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CONTEXT
Universitatea Tehnică de Construcții 
București este vârful de lance al 
învățământului de construcții din 
România. Este urmașa directă a Școlii 
Naționale de Drumuri și Poduri, înființată 
în urmă cu aproape un secol și jumătate. 
Denumirea actuală a fost folosită 
începând cu anul universitar 1994 - 1995.

Prezentul manual de brand reprezintă 
un set minim de criterii pe baza cărora 
este aliniată strategia de comunicare a 
instituției. Universitatea și structurile sale 
vor comunica unitar și se vor identifica 
prin elemente grafice comune.

Acest document este adresat tuturor 
entităților interne și externe implicate în 
reprezentarea instituției.
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LOGO
Universitatea este un loc unde se 
șlefuiesc destine, unde se nasc sau se 
împlinesc vise și se clădesc oameni 
care vor construi, la rândul lor, viitorul. 
Este locul în care apar oportunități care 
trebuie evaluate rapid. Aici, poate mai 
mult decât oriunde altundeva, privim 
viața din toate unghiurile.

Elementul care ne reprezintă vizual 
spune această poveste, a drumurilor pe 
care profesorii de înaltă ținută le deschid 
ca perspective. Unghiurile se regăsesc 
în tot ceea ce înseamnă construcție, 
iar simbolistica lor ne duce cu gândul 
la orientare, deschidere, perspectivă, 
inovație. În esență, motivul pentru care 
cineva interacționează cu universitatea 
noastră. Acest semn universal, unghiul, 
este cheia noastră de interpretare a 
mesajului că suntem un brand global.

Așa am ajuns la construcția unui element 
grafic ascendent, bazat pe unghiuri 
și asimetrii. Suntem unici și inovatori. 
Acesta este mesajul pe care construim 
începutul unei povești despre pasiune și 
rigoare.

Versiunea de bază

Wordmark Icon

6 mm

Dimensiunea minimă versiune de bază

Culori

HEXA: #84C441

CMYK: 53%  0%  99%  0%

RGB:  132  196  65

HEXA: #41576D

CMYK: 79%  61%  40%  20%

RGB:  65  87  109

Font logo: Ubuntu
* Nu vom folosi acest font pe niciun 
material în combinație cu logoul.
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LOGO Versiune extinsă

Tagline

15 mm

Dimensiunea minimă a versiunii extinse

X
2X 2X

2X 2X

Zona de protecție a logoului

Se referă la distanța cea mai mică până 
la care logoul poate fi apropiat de orice 
alt element.

RO EN FR



LOGO Neutru
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LOGO Extensii Facultăți și Departamente

RO EN FR



LOGO Extensii Facultăți și Departamente

10

RO EN FR



11

LOGO Extensii Facultăți și Departamente

RO EN FR



LOGO Extensii Facultăți și Departamente
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LOGO Extensii Facultăți și Departamente

RO EN FR



LOGO Extensii Facultăți și Departamente
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LOGO Extensii Facultăți și Departamente

RO EN FR



LOGO Utilizări incorecte
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Nu mutăm acronimul și elementul grafic 
în alte poziții. 

Nu folosim, în nicio împrejurare, logoul 
distorsionat. 

Nu  folosim logoul în altă poziție decât cea 
orizontală

Nu adăugăm efecte logoului (umbre, 3D, 
borduri, gradient etc.). 

Nu folosim logoul în alte culori decât cele 
originale sau formele neutre (alb/negru/gri). 

Nu  adăugăm simboluri sau alte elemente 
suplimentare.



Fonturi și ierarhii
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FONTURI Font principal digital & print

18

ROBOTO
AĂÂ  B  C    D    E  F  G  H  IÎ  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  SȘ  TȚ  U  V  W  X  Y  Z  
aăâ  b  c    d    e  f  g  h  i  îj  k  l  m  n  o  p  q  r  s    ștț  u  v  w  x  y  z  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   0
  ‘  ?  ’  “  !  ”  (  %  )  [  #  ]  {  @  }  /  &  <  -  +  ÷  ×  =  >  ®  ©  $  €  £  ¥  ¢  :  ;  ,  .  *

Stiluri   
Thin
Thin Italic
Light
Light Italic
Regular
Regular Italic
Medium
Medium Italic
Bold
Bold Italic
Black
Black Italic

Roboto este un font fără serif, dezvoltat 
de Google, folosit în principal în sitemul 
de operare Android. A fost desenat de 
Christian Robertson. 

Este propus ca font principal pentru 
documentele și materialele de marketing 
ale UTCB pentru că: este un font modern, 
lizibil, are o notă moderată de sobrietate, 
are diacritice și poate fi folosit într-o 
gamă largă de stiluri.
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FONTURI Font secundar digital & print

ROBOTO SLAB
AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPQRSȘTȚUVWXYZ
aăâbcdefghiîjklmnopqrsștțuvwxyz

1   2   3   4   5   6   7   8   9   0
‘?’“!”(%)[#]{@}/&<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

Stiluri   
Thin
Light
Regular
Bold

Roboto Slab este un font cu serif, 
desenat de Christian Robertson, de la 
Google. Are patru versiuni de grosime și 
nu conține forme italice. Din acest motiv, 
propunem folosirea acestui font doar 
pentru titluri și intertitluri. Folosirea lui în 
combinație cu fontul principal, mai ales 
în documente mari, are rolul de a crește 
lizibilitatea și de a face blocurile de text 
mai ușor de scanat. 



FONTURI Ierarhii și reguli generale
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Reguli generale 
Nu folosim alte fonturi decât cele 
recomandate. 

Nu folosim litere mari (UPPERCASE) 
pentru blocuri mari de text. Sunt dificil de 
citit.

Folosim intertitluri și alte elemente 
grafice pentru a face textele mai ușor de 
citit. Spargem blocurile mari de text cu 
astfel de itemi, care îl ajută pe cititor să 
își orienteze rapid lectura.

Recomandăm evitarea formatării 
excesive a textului (bold, underline, italic).  
Prea multe evidențieri în text vor genera 
exact efectul opus.

Documentele oficiale vor fi scrise 
folosind diacritice.

Evităm colorarea textului pe porțiuni mari 
și nu folosim niciodată mai mult de două 
culori. Această regulă poate fi ignorată 
în materialele de creație, realizate de 
entități specializate.

TEXT Explicații foto 
și legende

UTCB exemplu text 

Roboto Light 9 pt / 11 pt Leading (înălțime linie text)

Corp de text UTCB exemplu text 

Roboto Light 12 pt / 14.4 pt Leading

TITLURI h1 Titlu exemplu
Roboto Bold 30 pt / 36 pt Leading

h1

Titlu exemplu
Roboto Slab Bold 30 pt / 36 pt Leading

h2
Titlu exemplu
Roboto Bold 20 pt / 24 pt Leading

h2
Titlu exemplu
Roboto Slab Bold 20 pt / 24 pt Leading
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FONTURI Ierarhii

TITLURI h3
Titlu exemplu
Roboto Bold 16 pt / 19.2 pt Leading

h3
Titlu exemplu
Roboto Slab Bold 16 pt / 19.2 pt Leading

h4
Titlu exemplu
Roboto Bold 14 pt / 16.8 pt Leading

h4
Titlu exemplu
Roboto Slab Bold 14 pt / 16.8 pt Leading

h5
Titlu exemplu

Roboto Bold 12pt / 14.4 pt Leading

h5
Titlu exemplu

Roboto Slab Bold 12pt / 14.4 pt Leading



Aplicații
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APLICAȚII Carte de vizită

Față

Verso

Dimensiuni: 90mm x 50mm

Elemente:
- Logo (15 mm înălțime);
- Nume  (Roboto Slab, Bold, 10 pt / 12 pt 
Leading);
- Titulatură (Roboto Slab, Regular, 6 pt / 7.2 
pt Leading);
- Date de contact (Roboto, Light, 6 pt / 7.2 pt 
Leading, culoare Gri UTCB 60%);

Recomandare:
Recomandăm imprimarea cărților de vizită 
doar la centre de specialitate, pe suport 
calitativ.
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APLICAȚII Antet simplu

Dimensiuni: A4 portrait

Elemente:
- Logo (20 mm înălțime);
- Date de contact (Roboto, Light, 9 pt / 10.8 
pt Leading, culoare Gri UTCB);
- Watermark

Recomandare:
Recomandăm imprimarea antetului la centre 
specializate, în versiune color și folosirea 
colilor pre-imprimate, pentru activitățile 
curente. Redarea antetului în varianta 
policromă este un element care ține de 
un standard calitativ ridicat al identității 
instituției.
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APLICAȚII Antet sigle ISO

Dimensiuni: A4 portrait

Elemente:
- Logo (20 mm înălțime);
- Date de contact (Roboto, Light, 9 pt / 10.8 
pt Leading, culoare Gri UTCB);
- Sigle ISO grayscale
- Watermark



APLICAȚII Plic A4

Dimensiuni: A4 portrait

Elemente:
- Logo (30 mm înălțime);
- Adresa e-mail și adresă site  (Roboto, Light, 
9 pt / 10.8 pt Leading, culoare Gri UTCB);
- Watermark

Recomandare:
Recomandăm imprimarea plicurilor doar în 
centre de specialitate.
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APLICAȚII Plic A5

Dimensiuni: A5 landscape

Elemente:
- Logo (20 mm înălțime);
- Date de contact (Roboto, Light, 9 pt / 10.8 
pt Leading, culoare Gri UTCB);
- Watermark



APLICAȚII Plic A3

Dimensiuni: A3 portrait

Elemente:
- Logo (40 mm înălțime);
- Adresa e-mail și adresă site  (Roboto, Light, 
9 pt / 10.8 pt Leading, culoare Gri UTCB);
- Watermark
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APLICAȚII Legitimație

Dimensiuni: Card  85.60 × 53.98 mm 
(format internațional)
 
Elemente:
- Logo (13.5 mm înălțime);
- Nume  (Roboto Slab, Bold, 10 pt / 12 pt 
Leading);
- Titulatură (Roboto Slab, Regular, 6 pt / 7.2 
pt Leading);
- Date legitimație (Roboto, Light, 6 pt / 7.2 pt 
Leading, culoare Gri UTCB 60%);
- Număr legitimație: (Roboto, Light, 12 pt / 
14.4 pt Leading, culoare Verde UTCB);
- Watermark

Recomandare:
Se taie cu colțuri rotunjite.



APLICAȚII Outdoor
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APLICAȚII Tricou

Recomandare: Pentru a păstra nealterată 
lizibilitatea brandului, vom imprima sigla 
doar pe tricouri într-o singură culoare sau pe 
porțiuni care nu conțin alte elemente grafice.



APLICAȚII Plăcuță sală

Dimensiuni: 200mm x 75mm

Elemente:
- Logo (15 mm înălțime);
- Supratitlu  (Roboto, Light, 24 pt / 28.8 pt 
Leading, culoare Gri UTCB);
- Titlu  (Roboto, Bold, 70 pt / 84 pt Leading, 
culoare Gri UTCB);

32

Sala

453
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APLICAȚII Roll up

Recomandare:
Singurele recomandări pe care le facem 
pentru acest element sunt cele de claritate. 
Păstrați în construcția grafică spații 
generoase între blocurile de text. Folosiți 
fonturi mari pentru titluri.  



APLICAȚII Mașină

Recomandare:
Macheta - exemplu este doar o sugestie 
grafică pentru aplicațiile auto. Încurajăm 
creativitatea, tocmai de aceea nu vom face 
recomandări de dimensiuni și proporții. 

Sugerăm, totuși, menținerea culorilor 
brandului sau utilizarea formelor neutre. Cea 
mai avantajoasă expunere este pe alb sau 
gri deschis.

34
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APLICAȚII Prezentare PowerPoint



Specificații web
04
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SPECIFICAȚII WEB Principii generale

Realizarea site-ului depășește granițele 
unui manual de brand, însă fundamentul 
acestei etape îl reprezintă setul de reguli 
generale definite aici. Viziunea grafică a 
brandului, prezentată în acest document, 
trebuie aliniată în noul site. Elementele 
grafice, fonturile și schemele de culoare 
folosite trebuie să fie cele standard.

Transformarea site-ului este un demers 
care trebuie să vizeze mai mult decât un 
simplu redesign. Principala provocare este 
ca interfața nouă să simplifice organizarea 
conținutului. Se va ține cont de principii 
generale de UX (User Experience)  și UI 
(User Interface), conform cărora succesul 
unui produs digital este definit prin: Useful; 
Usable; Findable; Credible; Desirable; 
Accessible; Valuable.
(by Peter Morville)

În primul rând, toate paginile site-ului trebuie 
concepute astfel încât să funcționeze ca 
niște landing page-uri veritabile, care conțin 
call to action-uri corecte.

Designul trebuie să răspundă unor cerințe 
actuale:
- să fie modern și să simplifice lectura;
- să fie responsive, adaptat pentru telefon, 
tabletă, laptop, PC;
- să ghideze utilizatorul către acțiune.
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SPECIFICAȚII WEB User Experience

Simplitate 
și claritate
“Maximum de informație în minimum de cuvinte. “ Așa 
sună o regulă din jurnalism. O putem folosi, cu succes, 
și în design-ul informației web. Asta înseamnă că nu 
vom pune în pagini informații sau elemente grafice doar 
pentru a arăta bine. Orice adăugire pe lângă subiect 
înseamnă timp irosit de utilizator.   

Spațiere, 
ghidarea lecturii
Nu înghesuim informații. Lăsam spații de respirație în 
design. Spargem textele (casete, intertitluri, cifre mari). 
Oamenii grăbiți scanează textele, caută să-și ghideze 
lectura. Un text bloc de 5.000 de semne este dezarmant 
doar când îl vezi.

Captarea 
atenției
Anumite elemente din pagină trebuie să capteze atenția.  
Ne referim aici la titluri, intertitluri, fotografii, cifre 
evidențiate. Sunt elemente de importanță majoră și ne 
dorim ca ele să fie remarcate. Ele trebuie bine alese, să 
marcheze ideile principale. 

Mizăm pe 
call to action (CTA)
Orice interacțiune cu o pagină a site-ului trebuie să îl 
antreneze pe utilizator, să-l invite la acțiune. De exemplu, 
într-o pagină de admitere în care este prezentată 
oferta generală, CTA-urile pot fi butoane de detalii către 
admiterea pentru fiecare facultate în parte. 
Este foarte important ca ele să fie evidențiate și plasate 
corect.        

Mobile Friendly
(responsive)
Mobile-ul depășește web-ul ca număr de accesări. 
Aceasta este tendința mondială. Oamenii accesează, 
din ce în ce mai mult, informațiile când sunt în mișcare. 
Din acest motiv, site-ul trebuie să se vadă bine de pe 
mobil, tabletă, desktop. Indiferent de pe ce device e 
accesat, trebuie să rămână simplu de folosit. 

Detalii/fonturi 
perfecte
Elementele din design nu trebuie să fie pixelate. Pentru 
icon-uri, în standardele actuale, se folosesc fonturi, 
deci acestea vor fi afișate perfect. Vom folosi fonturile 
standard UTCB: Roboto și Roboto Slab.

www.utcb.ro



Mai inspirați
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