
 

 

 

 

CERINȚE CONCURS 

LOGO ADUNAREA GENERALĂ 

CEN/CENELEC 2019 

 

1. Tema și viziunea 

România va găzdui la București, în luna iunie 2019, sub egida Președinției Consiliului 

Uniunii Europene, Adunarea generală a membrilor CEN/CENELEC.  

Logo-ul va reprezenta simbolul acestei reuniuni în țara noastră, elementele naționale 

fiind cele care vor individualiza mesajul alături de percepția autorului despre ce 

reprezintă standardele și care este rolul acestora. Logo-ul va reprezenta un ansamblu de 

semne grafice format dintr-un set de caractere cu rol descriptiv. 

2. Elemente care trebuie să apară în logo: 

 Logo-urile CEN CENELEC și logo-ul ASRO   

 

                             

 

Logo-urile, prezentate mai sus, pot fi descărcate de aici. 

Denumirea completă a reuniunii 

14th CEN and CENELEC Annual Meeting 

58th CENELEC General Assembly 

46th CEN General Assembly 

Perioada: 5-6 iunie, București 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1te5bsOICgzpsXAElKZ3rcW9xUcr9KEYw?usp=sharing


 

3. Exemple Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Livrarea propunerilor  

Propunerile de logo trebuie să fie livrate în următoarele formate: 

a) dimensiune: A4 Landscape; 

b) rezoluţie: 300 dpi 1/1; 

c) format: JPG pentru fiecare variantă şi PDF cu toate cadrele solicitate; 

d) versiuni: color, grayscale și black&white. 

La sfârșitul concursului, câștigătorul are obligația să furnizeze fișierele cu LOGO-ul 

declarat câștigător, în format vectorial editabil. 

Participanții își asumă răspunderea pentru toate imaginile prezentate, din punct de 

vedere al respectării drepturilor de autor.  

5. Transmiterea lucrărilor: prin e-mail, în format PDF, la adresa 

adina.hategan@asro.ro.  

Informații despre participant: Numele complet al autorului, facultatea/specialitatea, 

anul, nr. de telefon, email.  

Termen limită: 15 septembrie 2018.  

Pentru informații suplimentare: adina.hategan@asro.ro, tel. 0745 274 285   

Evaluarea lucrărilor se va face de către o comisie organizată în cadrul ASRO pe bază 

de punctaj. Modul de evaluare și lista membrilor Comisiei de evaluare vor fi publicate pe 

site-ul www.asro.ro.  

Rezultatele finale vor fi afișate pe site-ul www.ziuastandardizarii.ro și www.asro.ro 

 

Câștigătorii vor fi premiați în mod oficial în cadrul evenimentului aniversar 

ASRO din data de 12 octombrie de la Hotel InterContinental.  
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