
Manual de identitate vizuală v. 1.0
Mai 2021



Manual de identitate vizuală 2

O reprezentare grafică modernă și unitară a Consiliului Județean Bihor în toate 
mijloacele de comunicare, va avea un impact pozitiv atât în cadrul publicului, cât şi 
a partenerilor instituţiei. Fie că va fi vorba de colile cu antet, de cărţile de vizită, de 
pliante şi mape de prezentare sau de orice alt mijloc de comunicare vizuală, imaginea 
transmisă prin noua identitate va fi una coerentă, clară, riguroasă şi instituţională.

În acelaşi timp, noul set de reguli grafice are şi rolul de a transmite celor care 
lucrează în cadrul acestei instituţii că aparțin aceleiași echipe, o echipă conştientă de 
necesitatea unei abordări profesionale la nivel administrativ.
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Introducere01

de identitatea grafică a instituției sau de modalitatea de utilizare a manualului de 
identitate, rugăm trimiterea lor la adresa: registratura@cjbihor.ro

Regulile ce sunt stipulate în acest manual sunt unele esențiale pentru a obține 
coerența comunicării și pentru realizarea unei identități vizuale uniforme. Manualul 
servește ca un ghid de punere în aplicare a identității de către personalul aparatului 
administrativ sau de către persoanele ce produc materiale vizuale pentru instituția 
publică.

Acest manual prezintă regulile de utilizare ale identităţii vizuale a Consiliului Județean 
Bihor, stabilind principiile grafice și forma identităţii de bază, ce vor fi aplicate în 
diferite contexte. Scopul său este de a oferi Consiliului Judeţean Bihor o imagine 
ușor de recunoscut, coerentă, atunci când inițiază un proces de comunicare atât 
intern, cât și public.

Manualul prevede asigurarea utilizării corecte a elementelor de design grafic ale 
Consiliului Județean Bihor, în diverse tipuri de materiale şi aplicaţii: broșuri, afișe, 
publicații, prezentări interactive, cărți de vizită, documente de lucru, anunțuri, 
comunicate de presă sau orice alte materiale cu caracter informativ.

Manualul este alcătuit astfel încât să conțină informațiile necesare pentru crearea 
oricărui alt tip de material care nu se găsește în formatul de bază al acestui ghid, prin 
adaptarea regulilor grafice şi estetice prezentate. Pentru solicitări specifice legate 
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Sigla Consiliului Județean Bihor02

Sigla Consiliului Județean Bihor reprezintă elementul principal de identitate al 
întregii comunicări vizuale a Consiliului Județean Bihor.

Sigla Consiliului Județean Bihor este singurul element care poate fi folosit în 
comunicarea vizuală care implică instituția. 

Este foarte important ca sigla să fie folosită corect conform regulilor stabilite în 
cadrul acestui manual sau, pentru situațiile neprevăzute în acest manual, doar cu 
acordul Consiliului Județean Bihor.
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Sigla Consiliului Județean Bihor02

Principalele elemente de control ale siglei le reprezintă înălțimea și lățimea scutului 
din stema județului Bihor. În funcție de acesta sunt proporționate toate celelalte 
elemente componente ale siglei.

Astfel lățimea scutului (x), împarțită la jumătate (1/2 x), determină spațiul de 
siguranță din jurul siglei. De asemenea, un sfert din “x” il reprezintă distanța dintre 
stemă și wordmark (denumirea „Consiliul Județean Bihor”). “y” reprezintă înățimea 
scutului și ajută la determinarea înălțimii wordmark-ului și anume 1/3 y. Raportul 
dintre ”y” și “x” este de 1 : 0,9115

Proporții ale elementelor componente

X

y

1/2 X

1/2 X

1/2 y

1/2 y

1/2 X

1/4 X

1/3 y

91,15% x = y
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Dimensiunea minimă sub care nu este permisă reproducerea siglei Consiliului 
Județean este 6 mm înățimea scutului.

Spațiul liber obligatoriu în jurul siglei este minim jumătatea lățimii scutului (1/2 x) pe 
fiecare parte.

Dimensiunea minimă

Spațiul liber

X1/2 X

1/2 X

1/2 X

1/2 X

Sigla Consiliului Județean Bihor02
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Sigla Consiliului Județean Bihor02

Versiune verticală
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Sigla Consiliului Județean Bihor02

Versiune verticală
Spațiul de siguranță x 1/2 x1/2 x

x 1/2 x1/2 x
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Culorile principale care sunt acceptate pentru a colora fundalul siglei sunt cele 
menționate alăturat.

Culorile secundare vor fi folosite pentru elementele grafice adiacente.

Culori acceptate

Culori principale

Culori secundare

Galben
CMYK: 0; 26; 92; 0
RGB: 254; 192; 43 
HEX: #FEC02B
Pantone 123 C

Negru
CMYK: 0; 0; 0; 100
RGB: 35; 31; 32
HEX: #231F20
Pantone Black C

Gri
CMYK: 0; 0; 0; 50
RGB: 147; 149; 152
HEX: #939598
Pantone Cool Gray 7 C

Sigla Consiliului Județean Bihor02

Bluemarin
CMYK: 100; 83; 6; 29
RGB: 14; 52; 117
HEX: #0E3475
Pantone 654 C

Alb
CMYK: 0; 0; 0; 0
RGB: 255; 255; 255
HEX: #ffffff
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Formate acceptate, color, gri și monocrom

Monocrom negativ

Monocrom pozitiv

Color

Sigla Consiliului Județean Bihor02
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Formate nepermise

Nu inversați elementele siglei

Nu schimbați culorile siglei

Nu adăugați efecte siglei

Nu distorsionați sigla

Nu folosiți sigla la rezoluție scăzută

Nu adăugați elemente siglei

Nu schimbați fontul din siglă

Nu rotiți sigla

Nu plasați sigla pe imagini, doar pe culorile solide acceptate

Sigla Consiliului Județean Bihor02
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Fonturi03

Pentru unitate în realizarea și prezentarea materialelor grafice dar și pentru 
ușurința realizării lor în mod uzual, de către toți cei care lucrează în mod obișnuit cu 
documente, au fost alese familiile de fonturi Forum Regular, Cabin Medium și Cabin 
Bold.

Forum Regular este fontul principal și folosit pentru denumirea oficială a instituției. 
Dimensiunile și modul de încadrare a acesteia vor fi detaliate în capitolele ce 
urmează.

Cabin Medium și Cabin Bold sunt fonturile secundare, folosite pentru toate 
materialele imprimate și în cadrul tuturor documentelor elaborate.

https://fonts.google.com/specimen/Forum?query=forum

https://fonts.google.com/share?selection.family=Cabin:wght@500;700

Suita Microsoft Office

În cazuri excepționale, în care datorită unor limitări tehnice, nu vor putea fi folosite 
fonturile principale, recomandăm utilizarea fonturilor alăturate.

Fonturi folosite Forum Regular
A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a ă â b c d e f g h i î j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Cabin Medium
A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a ă â b c d e f g h i î j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Trajan Pro Regular
A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a ă â b c d e f g h i î j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Cabin Bold
A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a ă â b c d e f g h i î j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Calibri Regular
A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a ă â b c d e f g h i î j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Calibri Bold
A Ă Â B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a ă â b c d e f g h i î j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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04 Siglele aparatului de specialitate

Identitatea fiecărei entități din aparatul de specialitate este formată din sigla 
Consiliului Județean și denumirea oficială a entității respective.

Regulile de compunere a logoului, prezentate schematic în imaginea din dreapta, 
sunt:

• Distanța dintre zona denumirii entității din aparatul de specialitate și sigla 
Consiliului Județean este egală cu 1/4 din lățimea scutului;

• Înălțimea corpului de literă este egală cu 1/3 din înălțimea scutului;

• Distanța între rândurile denumirii instituției este de 1/4 din lățimea scutului;

• Spațiul minim liber în jurul logoului este egal cu jumătate din lățimea scutului 
pe fiecare parte.

Fontul folosit este Forum Regular pentru nivelul 1 și Cabin Medium pentru nivelul 2.

Compunerea logoului

Nivel 1 rând 1
Nivel 2

1/4 x

1/4 x

1/3 y

1/3 y

1/4
x

1/2 x

1/2 x

Nivel 1 rând 1
Nivel 1 rând 2
Nivel 2

1/4 x

1/4 x

1/3 y

1/3 y

1/3 y

1/4
x

1/2 x

1/4 x

1/2 x
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04 Siglele aparatului de specialitate
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04 Siglele aparatului de specialitate

Administrator public

Compartimentul resurse umane
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04 Siglele aparatului de specialitate

Director executiv

Director executiv adjunct

Serviciul financiar – contabil

Compartimentul patrimoniu

Compartimentul administrativ
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04 Siglele aparatului de specialitate

Director executiv

Manager public

Compartimentul transport
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04 Siglele aparatului de specialitate

Compartimentul juridic
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Aplicații de bază05

Documentele pe care Consiliul Județean Bihor le generează sunt însemnate ca şi 
cantitate. Este important ca la nivelul fiecărui departament să se acorde atenție 
modului în care sunt redactate documentele, prin respectarea și folosirea unitară a 
regulilor privitoare la colile cu antet.

Ghidul prezent își propune să definească atât câteva reguli generale de aranjare în 
pagină, dar şi să ofere câteva modele concrete. Având în vedere cantitatea mare de 
tipuri de documente, precum și modul diferit în care acestea se vor dezvolta în timp, 
aplicarea identității vizuale trebuie să fie parte a unui efort comun, această secțiune 
fiind una care se va actualiza permanent pe măsură ce vor fi stabilite soluții pentru 
diferite tipuri de documente.

Foile cu antet sunt trimise în format electronic, .pdf și .doc, formatizate, editabile.

Foile cu antet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Nr. din data

Domnului/Doamnei

C.J. Bihor, Parcul Traian 5
410033, Oradea
0259 410 181
0259 410 182
registratura@cjbihor.ro
cjbihor.ro
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Aplicații de bază05

Regulile pentru plasarea logoului și a textului în pagină sunt prezentate schematic în 
imaginea alăturată.

Înălțimea siglei Consiliului Județean Bihor este de 11.3 mm (lățimea scutului este de 
10.3 mm). Distanța față de marginile de sus și din stânga ale paginii este de 20 mm 
(de două ori lățimea scutului).

Textul este plasat la 55 mm față de marginea din stânga și la 20 mm față de marginea 
din dreapta. Fontul folosit este Cabin Medium 12pt. pentru text și 14 pt. pentru titlu.

Spațiul pentru contacte din josul paginii este plasat la 20 mm față de marginea din 
stânga a paginii și la 20 mm față de marginea de jos a paginii. Fontul folosit este 
Cabin Medium 6 pt.

Cuvintele “Prenume-Nume“ și “Funcția“ trebuie să fie scrise cu Cabin Bold 12 pt.

Formula de introducere este: 

“Către: …… (instituția)

Domnului/Doamnei……....... (prenume, nume, funcție)”

La finalul fiecărui document, va fi utilizată formula:

“Cu stimă,” urmată de semnătură/funcție.

 Plasarea logoului în pagină

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Nr. din data

Domnului/Doamnei

C.J. Bihor, Parcul Traian 5
410033, Oradea
0259 410 181
0259 410 182
registratura@cjbihor.ro
cjbihor.ro

20 mm

20 mm



2222



23



24Comunicat de presă
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Aplicații de bază05

Foaia cu antet, modelul pentru Hotărâri

Datorită specificului acestui gen de documente, foaia cu antet pentru Hotărâri va 
avea un aspect clasic, conform imaginii alăturate.

Fontul folosit este Cabin Medium 12pt. pentru text și 14 pt. pentru titlu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.



26Foaia cu antet, versiunea pentru Hotărâri 26



27Foaia cu antet, versiunea pentru Hotărâri, monocrom 27
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Cărțile de vizită

Aplicații de bază05

Cărțile de vizită reprezintă unul dintre materialele importante în comunicarea cu 
persoanele din exteriorul instituției. Este important ca acestea să fie executate 
profesionist, cu o atenție deosebită acordată păstrării calității suportului de 
imprimare și a imprimării.

Regulile de amplasare a elementelor în interiorul cărții de vizită sunt prezentate în 
imaginea alăturată.

20
 m

m

Prenume Nume
C.J. Bihor, Parcul Traian 5
410033, Oradea
0259 410 181
0259 410 182
prenume.nume@cjbihor.ro
cjbihor.ro

5mm

5mm



29Versiunea în limba română 29



30Versiunea în limba engleză 30
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Prezentare PowerPoint

Aplicații de bază05

Prezentarea PowerPoint este trimisă în format 
electronic. 
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Plicurile de corespondență

Aplicații de bază05

Plicurilor de corespondență li se aplică aceleași reguli de plasare a logoului instituției. 
Regulile de amplasare a elementelor plicurilor personalizate sunt prezentate 
în imaginea alăturată. Este recomandată preimprimarea acestora în ateliere 
specializate.

C.J. Bihor, Parcul Traian 5
410033, Oradea
0259 410 181
0259 410 182
registratura@cjbihor.ro
cjbihor.ro

C.J. Bihor, Parcul Traian 5
410033, Oradea
0259 410 181
0259 410 182
registratura@cjbihor.ro
cjbihor.ro
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registratura@cjbihor.ro

Prezentul ghid de identitate vizuală a Consiliului Județean Bihor se află la prima 
sa versiune. El urmează să fie actualizat, în timp, cu alte contexte de utilizare a 
principiilor de design și a elementelor vizuale și cu alte exemple de utilizare a 
acestora.

Pentru oricare dintre aplicaţiile prezentate în prezentul ghid, stau la dispoziţia celor 
interesaţi şi machetele de realizare în format electronic.

Vă invităm să ne contactați pentru a ne oferi feedback sau pentru orice alte solicitări 
specifice ați avea, la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro

Cabinetul președintelui vă stă la dispoziție, oferindu-vă informații, suport și 
răspunsuri la întrebări.

Vă mulțumim și așteptăm mesajele dumneavoastră.
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C.J. Bihor, Parcul Traian 5, 410033, Oradea
0259 410 181
0259 410 182
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