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Art. 1. Prezentul regulament reglementează însemnele și simbolurile proprii ale Universității precum și modul lor de
utilizare.
Art. 2. Însemnele și simbolurile proprii ale Universității sunt următoarele:
a. Drapelul Universității și drapelele facultăților
b. Sigla Universității și siglele fiecărei facultăți
c. Culorile specificie facultăților
d. Sigiliul
e. Ținuta de ceremonie
I.

Drapelul Universității și drapelele facultăților
Art. 3. Drapelul universității – are format 2/3 si cuprinde trei benzi orizontale egale având culorile: albastru-albalbastru, pe care este centrată sigla Universității.
2. Art. 4. Drapelul Universității se arborează:
a. Permanent: pe clădirile principale ale Universității (unde sunt sediile rectoratului și a facultăților), împreună
cu drapelul României și cu drapelul UE; în interiorul sediilor administrative principale: rectorat, decanate
(împreună cu drapelul facultății), sala senatului, sălile destinate întâlnirilor oficiale; în situații speciale
(convorbiri oficiale), poate fi utilizată și forma de fanion a drapelului.
b. Ocazional: cu ocazia ceremoniilor universității și a activităților publice, altele decât cele didactice,
organizate sub egida Universității.
Art. 5. Drapelul fiecărei facultăți – are format 2/3, culoare unică, corespunzătoare fiecărei facultăți, pe care este
centrată sigla facultății.
3. Art. 6. Drapelul facultății se arborează:
a. Permanent – la sediul facultății, împreună cu drapelul Universității, cu drapelul României și cu drapeleul
UE; în sediile administrative principale: decanate.
b. Ocazional: cu ocazia ceremoniilor universității sau a facultății și a activităților publice, altele decât cele
didactice, organizate sub egida Universității/facultății.
II.
Sigla Universității
4. Art. 7. Sigla universității – are cercul ca formă de bază a identității vizuale, inserând circular, în interiorul acestuia,
denumirea oficială a Universității. În interior sunt incluse următoarele elemente grafice:
a. Soarele – în zona superioară – ca semn al întelepciunii - razele soarelui direcționate în jos reprezintă
informatiile care sunt răspândite din nucleul principal, soarele – semnifică transferul de informații și de
cunoștințe și simbolizează legatura dintre profesori/cadre didactice și studenții universității.
b. Acvila – în zona mijlocie – acvila preluată din stema Transilvaniei – ca simbol al puterii, a prestigiului și a
autocunoașterii.
c. Cartea deschisă – în zona inferioară - cartea reprezintă momentul acumulării de informații, competente, a
dobândirii unei specializări - acest simbol este utilizat ca suport pentru elementele reprezentative fiecărei
facultăți în parte.
d. 1945 – anul înființării Universității.
5. Art. 8. Siglele fiecărei facultăți respectă sigla Universității în ceea ce privește forma și design-ul, cu păstrarea
simbolurilor comune universității: soarele, acvila, cartea și anul 1945. Numele oficial al facultății va fi inclus în
jumătatea superioară a cercului. În jumătate inferioară va fi inclusă formă abreviată a denumirii Universității. În mod
specific, pentru fiecare facultate, suprapuse pe cartea deschisă vor fi următoarele simboluri:
a. Facultatea de Medicină – caduceul medical
b. Facultatea de Medicină în limba engleză – caduceul medical suprapus peste globul pământesc
c. Facultatea de Medicină dentară – caduceul dentar
d. Facultatea de Farmacie – cupa Higeei cu șarpele lui Esculap
e. Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației – roata dințată
f. Facultatea de Științe și Litere Petru Maior – pana suprapusă cărții deschise
g. Facultatea de Economie și Drept – balanța justiției alăturată unui grafic
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III.
Culorile specificie facultăților
6. Art. 9. Culorile specifice fiecărei facultăți sunt:
a. Facultatea de Medicină – albastru - royal blue
b. Facultatea de Medicină în limba engleză – albastru – peacock blue
c. Facultatea de Medicină dentară – albastru - light blue
d. Facultatea de Farmacie – albastru - blue violet
e. Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației – verde - kelly green
f. Facultatea de Științe și Litere Petru Maior – galben - yellow
g. Facultatea de Economie și Drept – portocaliu - orange
7. Art. 10. Culorile specifice fiecărei facultăți vor face parte din identitatea vizuală a acestora și vor fi promovate atât în
activitățile curente cât și în mediul online oficial.
IV.
Sigiliul Universității
8. Art. 11. Sigiliul Universității – este amprenta Universității pe documentele oficiale, altele decât cele cu valoare legală
implicită – conține în relief și în oglindă sigla Universității.
V.
Ținuta de ceremonie
9. Art. 12. Ținuta de ceremonie este constituită din:
a. Robă – culoare neagră, inserție verticală anterioară, în acord cu culoarea fiecărei facultăți; tresă pe
mâneci: o tresă pentru prodecani, 2 trese pentru decani, 3 trese pentru prorectori și președinte senat, 4
trese pentru rector. Tresele pentru decani și prodecani în culoarea fiecărei facultăți; tresele pentru
prorectori de culoare bleumarin; tresele pentru rector de culoare roșu bordeaux; roba va avea brodată în
partea stângă sigla facultății (decani, prodecani) sau a universității (rector, prorectori, președinte senat);
b. Tocă – culoare neagră, cu ciucure auriu;
c. Colanul de ceremonie – se poarta de către rector și cuprinde îngravată sigla universității, sub formă de
medalion, siglelele fiecărei facultăți pe medalioane inserate în lanțul colanului, numele fiecărui rector al
universității pe câte un banner inserat în lanț – colanul este transmisibil fiecărui rector;
d. Pentru studenți – eșarfa specifică programului de studii. Fiecare facultate în parte își va stabili, pentru
ceremoniile de absolvire, culorile specifice fiecărui program de studii; acestea vor fi unice. Toca de
absolvire a studenților poate fi inscripționată cu simbolul Facultății absolvite.
10. Art. 13. Ținuta de ceremonie pentru personalitățile care primesc titlul de Doctor Honoris Causa a Universității va
avea aceleași caracteristici: roba care însă nu va avea trese pe mânecă iar inserția verticală va avea culoarea
purpurie – purple și tocă neagră.
11. Art. 14. Ținuta de ceremonie se poartă în următoarele ocazii:
a. Ceremonia de încheiere a anului universitar
b. Ceremonia de deschidere a anului universitar
c. Ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa
d. Participarea la ceremonii asemănătoare ale altor universități, dacă protocolul local o permite.
12. Art. 15. Utilizarea însemnelor și simbolurilor Universității se face strict în condițiile menționate mai sus, nefiind
permise modificări sau adaptări ale acestora.

Senatul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş a aprobat prezentul regulament
în urma votului online desfășurat în intervalul 5 iulie – 8 iulie 2019, a validat rezultatul votului online în data de 25. iulie
2019 și intră în vigoare din data de 23 septembrie 2019.

