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Introducere
Coerența grafică

Carta grafică a Grupului PPE din Parlamentul European își propune să 
definească o coerență grafică pentru toate instrumentele de comunicare 
(online, tipărite și gadgeturi), în scopul de a asigura o identitate vizuală clară. 
Orientările grafice ale grupului sunt conforme cu identitatea vizuală a 
Partidului Popular European (PPE).

Prezentul ghid stilistic va defini:

  • logoul: culorile, amplasarea, proporțiile, diferitele versiuni lingvistice, 
variațiile sale pe fond alb și colorat, utilizarea în combinație cu alte logouri 
etc.;

  • fonturile utilizate;

  • diferitele palete de culori pentru materialele informative diverse;

  • principiile pe baza cărora se aleg imaginile și ilustrațiile.

Prezentul ghid stilistic își propune să fie cât mai cuprinzător cu putință și are 
în vedere o gamă extinsă de contexte în care trebuie aplicate regulile privind 
utilizarea elementelor grafice, lăsând totodată o marjă suficientă pentru 
evoluții ulterioare și pentru a cuprinde o mare varietate de instrumente de 
comunicare produse de Grupul PPE.

Prezentul ghid stilistic este o lucrare de referință pentru designerii și pentru 
tipografii care colaborează cu Grupul PPE. Ghidul va servi, de asemenea, ca 
bază pentru șabloanele urmând să fie produse pentru diversele buletine de 
informare publicate în cadrul Grupului PPE.
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Introducere
O identitate unificată

Orientări - menținerea unei identități unificate în toate comunicările și 
importanța respectării acesteia.

Acest document vă va îndruma pentru a înțelege următoarele:

1. Cine suntem
Aflați ce ne face unici, ce considerăm drept oportunități, cum lucrăm și de ce 
acest lucru este important.

2. Care sunt elementele noastre caracteristice
Familiarizați-vă cu elementele de brand pe care le utilizăm pentru a ne 
diferenția de alte familii politice și a ne conecta cu publicul nostru.

3. Cum răspundem la nevoile în materie de comunicare
Folosiți aceste elemente de brand pentru a crea și a gestiona în mod eficace 
aplicațiile „marca PPE” în întreaga organizație.
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Introducere
Un logo comun

Un logo comun pentru familia politică a PPE

Partidul Popular European este o familie politică cu un trecut și un prezent 
bogate și influente. Cu un caracter divers, PPE este alcătuit din mai multe 
organizații, aduse laolaltă de oamenii, istoria comună și provocările cărora 
trebuie să le facă față. Aceste organizații au comunicat, în ultimele decenii, cu 
ajutorul unor logouri, fonturi și simboluri vizuale diferite.  

În prezent, diferitele părți din cadrul PPE colaborează pe mai multe fronturi și 
doresc să scoată în evidență această unificare prin adoptarea unui logo comun 
de către cele două organisme principale: partidul și grupul. Acest lucru este 
esențial pentru promovarea unității și coerenței PPE ca alianță generală și va 
permite totodată publicului să recunoască PPE drept o organizație unită cu 
obiective și idei comune. Acesta este un pas important înspre crearea unei 
imagini a PPE puternice și ușor de recunoscut. 

yepp
youth of the european people’s party

ppe
evp

group in the committee of the regions

epp
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Vocea noastră

• Nu abuzați de jargonul politic – dacă este necesar, oferiți un context adecvat, 
pentru a asigura înțelegerea.

• Nu faceți ideea principală greu de înțeles. 
• Nu lăsați o impresie neprofesionistă sau excesiv de emotivă, dar arătați totuși 

că vă pasă.

•  Adresați-vă publicului direct, utilizând pronume atunci când acest lucru 
este posibil.

•  Utilizați un mod verbal activ, pe un ton cald și uman, pentru a spune o 
poveste și a încuraja conversații pline de semnificații.

•  Fiți conciși, concentrați-vă pe ideile principale în titluri și pe ideile 
secundare în corpul textului.

Abordabilă

• Evitați minimizarea problemelor cu care se confruntă cetățenii europeni.
• Nu vă bazați pe adverbe sau construcții emfatice cum ar fi „foarte” sau „într-adevăr”. 
• Nu creați un entuziasm forțat utilizând adjective sau semne de exclamare superflue.

• Utilizând modul activ, textul vostru devine mai concis și mai ușor de înțeles.
 • Activ: partidul și-a majorat numărul de aderenți.
 • Pasiv: numărul a fost majorat de partid.
• Arătați-vă umani și empatici în modul în care vă construiți frazele și abordați 

subiectul.
• Adresați-vă cetățenilor cu „voi” în loc de „ei” ori de câte ori acest lucru este posibil.

Optimistă & empatică

• Nu vă arătați condescendenți și nu dați lecții publicului căruia vă adresați.
• Nu presupuneți că toată lumea înțelege sau este de acord cu mesajele 

voastre.
• Când scrieți, țineți cont de principiul „bulei UE”, deoarece comunicarea ar 

trebui să fie cât mai incluzivă cu putință.
• Nu vă îndepărtați de obiectiv sau de subiectul mesajului.

• Păstrați o perspectivă extinsă și concentrați-vă pe imaginea de 
ansamblu, fiind conștienți că comunicarea va ajunge la un public larg.

• Nu uitați niciun moment că noi, cei din PPE, credem în oameni și în 
găsirea de soluții împreună.

 • Utilizați pronume colective cum sunt „noi” și „nouă”.
• Utilizați un limbaj intuitiv, dar direct.

Deschisă colaborării
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Forţă prin coerenţă
Diferite elemente distinctive pot fi utilizate în cadrul Grupului PPE pentru 
a construi o imagine coerentă a brandului și a ne consolida identitatea.

Logo-ul Paleta de culori Subtitlul

în parlamentul european

Elementul graficPatternulTipul de caractere
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Identitatea vizuală
Logoul Grupului PPE 

1

1

2

2

Tipul de logo care trebuie utilizat ori de câte 
ori este posibil.

Dimensiunea minimă a 
logoului:

Zona de siguranță a logoului 
(spațiu liber):

Dimensiunea minimă a 
simbolului grafic:

Pentru web

Ca element grafic pentru tipărire

Simbol grafic: de utilizat ca element decorativ sau ca iconiță (platforme sociale, 
iconiță favorite etc.), doar peste un fond albastru PPE sau peste patternul PPE.

Utilizarea denumirii legale a societății

Atunci când vă referiți la Grupul PPE, trebuie să utilizați majuscule 
pentru PPE și o majusculă inițială pentru Grup. 

© Copyright XXXX-2015 Grupul PPE. Toate drepturile rezervate.

Utilizarea denumirii Grupului PPE
Nu utilizați exclusiv majuscule sau minuscule pentru denumirea 
completă a grupului.
Lorem ipsum dolor sit amet Grupul PPE.
Lorem ipsum dolor sit amet GRUPUL PPE.
Lorem ipsum dolor sit amet grupul ppe.

Când apare într-un link (eppgroup.eu), utilizați doar minuscule.
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu

Spațiu liber

În jurul logoului ar trebui să existe un spațiu liber 
minim, care să îl separe de alte elemente grafice. 
Această zonă protejată asigură lizibilitatea și 
impactul vizual al logoului.

Spațiul minim standard de pe toate laturile logoului 
este echivalent cu înălțimea literei „e” din PPE.

Dimensiuni minime

Logoul a fost conceput pentru a-și păstra caracterul 
lizibil indiferent de dimensiune. Cu toate acestea, 
atunci când micșorați caracterele pentru a le 
adecva la aplicații mai mici, țineți cont de limitările 
de lizibilitate specificate.

SAU SAU SAU
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Identitatea vizuală
Versiuni ale logoului

A se utiliza pe fond alb, fond gri 
deschis și peste imagini.

O culoare Pantone: 3015 C

Monocrom

Logoul în alb ar trebui utilizat doar peste albastrul 
PPE, patternul PPE și fotografii.
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Identitate vizuală
Utilizarea incorectă a logoului

NB: Logoul poate fi descărcat în diferite versiuni (culori și limbi). Dacă 
doriți să utilizați logoul într-o altă limbă, urmați linkul de mai jos pentru 
a descărca versiunea de care aveți nevoie. Vă rugăm să nu schimbați 
logoul; utilizați-l așa cum vă este furnizat.

www.eppgroup.eu/logos 

Nu schimbați poziția diferitelor 
elemente ale logoului.

Nu rotiți logoul. Nu suprimați „ppe”. Nu schimbați fontul.

Nu înclinați logoul și nu încercați să îl 
faceți tridimensional.

Nu schimbați culoarea logoului. Nu aplicați efecte.

 group
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Identitate vizuală
Utilizarea concomitentă a diferite logouri

Utilizarea concomitentă:
Deși este adevărat că există trei variante de logo, iar dimensiunile se 
schimbă în mod proporțional de la o limbă la alta, acesta nu poate fi mai 
mic decât alte logouri din jurul său.

Excepții:

Dacă logoul Grupului PPE trebuie utilizat pe site-ul internet al unei terțe 
părți sau imprimat alături de alte logouri, puteți reduce opacitatea 
logoului negru monocrom.

Acesta este un exemplu rar de situație în care schimbarea culorii logoului 
PPE este permisă, pentru a se adapta la alte logouri partenere prezentate.
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Identitate vizuală
Versiuni lingvistice ale logoului

Logoul Grupului PPE este disponibil în 23 de limbi diferite
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.

Le puteți descărca la: www.eppgroup.eu/logos 

BG CS DEDA EL

EN ES ET FI FR

HR HU IT LT LV

MT NL PL PT RO

SK SL SV
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Identitate vizuală
PPE TV

Le puteți descărca la: www.eppgroup.eu/logos 
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Identitate vizuală
Paleta de culori primare

Valori RGB Valori CMYK Valori Pantone

C16 M6 Y4 K0R221 G231 B240
#DDE7F0

R153 G153 B153
#999999

Galben PPE
R251 G176 B52
#FBB034

Albastru PPE
R1 G85 B160
#0155A0

R64 G64 B64
#404040

R28 G67 B135
#1C4387

C0 M0 Y0 K40

Galben PPE
C0  M36 Y84 K0

Albastru PPE
Pantone 3015 C

Galben PPE
Pantone 1365 C

C66 M56 Y53 K57

Albastru PPE 
C96 M66 Y3 K0

C99 M78 Y15 K3

Pentru păstrarea uniformității culorilor în toate mediile, au fost pregătite specificații 
pentru formatele PANTONE®, CMYK, RGB și HTML. Este foarte indicat să verificați, 
împreună cu un reprezentant al tipografiei, reproducerea corectă a culorilor.
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Identitate vizuală
Gradient de culoare

Valori RGB Valori CMYK

Culoare secundară
C3  M4 Y91 K0

Culoare secundară
R255 G230 B0
#FFE600

Culoare secundară
C74  M19 Y39 K3

Culoare secundară
R54 G154 B157
#369A9D

Galben PPE
C0  M36 Y84 K0

Galben PPE
R251 G176 B52
#FBB034

Albastru PPE
C96  M66 Y3 K0

Albastru PPE
R1 G85 B160
#0155A0

Gradient

Culoare secundară

Culoare secundară

Galben PPE

Albastru PPE

Unghi: -60°
Gradient unghiular: 30%

Unghi: -60°
Gradient unghiular: 30%

NB: Denumirile și valorile culorilor din vechile materiale privind identitatea 
corporativă nu mai sunt valabile și nu mai trebuie utilizate. 
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Identitate vizuală
Grupul PPE - servicii și culori

Servicii Valori RGB Valori CMYK

Culoare pentru Grupul PPE - utilizare generală

Culoare pentru Președinție

Serviciul lucrări parlamentare

Serviciul politici externe - comisii 

Serviciul relații cu parlamentele naționale

Unitatea pentru politica mediteraneeană și dialog 
interconfesional & activități interculturale 

Serviciul de presă și comunicare

Partidul Popular European*

Organizare internă
Organizarea de reuniuni externe

Secțiunea pentru evenimente și reuniuni externe*

Organizare internă

R1 G85 B160
#0155A0 C96 M66 Y3 K0

C51 M39 Y0 K0

C21 M33 Y84 K8

C74 M19 Y39 K3

C0 M60 Y80 K0

C74 M2 Y76 K0

C0 M36 Y84 K0

C69 M0 Y12 K0

C4 M92 Y0 K0

C55 M99 Y9 K2

C77 M77 Y1 K0

R140 G151 B204
#8C97CC

R200 G160 B60
#C8A03C

R54 G154 B157
#369A9D

R252 G128 B55
#FC8037

R55 G170 B100
#37AA64

R251 G176 B52
#FBB034

R41 G189 B221
#29BDDD

R232 G31 B141
#E81F8D

R138 G35 B123
#8A237B

R90 G75 B152
#5A4B98

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11
* Aceste culori nu au legătură cu serviciile.

NB: Denumirile și valorile culorilor din vechea cartă grafică nu 
mai sunt valabile și nu mai trebuie utilizate.
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Identitate vizuală
Tipografie

Headline

Headline

Subheadings

Subheadings

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Font primar - PF Beau Sans Pro - Titluri Font secundar - Garamond - Corp de text imprimat

Font primar - Open Sans -
Utilizare internet - Corp de text - Subtitluri

Font secundar - Trebuchet MS -
PowerPoint, document Word și newsletter

PF Beau Sans Pro acoperă o gamă largă de limbi 
prin încorporarea a trei sisteme de scriere, 
respectiv latin, grec și chirilic, într-un singur font. 
Acest font este cel mai recomandat pentru titluri.

La fel ca în toate caracterele „old-style”, variațiile de grosime 
a liniilor sunt limitate, astfel încât se aseamănă cu scrisul 
de mână și creează un aspect care pare natural și fără 
ornamente. Deși studiile de lizibilitate nu au furnizat probe 
concludente, Garamond este considerat ca fiind unul dintre 
cele mai lizibile și mai naturale fonturi serif, la imprimarea pe 
hârtie.

Open Sans suportă în prezent o gamă largă de 
limbi care folosesc caractere latine. Fonturile 
necursive suportă și caracterele grecești moderne 
și politone, oferind și acoperire pentru simbolurile 
grafice din chirilicul extins.

Scopul fontului secundar este păstrarea continuității în diverse 
tipuri de documente. Uneori, în documente ca Word sau 
PowerPoint este mai simplu să se utilizeze un font sigur (același 
font se va deschide pe orice calculator).

Trebuchet MS este inclus în pachetul Windows 2000/XP, precum 
și în pachetul de fonturi IE (și grupat împreună cu alte aplicații 
MS), fiind, deci, destul de comun în sistemele Windows 98. 

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold

Garamond Regular
Garamond  Italic
Garamond Bold

Open Sans Light
Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
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Identitate vizuală
Grupul PPE - pattern

Peisaj Portret

Se folosește întotdeauna împreună 
cu logoul PPE cu caractere albe.

Atenție la pattern, acesta nu trebuie deformat.
Dacă trebuie să îl utilizați, puteți obține dimensiunea 
dorită prin decupare.

Grupul PPE - pattern

Patternul utilizat de Grupul PPE este vectorial și poate fi mărit oricât 
de mult doriți. Se utilizează, de obicei, pentru evenimente, pentru 
sisteme roll-up, pupitre, bannere iluminate frontal, bannere pe 
material perforat, bannere retroiluminate etc.
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Identitate vizuală
Imagini de fond

Folosirea unei imagini de fond poate contribui la evidențierea 
subiectului și poate conferi conținut/textură paginilor goale. Din 
motive de claritate și omogenitate, o imagine nu trebuie plasată 
pur și simplu ca fundal, chiar dacă i se reduce opacitatea.

Cel mai bun rezultat se obține dacă aplicați o culoare peste imagine, 
ca în exemplele oferite. În primul caz, pentru a păstra lizibilitatea, 
majorăm contrastul prin adăugarea peste imagine a unei culori mai 
întunecate din paleta de culori a Grupului PPE, cu opacitate de 85%, 
și prin utilizarea culorii albe pentru font. În al doilea caz, utilizăm o 
culoare mai deschisă, cu o culoare întunecată pentru font.

De asemenea, pentru îmbunătățirea lizibilității, puteți estompa 
imaginea.

Pentru un corp de text masiv, nu recomandăm utilizarea de imagini 
de fond, deoarece pot fi foarte obositoare pentru cititori.

Headline Headline

Headline Headline

Headline Headline

Subheadings Subheadings

Subheadings Subheadings

Subheadings Subheadings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.
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Identitate vizuală
Platforme sociale

Grupul PPE - Bannerul superior pentru platformele sociale

Nu folosiți niciodată prea multă informație pe bannerul superior, încercați să îl 
mențineți simplu. Asigurați-vă că ați verificat versiunea actualizată a dimensiunilor 
și a zonelor de siguranță ale platformei sociale pe care o utilizați. Utilizați logoul sau 
adăugați un #hashtag special.

Grupul PPE - imaginea de profil pentru platformele sociale

Utilizați logoul pe fond albastru PPE.

Utilizarea platformelor sociale în comunicările Grupului PPE

Utilizați întotdeauna icoanele platformelor sociale într-o singură culoare, fie alb,  
fie albastru PPE.

Zonă transparentă
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Identitate vizuală
Icoane pentru site-urile internet („Favicons”)

Zona de siguranță a icoanei:

Pentru icoane, ar trebui să existe un 
mic spațiu între simbol și margini.

Pentru icoanele „favicon” de 32px 
și 16 px nu trebuie să existe spațiu.

Culoarea de fond a simbolului pentru icoane:

Fondul icoanei trebuie să fie întotdeauna de culoare albastru PPE.

Cu excepția icoanelor „favicon”:

Din motive de lizibilitate, simbolul trebuie să fie pe fond alb.

Zonă transparentă

Zonă transparentă

128px

128px

128px

64px

64px

64px

32px

32px

32px

16px

16px

16px
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Identitate vizuală
Elementul grafic

Logoul în formă de inimă ca element grafic

Deși trebuie respectată o zonă exclusivă pentru logo, atunci 
când acesta este utilizat ca element grafic, nu există decât 
o singură regulă: logoul nu se deformează (prin alungire, 
suprascriere, perspectivă), nici nu se rotește, pentru a rămâne 
în permanență identificabil.
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