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I.
Identitatea de instituţie (vizuală) a Faculăţii de Inginerie Electrică
Crearea identităţii de instituţie cuprinde realizarea mărcii, ca semn grafic
personalizat (logo) şi aplicarea acesteia pe materialele personalizate ale
instituţiei.
Logo-ul are funcţia de a reprezenta instituţia, de a contribui la
identificarea acesteia de către public şi de a comunica scopurile şi
conceptele instituţiei.
Folosirea corectă a unui logo şi aplicarea lui pe materialele promoţionale
oferă beneficii atât instituţiei cât şi publicului specific - în speţă studenţii,
acestea aflându-se într-o interacţiune reciprocă. Logo-ul este mijlocul prin
care se realizează contactul dintre instituţie şi publicul specific, iar scopul
lui este de a eficientiza identitatea instituţiei prin imprimarea unui semn
vizual puternic în conştiinţa publicului (specific sau nu).
Elemente concepţionale în procesul de creaţie a logo-ului care urmează a
fi vizualizate:
- semn distinctiv;
- naturaleţe şi expresivitate;
- pastrarea culorilor brandului-umbrelă sub care funcţionează
Facultatea de Inginerie Electrică şi anume Universitatea Tehnică;
- logo-ul se află în tendinţele designului modern european.
Elemente grafice folosite în creaţia identităţii de corporaţie:
- unitate formala între simbolurile IE şi denumirea completă a instituţiei,
Facultatea de Inginerie Electrică;
- compoziţie deschisă, modernă dar stabilă şi unită prin baza susţinută
reprezentată de denumirea completă a instituţiei, Facultatea de
Inginerie Electrică;

II.1
Logo
Logo-ul este rezulatatul alăturării semnului (semn grafic distinctiv conceput ca o
matrice bicoloră, aparent iregulată) şi alăturarea denumirii IE . Baza de susţinere
este formată din întreaga denumire a instituţiei şi anume Facultatea de Inginerie
Electrică.

Facultatea de Inginerie Electrică
fontul de bază folosit în construcţia logo-ului este
INKBURROW

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVXYZ
culorile logo-ului sunt:
roşu
cod tipar:C:0, M:90, Y:100, K:0
cod PANTONE: 485 CVC - 100%
unde metoda de realizare permite (serigrafie, tipar clasic)
se va utiliza auriu-maroniu (PANTONE metalic)
gri
cod tipar: C:0, M:0, Y:0, K:70
cod PANTONE: Process Black CVC - 70%

II.2
Folosirea corectă a logo-ului

- cele trei variante de logo acceptate sunt următoarele:

logo standard

- se recomandă folosirea logo-ului pe suprafeţe albe dar este posibilă şi
folosirea lui în negativ (pe suport închis la culoare).

logo standard pe negativ

de asemenea se poa utiliza logo-ul în monocromie, conform reprezentării
următoare:

logo monocrom
(CMYK: 0/0/0/80 şi 0/0/0/30)

logo monocrom negativ
CMYK: 0/0/0/0 şi 0/0/0/40

sau unicolor

logo unicolor

logo unicolor negativ

logo unicolor

logo unicolor negativ

- daca suportul pe care urmează a fi aplicat logo-ul este color, se
recomandă folosirea folosirea logo-ului adaptat la fundalul ales:

logo color pe fond color deschis
(acceptat)

logo monocrom pe
fond color (interzis)

logo color pe fond color închis
(acceptat)

logo monocrom negativ pe
fond color (interzis)

logo color pe
fond color din aceeaşi gamă de culoare (interzis)

- în policromie nu se va folosi niciodată o culoare asemănătoare
ca tonalitate cu cea a fundalului! (vezi ultimul exemplu)

- relatia plin-gol a suprafeţelor branduite cu logo-ul Facultăţii de Inginerie
Electrică (atentie! - depinde de dimensiunea suprafeţei inscripţionabile şi a
funcţiei materialului respectiv)

III.
Elemente grafice adiţionale de susţinere a imaginii instituţiei
(grafisme folosite în materiale publicitare)

- se recomanda folosirea urmatoarelor fonturi:
CANDARA

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
CALIBRI
(font adiţional folosit pentru redactarea materialelor)

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
este posibilă folosirea separată de logo a grafismului (matricea) ca element de sine
stătător, în următoarele modalităţi:

grafism acceptat în oricare dintre colţurile materialelor,
nedăpăşind proportia de 30% din baza materialui publicitar

NU este permisă folosirea logo-ului descompus, rotit, incomplet

IV.
Conceptia materialelor suplimentare
identitatii de corporatie
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