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DOCSOC - Excelenţă, inovaţie şi interdisciplinaritate în studiile 

doctorale şi postdoctorale în sociologie 

Identitatea vizuală a Școlii doctorale de sociologie 

Introducere 
Scopul acestui document este de a prezenta elementele grafice cu caracter identitar ale 

Şcolii Doctorale de Sociologie în vederea recunoaşterii, utilizării corecte  şi coerente precum şi şi 

promovării identităţii acesteia. În cadrul acestui document vor fi descrise: logo-ul (caracteristici 

cromatice şi geometrice, fonturi), reguli de utilizare, aplicaţii, exemple de utilizare corectă precum şi 

erori posibile de reprezentare grafică. 

 Semnătura vizuală 

DESCRIERE: Semnătura vizuală a Şcolii Doctorale de Sociologie este reprezentată de un simbol cu 

următoarele caracteristici:  

Caracteristici geometrice: 

-  formă romboidală cu unghiuri rotunjite 

-  laturi egale ca lungime 

Caracteristici cromatice şi de formatare a textului pentru printuri şi reprezentări în 

documentele în format electronic: 

- Culoare: albastru cu modificare de nuanţă de la deschis la închis pornind de la partea 

superioară  la cea inferioară a siglei  

- Textul din logo cuprinde următoarele componente redactate cu fonturi distincte: 

„SOCIOLOGIE” /  „SCOALA DOCTORALA DE SOCIOLOGIE” / „UNIVERSITATEA BUCURESTI” 

- Fonturi albe 

- Textul este scris cu majuscule  

- Textul este aliniat pe latura stângă-inferioară a rombului 

 

Specimen pentru reprezentările color: 

 



 

 

 Specimene admise pentru reprezentările alb-negru: 

 
 

 

 Amplasare şi dimensiuni: 

- Logo-ul  va trebui să aibă o dimensiune suficientă pentru a permite citirea cu uşurinţă a 

textului inscripţionat . Se recomandă ca dimensiuni minime: diagonala rombului = 2.5 cm  

- Sigla  poate fi amplasată în partea superioară dreapta, inclusiv astfel încât colțurile să fie 

invizibile prin trunchiere, cu condiția ca textul siglei să fie clar vizibil  

- Sigla poate fi amplasată stânga sus în cazul prezenţei altor antete/semnături instituţionale 

- Sigla nu tebuie  fie obstrucţionată de alte elemente grafice, poze, text sau alte elemente. 

- Pentru ca sigla să aiba vizibilitate optimă, trebuie să fie separată întotdeauna de celelalte 

elemente (poze, elemente grafice, sigle partenere, zone de text, margini) printr-o zonă de 

siguranţă. 

- Pentru siglele inserate complet în document, în zona stânga sus a antetului, zona de 

siguranţă este de 0.5 cm în jurul siglei 

 

Exemple de utilizare incorectă a siglei: 

- Distorsiuni ale 

formei: 

 
 

 

 

- Tonuri de 

culoare 

distorsionate 

 

  

 



 
 

II. Aplicaţii/exemple: 

Document color: 

 

Document alb-negru: 

 



 
Power-Point color 

 

 

 

Exemplu de utilizare-aplicare corectă a siglei pe pagina web: 

 

 

 



 
Formatarea textelor: 

 

 

 

Font: Candara 

sau Calibri, 16-

28, Bold, 

Centered 

Font: Candara 

sau Calibri, 12-

16, Bold, left 

 

Font: Calibri, 11 

Paragraph: Line 

spacing: Multiple at 

1,15 

 


