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Introducere Universitatea Politehnica Timișoara, din anul 1920 când a fost fondată și până 
în prezent, a crescut constant datorită efortului și dedicației academicienilor 
remarcabili, generației de studenți deosebiți, infrastructurii sofisticate și suportului 
societății și mediului de afaceri.

UPT este formată din 10 facultăți și este orientată către domeniul practic al 
activităților inginerești și antreprenoriale, în concordanță cu tradițiile economice 
regionale și cu exigențele impuse de parametrii avangardei tehnice europene, 
completat de noi valențe în domeniile administrației, comunicării și relațiilor 
publice.

Excepționala activitate științifică și de cercetare, alături de calitatea procesului de 
învățământ, fac din Universitatea Politehnica Timișoara, cea mai veche instituție de 
învățământ superior din vestul României, un loc minunat pentru a studia și o rampă 
de lansare ideală pentru o carieră de succes.

Politehnica University Timișoara / UPT
Université  Politehnica Timișoara / UPT
Politehnica Universität Timișoara / UPT
Universidad Politehnica Timișoara / UPT
Università Politehnica Timișoara / UPT
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Denumirile oficiale ale facultăților UPT,
în limbile de circulație internațională

Facultatea de
Arhitectură și Urbanism C 72; M 64; Y 47; K 31;  /  #494c5a

Faculty of Architecture and City Planning
Faculté d’Architecture et Urbanisme
Fakultät für Architektur und Stadplanung
Facultad de Arquitectura e Urbanismo
Facoltà di Architettura e Planificazione Urbanistica

Facultatea de
Automatică și Calculatoare C 25; M 95; Y 75; K 25;  /  #982635

Faculty of Automation and Computing
Faculté d’Automatique et Informatique
Fakultät für Automatisierungstechnik und Informatik
Facultad de Automática y Informática
Facoltà di Automatica e Informatica
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Facultatea de
Chimie Industrială și Ingineria Mediului C 95; M 95; Y 30; K 20;  /  #312d65

Faculty of Industrial Chemistry and Environmental Engineering
Faculté de Chimie Industrielle et Ingénierie de l’Environnement
Fakultät für Chemie- und Umweltschutz - Ingenieurwesen
Facultad de Química Industrial e Ingeniería del Ambiente
Facoltà di Chimica Industriale e Ingegneria dell’Ambiente

Facultatea de
Construcții C 20; M 90; Y 100; K 22;  /  #a73521

Faculty of Civil Engineering
Faculté de Génie Civil
Fakultät für  Bauingenieurwesen
Facultad de Construcciones
Facoltà di Costruzioni

Facultatea de
Electronică și Telecomunicații C 77; M 29; Y 0; K 0;  /  #1893d2

Faculty of Electronics and Telecommunications Engineering
Faculté d’Électronique et Télécommunications
Fakultät für Elektronik und Telekommunikation
Facultad de Electrónica y Telecomunicaciones
Facoltà di Elettronica e Ingegneria delle Telecomunicazioni
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Facultatea de
Management în Producție și Transporturi C 30; M 40; Y 100; K 5;  /  #1d915c

Faculty of Management in Production and Transportation
Faculté de Management en Production et Transports
Fakultät für Produktions- und Verkehrswesenmanagement
Facultad de Management en la Producción y Transportes
Facoltà di Management in Produzione e in Trasporti

Facultatea de
Inginerie din Hunedoara C 10; M 100; Y 100; K 10;  /  #fcaf17

Faculty of Engineering in Hunedoara 
Faculté des Sciences de l’Ingénieur de Hunedoara
Fakultät für Ingenieurwesen aus Hunedoara
Facultad de Ingeniería de Hunedoara
Facoltà di Ingegneria di Hunedoara 

Facultatea de
Electrotehnică și Electroenergetică C 88; M 38; Y 100; K 37;  /  #1955a6

Faculty of Electrical and Power Engineering
Faculté d’Électrotechnique et Génie Électrique
Fakultät für Elektrotechnik und Energietechnik
Facultad de Electrotécnica y Electroenergética
Facoltà di Elettrotecnica e Elettroenergetica
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Facultatea de
Științe ale Comunicării C 80; M 24; Y 44; K 2;  /  #249392

Faculty of Communication Sciences
Faculté des Sciences de la Communication
Fakultät für Kommunikationswissenschaften
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Facoltà di Scienze della Comunicazione

Facultatea de
Mecanică C 80; M 100; Y 0; K 0;  /  #5c2d91

Faculty of Mechanical Engineering
Faculté de Génie Mécanique
Fakultät für Maschinenbauwesen
Facultad de Mecánica
Facoltà di Meccanica
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Denumirile oficiale ale departamentelor UPT,
în limba engleză

Departamentul de Deparment of

Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a 
Mediului

Applied Chemistry and Engineering of Inorganic 
Compounds and Environment

Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Organici și Naturali Applied Chemistry and Organic and Natural Compounds 
Engineering

Electronică Aplicată Applied Electronics

Arhitectură Architecture

Automatică și Informatică Aplicată Automation and Applied Informatics 

Construcții Civile și Instalații Civil Engineering and Building Services Engineering

Comunicații Communications

Comunicare și Limbi Străine Communication and Foreign Languages

Calculatoare Computer and Software Engineering

Inginerie Electrică Electrical Engineering

Inginerie Electrică și Informatică Industrială din Hunedoara Electrical Engineering and Industrial IT in Hunedoara

Inginerie și Management din Hunedoara Engineering and Management in Hunedoara

Bazele Fizice ale Ingineriei Fundamental of Physics for Engineers

Hidrotehnică Hydrotechnical Engineering

Management Management

Măsurări și Electronică Optică Measurements and Optical Electronics

Ingineria Materialelor și Fabricației Materials and Manufacturing Engineering

Matematică Mathematics

Mecanică și Rezistența Materialelor Mechanics and Strength of Materials

Mașini Mecanice, Utilaje și Transporturi Mechanical Machines, Equipment and Transportation

Mecatronică Mechatronics

Căi de Comunicație Terestre, Fundații și Cadastru Land Communication Ways, Foundations and Cadastral

Educație Fizică și Sport Physical Education and Sports

Electroenergetică Electric Power Systems

Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor Steel Structures and Structural Mechanics
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Denumirile oficiale ale centrelor de cercetare din cadrul UPT,
în limba engleză

Centrul de Cercetări Research Centre for

pentru Planificare Urbană Urban Planning

în Ştiinţa şi Ingineria Mediului Environmental Science and Engineering

pentru Materiale Anorganice şi Energii Alternative Inorganic Materials and Alternative Energies

în Chimia şi Ingineria Compuşilor Organici, 
Macromoleculari şi Naturali

Organic, Macromolecular and Natural Compounds' Chemistry 
and Engineering

în Ingineria Sistemelor Automate Automatic Systems Engineering

în Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Computers and Information Technology

pentru Analiza şi Optimizarea Regimurilor Sistemelor 
Electroenergetice Power Systems Analysis and Optimization

în Controlul Inteligent al Conversiei şi Stocării Energiei Smart energy conversion and storage

pentru Mecanica Materialelor şi Siguranţa Structurilor Mechanics of Materials and Structural Safety

în Hidrotehnică Hidrotechnics

în Instalaţii pentru Construcţii Building Services

pentru Reabilitarea Construcţiilor Retrofitting of Constructions

în Infrastructuri pentru Construcţii şi Transporturi Construction and Transportation Substructures

în Sisteme Electronice Inteligente Intelligent Electronic Systems

în Prelucrarea Inteligentă a Semnalelor Intelligent Signal Processing

în Multimedia Centre for Multimedia

Mecatronică şi Robotică Mechatronics and Robotics

în Inginerie Medicală Medical Engineering

pentru Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe Complex Fluid Systems Engineering

pentru Maşini şi Echipamente Termice, Transporturi şi 
Combaterea Poluării Thermal Machines and Equipments,

Transportation and Environmental Pollution Control Integrated Engineering

în Inginerie Integrată Integrated Engineering

pentru Procesarea şi Caracterizarea Materialelor 
Avansate Processing and Characterization of Advanced Materials

în Inginerie şi Management Engineering and Management

în Metode Avansate de Studiu al Fenomenelor Fizice Advanced Study Methods for Physical Phenomena
Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile Research Institute for Renewable Energy
Materiale și Tehnologii Industriale Materials and Industrial Technologies
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Identitate vizuală Identitatea vizuală a Universității Politehnica Timișoara este construită cu elemente 
simple, ușor de reținut vizual, coduri de culoare simplu de tipărit, pentru a avea 
în timp rezultate identice, fără să apară modificări subtile. Semnul este construit 
pornind de la inițialele instituției.

Temă:
Semn grafic simplu din inițiale - construit pe ideea de pozitiv negativ, pornind de la 
inițialele Universității.

Realizare:
Un semn grafic format din 3 litere din care UP sunt în pozitiv iar T este în negativ 
decupat dintr-un bloc de culoare albastru-indigo, care conține denumirea 
universității scrisă cu alb.

Cromatică:
Semnul folosește 2 culori: albastru-indigo (ferm, contemplativ, stabil dimensional), 
gri-antracit (negru 60%) pentru literele pozitive UP, care dă noblețe și calitate 
albastrului.

Argument:
Semn simplu, ușor de reținut și de folosit, necesitând două culori în print (sau 
trei - CMK în tipar policromie)  

Kit-ul de identitate vizuală a UPT poate fi descărcat de la adresa dci.upt.ro
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Logo
Forma lungă

Logoul UPT, în varianta în care este folosit singur pe o suprafață grafică, trebuie să 
fie înconjurat de un spațiu liber adecvat. Acest spațiu asigură recunoașterea ușoară 
a semnului grafic și asigură un impact bun vizual.

Zona de siguranță (spațiul liber minim) este distanța permisă între logo și elementele 
înconjurătoare ca text, fotografii și alte elemente grafice. Acest spațiu este minim 
de grosimea literelor U, P sau T și este exprimat cu 1xp în schema constructivă de 
mai jos.

Logoul UPT poate fi descărcat de la adresa dci.upt.ro
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Logo
Forma scurtă

În situațiile în care materialul grafic care trebuie să conțină logoul Universitatății 
Politehnica Timișoara nu este emis de aceasta sau nu este un document oficial al 
UPT; situații în care UPT nu este organizator principal, ci este partener, susținător 
sau sponsor, se poate folosi forma scurtă a logoului, acolo unde spațiul nu permite 
amplasarea formei lungi.

Zona de siguranță (spațiul liber minim) este distanța permisă între logo și elementele 
înconjurătoare ca text, fotografii și alte elemente grafice. Acest spațiu este minim 
de grosimea literelor U, P sau T și este exprimat cu 1xp în schema constructivă de 
mai jos.

Logoul UPT poate fi descărcat de la adresa dci.upt.ro
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Logo
Cromatică

Cromatică pentru o instituție unică - clară, curată, ușor de recunoscut - cromatica 
este elementul cel mai ușor de recunoscut, albastru-indigo reflectă personalitatea 
instituției de învățământ superior tehnic - ferm, puternic, dar introspectiv, 
valorizator. Este o combinație de albastru și roșu, în care dominant este albastrul 
cu atributele sale introspective. Griul-antracit, neutru, pune în valoare albastrul, 
accentuând valorile acestuia.

hex: 808285
hex: 2e3192

5002 / 065

100% alb

100% negru

*textul decupat din logo

*textul decupat din logo

Alb monocrom

Negru monocrom
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Logo
Reguli de poziționare

Logoul UPT va fi poziționat: 

Doar în colțul dreapta-sus, la cuțit (se taie în marginea hârtiei), 
aliniat în margine fără să rămână spațiu liber în dreapta logoului.

Distanța față de marginea de sus a suprafeței pe care este 
poziționat trebuie să fie egală cu înălțimea logoului. Excepție 
fac documentele de mici dimensiuni precum cartea de vizită sau 
legitimația, unde această regulă ar reduce semnificativ spațiul 
destinat informației.

Înălțimea logoului nu trebuie să fie mai mică de 15 mm!

Logoul poate fi folosit pe fundal alb, negru sau gri (K: 0 - 40%, sau 
K: 80 - 100%).
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Logo
Reguli de contrast

Versiunea standard

Logoul UPT poate fi folosit peste imagini fotografice alb/negru, 
dacă acestea oferă o diferență tonală de minim 20% spre alb sau 
spre negru și peste imagini color care oferă contrast și o bună 
vizibilitate a logoului UPT.

În cazul fotografiilor color care nu oferă un contrast cu logoul, se 
va folosi o formă rectangulară de proximitate, egală ca dimensiuni 
cu zona de siguranță a logoului. Forma de proximitate va fi albă, 
și poate avea o transparență, atât timp cât există contrast între 
aceasta și logo. Nu este permis albul în degradé!

În cazul fundalurilor deschise sau foarte închise, aproape de negru, 
se va utiliza normal, fără forma de proximitate.

Versiunea de contrast

În cazurile excepționale în care fundalul pe care este utilizat logoul 
UPT nu poate oferi contrastul necesar, cazurile în care tehnologia 
de tipărire necesită folosirea unei singure tonalități de culoare 
sau în cazurile în care materialul pe care este utilizat logoul UPT 
reprezintă o operă de artă, iar designul acestuia o cere, se poate 
folosi, după caz, una din variantele Alb monocrom sau Negru 
monocrom, menționate anterior.

Ministerul Educației Naționale
Universitatea Politehnica Timișoara
P-ța Victoriei Nr. 2, Timișoara, Jud.: TIMIȘ
Tel.: 0256 - 40.30.16, Fax: 0256 - 40.30.26
Decret Regal: 4822/11.11.1920
Cod �scal: 4269282

Seria   TM VEN    Numărul: 0000000
Data:

Am primit de la .......................................................................................................................................................................
Nr. ORC/an: ................................................................................  C.I.F. ....................................................................................
Adresa .....................................................................................................................................................................................
Suma de .......................................................... adică ..............................................................................................................
 ................................................................................................................................................................................................
reprezentând ...........................................................................................................................................................................

Casier,

CHITANȚĂ
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Logo
Variante interzise

Este interzisă folosirea și reproducerea logoului UPT, altfel decât este specificat în 
acest manual!

Nu este permisă folosirea altor coduri de culoare sau tonalități de culoare în afara 
celor specificate în acest manual!

Exemplele de mai jos reprezintă abateri de la regulile de identitate vizuală a 
Universității Politehnica Timișoara. 

Departamentul
de cercetare

Universitatea
Politehnica
Timisoara

1. 1.

2. 2.

3. 4.

5. 5.

6. 6.

7.

9.

8.

10.

1. Nu deformați și nu schimbați 
proporțiile logoului UPT!

2. Nu folosți separat părți din 
logoul UPT!

3. Nu tăiați/scurtați logoul UPT!

4. Nu folosiți logoul UPT fără 
înscripția „Universitatea Politehnica 
Timișoara”!

5. Nu folosiți contururi!

6. Nu folosiți logoul UPT cu alt nume 
sau cu alt caracter de literă!

7. Nu schimbați culorile 
logoului UPT!

8. Nu schimbați raportul de mărime 
dintre elementele logoului UPT!

9. Nu folosiți umbre, nici alte efecte 
asupra logoului UPT, pentru a obține 
contrast!

10. Nu folosiți niciodată logoul UPT 
în format JPG/JPEG!
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Elemente grafice
Imagini UPT

Imaginea Rectoratului Universității Politehnica, varianta landscape - poate fi folosită atât color, 
cât și monocrom în diferite tonalități.

Imaginea campusului universitar UPT - vedere aeriană

Imaginea Rectoratului Universității Politehnica,
varianta portrait.

Imaginea Bibliotecii Centrale
a Universității Politehnica Timișoara

Imaginile UPT pot fi descărcate la adresa dci.upt.ro

19



Elemente grafice
Watermark UPT

Parte a identității vizuale a Universității Politehnica Timișoara face și watermark-ul 
UPT, ca element de fundal, strict pentru documentele oficiale emise de UPT. Acesta 
este reprezentat de logoul UPT în varianta monocromă,  gri deschis și fără inscripția 
„Universitatea Politehnica Timișoara”.

Utilizare:

Se va utiliza întotdeauna pe pagini albe. În cazul documentelor cu mai multe pagini, 
watermark-ul UPT poate fi utilizat fie pe fiecare pagină, fie doar pe paginile impare 
sau doar pe cele pare, în funcție de tipul documentului.

Poziționare:

Doar în colțul dreapta-jos, la cuțit (se taie în marginea hârtiei), aliniat în margini fără 
să rămână spațiu liber în dreapta watermark-ului și sub acesta.  În partea stângă, 
marginea watermark-ului va coincide cu marginea textului sau a elementului 
principal regăsit în document.

Dimensiune:

Dimensiunea watermark-ului va fi raportată la spațiul disponibil din document 
(foaie de corespondență, plic, pagină de publicație, afiș etc.), dar nu va fi mai mic 
decât o treime și nici mai mare decât jumătate din înălțimea documentului. Excepție 
fac documentele de mici dimensiuni precum cartea de vizită sau legitimația.

Cromatică:

Culoarea watermark-ului va fi întotdeauna gri deschis - negru 6%.
CMYK: C 0; M 0; Y 0; K 6
Pantone Solid: Cool Gray 1 C/U
RGB: R 240; G 240; B 240
hex: f0f0f0
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Text
Textul este forma de comunicare cel mai frecvent întâlnită într-o instituție, un 
caracter de literă curat, ușor de citit, este o importantă parte din branding.

Redactare denumiri și acronime:

Denumirile Universității Politehnica Timișoara, facultăților, departamentelor și 
sub-structurilor acesteia se vor redacta întotdeauna uniform, fără a evidenția doar 
o parte din denumire (înclinare, subliniere, îngroșare).

Exemplu corect: Universitatea Politehnica Timișoara; 
Universitatea Politehnica Timișoara; Universitatea Politehnica Timișoara; 
Universitatea Politehnica Timișoara.

Exemplu greșit: Universitatea Politehnica Timișoara; 
Universitatea Politehnica Timișoara; Universitatea Politehnica Timișoara.

Acronimele se vor scrie întotdeauna sub forma - UPT - fără puncte după inițiale.

Caracter de literă (font):

Ca parte a identității vizuale a Univestității Politehnica Timișoara, aspectul textului 
va fi unul strict pentru a oferi o identificare rapidă și simplă cu UPT. În documentele 
și materialele emise de UPT sunt permise doar 2 familii de caracter de literă:

1. Myriad Pro Condensed - un caracter clar, curat, care se pretează la paragrafe și 
blocuri de text (corespondență, documente oficiale UPT, documente cu mult text 
etc.).

Se recomandă înălțimea de 12 puncte, dar se permite, după caz, folosirea înălțimilor 
între 11 și 14 puncte; aliniere la stânga și la dreapta (justified); spațierea între 
rânduri = 1,5 sau leading de X+2, unde X=înălțimea.

Culoarea pentru textele în Myriad Pro Condensed va fi întotdeauna 
negru (80% - 100%)!

2. Univers Light Ultra Condensed  - un caracter tehnic, strict, rigid și precis, adecvat 
unei instituții de învățământ superior tehnic și care se pretează la textele non-bloc 
(titluri, denumiri, adrese și alte structuri în care nu este necesară punctuația d.p.d.v. 
semantic).

Se recomandă înălțimea de 14 puncte, dar se permite, după caz, folosirea înălțimilor 
între 13 și 16 puncte; aliniere după caz; spațierea între rânduri = 1,5 sau leading de 
X+2, unde X=înălțimea.

Culoarea pentru textele în Univers Light Ultra Condensed va fi întotdeauna 
negru 100%, albastru-indigo sau alb, după caz!

Cele două familii de caracter de 
literă (font-uri) pot fi descărcate la 

adresa dci.upt.ro

Orice document emis de UPT, 
facultățile, departamentele sau 
sub-structurile acesteia se vor 
redacta folosind semnele diacritice 
și semnele corecte de punctuație, 
conform normelor ortografice ale 
limbii române
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Aplicații birou
Ștampilă
Sigiliul UPT

Ștampila are o valoare estetică de a fixa și confirma apartenența documentului.
Va avea tuș negru și se va pune sub semnătură, în apropierea acesteia.
Dimensiunea ei va fi de 28x28 mm pentru cele pătrate și 38 mm diametru pentru 
cele rotunde.

Sigiliul cu stema României se folosește exclusiv de conducerea autorităților și 
instituțiilor publice.
Sigiliul autorităților publice cu stema României se aplică de către persoanele 
împuternicite, pe actele specifice autorităților de stat pe care acestea o exercită, 
precum și pe actele normative emise de autoritatea publică respectivă.
În UPT sigiliile cu stema României, din dispoziția conducerii UPT, sunt păstrate și 
utilizate de către secretarul șef Universitate și persoanele desemnate de către acesta.
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Aplicații birou
Foi de corespondență

Foaia de întâmpinare (Letterhead)
Format A4 

Piața Victoriei nr. 2, RO 300006 - Timișoara, Tel: +40 256 403000, Fax: +40 256 403021, rector@upt.ro, www.upt.ro
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Aplicații birou
Foi de corespondență

Foaia de continuare (Continuation sheet)
Format A4 

Piața Victoriei nr. 2, RO 300006 - Timișoara, Tel: +40 256 403000, Fax: +40 256 403021, rector@upt.ro, www.upt.ro
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Aplicații birou
Foi de corespondență

Foaia de continuare pentru aplicații speciale
Format A4
 
Această foaie este destinată tabelelor sau elementelor de grafică sau de text care 
ocupă o mare parte din pagină. Poate fi folosită și în varianta orizontală.

Piața Victoriei nr. 2
RO 300006 - Timișoara
Tel: +40 256 403000
Fax: +40 256 403021
rector@upt.ro
www.upt.ro
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Aplicații birou
Foi de corespondență

Cobranding
Format A4

Această foaie este destinată comunicărilor directe din partea facultăților sau 
departamentelor, sub egida UPT.

Facultatea de
Electronică și Telecomunicații

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, RO 300223 - Timișoara, Tel: +40 256 403291, Fax: +40 256 403295, etc@upt.ro, etc.upt.ro
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Aplicații birou
Foi de corespondență

Foaia de întâmpinare (Letterhead):
Structură și reguli de folosire - exemplu

Piața Victoriei nr. 2, RO 300006 - Timișoara, Tel: +40 256 403000, Fax: +40 256 403021, rector@upt.ro, www.upt.ro

r

ț
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Aplicații birou
Foi de corespondență

Foaia de continuare (Continuation sheet):
Structură și reguli de folosire - exemplu

Piața Victoriei nr. 2, RO 300006 - Timișoara, Tel: +40 256 403000, Fax: +40 256 403021, rector@upt.ro, www.upt.ro

[ ... ]

ț ș
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Aplicații birou
Foi de corespondență

Foaia de continuare pentru aplicații speciale:
Structură și reguli de folosire - exemplu

Piața Victoriei nr. 2
RO 300006 - Timișoara
Tel: +40 256 403000
Fax: +40 256 403021
rector@upt.ro
www.upt.ro

r
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Aplicații birou
Foi de corespondență

Cobranding:
Structură și reguli de folosire - exemplu

Facultatea de
Electronică și Telecomunicații

Font:
Univers Light Ultra Condensed = 14 pt
Leading = 16 pt

Logoul facultății nu poate fi mai înalt decât logoul UPT!

Bd. Vasile Pârvan nr. 2, RO 300223 - Timișoara, Tel: +40 256 403291, Fax: +40 256 403295, etc@upt.ro, etc.upt.ro

30



Cartea de vizită este de format 90x50 mm pe orizontală (landscape).
Se va folosi carton dublu cretat mat, 300 g/m2. Se va tipări color recto-verso.

Pentru a respecta layout-ul cărții de vizită folosiți doar fișerele șablon în 
Adobe InDesign puse la dispoziție de către Departamentul Comunicare și Imagine. 

Pe verso se vor folosi coduri QR cu datele personale (vCard).

Caracter de literă, dimensiune și cromatică pentru text: 
1 - Myriad Pro Condensed - 16 pt. - negru 60%
2 - Myriad Pro Condensed - 16 pt. - negru 100%
3 - Myriad Pro Condensed - 8 pt. - negru 100%
4 - Myriad Pro Condensed - 7 pt. - negru 100%
5 - Myriad Pro Condensed - 8.5 pt. - Cyan 100%+Magenta 100%
6 - Myriad Pro Condensed - 8,5 pt. - negru 60%
7 - Myriad Pro Condensed - 8 pt. - negru 60%

Rectorat
Pia]a Victoriei nr. 2, 
RO 300006 - Timi[oara
Tel: +40 256 403005
Fax: +40 256 403021
www.upt.ro

Prof. Dr. Ing. Prenume Nume
Director

Mobil: +40 725 123456
prenume.nume@upt.ro

3 1 2

4

6

7

Aplicații birou
Carte de vizită

Format finit:

Format brut (bleed 3 mm):

5

Rectorat
Pia]a Victoriei nr. 2, 
RO 300006 - Timi[oara
Tel: +40 256 123456
Fax: +40 256 123456
www.upt.ro

Prof. Dr. Ing. Prenume Nume
Director 

Mobil: +40 725 123456
prenume.nume@upt.ro

Șabloanele pentru cartea de vizită pot fi descărcate la adresa dci.upt.ro
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Aplicații birou
Legitimație

Legitimația UPT este un card de plastic de format 85x55 mm. Acesta are o singură 
față pe care se regăsesc următoarele informații: logoul UPT, prenumele și numele 
utilizatorului, facultatea, departamentul sau sub-structura UPT căreia aparține 
utilizatorul, codul legitimației, fotografia utilizatorului, precum și categoria din care 
acesta face parte, reprezentată și printr-un cod de culoare.

Fotografia va avea dimensiunile de 21x25 mm.

Caracter de literă, dimensiune și cromatică pentru text: 
1 - Myriad Pro Condensed - 16 pt. - negru 60%
2 - Myriad Pro Condensed - 16 pt. - negru 100%
3 - Myriad Pro Condensed - 9 pt. - negru 100%
4 - Myriad Pro Condensed, Bold - 10 pt. - negru 100%

Coduri culoare categorii legitimații:
personal: C 60, M 100, Y 0, K 0
student: C 100, M 0, Y 0, K 0
extern: C 100, M 0, Y 60, K 0
vizitator: C 0, M 50, Y 100, K 0

1 2

3

4

Prenume Nume

Facultatea de Mecanică
123456
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Plic DL personalizat - pretipărit

Adresa destinatarului se va completa, preferabil tehnoredactat, în spațiul 
corespunzător, folosind caracterul de literă Myriad Pro Condensed, înălțime de 9 
puncte, negru 100%.

Destinatar:
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
RO  400084 - Cluj-Napoca

Universitatea Politehnica Timișoara
Piața Victoriei nr. 2
RO  300006 - Timișoara

www.upt.ro

Aplicații birou
Plic DL
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Plic LC5 personalizat - pretipărit

Adresa destinatarului se va completa, preferabil tehnoredactat, în spațiul 
corespunzător, folosind caracterul de literă Myriad Pro Condensed, înălțime de 9 
puncte, negru 100%.

Aplicații birou
Plic LC5

Destinatar:
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
RO  400084 - Cluj-Napoca

Universitatea Politehnica Timișoara
Piața Victoriei nr. 2
RO  300006 - Timișoara

www.upt.ro
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Plic TC4 personalizat - pretipărit

Adresa destinatarului se va completa, preferabil tehnoredactat, în spațiul 
corespunzător, folosind caracterul de literă Myriad Pro Condensed, înălțime de 9 
puncte, negru 100%.

Aplicații birou
Plic TC4 - recto

Destinatar:
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1
RO  400084 - Cluj-Napoca
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Universitatea Politehnica Timișoara
Piața Victoriei nr. 2

RO  300006 - Timișoara

Aplicații birou
Plic TC4 - verso

www.upt.ro
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Aplicații electronice
Prezentare Power Point

1. Diapozitiv de titlu 2. Diapozitiv de conținut

Pentru prezentările Power Point se vor folosi doar fundalurile de mai jos pentru 
diapozitive.

3. Diapozitiv de conținut

5. Diapozitiv de final

4. Diapozitiv de conținut

5. Diapozitiv de mulțumire

Titlu:
Myriad Pro Condensed
60 pt. - alb

Subtitlu:
Myriad Pro Condensed - 44 pt. - alb

Subtitlu:
Myriad Pro Condensed - 44 pt. - alb

Subtitlu:
Myriad Pro Condensed - 44 pt. - alb

Paragraf:
Myriad Pro Condensed - 20 pt. - albastru/negru
Lorem Ipsum este pur și simplu o machetă pentru text a industriei tipografice. 
Lorem Ipsum a fost macheta standard a industriei încă din secolul al XVI-lea, 
când un tipograf anonim a luat o planșetă de litere și le-a amestecat pentru 
a crea o carte demonstrativă pentru literele respective.

Paragraf:
Myriad Pro Condensed - 20 pt. - albastru/negru
Lorem Ipsum este pur și simplu o machetă pentru text a industriei tipografice. 
Lorem Ipsum a fost macheta standard a industriei încă din secolul al XVI-lea, 
când un tipograf anonim a luat o planșetă de litere și le-a amestecat pentru 
a crea o carte demonstrativă pentru literele respective.

Paragraf:
Myriad Pro Condensed - 20 pt. - albastru/negru
Lorem Ipsum este pur și simplu o machetă pentru text a industriei tipografice. 
Lorem Ipsum a fost macheta standard a industriei încă din secolul al XVI-lea, 
când un tipograf anonim a luat o planșetă de litere și le-a amestecat pentru 
a crea o carte demonstrativă pentru literele respective.

Încheiere:
Myriad Pro Condensed - 44 pt. - negru

Mulțumire:
Myriad Pro Condensed - 44 pt. - albastru

Șabloanele pentru prezentările Power Point pot fi descărcate la adresa dci.upt.ro
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Aplicații electronice
Site-uri WEB

38

Crearea unor site-uri Web, aplicaţii electronice sau subdomenii upt.ro trebuie 
să respecte structura şi regulile de identitate vizuală aplicate în crearea 
site-ului www.upt.ro.
1.  În stânga se va afla sigla subdomeniului
2. În dreapta se recomandă postarea siglei UPT, urmată de trimiteri la 
traducerea site-ului în 1-2 limbi de circulaţie internaţională
3. Crearea unui motor de căutare cu ajutorul cuvintelor cheie
4. Meniul principal va fi unul orizontal (vezi exemplul de mai jos - www.
sc.upt.ro)

5. Fiecare buton principal va avea subdomenii care se afişează prin derulare verticală
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6. În pagina de start de se recomandă reluarea unor imagini (între 3-7) care anunţă evenimentele cheie. Acestea 
vor fi de actualitate în funcţie de gradul de interes şi noutate. 
7.  Se va respecta culoarea specifică fiecărei facultăţi
8. Se vor menţiona trimiteri către reţelele de socializare (în măsura în care sunt active paginile la care se face 
referire) şi alte link-uri utile
9. Organizarea informaţilor precum evenimente, noutăţi, arhivă sau alte informaţii spefice este la latitudinea 
fiecărei entităţi. 
10. Având în vedere că pagina web este în primul rând un instrument de comunicare cu exteriorul,  pe pagina 
facultății se vor integra și paginile web ale departamentelor cu care facultatea este asociată în mod tradițional. 
(vezi exemplul de mai jos - www.sc.upt.ro/ro/dcls)



Obiecte cu însemnele UPT
Totemuri
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Protocol UPT
Pixuri
Căni
Insigne/Pinuri
Broșuri
Newsletter 
etc.
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dci.upt.ro




