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Introducere
Manualul de indentitate vizuală al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România cuprinde sistemul de utilizare a elementelor de
identitate vizuală a organizației în procesele de comunicare internă și externă.
Rolul manualului este de evitare a utilizărilor eronate ale elementelor de identitate vizuală
a organizației în ceea ce privește cromatica, dimensiunea, proporțiile și amplasarea.
Funcția principală a manualului este asigurarea de procese corecte de comunicare vizuală
pentru susținerea și dezvoltarea imaginii organizației prin transmiterea unui mesaj de
unitate, în concordanță cu documentele fundamentale ale acesteia.
Conceptul de identitate vizuală se referă la un suma elementelor vizuale prin care
organizația este recunoscută și diferențiată de alte organizații din același domeniu
profesional.
Managementul identității vizuale a OAMGMAMR urmărește:
- Folosirea elementelor de identitate vizuală în mod unitar la nivelul întregii
organizații;
- Definirea regulilor grafice pentru realizarea tuturor documentelor și materialelor
prin care se asigură comunicarea vizuală internă și externă a organizației;
- Reglementarea folosirii semnăturii vizuale a organizației.
Logo-ul OAMGMAMR a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.411 din 8.07.2013.

Numele organizației
Numele organizației este un element de identitate fundamental, care nu poate lipsi din
nicio ipostază de prezentare vizuală a acesteia.
În orice proces de comunicare numele organizației trebuie folosit în formă corectă şi
completă.
Numele corect şi complet al organizației este Ordinul Asistenților Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților Medicali din România, conform Ordonanței de Urgență
nr.144/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 785 din 24.11.2008.
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Alte variante acceptate sunt:
- OAMGMAMR – această formă este standardizată, nu sunt admise puncte după
fiecare literă;
- Ordinul - această formă scurtă a numelui este permisă doar atunci când numele
complet a fost folosit anterior cel puţin o dată în respectivul text;
- The Order of Romanian Nurses, Midwives and Medical Assistants in Romania –
aceasta este traducerea oficială, în limba engleză, a numelui organizației.

Logo-ul organizației
Semnătura vizuală, logo-ul sau sigla, reprezintă cel mai important element de identitate
vizuală al OAMGMAMR.
Semnătura vizuală va fi utilizată pe toate materialele de comunicare ale organizației
descriese în prezentul manual. Semnătura vizuală susţine personalitatea mărcii
OAMGMAMR, asigură recunoaștere vizuală și memorabilitate în raport cu alte organizații
din același domeniu profesional, și transmite un mesaj unitar privind identitatea, aspirația,
profesionalizamul și dedicarea membrilor OAMGMAMR.
Pentru unitate de imagine, coerență si consecvență în transmiterea mesajelor vizuale,
folosirea siglei organizației va respecta întotdeauna caracteristicile stabilite în Manualul de
identitate vizuală.
Semnătura vizuală nu va fi sub nicio formă modificată. Sunt admise excepții numai în
cazurile descrise în prezentul manual.
Logo-ul OAMGMAMR este:
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Elementelele de identitate vizuală ale logo-ului
Structura semnăturii vizuale este clasică, fiind formată din logotip și descriptor.

Elementele care compun sigla OAMGMAMR sunt:
- Crucea roșie;
- Cercul;
- Drumul ascendent;
- Text – numele organizației.
Crucea roșie simbolizează profesia medicală, angajament, dăruire.
Cercul, o curbă perfect închisă, simbolizează unitate, integritate. Din perspectivă spațială
poate sugera o sferă, simbolizând unitate, control/autocontrol, sau poate sugera o spirală,
simbolizând integritare, responsabilitate, evaluare continuă prin revenire ciclică în același
punct dar pe un plan superior.
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Drumul ascendent simbolizează progres, reînnoire continuă, aspirații, standarde,
profesionalism.
Proporțiile

Mesajul
Mesajul pe care îl poarta sigla OAMGMAMR este profesie, progres, unitate, forță,
responsabilitate.
Elementele care compun sigla, împreuna comunică:
- Identitatea profesională;
- Identitatea națională;
- Valorile organizației;
- Aspirațiile organizației.
Culorile
Culorile folosite în alcătuirea siglei OAMGMAMR sunt:
- Roșu;
- Alb;
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- Negru.
Pentru culoarea roșu codurile sunt:
C
M
Y
K

10
100
78
15

Pantone 187C

Simbolurile culorilor sunt:
- Roșu: viață, pasiune pentru profesie, angajament;
- Alb: puritate, integritate;
- Negru: fermitate, forță.
Caracteristicile textului
Caracteristicile de font ale textului sunt: Arial, bold, culoare negru.
Textul respectă regulile de gramatică a limbii române, folosindu-se întotdeauna diacritice.
Literele de la inceputul cuvintelor care compun denumirea organizației sunt majuscule, cu
excepția primelor litere ale particulelor “și” și “din”, care nu sunt majuscule.
Amplasarea in pagină
Sigla organizației este amplasată de regulă în partea din stânga sus a oricărui document sau
material vizual.
Excepții de la această regulă sunt următoarele:
- încadrarea într-o bandă de sigle ale mai multor entități reprezentând autorități
naționale sau internaționale, caz în care poate fi în locul alocat în cadrul benzii de
sigle create pentru proiectul sau evenimentul comun;
- încadrarea într-o bandă de sigle ale mai multor entități reprezentând organizații
naționale sau internaționale, caz în care poate fi în locul stabilit de comun acord în
cadrul benzii de sigle create pentru proiectul sau evenimentul comun;
- amplasarea pe drapelul organizației, poziție stabilită în cadrul manualului de
identitate vizuală a Ordinului;
- amplasarea pe materiale vizuale verticale, poziție stabilită în cadrul manualului de
identitate vizuală a Ordinului;
- amplasarea pe materiale vizuale de dimensiuni foarte mici, poziție stabilită în cadrul
manualului de identitate vizuală al Ordinului;
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-

amplasarea pe documente de declinare a identității și/sau a unei calități oficiale,
poziție stabilită în cadrul manualului de identitate vizuală a Ordinului.

Imprimări
Pentru sigla organizației fundalul este alb.
În cazul imprimărilor pe documente sau materiale vizuale cu fundal de altă culoare se va
folosi imaginea siglei încadrata intr-un pătrat alb, conform exemplului următor:

Situațiile acceptate de utlizare a siglei în format modificat
Excepții de folosire a siglei pe un fundal de altă culoare, fără textul circular
- fixarea imaginii siglei pe material textil prin broderie, conform exemplelor
următoare:

-

timbrul sec, a cărei realizare este reglementată de norme specifice;
imprimarea prin ambosare, pe materiale diverse.

Folosirea elementelor grafice ale siglei, fără text
Este acceptată numai pentru:
- fixarea imaginii pe material textil prin broderie;
- imprimarea prin ambosare, pe materiale diverse;
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-

folosirea siglei pe un spațiu vizual mai mic de 9 cm pătrați (pătrat cu latura de 3 cm),
ex. insigne, personalizare de materiale promoționale, altele.

Folosirea siglei în versiune alb-roșu
Este acceptată numai pentru ștampilele organizației, respectiv ștampilele folosite pentru
documente emise la nivelul biroului central sau al filialelor, care vor avea următoarele
caracteristici:
- diametru 40 mm;
- amprenta roși;
- text compus din denumirea organizației, conform design-ului siglei, cu includerea, în
partea de jos, pe un semicerc interior a textului “Filiala Bistrița-Năsăud” (exemplu),
pentru ștampilele filialelor, sau a unui cod numeric pentru departamentele biroului
național.

Folosirea siglei în versiune fundal
Este acceptată pentru:
- documentele folosite în relația cu mass-media, precum comunicate de presă,
invitații pentru participarea reprezentanților mass-media la evenimente ale
organizației, altele; în cazul comunicatelor de presă singura formă de document
acceptată pentru comunicarea cu mass-media este coala cu antet și siglă versiune
fundal standardizată stabilită prin manualul de identitate vizală a organizației;
- documente standardizate în prezentul manual, ex. Legitimația;
- documente și prezentari al căror conținut se referă exclusiv la activități privind
organizația: reglementări, informări, rezultate importante, sumare de rapoarte,
comunicate externe (colaboratori, parteneri), în care se urmărește o mărirea a
impactului vizual; în acest caz este o recomandare.
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Drapelul
Drapelul este un element de identitate vizuală care este compus din:
- sigla organizației;
- numele organizației.
Forma este dreptunghiulară, cu mărimea laturilor conform proporției înălțimea=1/3 din
lățime.
Dimensiunile standardizate ale drapelului organizației sunt:
- 150cm Lățime/100cm Înălțime.
Amplasarea pe drapel a siglei organizației de face central, orizontal, în treimea mijlocie a
înălțimii acestuia.
Amplasarea numelui organizației se face central în treimea inferioară a înălțimii drapelului,
conform modelului standardizat, respectându-se toate indicațiile acestuia.
Spaîul de siguranță stabilit este de 150mm față de laturile superioară și inferioară ale
drapelului.

OAMGMAMR - Manual de identitate vizuală
Aprobat prin Hotărârea nr. 16 a Consiliului Național al OAMGMAMR
din data de 27/03/2015

Pag. 9

O versiune a drapelului realizată la o scară mult mai mică, acceptată în cadrul organizației,
este fanionul sau steagul de masă, folosit ca element de identitate vizuală în spații care nu
permit amplasarea unui drapel.
Forma fanionului - în lucru, se va decide la CN.
Amplasarea siglei și amplasarea numelui organizației pe fanioane se fac conform regulilor
pentru drapel, adaptate la dimensiunile și forma fanionului; singura modificare la aceste
reguli este numele organizației, care la fanion se marchează prin acronimul OAMGMAMR.

Antetul
OAMGMAMR emite atât documente oficiale cât şi neoficiale, de uz intern și extern. Pentru
ca toate acestea să exprime atât identitatea organizației, cât şi coerenţă şi consecvenţă
vizuală, este recomandată utilizarea antetului pe documente și corespondență.
Foaia cu antet reprezintă o construcţie grafică formată din două zone: zona identitară şi
zona de conţinut.
Zona identitară este standardizată, conform documentelor prezentate în acest manual, la
aceasta nu sunt admise modificări cromatice sau de conținut.
Zona identitară conține:
- Sigla, în partea stângă;
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-

În continuare caseta cu elementele de identificare ale OAMGMAMR, respectiv
numele organizației și datele de contact;

În subsolul paginii, aliniate spre dreapta, se regăsesc adresa poștală și informații privind
organizația (înregistrări, fiscală și operator de date).
Zona de conținut, folosită pentru redactarea documentelor, este separată de zona identitară
prin linii. Zona de conținut are margini prestabilite, pentru un aspect cât mai degajat,
respectiv 2.54cm. Acestea pot însă suferi modificări, în funcţie de cerinţele documentului.
Fontul standardizat pentru toate documentele interne și externe ale OAMGMAMR este
Cambria 12, spațiere 1.15.
Document standardizat pentru Biroul național al OAMGMAMR
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Document standardizat pentru filialele OAMGMAMR (exemplu)

Declinarea identității și/sau a unei calități oficiale
Legitimația
Este documentul care asigură identificarea liderilor organizației și a personalului angajat, și
permite consolidarea unei imagini pozitive a instituției.
Legitimația este editată de către departamentul de resurse umane al biroului național al
organizației, și este standardizată la nivelul întregii organizații.
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Elementele standardizate sunt:
- dimensiunea 100mm/60mm (lățime/înălțime), format orizontal;
- font Cambria, mărime12;
- poziția fotografiei;
- poziția ștampilei;
- amplasarea datelor de identificare personală (numele) și a poziției în cadrul biroului sau
al departamentului;
- spațiul de siguranță de 2 mm pe laturi;
- policromie;
- imprimare pe carton alb.
Format Față

Format Verso

OAMGMAMR - Manual de identitate vizuală
Aprobat prin Hotărârea nr. 16 a Consiliului Național al OAMGMAMR
din data de 27/03/2015

Pag. 13

Cartea de vizită
Cartea de vizită reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente de comunicare atât
personale, cât şi instituţionale, de aceea coerenţa vizuală identitară este foarte importantă
în acest caz.
Cartea de vizită este utilizată pentru identificarea liderilor și personalului angajat al
organizației, ca reprezentanti ai organizației, permitand, in acelasi timp, popularizarea
identitatii vizuale catre publicul tintit.
Cărțile de vizită sunt standardizate la nivelul întregii organizații.
Elementele standardizate sunt:
- dimensiunea 85mm/50mm (lățime/înălțime), format orizontal
- sigla și denumirea organizației conform modelului standardizat: fontul pentru denumirea
organizației Cambria, mărime 13.5, bold, roșu
- prenume și nume: centrat, font Cambria, mărime 19, Bold, negru
- funcția: centrat, font Cambria, mărime 15.5, negru
- date e contact laterale, conform modelului standardizat: adresa în partea lateral stânga,
telefon, email, web lateral dreapta, font Cambrie, mărime 10, negru
- zona de siguranță pe toate laturile, 2mm.
Carte de vizită pentru Biroul Național
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Carte de vizită pentru filiale

Cardul profesional
Cardul profesional este un documente de identificare supus unor reglementări specifice.
Cardurile profesionale sunt standardizate la nivelul întregii organizații.
Elementele standardizate sunt:
- amplasarea siglei;
- amplasarea denumirii organizației.
Ecusonul
Se utilizeaza de către personalul OAMGMAMR în cadrul evenimentelor publice organizate
de către organizație, permițând identificarea organizațională și stabilirea unui cadru corect
pentru susținerea unei comunicări eficiente cu publicul.
Ecusonul este editat de către echipa de organizare a evenimentului și este parțial
standardizat.
Elementele standardizate sunt:
- dimensiunea 100mm/70mm (înălțime/lățime), format vertical;
- font Cambria, mărime 12;
- amplasarea datelor de identificare personală (numele) și a poziției în cadrul biroului, al
departamentului sau al evenimentului;
- spațiul de siguranță de 2 mm pe laturi;
- policromie;
- imprimare pe carton alb.
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Amplasarea siglei OAMGMAMR se face conform reglementărilor prezentului manual
privind sigla, respectiv în antetul documentului, sau după caz, în banda de sigle a
evenimentului.
Legitimația de acces
Se utilizează pentru accesul ocazional la evenimente, vizite, activități ale organizației,
identificarea organizațională și stabilirea unui cadru corect pentru susținerea unei
comunicări eficiente cu publicul.
Legitimația de acces este editată la nivel de filială de către echipa de organizare a
evenimentului și este un document parțial standardizat.
Elementele standardizate sunt:
- dimensiunea 100mm/60mm (lățime/înălțime), format orizontal;
- font Cambria, mărime 12;
- amplasarea datelor de identificare personală și a calității oficiale în cadrul evenimentului
sau vizitei;
- spațiul de siguranță de 2 mm pe laturi;
- policromie;
- imprimare pe carton alb.
Amplasarea siglei OAMGMAMR se face conform reglementărilor prezentului manual
privind sigla, respectiv în antetul documentului, sau după caz, în banda de sigle a
evenimentului.

Documente emise la nivel de filială
În categoria documentelor emise de filială sunt încadrate următoarele tipuri de documente:
- Aviz de liberă practică;
- Certificat de membru;
- Certificat curs;
- Diplomă;
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-

Documente eliberate la solicitrea membrilor: recomandări, caracterizări.

Ca regulă generală, toate aceste documente trebuie să conțină sigla organizației în antet, în
partea stânga sus a paginii, și denumirea oranizației.
Avizele, Certificatele de membru și Certificatele de curs sunt generate automat de
programul informatic, și sunt supuse unor reguli specifice privind conținutul.

Diplomele pentru participarea la evenimente sunt parțial standardizate, fiind obligatorii
amplasarea siglei și denumirii organizației în partea stânga sus a documentului, dacă sunt
emise în cadrul activităților OAMGMAMR. Pe diplomele emise în cadrul activităților
derulate în colaborare cu alte entități sigla și denumirea organizației pot fi amplasate, după
caz, în banda de sigle poziționată conform unui set de reguli specifice.
Recomandările și caracterizările emise la solicitarea membrilor sunt realizate pe coala cu
antet, conform reglementării stabilite în acest manual.
Formularele folosite în cadrul activității departamentelor Financiar și Resurse umane sunt
reglementate de legislația în vigoare, nu fac subiectul prezentului manual.
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Documente de informare și prezentare
Categoria documentelor de informare și prezentare include următoarele tipuri de
documente:
- Materiale de presă;
- Banner;
- Afişe/postere;
- Pliante;
- Broşuri;
- Prezentări electronice.
Materiale de presă – Toate materialele de presă emise de Ordinul Asistenţilor Medicali,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se redactează pe coala cu antet
standardizată. Nu este admisă nici o modificare la documentul standardizat.
Model standardizat pentru materialele de presă
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Celelalte documente de informare și prezentare trebuie să conțină sigla organizașiei în
antet, în partea stânga sus a paginii, și denumirea oranizației, conform reglementărilor de
utilizare a siglei stabilite în prezentul manual la capitolul Logo.
Prezentările executate în MS PowerPoint vor avea afișate sigla și denumirea organizației
cel puțin în primul și ultimul slide, cu respectarea standardelor stabilite în prezentul
manual.
Excepții privind amplasarea siglei pe documente de informare și prezentare:
- amplasarea pe materiale vizuale verticale: sigla poate fi poziționată pe linia de
mijloc, de regulă în partea de sus a materialului;
- încadrarea într-o bandă de sigle ale mai multor entități reprezentând autorități și
alte entități naționale sau internaționale, caz în care poate fi în locul alocat în cadrul
bezii de sigle create pentru proiectul sau evenimentul comun.

Materiale promoţionale
Categoria materialelor promoționale include următoarele tipuri de obiecte:
- Agende;
- Calendare;
- Carnete de notițe;
- Genți;
- Mape;
- Pixuri;
- Textile;
- Insigne;
- Altele.
Amplasarea siglei organizației pe materiale promoționale se face de regulă în partea
stânga sus a paginii sau a obiectului, respectându-se reglementările privind sigla și
denumirea organizației, stabilite în prezentul manual.
Excepții privind amplasarea siglei pe materiale promoționale:
- amplasarea pe materiale vizuale de dimensiuni foarte mici, exemplu pixuri;
- încadrarea într-o bandă de sigle ale mai multor entități reprezentând autorități și
alte entități naționale sau internaționale, caz în care poate fi în locul alocat în cadrul
bezii de sigle create pentru proiectul sau evenimentul comun;
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Dintre toate materialele promoționale, insigna este singura standardizată, având
următoarele caracteristici:
- forma: cerc;
- dimensiune: raza 20mm (caz în care se va insera denumirea organizației în cadrul
textului circular), sau raza 10mm (caz în care imaginea este doar sigla simplă, fără
text);
- fond alb;
- policromie.

Materiale de uz logistic
Categoria materialelor de uz logistic include următoarele tipuri de obiecte:
- Plicuri;
- Etichete pentru mape, bibliorafturi sau alte suporturi de organizare și arhivare;
- Etichete pentru CD sau DVD.
Amplasarea siglei organizației pe materiale de uz logistic se face de regulă în partea stânga
sus a paginii sau a obiectului, respectându-se reglementările privind sigla și denumirea
organizației stabilite în prezentul manual.
Plicurile pentru corespondență vor avea în partea superioară construcția grafică folosită în
cazul antetului, sigla denumirea şi adresa OAMGMAMR fiind așezate în partea din stânga
sus a plicului, spațiul dedicat adresei destinatarului fiind poziţionat în dreapta jos.
Cele mai utilizate formate de plic sunt C4, C5 si DL, iar personalizarea acestora este
recomandată prin modelele prezentate în prezentul manual.
Etichetele pentru CD sau DVD sunt parțial standardizate; standardul se referă numai la:
- policromie;
- amplasarea siglei organizației în spațiul vizual superior, conform modelului prezentat în
manual de identitate vizuală;
- font Cambria.
Dimensiunea siglei poate varia, în funcție de spațiul necesar pentru celelalte elemente ale
etichetei. Fondul și culorile folosite pentru grafica etichetelor pot deasemenea să fie
diferite, în funcție de temă.
Modelele recomandate pentru materialele de uz logistic sunt următoarele:
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Model recomandat pentru plic DL

Model recomandat pentru plic C5 și C4
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Model recomandat pentru etichete CD sau DVD

Publicaţii
Toate publicațiile OAMGMAMR trebuie să respecte următoarele reguli generale:
- respectarea amplasării, fonturilor, culorii și dimensiunii privind sigla organizației,
stabilite de prezentul manual;
- amplasarea siglei pe coperta publicației;
- prezentarea elementelor de identitate vizuală într-o manieră clară, consecventă,
aliniată la standardele stabilite de prezentul manual, care să asigure un mesaj unitar
de identitate vizuală.

Pagina web
Standardele de identitate vizuală privind paginile web ale OAMGMAR sunt abordate la nivel
minimal, urmărindu-se:
- amplasarea siglei pe pagina inițială pe orice pagină web oficială a organizației, atât
la nivel de birou național cât și pentru birourile filialelor;
- respectarea amplasării, fonturilor, culorilor și dimensiunii privind sigla organizației
stabilite de prezentul manual;
- prezentarea elementelor de identitate vizuală într-o manieră clară, consecventă,
aliniată la standardele stabilite de prezentul manual, care să asigure un mesaj unitar
de identitate vizuală.

Materiale video
Standardele de identitate vizuală privind mterialele video ale OAMGMAR sunt abordate la
nivel minimal, urmărindu-se:
- amplasarea siglei pe imaginea inițială pe orice material video oficial al organizației,
atât privind materilele realizate la nivelul de birou național cât și pentru cele
realizate la nivelul birourilor filialelor;
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-

durata afișării imaginii inițiale nu poate fi mai mică de 4 secunde;
respectarea amplasării, fonturilor, culorilor și dimensiunii privind sigla organizației,
stabilite de prezentul manual;
prezentarea elementelor de identitate vizuală într-o manieră clară, consecventă,
aliniată la standardele stabilite de prezentul manual, care să asigure un mesaj unitar
de identitate vizuală.
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