

nişte sfaturi. 

Chiar dacă ai un ten deschis, mediu sau închis la culoare, eu îţi pot prezenta culorile care să meargă bine cu tenul tău. 

 

a) Ten deschis 

Bărbaţii din această categorie se descriu ca având părul roşcat, blond sau blond închis. Ochii sunt albaştri, verzi sau căprui. Alege 

culorile care merg bine cu tenul tău şi sunt relaxante pentru ochiul uman. 

Culorile care te avantajează în funcţie de acest ten sunt: alb închis, albastru deschis, bej şi maro. 

Culorile care nu te avantajează sunt: roşu, galben, purpuriu şi portocaliu. 

b) Ten mediu 

În această grupă intră de la cei blonzi la cei bruneţi. Dacă te regăseşti în acestă categorie poţi purta aproape orice. Tu poţi alege culori 

deschise sau închise deoarece amândouă vor contrasta cu tenul tău. În plus, îţi recomand să te bronzezi pentru a-ţi extinde gama de 

coloristică. 

Culorile care te avantajează în funcţie de ten sunt: albastrul, bleumarin, negrul, rozul, burgundy, bej. 

Singurele culori pe care trebuie să le eviţi sunt cele care sunt foarte apropiate de tenul tău. Dacă tenul tău este măsliniu evită să porţi 

haine de această culoare şi maronii. 

Culorile care nu te avantajează sunt: maro închis, măsliniu, mov, roşu. 
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c) Ten închis 

Cei cu tenul închis sunt bruneţi sau castanii şi au ochii căprui. Dacă eşti în acestă categorie ai nevoie de culori deschise deoarece sunt 

în contrast cu tenul tău . 

Culorile care te avantajează în funcţie de tenul tău sunt: albul, rozul, kaki, gri deschis şi albastru deschis. 

Culorile care nu te avantajează sunt: negrul, mangenta, turcoaz, verde deschis, maro închis. 

Pentru mai multe informaţii despre relaţia dintre culori vei găsi în cel mai nou manual de stil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stilmasculin.ro/carte


Pagina 23 | Cele 9 greşeli fatale în stilul vestimentar masculin 2013 Copyright StilMasculin 
 

8) Îmbrăcăminte neadecvată în funcţie de 

eveniment 
 

Am o confesiune de făcut. În România, nu se respectă codurile vestimentare în funcţie de eveniment. Lumea refuză să citească codul 

de pe invitaţia respectivă sau aleg ce consideră ei că este cel mai potrivit din punct de vedere al confortului.  

Am fost la prea multe nunţi, 

botezuri sau alte evenimente 

formale în care bărbaţii îşi băteau 

joc de acel eveniment prin 

vestimentaţie. Nu vreau să comentez 

de cei care sunt trecuţi de o anumită 

vârstă, dar cei tineri nu mai au nicio 

scuză având în vedere câtă 

informaţia există în ziua de azi.  

Discutând cu mai mulţi fotografi, 

mi-au mărturisit acelaşi lucru. În 

multe situaţii, ei erau mai bine 

îmbrăcaţi decât nuntaşii chiar dacă 

fotografii erau îmbrăcaţi în negru 

pentru a nu ieşi în evidenţă în 

fotografii sau în filmare. 

Fotografii au acea muncă grea ca să 

facă o fotografie cât mai plăcută, dar 
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dacă tu nu-l ajuţi cu vestimentaţia, nu te baza pe faptul că zâmbetul tău 

va face totul.  

Sincer, nu vreau să văd momentul în care ai acumulat informaţii despre 

stil şi răsfoieşti peste cinci ani albumul de la nuntă şi te îngrozeşti de 

felul în care ai fost îmbrăcat. 

O altă problemă majoră este încălţămintea purtată. Una dintre cele mai 

populare este adidaşii. 

Şi această încălţăminte face parte din stilul nostru de viaţă, dar atunci de 

ce este prezentă peste tot? Probabil doar din comoditate. 

Nu contest faptul că nu este o încălţăminte lejeră şi foarte comodă, dar îşi 

are şi ea locul ei, anume atunci când faci sport.  

Sunt unele modele care bat spre casual, dar şi acestea trebuie purtate cu 

moderaţie. 

Dacă ai de mers la o nuntă, botez sau alt eveniment formal ai nevoie de 

minim următoarele elemente: pantaloni din stofă sau cei de costum, o 

cămaşă (evită-le pe cele negre)  cu mânecă lungă cât mai simplă şi fără 

alte artificii extravagante, o pereche de şosete negre lungi până la 

genunchi preferabil, o pereche simplă de pantofi eleganţi. Aceasta ar fi 

prima treaptă. 

Treapta doi 

Un sacou simplu şi elegant fără inscripţii sau alte elemente care au 

tendinţa să îl facă extravagant, o cravată, o curea sau o bretea, dar 

niciodată purtate împreună (cureaua şi bretelele).  
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Treapta trei 

Un costum, o cămaşă cu butoni, un ascot sau un papion, bretele şi o batistă de buzunar.  

Treapta patru 

Smoching ( în funcţie de evenimentul formal). 

ATENŢIE! Dacă nu am menţionat de maiou, tricou de orice fel, cămaşă cu mânecă scurtă, tenişi şi adidaşi, încălţăminte casual, şosete 

albe, haine mici sau largi nu înseamnă că trebuie purtate.  

Aş mai face o remarcă: la un eveniment foarte simplu pe invitaţie era trecut bowtie şi lumea s-a dus îmbrăcată după bunul plac. Unii 

aveau papion, alţii doar la costum dar fără papion şi de restul nu are rost mai menţionez. Nu este în regulă deloc! 

 

Pentru mai multe informaţii despre cum să te îmbraci corect, vei găsi în cel mai nou manual de stil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stilmasculin.ro/carte
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9) Nu se uită în oglindă 

când iese din casă 

Oglinda nu s-a inventat pentru ca să fie folosită doar de femei. Ea are rolul 

de a vedea o imagine de ansamblu a întregii ţinute în cazul nostru. 

Sunt situaţii în care hainele nu sunt călcate cum trebuie, au pete, au nasturi 

lipsă, sunt fire trase, pantofii nu sunt curaţi, cravata nu este aranjată, poate  

un produs îţi este prea mic sau prea mare, sau o asortare este nepotrivită. 

Dacă nu te uiţi în oglindă, nu poţi să vezi aceste detalii care probabil pentru 

tine nu au importanţă, dar pentru alţii au. 

Am o întrebarea foarte simplă pentru tine. Când vrei să îţi cumperi haine 

dintr-un magazin anume de ce îţi mai pierzi timpul să te uiţi în oglindă? 

Probabil îţi pasă să vezi cum îţi vine şi vrei să vezi dacă trebuie schimbat cu 

o marime mai mare sau mai mică şi nu în ultimul rând, TU eşti cel care dă 

banii. 

Pentru mai multe informaţii despre cum să fi mai atent la alegerea 

vestimentaţiei, vei găsi în cel mai nou manual de stil. 

 

 

 

http://www.stilmasculin.ro/carte
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Concluzii 
 

Greşeala 1: Haine cu imprimeuri copilăreşti | Am punctat că tricourile cu mesaje şi cu imprimeuri funny sunt doar pentru copii. Ele 

nu aduc niciun plus de stil şi nu evocă emoţii din copilărie. 

 

Greşeala 2: Şosetele albe | Sunt foarte des întâlnite şi din păcate singurul loc confortabil pentru ele este la activiţăţile sportive. O 

foarte mare greşeală este atunci când sunt purtate la costum. 

 

Greşeala 3: Cămaşa cu mânecă scurtă | Ea nu este o alegere inteligentă de fiecare dată pentru că în majoritatea cazurilor nu dă bine 

pe un bărbat. 

 

Greşeala 4: Hainele de proastă calitate | Avem o piaţă variată de haine, iar tu trebuie să fii atent să le alegi doar pe cele foarte bune 

calitativ. 

 

Greşeala 5: Este în pas cu moda | Parcă toată lumea scrie de modă şi sunt aşa de puţine sfaturi despre hainele versatile. Învaţă să fii 

liber când te îmbraci, nu condus de modă. 

 

Greşeala 6: Nu poartă mărimea potrivită | Indiferent de calitatea sau preţul unei haine, ea nu te avantajează dacă îţi este prea mică 

sau prea mare. 

 

Greşeala 7: Nu ştie să asorteze culorile | Lumea s-a plictistit de atâtea nuanţe cenuşii. Învăţând cum să porţi culoare, vei aduce un 

plus de stil ţinutei. 

 

Greşeala 8: Îmbrăcăminte neadecvată în funcţie de eveniment | Am trecut în revistă cele mai simple ţinute pe care le poate avea un 

bărbat la un eveniment formal. 

 

Greşeala 9: Nu se uită în oglindă când iese din casă | Este un aspect care ne ajută să facem ultimele retuşuri la ţinuta pe care am 

ales-o. 
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Alte informaţii 
 

Blog-ul Stil Masculin 

Manual de stil pentru bărbaţi 

Pagina de facebook Stil Masculin 

Târgul Stil Masculin 

Pagina de facebook Târgul Stil Masculin 

 

http://www.stilmasculin.ro/
http://www.stilmasculin.ro/carte
http://www.facebook.com/StilMasculin1
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