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CUVÂNT ÎNAINTE

De-a lungul existenței sale, Federația Română de 
Automobilism Sportiv și-a propus să inspire încredere, 
autoritate și integritate. Și cum federația și cele 160 de cluburi 
membre s-au adaptat și s-au ridicat la cerințele secolului XXI, a 
fost necesar ca acest lucru să fie oglindit și de imaginea de 
marcă. Acest ghid vă prezintă regulile care trebuie respectate 
în utilizarea noului logo FRAS. Și sper ca acesta să reprezinte 
un simbol respectat pentru mulți ani de-acum înainte. 
 
Norris MĂGEANU 
Președinte FRAS 
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BUN VENIT# 01

Acest ghid prezintă elementele care alcătuiesc sigla FRAS. 
Acestea includ toate regulile care trebuie respectate în 
comunicarea online, în realizarea documentelor și în cadrul 
diverselor evenimente. Toate acestea vă vor ghida în 
conceperea și realizarea unor documente de calitate.
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Creat de designerul Dan Grigorescu, noul logo al Federației Române de Automobilism 
Sportiv păstrează toate elementele din vechea siglă, încorporate într-o manieră elegantă 
și minimalistă. Inițialele FRAS au fost concepute ca un traseu - în mod abstract -  
înclinarea sugerând totodată și dinamica tipică sportului automobilistic. Acestea lasă în 
urma lor fanionul în șah, care a înglobat culorile tricolorului.
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Grafica și înclinarea inițialelor sugerează pista de curse 
și respectiv dinamica tipică sportului automobilistic.

Stilizat, fanionul în șah a 
înglobat culorile tricolorului.

DAN 

GRIGORESCU



În paralel - în cazul diverselor campanii - imaginea de marcă 
a FRAS poate fi accentuată prin utilizarea mai multor slogane 
care exprimă atributele federației. 
 

                      O LUME ÎN MIȘCARE 

                      IDEI ÎN MIȘCARE 

                      ACȚIUNE ÎN MIȘCARE 

                      PASIUNE ÎN MIȘCARE 

                      SIGURANȚĂ ÎN MIȘCARE 

                      ISTORIE ÎN MIȘCARE
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MISIUNEA

“Să constituim o sursă de inspirație și să permitem cât mai 
multor sportivi să participe în competițiile noastre, într-un cadru 
sigur, corect, competitiv și progresist. Să ne folosim influența 
pentru a asigura un viitor durabil pentru sportul nostru.”



SIGLA MASTER FRAS# 02

Sigla FRAS servește ca reprezentare grafică pentru spiritul 
de lider, capacitatea inovatoare și excelență. Este esențial  
ca sigla FRAS să fie plasată într-o manieră coerentă pe toate 
materialele FRAS.
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Aceasta este sigla master a FRAS. Este 
semnul de marcă unic și distinctiv al  
Federației Române de Automobilism Sportiv. 
 
Logo-ul cu inițialele de culoare neagră 
reprezintă logo-ul principal care ar trebui 
utilizat în majoritatea cazurilor. El este 
prezentat alăturat în format pozitiv și negativ, 
cu și respectiv fără denumirea explicită a 
federației. 
 
Următoarele linii directoare prezintă 
regulile de utilizare impuse pentru  
a asigura coerența imaginii de marcă. 
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Atunci când sigla FRAS este utilizată alături de denumirea Federația Română de 
Automobilism Sportiv, se va folosi sigla simplă fără denumire. Aranjamentul poate fi atât 
orizontal cât și vertical, formatul orizontal fiind de preferat acolo unde este posibil.

Denumirea federației va fi scrisă cu fontul Lato Regular Normal, din aceeași familie 
cu fontul Lato Black utilizat în cazul siglei care include explicit numele federației.
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Pentru imprimare, sigla FRAS (fără textul explicit cu denumirea 
completă) a fost concepută pentru a se reproduce la o înălțime 
minimă de 5 mm. 

În cazul unui suport digital, dimensiunea minimă a logo-ului (fără 
textul explicit cu denumirea completă) este de 30 de pixeli înălțime. 
 
Nu există o dimensiune maximă de reproducere a logo-ului imprimat, 
existând posibilitatea ca acesta să fie utilizat în grafică de mari 
dimensiuni. În acest ultim caz este necesară aprobarea de la caz la caz 
de către FRAS. 
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Sigla FRAS trebuie întotdeauna să 
fie înconjurată de o zonă minimă 
de spațiu. Aria de izolare ne 
asigură ca titlurile, textul sau 
elementele vizuale să nu intre în 
zona siglei. 
 
Zona este definită utilizând 
înălțimea logo-ului, marcată cu 
“a”. În jurul logo-ului se crează o 
suprafață liberă definită cu 
ajutorul înălțimii, pentru a crea 
granița invizibilă a ariei de izolare. 
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Pentru anumite proiecte speciale, 
se poate utiliza sigla FRAS Gold. În 
măsura posibilităților, pentru 
obținerea unei calități superioare, 
aceasta ar trebui tipărită folosind 
o folie de aur. Dacă acest lucru nu 
este posibil, se va utiliza culoarea 
Pantone Gold 872. 
 
Toate versiunile siglei FRAS 
trebuie să respecte aceleași reguli 
ca și sigla FRAS Master. 
 
Fiind o siglă cu caracter special, 
logo-ul FRAS Gold se va utiliza 
doar cu acordul expres al FRAS. 
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Alăturat este prezentată sigla 
FRAS în versiune monocromă, în 
format pozitiv și respectiv negativ. 
 
Această versiune poate fi utilizată 
doar în cazurile în care nu este 
disponibil tiparul color.



CULORI# 03

Paleta de culori subliniază personalitatea mărcii și 
distinge vizual FRAS de alte mărci.
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CULORI

Siglele Master FRAS și FRAS Gold conțin cinci culori. 

ALB                                  C0 M0 Y0 K0                             R255 G255 B255

PANTONE 116C              C0 M10 Y95 K0                          R252 G209 B22

În cazul siglei monocromatice, pentru elementele corespunzătoare drapelului se va utiliza Negru în proporție de 25, 50 și respectiv 75%

NEGRU                            C0 M0 Y0 K100                         R0 G0 B0

PANTONE 186C             C0 M90 Y80 K5                         R206 G17 B38

PANTONE 280C            C100 M70 Y0 K10                     R0 G43 B127

PANTONE 872               C10 M25 Y60 K25                     R180 G150 B100



FONTURI# 04

Utilizarea anumitor fonturi în redactarea textelor și a 
titlurilor asigură un grad superior de distincție și eleganță.
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Fontul utilizat pentru denumirea explicită a federației,  
plasată sub Master Logo este Lato Black. 
 
Pentru realizarea diverselor documente se recomandă  
utilizarea unor fonturi din familiile: 
 
Montserrat              Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
                                    elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
                                    dolore magna aliqua. 
Georgia                     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,  
                                       sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore  
                                       magna aliqua. 
Calibri                           Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do  
                                         eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
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Modul de utilizare al noului logo FRAS în diversele 
compoziții grafice precum cărți de vizită, coli cu antet, 
fluturași, bannere, vestimentație, porți de start, panouri, 
steaguri șamd, se va regăsi detaliat într-o anexă a 
acestui ghid. 
 
Data publicării: 1 decembrie 2020 
Foto copertă: Flavius Croitoriu 
Concepție & design: Alexandru DOBAI




