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introducere

CE ESTE IDENTITATEA VIZUALĂ?
Identitatea vizuală este un sistem de reguli şi
recomandări de aplicare şi dezvoltare a elementelor
vizuale fundamentale. Scopul acestui sistem este de
a asigura coerenţa, stabilitatea şi dezvoltarea
armonioasă în timp a imaginii unei mărci sau
instituţii. Sistemul de identitate vizuală este în
general sintetizat într-un manual de identitate

IMPORTANȚA IDENTITĂȚII VIZUALE
Cercetările confirmă faptul că o identitate coerentă
ajută la construirea şi menţinerea reputaţiei,
simbolurile grafice clar stabilite transmit şi
consolidează punctele forte ale unei instituţii.
Identitatea vizuală a brandului USAMV Cluj-Napoca,
într-o formă unitară, cu elemente vizuale distinctive
şi originale, este direct dependentă de folosirea
corectă
a
instrucţiunilor,
indicaţiilor
şi
contraindicaţiilor din acest manual.
Pentru toate materialele publicitare şi documentele
oficiale se vor folosi modelele de design prezentate în
acest manual, dacă modelul căutat lipseşte, el va fi
creat ulterior, respectându-se indicaţiile şi
proporţiile prezente aici.
Orice încălcare a regulilor din manualul de identitate va
duce la pierderea consistenţei de imagine şi
implicit la deteriorarea brandului.
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semnătură vizuală

DENUMIREA INSTITUȚIEI
denumirea completă de identificare este:
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
denumirea scurtă: USAMV Cluj-Napoca
Utilizarea corectă a numelui, fie în varianta completă, fie în cea scurtă, este
obligatorie în toate documentele oficiale şi pe toate materialele publicitare,
aceasta jucând un rol esenţial în dezvoltarea unui brand puternic.

IMPORTANȚA SIGLEI
Sigla are cel mai important rol în formarea asocierilor de brand, din punctul de
vedere al comunicării vizuale. O construcţie echilibrată a siglei atribuie unui
nume valoare de brand şi este principalul vector de imagine pe piaţa căreia se
adresează.
Sigla va fi folosită în mod obligatoriu pe toate materialele de promovare ale
universităţii, facultăţilor, departamentelor.
Ca şi regulă de bază, se vor folosi doar variantele de siglă prezentate în acest
manual.

ELEMENTELE SIGLEI
Sigla USAMV Cluj-Napoca, prezentată în pagina din dreapta, este compusă din
doua elemente de bază:
¤ textul – „Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca”,
„USAMV” şi „1869”. „USAMV”, acronimul de la denumirea completă a
universităţii, este scris cu un font mai mare, la fel ca şi „1869”, anul
înfiinţării.
¤ elementul grafic este sub forma circumsferică datorită faptului că reprezintă
Pământul, partea de sus de culoare albastră semnifică cerul, cea de culoare
verde şi floarea din mijloc semnifică natura.
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DIMENSIUNEA MINIMĂ
Este foarte important ca toate elementele din siglă să fie lizibile, motiv pentru
care dimensiunea minimă acceptată este 23 mm pentru diametrul cercului care
defineşte marginile logo-ului.

23 mm
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semnătură vizuală/culorile brandului

ZONA DE SIGURANȚĂ
Pentru a asigura siglei un nivel înalt de vizibilitate este foarte important ca în
jurul ei să se păstreze spaţiul de siguranţă minim, exact cum este prezentat în
imaginea de jos. Lăţimea literei „M” defineşte unitatea de măsură X. Această
unitate este necesară pentru a folosi zona de siguranţă minimă.

X

X

X

X

X
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GAMA DE CULORI OFICIALE
Ţinând cont de statutul, misiunea, profilul şi istoria universităţii, am optat
pentru utilizarea culorilor albastru şi verde în noua siglă, ca şi culori de
identitate.
Culoarea verde, prin natura ei, face trimitere la viaţa vegetală, caracterizată
reprezentativ de continuitatea creşterii, simbolistica renaşterii şi autentica
puritate originară. Datorită acestor asocieri, culoarea verde reprezintă în
mentalul colectiv tinereţea, energia pozitivă şi lupta pentru perfecţiune.
Culoarea albastru se asociază în permanenţă cu cerul şi apa, creează o stare
de calm, siguranţă şi continuitate devenind fundamentul stabilităţii pentru
creativitate şi înţelepciune.
Combinaţia celor două culori creează imaginea unui întreg: cerul şi pământul,
ca şi forma siglei, simbolul perfecţiunii. Datorită semnificaţiilor atribuite
acestor două culori, cumulate astfel, se conferă întregului ansamblu senzaţia
de perfecţiune şi echilibru.
Mesajul vizual se doreşte o completare a mesajului instituţiei, „Tradiţie şi
modernitate”, şi poate fi perceput ca mesajul unei instituţii de învăţământ
dedicate formării profesionale şi emoţionale a tinerilor.
Nuanţele de albastru şi verde prezentate mai jos sunt singurele acceptate pentru
utilizare în materialele de comunicare.
Codurile de culoare CMYK sau Pantone vor fi folosite pentru toate materialele
tipărite, iar cele RGB vor fi folosite pentru toate materialele electronice. Pentru
materialele web se vor folosi codurile de culoare RGB sau HEX.

CMYK – 100 60 0 0
RGB – 0 102 179
Pantone – DS 203-1 C
HEX – # 0066b3

CMYK – 90 0 100 0
RGB – 0 171 78
Pantone – DS 278-1 C
HEX – # 00ab4e
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utilizarea corectă a siglei

SIGLA COLOR
Varianta 1 este logo-ul principal, recomandăm folosirea acestei variante pe un
fundal alb, albastru închis (de preferinţă C100 M60 Y0 K0) sau verde închis (de
preferinţă C90 M0 Y100 K0). Variantele 2 şi 3 sunt recomandate pentru aplicaţii
pe articole vestimentare şi accesorii, varianta 2 fiind potrivită pentru culori de
fundal deschise (de preferinţă alb), iar varianta 3 pentru cele închise (de
preferinţă albastru USAMV). Atunci când nu se poate aplica varianta 1 sau, din
motive grafice, se doreşte folosirea siglei într-o singură culoare, se vor utiliza
variantele 1 şi 2.
1, 2 şi 3 sunt singurele variante acceptate pentru logo color.

1

2
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SIGLA ALB NEGRU
Varianta 4 este folosită atunci când nu este posibilă reproducerea color, mai
precis când materialele publicitare sau documentele oficiale sunt destinate
copiatoarelor sau faxurilor, sigla va fi întotdeauna neagră şi „în linii”. În
asemenea cazuri se recomandă plasarea logo-ului pe un fundal alb.

4
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utilizarea corectă a siglei

SITUAȚII INTERZISE
Este extrem de important ca logo-ul USAMV Cluj-Napoca să fie folosit corect
atât din punctul de vedere al tiparului cât şi cel al poziţionării relative.
Exemplele de mai jos ilustrează situaţiile în care sigla este folosită incorect.

se interzice:

utilizarea altor fonturi pentru
textul siglei decât cele oficiale

deformarea pe verticală
sau pe orizontală a siglei

1

utilizarea siglei vechi,
care a ieşit din uz

folosirea siglei pentru tipar la
rezoluţie efectivă mai mică de 200ppi
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folosirea siglei incomplete,
fără text sau fără toate cele trei elemente grafice

alăturarea altor cuvinte în siglă

folosirea altor culori decât cele oficiale
pentru text sau elemente grafice

utilizarea siglei pe fundal
multicolor scrisul din jurul ei
neavând un suport alb

utilizarea siglei în imagini
când este intersectată cu alte
elemente vizuale importante
din fundal

folosirea altor variante de sigla alb/negru
decât cea „în linii”
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fonturi de brand

FONTURILE FOLOSITE PENTRU SIGLĂ
Fontul utilizat pentru textele „USAMV” şi „1869” este Caslon Old Face Heavy
BT, acesta nu este destinat redactării de documente oficiale sau utilizării în
materiale cu caracter promoţional, fiind folosit exclusiv pentru siglă. Textul
din jurul elementului grafic – „Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Cluj-Napoca” – este scris cu Cambria Regular.

FONTURILE PENTRU REDACTAREA DE DOCUMENTE OFICIALE ŞI
MATERIALE PUBLICITARE
Fonturile folosite de brand în materialele cu caracter promoţional si
documentele oficiale sunt Cambria Regular, Cambria Bold şi Engebrechtre.
Utilizarea acestor caractere este obligatorie la cărţi de vizită, plicuri personalizate,
mape, coperţi şi autocolante pentru CD. În cazul documentelor oficiale cum ar
fi coli cu antet şi coli de fax, folosirea lor este recomandată, dar nu obligatorie,
condiţia fiind de a nu se folosi mai mult de două fonturi: unul pentru headlineuri şi altul pentru subheadline-uri. Pentru titluri este recomandat Cambria Bold
şi Engebrechtre (cu excepţia documentelor oficiale), iar pentru text Cambria
Regular.
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Caslon Old Face Heavy BT

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Cambria Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIjKLMNOPqRSTUVwXYZ
0123456789
şţăîâŞŢĂÎÂ
Cambria Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
aBCdefGHijKlmnopqrstuvwXYz
0123456789
şţăîâşţăÎÂ
Engebrechtre

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
șţăîâȘŢĂÎÂ
șţăîâȘŢĂÎÂ
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CĂRŢI DE VIZITĂ

culoare – albastru sau
alb pe fond albastru

dimensiune
carte de vizită
90X50mm
tipar – carton 300 g/mp

adresa instituţie
Cambria Regular 9pt
culoare – albastru sau
alb pe fond albastru

denumire instituţie
Cambria Regular 8pt
cu majuscule

nume
Engebrechtre 24pt
culoare – albastru

funcţie
Cambria Bold 11pt
culoare – albastru
contact
Cambria Regular 9pt
culoare – albastru

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUj-NAPOCA

Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372

Cornel Cătoi
rector
Tel.: 0264-596.384, int. 102
Fax: 0264-593.792
E-mail: rector@usamvcluj.ro
scara 1/1
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372

Cornel Cătoi
rector
Tel.: 0264-596.384, int. 102,
scara 1/1
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Fax: 0264-593.792
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3 mm

3 mm
3 mm

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUj-NAPOCA

Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372
6.5 mm

Nume
funcţie
5 mm

Tel.: 0264-xxx.xxx, int. xxx
Fax: 0264-xxx.xxx
Mobil: xxxx-xxx.xxx
E-mail: xxxx@usamvcluj.ro

27 mm

3 mm

imagine mărită

3 mm

3 mm

3 mm

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

17 mm

Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372

Nume
funcţie
9 mm

Tel.: 0264-xxx.xxx, int. xxx
Fax: 0264-xxx.xxx

Mobil: xxxx-xxx.xxx
E-mail: xxxx@usamvcluj.ro
3 mm

imagine mărită
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COALĂ CU ANTET
Orice document oficial trebuie editat pe foaie cu antet care conţine elementele
vizuale, aşa cum arată exemplele din dreapta.
tip hârtie
210x297 mm (A4)
tipar – hârtie 80g/mp

date instituţie
Cambria Regular 9 cu majuscule

denumire instituţie
Cambria Bold 11pt cu majuscule

titluri şi text
Cambria Bold 12,
respectiv Cambria Regular 12pt

20 mm

20 mm
15 mm

15 mm

imagine micşorată
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imagine micşorată

imagine micşorată
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COALĂ FAX
Documentele trimise prin fax vor fi pe o coală tipizată, atât cele editate la
calculator cât si cele scrise de mână, la fel ca în exemplu din dreapta.
denumire instituţie
Cambria Bold 12pt cu majuscule

date instituţie
Cambria Regular 12

18.5 mm

18.5 mm
14 mm

14 mm

imagine micşorată
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imagine micşorată
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PLIC A4
Se foloseşte atunci când se trimit mai mult de 5 coli A4 sau când sunt trimise
materiale publicitare cu mai multe pagini. Acest plic este multiplicat tipografic,
iar adresa destinatarului este aplicată pe eticheta autoadezivă.
denumire instituţie
Cambria Bold 14pt cu majuscule
culoare – albastru

nume destinatar
Cambria Bold 14pt
culoare – albastru

date instituţie
Cambria Regular 14
culoare – albastru

date destinatar
Cambria Regular 14
culoare – albastru

10 mm

10 mm

10 mm

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372
Cluj-Napoca, România
tel.: 0264-596384; fax: 0264-593792
www.usamvcluj.ro
imagine micşorată
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372
Cluj-Napoca, România
tel.: 0264-596384; fax: 0264-593792
www.usamvcluj.ro

Destinatar
Nume companie
Strada, oraşul, localitatea, ţara
tel.: XXXX-XXX-XXX-XXX
fax: XXXX-XXX-XXX-XXX

imagine micşorată
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PLIC MONARCH
Se foloseşte atunci când se trimit mai puţin de 5 coli A4 sau când sunt trimise
materiale publicitare în format A5. Acest plic este multiplicat tipografic iar
adresa destinatarului este aplicată pe eticheta autoadezivă.
denumire instituţie
Cambria Bold 12pt,
culoare – albastru sau alb

nume destinatar
Cambria Bold 12pt
culoare – albastru

date instituţie Cambria
Regular 12 culoare –
albastru sau alb

date destinatar
Cambria Regular 12
culoare – albastru

5 mm

5 mm

10 mm

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372
Cluj-Napoca, România
tel.: 0264-596384; fax: 0264-593792
www.usamvcluj.ro

5 mm

imagine micşorată
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UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372
Cluj-Napoca, România
tel.: 0264-596384; fax: 0264-593792
www.usamvcluj.ro

DESTiNATAR
nume compAnie
Strada, oraşul, localitatea, ţara
tel.: XXXX-XXX-XXX-XXX
fax: XXXX-XXX-XXX-XXX

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372
Cluj-Napoca, România
tel.: 0264-596384; fax: 0264-593792
www.usamvcluj.ro

DESTiNATAR
nume compAnie
Strada, oraşul, localitatea, ţara
tel.: XXXX-XXX-XXX-XXX
fax: XXXX-XXX-XXX-XXX

imagine micşorată
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COPERTĂ CD
denumire instituţie
Cambria Bold 14pt cu majuscule
culoare – alb

FAŢĂ
UNIVERSITATEA
DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA

Tradiţie
Tradiţie și modernit
modernitate
imagine micşorată
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date de contact
Cambria Regular 10,
culoare – alb
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SPATE
Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372
tel.: 0264-596.384, int. 159;
fax: 0264-593.792
e-mail: pr@usamvcluj.ro,
www.usamvcluj.ro

imagine micşorată
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LABEL CD
denumire instituţie
Cambria Bold 8pt, alb în cazul fundalului albastru şi albastru în cazul
fundalului alb.

UNIVERSI
TATEA
DE ŞTIINŢE A ŞIGriCole
MEDICINĂ V eterinară
CLUJ-NA poCa

UNIVERSITATEA
DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA

scara 1/1
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ECUSOANE

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

dimensiune
ecuson
90X50mm nume
Engebrechtre 28pt
culoare – alb

Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372

Doru Sabău

denumire instituţie
Cambria Bold 10pt
culoare – alb
funcţie
Cambria Regular 12pt
culoare – alb
3 mm

Purtător de cuvânt
scara 1/1

3 mm

3 mm

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

17 mm

Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372

Nume
funcţie
3 mm

imagine mărită
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MAPĂ
Dimensiunea mapei este de 210X294 mm (A4), pe hârtie de 280 g/mp,
buzunar alb.

FAŢĂ
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA

imagine micşorată
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SPATE
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
Calea Mănăştur, nr. 3-5, 400372
tel.: 0264-596.384, int. 159; fax: 0264-593.792
e-mail: pr@usamvcluj.ro, www.usamvcluj.ro

TradiŢ
dŢiţe
Tradi
Te
Și moderniT
moderniTa
imagine micşorată
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PREZENTARE POWER POINT
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Tricouri
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TRICOURI
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Accesorii
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siglele
siglele facultăţilor

Indicaţiile pentru utilizarea corectă a siglelor
Pentru a oferi siglelor o vizibilitate mai bună, este indicat ca în jurul acestora
să se păstreze spaţiul de siguranţă minim. Distanţa dintre cercul din exterior şi
cel din interior defineşte unitatea de măsură X. Această unitate este necesară
pentru a folosi zona de siguranţă minimă.

X

X

X

X
X
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Pentru ca toate elementele celor patru logo-uri prezentate în acest capitol să fie
lizibile, trebuie respectată dimensiunea minimă de 23 mm lăţime.

23 mm

23 mm

23 mm

23 mm

Este interzis ca siglele facultăţilor din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Cluj-Napoca să fie utilizate fără text sau fără toate elemente
le grafice, cu alte culori sau alte fonturi decât cele omologate. Nu se permite
alăturarea altor cuvinte în siglele celor patru facultăţi, schimbarea poziţiei
elementului grafic sau a textului precum şi deformarea pe verticală sau pe
orizontală a acestora.
În cazul în care siglele facultăţilor USAMV Cluj sunt folosite cu cea a Universităţii,
sigla Universităţii va apărea în partea stânga, iar cea a facultăţii în partea
dreaptă.
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sigla facultăţii de agricultură

SIGLA COLOR

ELEMENTELE SIGLEI
¤ Cartea – simbol al culturii şi civilizaţiei, deschisă la anul înfiinţării facultăţii.
¤ spicele – reprezintă bogăţia, fertilitatea pământului; aşezarea sub formă de
coroană reprezintă scopul nobil al meseriei de agricultor.
¤ plugul – ilustrează principala ocupaţie a poporului român – agricultura.

CULORILE SIGLEI

CMYK – 100 60 0 0
RGB – 0 102 179
PANTONE – DS 203-1 C
HEX – #0066b3
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CMYK – 0 25 76 0
RGB – 254 195 87
PANTONE – 142 U
HEX – #fec357
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SIGLA ÎN ALB ŞI NEGRU

FONTURILE DIN SIGLĂ
Anul înfiinţării facultăţii, „1869”, este scris cu Caslon Old Face Heavy BT. Fontul
utilizat pentru textul din jurul elementrului grafic – „Facultatea de Agricultură
Cluj-Napoca” – este Cambria Regular.
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sigla facultăţii de medicină veterinară

SIGLA COLOR

ELEMENTELE SIGLEI
¤ anul – pe siglă apare anul înfiinţării – 1962.
¤ Sfântul Gheorghe – simbolizează curaj şi biruinţă în luptă.
¤ Crucea albastră – simbolul medicilor veterinari din lume.

CULORILE SIGLEI

CMYK – 100 60 0 0
RGB – 0 102 179
PANTONE – DS 203-1
C HEX – #0066b3

42

CMYK – 40 9 0 0
RGB – 136 203 255
PANTONE – 543 EC
HEX – #88cbff
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SIGLA ÎN ALB ŞI NEGRU

FONTURILE DIN SIGLĂ
Fontul utilizat pentru anul înfiinţării facultăţii, „1962”, este Caslon Old Face
Heavy BT. Textul din jurul elementrului grafic – „Facultatea de Medicină
Veterinară Cluj-Napoca” – este scris cu Cambria Regular.
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sigla facultăţii de zootehnie și biotehnologii

SIGLA COLOR

ELEMENTELE SIGLEI
¤ pegasus – reprezintă usurinţă, rapiditate şi ascensiune. Are puterea
cunoaşterii pentru că s-a născut din capul Meduzei (centrul inteligenţei).
¤ Cartea – simbol al culturii şi civilizaţiei, deschisă la anul înfiinţării facultăţii.
¤ fragmentul de adn – simbol al geneticii şi biotehnologiilor, semnifică studiul
în profunzime a problemelor de genetică.

CULORILE SIGLEI

CMYK – 100 60 0 0
RGB – 0 102 179
PANTONE – DS 203-1 C
HEX – #0066b3
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CMYK – 0 25 76 0
RGB – 254 195 87
PANTONE – 142 U
HEX – #fec357

manual de identita
identitate

SIGLA ÎN ALB ŞI NEGRU

FONTURILE DIN SIGLĂ
Fontul utilizat pentru anul înfiinţării facultăţii, „1868”, este Caslon Old Face
Heavy BT. Textul din jurul elementrului grafic – „Facultatea de Zootehnie şi
Biotehnologii Cluj-Napoca” – este scris cu Cambria Regular.
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sigla facultăţii
facultăţii de horticultură
orticultură

SIGLA COLOR

ELEMENTELE SIGLEI
¤ laurul – simbol al imortalităţii în vechea Grecie şi Roma, a nobilităţii şi victoriei.
De asemenea este simbol al întelepciunii. Susţinerea globului pământesc de
către o plantă de laur reprezintă legătura perpetuă între plante şi viaţa de pe
pământ.
¤ Globul pământesc – privit în contextul actual al globalizării reprezintă
deschiderea facultăţii spre noi orizonturi.

CULORILE SIGLEI

CMYK – 100 60 0 0
RGB – 0 102 179
PANTONE – DS 203-1 C
HEX – #0066b3
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CMYK – 90 0 100 0
RGB – 0 171 78
PANTONE – DS 278-1 C
HEX – #00ab4e

manual de identita
identitate
SIGLA ÎN ALB ŞI NEGRU

FONTURILE DIN SIGLĂ
Fontul utilizat pentru textul din jurul elementrului grafic – „Facultatea de
Horticultură Cluj-Napoca 1977” – este Cambria Regular.
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sigla facultăţii de știinţa și tehnologia alimentelor
SIGLA COLOR

ELEMENTELE SIGLEI

CULORILE SIGLEI

CMYK – 100 60 0 0
RGB – 0 102 179
PANTONE – DS 203-1 C
HEX – #0066b3
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CMYK – 90 0 100 0
RGB – 0 171 78
PANTONE – DS 278-1 C
HEX – #00ab4e

manual de identita
identitate

SIGLA ÎN ALB ŞI NEGRU

FONTURILE DIN SIGLĂ
Fontul utilizat pentru textul din jurul elementrului grafic – „Facultatea de
Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Cluj-Napoca 2012” – este Cambria Regular.

49

