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Introducere
Centrul de Medicină Legală din
Republica Moldova este o instituție
publică de expertiză judiciară în domeniul
medicinii legale, orientată spre calitate,
imparțialitate și demnitatea umană.

Pentru ca instituția CML să fie recunoscută la orice nivel și în orice
context, este necesar ca logo-ul și toate elementele de identitate
vizuală să prezinte o anumită coerență grafică. Totodată,
elementele de identitate vizuală trebuie să fie incluse pe toate
materialele informative și de promovare pentru a lăsa impresia
de coeziune. Pentru dezvoltarea imaginii instituționale a fost
creat un concept unificat pentru materialele promoționale,
care respectă același stil și prezintă un model standardizat.

Ce este Manualul de identitate vizuală CML?
Manualul de identitate vizuală CML este ghidul oficial de
identitate vizuală a Centrului de Medicină Legală din Republica
Moldova. Acest ghid conține toate recomandările privitor la suma
elementelor vizuale (simbolurilor) prin care publicul recunoaște
instituția CML și prin care această instituție se diferențiază
de celelalte. Principalele simboluri CML sunt: stema, logo-ul,
drapelul, insignele, dar și alte elemente. Atunci când sunt
utilizate corespunzător recomandărilor din acest Manual.
Aceste simboluri contribuie la promovarea imaginii instituției.
Un concept de identitate vizuală unitar întărește imaginea în
percepția publicului, CML devenind, astfel, ușor de recunoscut.
Manualul de față vine cu anumite recomandări de utilizare
a simbolurilor CML atât pentru membrii instituției, cât și pentru
partenerii acesteia. Vedeți, în continuare, cum puteți contribui
la promovarea imaginii instituției prin intermediul unor
elemente simple, dar foarte importante, cum sunt materialele
informative, prezentările, cărţile de vizită ș.a.

Pentru ce este necesar acest Manual?
• realizarea materialelor promoționale, elementelor de
identitate vizuală, a documentelor și a materialelor digitale;
• editarea de publicații (inclusiv broșuri, pliante);
• organizarea evenimentelor;
• promovarea imaginii CML.

Centrul de Medicină Legală

Cui se adresează Manualul?
• membrilor CML;
• beneficiarilor;
• partenerilor.
Valorile Centrului de Medicină Legală:
• Calitate – oferirea serviciilor pertinente de înaltă calitate;
• Imparțialitate – concluzii medico-legale obiective
și nepărtinitoare;
• Demnitatea umană este un temei al drepturilor fundamentale
ale omului, care este inviolabilă și trebuie respectată, protejată.
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1.
Simbolistica instituției

Capitolul 1. Simbolistica instituției
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Simbolistica principală

MEDICINA AUXILIUM
JUSTITIAE

Simbolistica Centrului de Medicină Legală reprezintă elementele de identitate ale instituției, utilizate în toate
materialele de comunicare corporativă internă și externă. Simbolistica Centrului este formată din trei elemente
simbol principale: stema, drapelul și logo-ul instituției. Se recomandă utilizarea acestor elemente folosind
instrucțiunile exacte din Manual.

Capitolul 1. Simbolistica instituției
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Explicația semnificației stemei

Câmpul de argint al scutului stemei, devenind regulamentar alb în drapel,
este motivat de faptul că acest smalt este unul din cele mai specifice
domeniului medical, fiind culoarea igienei, curăţeniei, sterilităţii.
De asemenea, argintul/albul este și un simbol al corectitudinii, purității,
nevinovăției – calități necesare muncii de expert, mai ales în domeniul
medicinii legale.
Balanța reprezintă una din emblemele principale universale ale justiției
și se referă la componenta juridică a activității Centrului. Toiagul lui
Asklepios este, la rândul său, una din emblemele principale universale
ale medicinii și se referă la componenta medicală a activității Centrului.
Smaltul de azur/albastru al mobilelor heraldice sugerează ideea de cadru
natural, dat fiind faptul că albastrul este culoarea cerului, a infinitului,
a visului, a vieţii pașnice și libere, culoarea generală principală
a instituțiilor civile. În heraldică culoarea albastră este și un simbol
al fidelităţii și perseverenţei, culoarea identitară a civilizaţiei europene,
culoarea Europei unite.
Deviza „MEDICINA AUXILIUM JUSTITIAE” (Medicina (este) ajutorul justiţiei)
exprimă crezul angajaților Centrului.
A se citi regulamentul de folosire a stemei și a drapelului de la pagina 20.

Capitolul 1. Simbolistica instituției
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Drapelul CML
Drapelul reprezintă o pânză rectangulară (2:3) albă, având
în mijloc, într-o rolă de scut rectangular cu vârful rotunjit,
albastră, o balanţă cu braţele egale în echilibru peste care
broșează Toiagul lui Asklepios, în pal, totul de aceeași
culoare. Drapelul a fost elaborat în baza stemei, prin metode
specifice vexilologiei.
Franjuri de argint pe perimetrul pânzei, iar latura
de la hampă se festonează cu fir de argint;
Două șnururi de argint prinse de vârful hampei și terminate
cu ciucuri din același metal;
O panglică tricoloră în culorile Drapelului de Stat
al Republicii Moldova terminată cu franjuri de aur
și legată în fundă de vârful hampei;
Hampă confecţionată din lemn vopsit roșu închis, având
lungimea de 2,5 ori mai mare decât înălţimea pânzei
drapelului, iar talpa ferecată în metal;
Vârf standard pentru hampele drapelelor instituţiilor de stat
ale Republicii Moldova.

3
1/2

2

1

1/2
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La drapelul uzual cu hampă:
Drapelul uzual pentru hampă, de regulă, se îmbracă pe o
hampă ordinară, de vârful căreia se leagă o panglică tricoloră
în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova.
Înălțimea drapelului: 1000 mm
Lățimea: 1500 mm
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Insigna corporativă

Insigna de apartenență corporativă reprezintă o insignă de piept,
monometalică, de forma unui scut heraldic de tip rectangular cu vârful
rotunjit, de argint, încărcat cu o balanţă cu braţele egale în echilibru
peste care broșează Toiagul lui Asklepios, în pal, totul de azur, în incizie.
Pe verso, insigna este prevăzută cu un sistem de prindere de haină.

15 mm

18 mm
1:1

2:1
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Insigna de onoare
Insigna „Expert de Onoare” reprezintă o insignă de piept de forma unei stele de
argint ușor convexe cu opt colţuri, înscriindu-se într-un cerc imaginar cu diametrul
de 35 mm, fiecare colț fiind compus din câte o rază centrală piramido-formă,
flancată simetric de jumătăți de raze de același tip, descendente în trepte, și
încărcată cu un medalion rotund cu diametrul de 20 mm, de asemenea de argint.
Medalionul poartă în mijloc o balanţă cu braţele egale în echilibru peste
care broșează Toiagul lui Asklepios, în pal, totul de azur, în incizie. În exerga
medalionului, delimitată de cercuri liniare în relief, în partea superioară, cu litere
capitale de azur, este incizată legenda semicirculară „EXPERT DE ONOARE”, iar
peste partea inferioară broșează o cununiță deschisă, în relief, compusă din două
rămurele de laur unite jos cu o fundă.
În partea de jos a insignei, broșând peste medalion și razele Sud-Vest și Sud-Est
ale stelei, apare o eșarfă dispusă în arc de cerc bombat în sus, de argint, pe care,
cu litere capitale de azur, este incizată deviza: „MEDICINA AUXILIUM JUSTITIAE”.
Pe verso, insigna este prevăzută cu un dispozitiv de prindere de haină.

20 mm

35

22,5

13,5 mm

2:1
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Stemă, manual de utilizare
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Simbolurile stemei

Toiagul lui Asklepios, simbolul medicinei

Balanța, simbolul justiției

Forma de scut

Sloganul „MEDICINA AUXILIUM JUSTITIAE”

Capitolul 2. Stemă, manual de utilizare
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Geometria și spațierea
Zona de siguranță
Zona de siguranță este spațiul liber
recomandat pentru stemă și este indicat
cu scopul de a asigura lizibilitatea stemei
fără a se suprapune cu alte elemente grafice.
În această zonă nu este permisă amplasarea
nici unui element de machetare.
Zona de siguranță a stemei recomandată
este calculată după următoare formulă:
Zona de siguranță = 2x x – înălțimea panglicii
(eșarfa cu deviză)

x
2x

Capitolul 2. Stemă, manual de utilizare
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Dimensiunea minimă

Dimensiunea minimă, print

Dimensiunea minimă, online

25 mm

20 mm

2x
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100 px

75 px

Pentru a asigura lizibilitatea stemei pe diferite tipuri de materiale,
pentru mediul print și web, stema poate fi folosită la dimensiunea
minimă indicată mai sus.
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Specificațiile culorilor în palete
Nuanța stemei este un albastru nobil și corporativ, ce simbolizează profesionalismul, tehnologiile avansate și stabilitatea.
Pentru mediul online se folosește: RGB și HEX.
Pentru mediu print se folosește: CMYK și Pantone.
Culori secundare

RGB:
CMYK:
HEX:

23 94 255
91 63 0 0
#175eff
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RGB: 230 230 230
CMYK:
0 0 0 10
HEX:
#e6e6e6

RGB:
CMYK:
HEX:

000
0 0 0 100
#000000
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Variații coloristice ale stemei

Color

Capitolul 2. Stemă, manual de utilizare

Alb Negru

Outline
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Utilizarea incorectă

Nu se folosește
stema comprimată

Nu se folosește stema
inversată sau rotită

Nu se folosește stema
cu alte culori

Nu se folosește stema
cu contur

Nu se folosește stema
fără slogan, exceptând
reprezentarea ei pe drapel
și pe insigna corporativă

Nu se folosește doar
sloganul fără stemă

Nu se folosește stema
inversată

Nu se folosește stema
cu culori inversate

Capitolul 2. Stemă, manual de utilizare
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Utilizarea stemei cu integrarea Stemei de Stat
În caz de utilizare a stemei CML împreună cu Stema de Stat RM, este necesar ca acestea să fie
separate printr-o linie verticală. Ambele steme trebuie sa fie de aceeași dimensiune, în nici
un caz mai mare sau mai mică. La utilizarea stemelor se va ține cont de zonele de siguranță,
astfel încât elementele stemei să nu se intersecteze.

Capitolul 2. Stemă, manual de utilizare
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Capitolul 3. Logo, manual de utilizare
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Elementele logo-ului
Logo-ul este elementul principal al identității vizuale. Acesta constă din patru elemente simbol:
șarpele, Toiagul lui Asklepios, balanța și cartea în formă de scut.

logomark

logotype

slogan

Capitolul 3. Logo, manual de utilizare
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Explicația semnificației logo-ului
Logo-ul este elementul principal al identității vizuale. Acesta constă din patru elemente simbol: șarpele,
toiagul lui Asklepios, balanța și cartea în formă de scut. Mai jos sunt ilustrate semnificațiile fiecărui element:

Șarpe
Formează toiagul
și ADN

Capitolul 3. Logo, manual de utilizare

Toiagul lui
Asklepios

Balanța

Carte
Scut
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Versiunea de bază, orizontală
Versiunea de față va fi utilizată în momentul când nu avem restricții de spațiere. Atunci când avem mai mult spațiu
orizontal disponibil, vom folosi varianta de mai jos. Această versiune de logo cu slogan se folosește atunci când sunt
materiale de dimensiuni mai mari și când logo-ul nu este dublat de stemă.

Capitolul 3. Logo, manual de utilizare
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Versiunea de bază, verticală
Versiunea de față va fi utilizată în momentul când nu avem restricții de spațiere. Atunci când avem mai mult spațiu
vertical disponibil, vom folosi varianta de mai jos. Această versiune de logo cu slogan se folosește atunci când sunt
materiale de dimensiuni mai mari și când logo-ul nu este dublat de stemă.

Capitolul 3. Logo, manual de utilizare
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Versiuni simplificate ale logo-ului
Versiunile simplificate ale logo-ului și abrevierea vor fi utilizate în cazurile în care avem materiale
de dimensiuni mici, materiale unde este prezentă stema și nu este nevoie de versiunea de bază.

Versiunea orizontală

Capitolul 3. Logo, manual de utilizare

Versiunea verticală
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Versiuni lingvistice, engleză
Versiunea engleză va fi aplicată pe materiale, care
în continuare vor fi utilizate la evenimente, sau pe
documente cu caracter internațional.

Versiunea verticală

Versiunea oficială
Versiunea orizontală

Versiunea verticală

Capitolul 3. Logo, manual de utilizare
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Versiuni lingvistice, rusă
Versiunea rusă va fi aplicată pe materiale,
care în continuare vor fi utilizate la evenimente,
sau pe documente cu caracter internațional.

Versiunea verticală

Versiunea oficială
Versiunea orizontală

Versiunea verticală

Capitolul 3. Logo, manual de utilizare
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Geometria și spațierea, proporțiile logo-ului
Mărimile de bază și proporțiile elementelor blocului sunt indicate pe schemă.

MEDICINA AUXILIUM
JUSTITIAE

MEDICINA AUXILIUM
JUSTITIAE

Capitolul 3. Logo, manual de utilizare
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Dimensiuni minime, print
Zona de siguranță
La plasarea logo-ului pe diferite suporturi este necesară respectarea câmpurilor de securitate:
în aceste câmpuri nu este permisă plasarea nici unui element de machetare. Folosim
versiunea închisă, dimensiune minimă 10 mm, cu abreviere în interiorul scutului.

15 mm
MEDICINA AUXILIUM
JUSTITIAE

MEDICINA AUXILIUM
JUSTITIAE

CML
10 mm

Capitolul 3. Logo, manual de utilizare
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Dimensiuni minime, online
Zona de siguranță
La plasarea logo-ului pe diferite suporturi digitale, este necesară respectarea câmpurilor
de securitate: în aceste câmpuri nu este permisă plasarea niciunui element de machetare.
Folosim versiunea închisă, dimensiune minimă 30 pixeli, cu abreviere în interiorul scutului.

45 px
MEDICINA AUXILIUM
JUSTITIAE

MEDICINA AUXILIUM
JUSTITIAE

CML
30 px

Capitolul 3. Logo, manual de utilizare
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Specificațiile culorile în palete
În compoziția logo-ului s-a utilizat o paletă de culori formată din albastru (culoare principală),
alb și negru (culori secundare). Specificațiile culorilor în palete pentru diferite modele sunt
prezentate mai jos, în dependență de mediul în care va fi utilizat logo-ul.
Culori secundare

RGB:
0 13 167
CMYK: 100 94 23 15
HEX:
#000da7
Pantone: Reflex Blue C
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RGB: 255 255 255
CMYK:
0000
HEX:
#FFFFF

RGB:
CMYK:
HEX:

000
0 0 0 100
#000000
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Utilizarea gradientului
Pentru materialele digitale și materialele
de print la dimensiuni mari, a fost creat
gradientul albastru. Au fost selectate
două nuanțe de albastru din identitatea
vizuală și stabilirea unei treceri continue.

Capitolul 3. Logo, manual de utilizare
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Utilizarea logo-ului pe fundaluri color
Variații monocrom ale logo-ului
La plasarea logo-ului pe diferite suporturi colorate, este important să urmărim ca logo-ul să fie vizibil.
Este folosită versiunea color pe fundaluri de culori deschise și versiunea alb pe fundaluri de culori întunecate.

Varianta color

Capitolul 3. Logo, manual de utilizare

Varianta alb

Varianta monocrom
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Utilizarea incorectă a logo-ului

MED

ICIN
A
JUST AUXILIU
ITIA
M
E

MEDICINA AUXILIUM
JUSTITIAE

Nu se folosește
logo-ul comprimat

MEDICINA AUXILIUM
JUSTITIAE

Nu se folosește logo-ul
inversat sau rotit

MEDICINA AUXILIUM
JUSTITIAE

Nu se folosește logo-ul
cu alte culori decât cele
indicate

MUILIXUA ANICIDEM
EAITITSUJ

Nu se folosește logo-ul
fără slogan
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Nu se folosește doar
denumirea fără simbol

Nu se folosește logo-ul
inversat

Nu se folosește logo-ul
cu contur

MEDICINA AUXILIUM
JUSTITIAE

Nu se folosește logo-ul
cu textul amplasat aleatoriu

35

4.1.
Ghid de identitate vizuală
Fonturi și caractere

Capitolul 4. Ghid de identitate vizuală
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Font de bază
Fonturile Georgia sunt utilizate pe toate mediile de identitate corporativă. Raportul dintre dimensiuni, utilizarea
diferitelor stiluri și designul stilistic al textului este descris în secțiunile dedicate unor medii specifice.

Georgia

Regular
AĂÂÎBCDEFGHIJKlMNOPQRSȘTȚUVWXYZ
a ă â î b c d e f g h i j k l m n o p q r s ș t ț u v w x y z
АБВ ГД Е Ё Ж З И Й К Л М НОПРСТУФХ Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890
Italic
AĂÂÎBCDEFGHIJKlMNOPQRSȘTȚUVWXYZ
a ă â î b c d e f g h i j k l m n o p q r s ș t ț u v w x y z
АБВ ГД Е Ё Ж З И Й К Л М НОПРСТУФХ Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890
Bold
AĂÂÎBCDEFGHIJKlMNOPQRSȘTȚUVWXYZ
a ă â î b c d e f g h i j k l m n o p q r s ș t ț u v w x y z
АБВ ГД Е Ё Ж З И Й К Л М НОПРСТУФХ Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890
Bold Italic
AĂÂÎBCDEFGHIJKlMNOPQRSȘTȚUVWXYZ
a ă â î b c d e f g h i j k l m n o p q r s ș t ț u v w x y z
АБВ ГД Е Ё Ж З И Й К Л М НОПРСТУФХ Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890
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Font alternativ, sans serif
Dacă este imposibil să utilizați un font proprietar (de exemplu, în proiectarea web), fonturile familiei
Arial vor fi utilizate ca alternativă, cele care sunt incluse în sistemele de operare Windows și Mac OS.

Arial

Regular

AĂÂÎBCDEFGHIJKlMNOPQRSȘTȚUVWXYZ
aăâîbcdefghijklmnopqrsștțuvwxyz
1234567890
Italic

AĂÂÎBCDEFGHIJKlMNOPQRSȘTȚUVWXYZ
aăâîbcdefghijklmnopqrsștțuvwxyz
1234567890
Bold

AĂÂÎBCDEFGHIJKlMNOPQRSȘTȚUVWXYZ
aăâîbcdefghijklmnopqrsștțuvwxyz
1234567890
Bold Italic

AĂÂÎBCDEFGHIJKlMNOPQRSȘTȚUVWXYZ
aăâîbcdefghijklmnopqrsștțuvwxyz
1234567890
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Font pentru nevăzători
Pentru a facilita accesul la informații pentru persoanele nevăzătoare, s-a decis
duplicarea informațiilor cheie privind materialele selectate în scriptul braille tactil.
Pentru aceasta vom folosi RNIB Braille din biblioteca de fonturi Windows disponibilă
publicului. Este demn de remarcat faptul că acest tip de caractere nu are diacritice,
deci este necesar să simplificăm informațiile furnizate de acest tip de caractere.
https://www.wfonts.com/font/rnib-braille

RNIB Braille
Fontulpentrupersoanele
nevazatoare
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4.2.
Ghid de identitate vizuală
Stil grafic
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Fotografii de persoane
Se recomandă realizarea fotografiilor cu expunere corectă. Pe imagini poate fi amplasat
logo-ul Centrului de Medicină Legală, dar nu se recomandă scrierea denumirii Centrului.
Nu se recomandă utilizarea simbolisticii în cadrul expertizelor.
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Elemente de decor

Stilul ilustrațiilor

În ornamente și decoruri, logo-ul poate fi utilizat în calitate de „filigran”
(watermark).

Materialul ilustrativ trebuie realizat
într-un stil riguros, folosind culorile,
fonturile și proporțiile corporative.

Capitolul 4. Ghid de identitate vizuală
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Fundaluri
Atât pentru materialele
digitale, cât și cele print
putem folosi una din
iterațiile prezentate.

Logo watermark pe fundal alb

Fundal albastru-gradient fără watermark

Logo watermark pe fundal albastru

Logo watermark pe fundal albastru-gradient
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4.3.
Ghid de identitate vizuală
Elemente de identitate vizuală
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Carte de vizită, date personale
Cartea de vizită corporativă se realizează în baza grilei modulare cu pas de 5 mm.
Ea se realizează din carton alb cu densitatea minimă de 250 g/m2, folosind metoda
imprimării digitale sau a serigrafiei.

5mm

Dimensiuni: 90x50 mm
Material: 250g/m2
Imprimare: CMYK
Font: Georgia
Nume Prenume

Funcția
Datele de contact
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Carte de vizită, date generale
Cartea de vizită corporativă se realizează în baza grilei modulare cu pas de 5 mm.
Ea se realizează din carton alb cu densitatea minimă de 250 g/m2, folosind metoda
imprimării digitale sau a serigrafiei.

5mm

Dimensiuni: 90x50 mm
Material: 250g/m2
Imprimare: CMYK
Font: Georgia
Nume Centrului

Datele de contact
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Carte de vizită, Braille
Cărțile de vizită se realizează în baza grilei modulare cu pas de 5 mm. Ele se
realizează din carton alb cu densitatea minimă de 250 g/m2, folosind metoda
imprimării digitale sau a serigrafiei.

Dimensiuni: 90x50 mm
Material: 250g/m2
Imprimare: CMYK
Font: Braille reliefat
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Banner de perete
2x

Banner-ul de perete este utilizat în calitate de element
demonstrativ la diverse evenimente. Acesta este realizat
din materiale de calitate înaltă (pânză pentru banner sau
hârtie foto cu laminare pe 2 fețe 400 g/m2).
De regulă, nu folosim stema CML împreună cu textul, însă
există anumite excepții când le putem folosi împreună,
cum ar fi: banner de perete; banner roll-up; prezentare
PowerPoint, atunci cînd avem pagina de prezentare.

x

Dimensiuni: 300x150 cm
Material: banner fabric
Imprimare: CMYK
Font: Georgia

Fundal color
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Banner roll-up
80 cm

Banner-ul Roll-up este utilizat în
calitate de element demonstrativ
la diverse evenimente. Acesta este
realizat din materiale de calitate
înaltă (pânză pentru banner sau
hârtie foto cu laminare pe 2 fețe
400 g/m2).
De regulă, nu folosim stema
CML împreună cu textul, însă
există anumite excepții când le
putem folosi împreună, cum ar fi:
banner de perete; banner roll-up;
prezentare PowerPoint, atunci
cînd avem pagina de prezentare.
Dimensiuni: 80x200 cm
Material: banner fabric
Imprimare: CMYK
Font: Georgia
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4.4.
Ghid de identitate vizuală
Modele de documente
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Foaie cu antet,
Uz extern
Foaia cu antet este folosită pentru
documentele cu caracter oficial.
Aceasta conține stema Republicii
Moldova, stema CML, denumirea
Centrului, precum și datele de
contact ale instituției.
Foaia cu antet a instituției este
utilizată pentru fluxul extern
de documente. Foaia de antet
de uz extern are logo-ul CML ca
watermark. Dacă documentul
conține mai multe pagini, doar
prima va fi cu antet, iar celelalte
vor conține obligatoriu logo-ul
CML ca watermark. Documentele
ce utilizează foile de antet se
imprimă color, pe o singură parte
și sunt semnate doar de director
sau vicedirector, după caz.
Dimensiuni: 210x297mm
Imprimare: CMYK
Font: Georgia
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Foaie cu antet, uz extern
Versiunile lingvistice (engleză și rusă) vor fi utilizate pentru documente cu caracter internațional.
Română

Capitolul 4. Ghid de identitate vizuală
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Foaie cu antet,
Uz intern
Pentru foile cu antet, cereri și scrisorile
recomandate de uz intern, se folosește
stema împreună cu logo-ul CML. Foaia
cu antet a instituției este utilizată
pentru fluxul intern de documente.
Antetul este un element al identității
corporative și se aplică pe partea
superioară a documentelor, acesta
conține stema, logo-ul CML, datele de
contact, denumirea instituției, numărul
de ordine a documentului și datele
calendaristice pentru completarea
documentul.
Dimensiuni: 210x297mm
Imprimare: CMYK
Font: Georgia
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Comunicat de presă,
Uz extern
Comunicatul de presă este
utilizat pentru fluxul extern de
documente și reprezintă un anunț
adresat presei pentru a atrage
acoperire mediatică. În partea
superioară acesta conține stema
CML, Stema de Stat a Republicii
Moldova, datele de contact și
denumirea instituției. Comunicatul
de presă este completat în partea
inferioară din dreapta cu logo-ul
watermark CML.
Dimensiuni: 210x297mm
Imprimare: CMYK
Font: Georgia
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Raport de
expertiză
Raportul de expertiză este documentul
ce conține în partea superioară Stema
de Stat a Republicii Moldova, stema
CML, datele de contact, denumirea
instituției, numărul de ordine ș.a.
Dimensiuni: 210x297mm
Imprimare: CMYK
Font: Georgia
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Cerere de prestare a
serviciilor medico-legale
Cererea de prestare a serviciilor
medico-legale este un document
oficial prin care instituțiile sau
persoanele interesate pot solicita
probe cu caracter știinţific pentru
soluţionarea cauzelor penale,
civile sau de altă natură. Cererea
conține un antet cu stema CML,
denumirea instituției, numărul
de ordine a documentului, data
aplicării și logo-ul watermark.
Dimensiuni: 210x297mm
Imprimare: CMYK
Font: Georgia

Capitolul 4. Ghid de identitate vizuală

56

Cerere,
Uz intern
Cererea de uz intern este o foaie cu
antet utilizată pentru fluxul intern
de documente al instituției, cum ar fi:
cerere de angajare, concediu ș.a.m.d.
Cererea conține stema și logo-ul
CML, datele de contact, denumirea
instituției, numărul de ordine a
documentului, datele calendaristice
pentru completarea documentului,
numele și funcția solicitantului
și a adresantului.
Dimensiuni: 210x297mm
Imprimare: CMYK
Font: Georgia
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Diplomă internațională
Limba română
Diploma este actul oficial care
certifică pregătirea profesională
a unei persoane, un anumit
titlu, act eliberat unui
participant la evenimentele
oficiale sau cursurile de
creștere profesională, prin
care se recunoaște valoarea
deosebită al acestuia.
Dimensiuni: 297x210 mm
Imprimare: CMYK
Font: Georgia
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Diplomă internațională
Limba engleză
Diploma este actul oficial care
certifică pregătirea profesională
a unei persoane, un anumit
titlu, act eliberat unui
participant la evenimentele
oficiale sau cursurile de
creștere profesională, prin
care se recunoaște valoarea
deosebită al acestuia.
Dimensiuni: 297x210 mm
Imprimare: CMYK
Font: Georgia

Capitolul 4. Ghid de identitate vizuală

59

Diplomă internațională
Limba rusă
Diploma este actul oficial care
certifică pregătirea profesională
a unei persoane, un anumit
titlu, act eliberat unui
participant la evenimentele
oficiale sau cursurile de
creștere profesională, prin
care se recunoaște valoarea
deosebită al acestuia.
Dimensiuni: 297x210 mm
Imprimare: CMYK
Font: Georgia
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Diplomă internă
Limba română
Diploma este actul oficial care
certifică pregătirea profesională
a unei persoane, un anumit
titlu, act eliberat unui
participant la evenimentele
oficiale sau cursurile de
creștere profesională, prin
care se recunoaște valoarea
deosebită al acestuia.
Pentru diploma de uz intern,
se folosește logo-ul watermark
plasat pe centrul paginii
și stema CML sus.
Dimensiuni: 297x210 mm
Imprimare: CMYK
Font: Georgia
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4.5.
Ghid de identitate vizuală
Materiale digitale
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Imagine de fundal
pentru computere de serviciu
Pe masa de lucru a computerelor (desktop), care aparțin Centrului de Medicină Legală, se recomandă să fie
aplicată imaginea prezentată mai jos. Aceasta demonstrează apartenența instituțională a fiecărui utilizator în parte.

16:9 (1920x1080, 2560x1440, 3840x2160)

Capitolul 4. Ghid de identitate vizuală

63

Imagine de fundal
pentru laptop-uri de serviciu
Pentru tehnica portabilă imaginea de fundal a CML este obligatorie, din motiv de securitate, la scoaterea tehnicii din CML, pentru
ședințe, conferințe, etc. Aceasta demonstrează apartenența instituțională a fiecărui utilizator în parte.

16:10 (1680x1050,1920x1200)
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Imagine de fundal
pentru tablete de serviciu
Pentru tehnica portabilă imaginea de fundal a CML este obligatorie, din motiv de securitate, la scoaterea tehnicii din CML,
pentru ședințe, conferințe, etc. Aceasta demonstrează apartenența instituțională a fiecărui utilizator în parte.

4:3 (1600x1200, 2048x1536)
4:3 (1200x1600, 2048x1536)
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Imagini de fundal pentru
proiectoare standard și wide
Este obligatorie utilizarea imaginilor de mai jos pentru proiectoarele standard și wide.

16:9 (1920x1080)
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Template prezentare PowerPoint (16:9)
Se recomandă ca toți membrii CML să utilizeze acest șablon în crearea prezentărilor PowerPoint, mai ales în cazul
deplasărilor peste hotarele țării cu scop de participare la congrese, conferințe, activități de proiect ș.a. De regulă, nu
folosim stema CML împreună cu textul, însă există anumite excepții când le putem folosi împreună, cum ar fi: banner
de perete; banner roll-up; prezentare PowerPoint, atunci când avem pagina de prezentare.

Font:
Georgia
Capitolul 4. Ghid de identitate vizuală
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Template prezentare PowerPoint (16:9)
Se recomandă ca toți membrii CML să utilizeze acest șablon în crearea prezentărilor PowerPoint, mai ales în cazul
deplasărilor peste hotarele țării cu scop de participare la congrese, conferințe, activități de proiect ș.a. De regulă, nu
folosim stema CML împreună cu textul, însă există anumite excepții când le putem folosi împreună, cum ar fi: banner
de perete; banner roll-up; prezentare PowerPoint, atunci când avem pagina de prezentare.

Font:
Georgia
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Template prezentare PowerPoint (4:3)
Se recomandă ca toți membrii CML
să utilizeze acest șablon în crearea
prezentărilor PowerPoint, mai ales
în cazul deplasărilor peste hotarele
țării cu scop de participare la
congrese, conferințe, activități de
proiect ș.a. De regulă, nu folosim
stema CML împreună cu textul, însă
există anumite excepții când le
putem folosi împreună, cum ar fi:
banner de perete; banner roll-up;
prezentare PowerPoint, atunci când
avem pagina de prezentare.
Font:
Georgia

Capitolul 4. Ghid de identitate vizuală

70

Template prezentare PowerPoint (4:3)
Se recomandă ca toți membrii CML
să utilizeze acest șablon în crearea
prezentărilor PowerPoint, mai ales
în cazul deplasărilor peste hotarele
țării cu scop de participare la
congrese, conferințe, activități de
proiect ș.a. De regulă, nu folosim
stema CML împreună cu textul, însă
există anumite excepții când le
putem folosi împreună, cum ar fi:
banner de perete; banner roll-up;
prezentare PowerPoint, atunci când
avem pagina de prezentare.
Font:
Georgia
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4.6.
Ghid de identitate vizuală
Comunicare online
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Mesaj online publicat pe site-ul oficial

Mesajele online CML sunt niște pastile informative de uz intern (pagina oficială CML) sau extern (alte pagini
web), care oferă informații actuale referitor la activitatea CML. Pentru a realiza o identitate unică a acestor
mesaje se recomandă folosirea unui stil oficial în scrierea textelor și însoțirea pozelor care vor fi folosite
în aceste mesaje de logo-ul CML.
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Mesaj online publicat pe alte site-uri

Mesajele online CML sunt niște pastile informative de uz intern (pagina oficială CML) sau extern (alte pagini
web), care oferă informații actuale referitor la activitatea CML. Pentru a realiza o identitate unică a acestor
mesaje se recomandă folosirea unui stil oficial în scrierea textelor și însoțirea pozelor care vor fi folosite
în aceste mesaje de logo-ul CML.
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Semnătura E-mail
Semnătura E-mail este antetul
digital oficial care trebui să
însoțească toate scrisorile
oficiale expediate de angajații
CML. Aceasta conține numele
angajatului și funcția acestuia,
stema CML, adresa și datele
de contact ale instituției.
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Newsletter (Buletin informațional), mesaj standard
Newsletter-ul este un buletin
informațional (pe suport fizic
sau digital) expediat periodic
publicului, reprezentanților
mass-media sau altor
organizații pentru ai informa
asupra activităților și noutăților
din cadrul CML.
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Newsletter (Buletin informațional), mesaj urgent
Newsletter-ul este un buletin
informațional (pe suport fizic
sau digital) expediat periodic
publicului, reprezentanților
mass-media sau altor
organizații pentru ai informa
asupra activităților și noutăților
din cadrul CML.
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4.7.
Ghid de identitate vizuală
Materiale tipărite
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Flayer
Dimensiuni: 100x210 mm;
imprimare: 4+4 culori,
CMYK
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Invitație
Invitația este un document
special tipărit, bilet sau
scrisoare scurtă, prin care
reprezentanții societății
civile sau ale altor organizații
și instituții sunt invitați
la diverse evenimente
și activități ale CML.
Dimensiuni: 210x297mm
Imprimare: CMYK
Font: Georgia

Capitolul 4. Ghid de identitate vizuală

80

Felicitare
Felicitarea este un document
oficial ce conține adresarea
unor cuvinte de laudă sau
felicitare pentru un succes
obținut, sau cu prilejul unui
eveniment important, al unei
aniversări etc.
Dimensiuni: 210x297mm
Imprimare: CMYK
Font: Georgia
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4.8.
Ghid de identitate vizuală
Legitimații
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Legitimații de serviciu,
permis, ecuson
1. Legitimație de lucru:
Dimensiuni: 106x76 mm;
Imprimare: CMYK
2. Permis de acces:
Dimensiuni: 106x76 mm;
Imprimare: CMYK
3. Ecuson de serviciu:
Dimensiuni: 60x90 mm;
Imprimare: CMYK

Permis acces: vizitator

Permis acces: Mass-Media
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Legitimație de lucru
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4.9.
Ghid de identitate vizuală
Birotică
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Agendă datată A5
Dimensiuni: 148x210 mm;
Imprimare: bloc – 4+0 culori, CMYK
Coperta – 4+0, CMYK
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Agendă nedatată B5
Dimensiuni: 176x250 mm;
Imprimare: bloc – 4+0 culori, CMYK
Coperta – 4+0, CMYK
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Carnet spirală A5
Dimensiuni: 148x210 mm;
Imprimare: bloc – 1+0 culori, CMYK
Coperta – 4+0, CMYK, laminare
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Mape din piele artificială
Dimensiuni: 214x305 mm;
Imprimare: 4+0, CMYK,

Varianta 1: Embosare
Varianta 2: Serigrafie
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Mape bibliorafturi
Dimensiuni: 285x320 mm;
Insert: 50x150 mm;
Imprimare: 4+0, CMYK
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Mapă de prezentare pentru includerea materialelor informaționale
Dimensiuni: 214x305 mm
(400x454 mm cutter);
Imprimare: 4+0, CMYK
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Calendar de masă
Dimensiuni: 210x120 mm; 12 foi
Bază + spirală
Imprimare: 4 culori, CMYK
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Calendar de perete
Dimensiuni: 297x210 mm;
Imprimare: bloc – 1+0 culori, CMYK
Coperta – 4+0, CMYK, laminare
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Calendar, planner anual A0
Dimensiuni:
1189x841 mm,
Imprimare: 4 culori,
CMYK
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4.10.
Ghid de identitate vizuală
Suvenire și obiecte promoționale
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Suvenire

Breloc pentru chei
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Stilou
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Insignă cu suport metalic
Insigna cu suport metalic unde este reprezentat
logo-ul CML este oferită în calitate de suvenir.
Insigna CML semnifică apartenența la CML sau
participarea la activitățile și evenimentele
desfășurate de CML.
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Rucsac, geantă

Rucsac
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Geantă

97

Pungă, traistă, geantă ușoară

Din hârtie
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Din material

Din plastic

98

Sticle, monede, stegulețe
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4.11.
Ghid de identitate vizuală
Vestimentație
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Halat chirurgical, tricou polo,
haină de exterior
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4.12.
Ghid de identitate vizuală
Semnalistică
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Tăblie ușă
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Anexă
Regulamentul de utilizare a stemei
și drapelului Centrului de Medicină Legală

104

Regulamentul de utilizare a stemei și drapelului Centrului de Medicină Legală.
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (9)
din Legea cu privire la simbolurile publice și stabilește modul de utilizare a stemei și
drapelului Centrului de Medicină Legală de pe lângă Ministerul Sănătății al Republicii
Moldova.
2. Stema și drapelul Centrului de Medicină Legală de pe lângă Ministerul Sănătății sunt
simboluri publice corporative prin care se identifică Centrului de Medicină Legală.
3. Posesor de drept al stemei și drapelului Centrului de pe lângă Ministerul Sănătății
este Centrul de Medicină Legală.
4. Stema și drapelul pot fi utilizate ca simboluri publice numai după
înregistrarea acestora în Armorialul General al Republicii Moldova.
5. Stema și drapelul beneficiază de protecţie juridică în conformitate
cu actele normative în vigoare.
6. Încălcarea premeditată a prevederilor privind modul de utilizare
a stemei și drapelului, precum și profanarea acestora atrage
răspunderea prevăzută de legislaţie.
7. Responsabilitatea și controlul respectării prevederilor prezentului
regulament se pun în sarcina Directorului Centrului de Medicină
Legală de pe lângă Ministerul Sănătății.
II. Utilizarea stemei
8. Stema se amplasează pe sediile și edificiile Centrului, în birourile de
serviciu ale angajaţilor, precum și în alte încăperi ce aparţin Centrului.
9. Imaginea stemei poate fi reprodusă pe:
- sigiliile oficiale ale Centrului;
- formularele oficiale ale Centrului și ale subdiviziunilor ei structurale;
- bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) ale Centrului;
- diferite însemne heraldice derivate, vexilologice, medalistice,
faleristice și uniformistice, diplome și alte distincţii ale Centru;
- legitimaţiile angajaţilor Centrului;
- producţia poligrafică, fotografică, video și electronică a Centrului;
- produsele publicitare, informative, executate la comanda Centrului;
- timbre, plicuri, efecte poștale executate la comanda Centrului;
- diverse suvenire și obiecte de protocol.
10. Imaginea stemei poate figura în lucrările publicate și în expoziţiile ce ilustrează
activitatea știinţifică sau de creaţie a autorilor și a pictorului care au elaborat stema.
11. În alte cazuri, imaginea stemei persoanei juridice poate fi reprodusă
cu permisiunea Directorului Centrului.
12. În cazul în care stema Centrului va fi utilizată alături de Stema de Stat a Republicii
Moldova și/sau de alte steme corporative ale instituţiilor ierarhic superioare (stema
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Ministerului Sănătății etc.), și/sau de steme teritoriale, pe primul loc din stânga sau de
sus va fi amplasată Stema de Stat, celelalte steme ocupând o poziţie secundară faţă de
aceasta, mai la dreapta sau mai jos, fiind ordonate în legătură ierarhică. Dimensiunile
liniare ale stemei Centrului nu vor depăși dimensiunile ale Stemei de Stat și ale celorlalte
steme corporative și teritoriale.
III. Utilizarea drapelului
13. Drapelul original se păstrează în biroul de serviciu al Directorului sau în altă încăpere
destinată anumitor solemnităţi și se scoate în public, la decizia acestuia cu prilejul unor
ceremonii oficiale.
14. Drapelul uzual se arborează pe sediile Centrului, pe alte edificii care îi aparţin,
pe bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) cu prilejul unor acţiuni oficiale (parade,
demonstraţii, marșuri).
15. Drapelul original și drapelul uzual pot fi folosite în cadrul unor acţiuni oficiale, festive,
culturale, sportive, știinţifice, medicale.
16. Imaginea-etalon a drapelului poate figura pe:
- diferite însemne heraldice, vexilologice derivate, medalistice,
faleristice și uniformistice, pe diplome de onoare și pe alte
distincţii instituite de Centru;
- producţia poligrafică, fotografică, video,
cinematografică și electronică a Centrului;
- produsele publicitare, informative și similare
executate la comanda Centrului;
- timbre, plicuri și alte emisiuni și efecte
poștale executate la comanda Centrului;
- diverse suvenire și obiecte de protocol.
17. Imaginea drapelului poate figura în lucrările publicate și expoziţiile ce ilustrează
activitatea știinţifică sau de creaţie a autorilor și a pictorului care au elaborat drapelul.
18. În alte cazuri, imaginea drapelului poate fi utilizată cu permisiunea Directorului.
19. În cazul în care drapelul Centrului va fi arborat alături de Drapelul de Stat al Republicii
Moldova și/sau de alte drapele corporative ale instituţiilor ierarhic superioare (stema
Ministerului Sănătății etc.), și/sau de drapele teritoriale Drapelul de Stat va ocupa locul
de onoare, celelalte drapele ocupând o poziţie secundară faţă de acesta, mai la dreapta
sau mai jos, fiind ordonate în conformitate cu Legea privind Drapelul de Stat al Republicii
Moldova. Dimensiunile liniare ale drapelului Centrului, considerate după înălţimea pânzei,
nu vor depăși dimensiunile liniare ale Drapelului de Stat și/sau ale celorlalte drapele
corporative și teritoriale.
IV. Dispoziţii finale
20. Alte relaţii generate de utilizarea stemei și drapelului Centrului, care nu au fost
reflectate în prezentul regulament, vor fi reglementate de normele Legii cu privire
la simbolurile publice, de alte acte normative în domeniu.
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