
Regulamentul concursului public 
pentru logo-ul Oravița-Capitala Tineretului 2024 

 

 
 

• CONCURSUL ȘI ORGANIZATORII CONCURSULUI 
 
Art. 1 Concursul care face obiectul prezentului regulament are ca scop selectarea 
unui logo pentru manifestările Oravița-Capitala Tineretului 2024 

Art. 2 Organizatorul concursului este UAT Oravița, sediu-Oravița str. 1 Dec. 1918, 
nr. 60 
 

• REGULAMENTUL CONCURSULUI 
 
Art. 3 Concursul se va organiza și derula în condițiile prevăzute de prezentul 

Regulament, care este obligatoriu, în mod necondiţionat, pentru toţi participanţii la 
concurs (denumit în continuare „Regulamentul”). 

Art. 4 Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului pe site-ul UAT Oravița, 
precum şi prin orice alte modalităţi aflate la dispoziția organizatorilor, în conformitate 
cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 

 

• CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

 

Art. 5 La concurs poate participa orice persoană fizică, denumită în continuare 
„Participant”, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
 a) este cetăţean român, are vârsta de minim 18 ani împliniţi și deţine un act 

de identitate valabil în scopul identificării, validării rezultatului şi înmânării premiului, 
în cazul în care acesta va fi declarat câştigătorul concursului; 
 b) nu este angajat şi/sau colaborator al UAT Oravița, nu este soţ/soţie, rudă 

sau afin până la gradul IV al persoanelor care, potrivit legii, au participat şi participă 
la iniţierea şi derularea prezentului Concurs din partea UAT Oravița; 
 c) se înscrie la concurs prin completarea Formularului de înscriere, prezentat 

în Anexa 1 a prezentului Regulament (denumit “Formularul de înscriere”); 
 d) trimite un e-mail la adresa cntr@oravita.ro, care să conțină formularul de 

înscriere, semnat de către participant/participanți și două fișiere (denumite în 
continuare „Fișierele”) în care să se regăsească materialele care respectă cerințele 
din prezentul regulament. 

 
Art. 6 Participanții se pot înscrie la concurs în mod individual sau în echipe, formate 
din maximum 3 persoane. Înscrierea la concurs este gratuită. 

Art. 7 Un participant se poate înscrie la concurs cu una sau mai multe propuneri, fie 
că participă în mod individual, fie că participă ca membru într-o echipă. 
Participantul/participanții din Formularul de înscriere trebuie să fie autorul/autorii 

logoului. 
 

• DETALII DESPRE ORAVIȚA-CAPITALA TINERETULUI 2024 



 
Art. 8 Obiectivele noului logo al Oravița-Capitala Tineretului 2024 sunt: 

• să exprime conceptul de Capitala Tineretului într-o formă grafică credibilă, 
puternică și memorabilă 

• să reflecte statutul actual al orașului Oravița, d.p.d.v. istoric, turistic, 

patrimonial, etc 
• să contribuie la îmbunătățirea imaginii orașului Oravița 
 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE LOGO ORAVIȚA-CAPITALA TINERETULUI 2024 

 
Art. 9 Logo-ul va consta într-un ansamblu de semne grafice, litere sau imagini, care 
va reda valorile brandului Oravița-Capitala Tineretului 2024. 

 
Art. 10 Logo-ul va avea o dimensiune de minimum 500 x 500 pixeli. 
 

Art. 11 Logo-urile, precum şi orice materiale de follow-up şi/sau postări şi/sau 

statusuri ale participanților sau echipelor de participanți în mediile de socializare, 
indiferent de natura acestora, trebuie să: 
• nu conțină injurii; 
• nu sugereze orice formă de violență sau să nu conțină scene în care se produce sau se 

sugerează durerea cuiva, scene de violență sexuală sau de cruzime; 
• nu prezinte sau să nu sugereze încălcări ale reglementărilor legale în vigoare sau orice 

modalități prin care aceasta ar putea fi încălcate; 
• nu prezinte sau să nu sugereze consum de droguri și/sau alcool și/sau țigări și/sau a 

altor substanțe interzise conform reglementărilor legale în vigoare; 
• nu promoveze sau să nu sugereze rasismul și/sau discriminarea de orice fel; 
• nu aibă caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen; 
• nu poată aduce prejudicii vreunei persoane; 
• nu conțină drepturi ale unor terțe părți; 
• nu conțină publicitate sau materiale promoționale ale unor terțe părți; 
• nu conțină mărci ale unor terțe părți; 

• nu conțină materiale ilegale, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, 
defăimătoare, rasiste sau xenofobe. 

 

Art. 12 Logo-ul Oravița-Capitala Tineretului 2024 va fi folosit, în digital și în print, 
pentru: 
• Flaticon website pentru toate tipurile de browser; 

• Mainpage website 
• App icon în IOS și Android, etc 

• Documente - antet, print-uri materiale personalizate. 
 
Art. 13 Propunerile grafice vor fi transmise prin e-mail, la adresa cntr@oravita.ro 

 
Formatul propunerilor va fi următorul:  

• Fișier în format PDF de 2 pagini, cu fundal alb, A4 landscape. Logo-ul color 

va fi prezentat pe pagina 1 și logo-ul alb-negru va fi prezentat pe pagina 2; 
• Fișier în format PDF cu instructiuni, conținâmd: 

• regulile de utilizare ale logo-ului; 



• codurile de culoare folosite; 
• cel puțin două simulări de integrare a logo-ului: una într-o pagină web 

și una într-o aplicație mobilă; 
• Denumirea fişierelor va fi una unitară şi va conţine numele și prenumele 

participantului, respectiv al echipei, precum şi descrierea conţinutului pe scurt 

(ex:“NumePrenumeFormularInscriere.pdf”, 
”NumePrenumePropunereLogo.pdf”, etc.) 

 

Art. 14 Logo-ul trebuie să fie trimis în format vectorial, iar tipul de document 
acceptat este “PDF”. Ulterior alegerii propunerii câștigătoare, aceasta va fi pusă la 

dispoziția UAT Oravița în  formate editabile. 
 
Art. 15 Fișierele care vor fi transmise vor avea împreună dimensiunea de maximum 

20 MB. 
 

• JURIZAREA ȘI SELECTAREA PROPUNERII CÂȘTIGĂTOARE 

 
Art. 16 Juriul care va decide propunerea câștigătoare este format din: 

• Coman Constantin - arhitect șef, oraș Oravița 

• Cîrdu Gheorghe - manager Tipo-Art 

•  Băcilă Ștefan - student Universitatea Politehnică Timișoara 

 

Art. 17 Juriul va analiza şi va puncta soluțiile propuse după următoarele criterii:  
• relevanţă pentru tema concursului și valorile brandului; 

• originalitate - propunerea grafică să fie autentică, inclusiv prin integrarea 

elementelor de brand ale Oravița-Capitala Tineretului 2024; 

• funcţionalitate -propunerea să fie vizibilă, lizibilă și uşor recognoscibilă în 

toate modalitățile de utilizare. 

Obiectivele noului logo al Oravița-Capitala Tineretului 2024 sunt: 
-exprimarea valorilor orașului Oravița într-o formă grafică credibilă, puternică 

și memorabilă 
-exprimarea dorința de schimbare in bine a tinerilor orăvițeni 
 

Art. 18 Criteriile vor avea o pondere egală în evaluarea fiecărei lucrări, membrii 

juriului acordând fiecărei lucrări punctaj de la 0 la 10 pentru fiecare criteriu. 

Art. 19 Punctajul maxim care poate fi obținut este de 30 de puncte. 

 
Art. 20 Fiecare propunere va fi avea un punctaj care reprezintă media aritmetică a 

punctajelor totale acordate de toţi membrii juriului. 
 
Art. 21 Propunerea cu punctajul cel mai mare va fi declarată câștigătoare a 

Concursului. 



 

• CALENDARUL CONCURSULUI 
 
Art. 22 Concursul se va desfășura în perioada 02 - 19 august 2022 cu respectarea 
următoarelor termene: 

• 01 august 2022 - lansarea Concursului pentru un nou logo și publicarea 
Regulamentului concursului 

• 02 - 15 august 2022- înscrierea participanților la concurs și transmiterea 

propunerilor 
• 16 - 18 august 2022 - jurizarea 

• 19 august 2022 - anunțarea câștigătorului concursului și publicarea celor mai 
bune 3 propuneri grafice primite pe canalele social media ale UAT Oravița 

 

Art. 23 Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 19 august 2022 și vor fi făcute 
publice pe site-ul UAT Oravița prin toate mijloace aflate la dispoziția organizatorilor, 
inclusiv prin anunțarea câștigătorului prin e-mail. 

 

• PREMII 
 

Art. 24 Concursul va avea un singur câștigător, care va fi premiat cu 500 lei, fonduri 
oferite de către UAT Oravița.  
 

Art. 25 Câștigătorul trebuie să aibă drepturi complete asupra propunerii grafice 
înscrise în concurs. 
 

Art. 26 Doar câștigătorul va avea obligația de a cesiona integral drepturile de autor 
pentru propunerea grafică. Cesionarea integrală a drepturilor de autor asupra 

propunerii grafice se va face în termen 48 de ore de la declararea câștigătorului. 
 
Art. 27 În cazul în care, indiferent de motiv, nu se va putea acorda premiul 

câştigătorului desemnat, juriul va putea desemna câștigător pe participantul a cărui 
propunere grafică a obținut următorul cel mai mare punctaj după câştigătorul 
desemnat inițial. 

 
Art. 28 Câştigătorul trebuie să urmeze procedura indicată de organizatori pentru 
acordarea premiului. 

 
Art. 29 Câştigătorul are obligaţia să se prezinte în vederea identificării și a acordării 
premiului, în termenul şi la adresa indicate de organizatori și să semneze documentele 

aferente acordării premiului și ale cesionării integrale a drepturilor de autor; în caz 
contrar, organizatorii au dreptul să nu mai acorde premiul câştigătorului care nu 
respectă aceste obligaţii, organizatorii fiind exonerați de orice răspundere privind 

acordarea premiului în acest caz. 
 

Art. 30 În situația în care juriul nu va considera potrivită niciuna dintre propuneri, 
concursul se poate încheia și fără a fi declarat un câștigător. 
 



• LITIGII 
 
Art. 31 Eventualele litigii apărute între organizatori și participanți, cu privire la orice 
aspect legat de desfășurarea concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul 
în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești 

române competente. 
 

10. CLAUZE FINALE 

 
Art. 32 UAT Oravița îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul şi/sau Concursul, 

respectiv drepturile de a suspenda, înceta, prelungi sau schimba elemente ale 
concursului, fără să solicite acordul participanţilor şi fără vreun drept de compensare 
pentru aceştia. Această precizare se referă la măsuri cum ar fi, dar fără a se limita la: 

prevederile care reglementează modul de derulare a concursului, condiţiile de 
participare la concurs, data de început şi data de sfârşit a înscrierilor, oricare dintre 
acestea urmând să intre în vigoare începând cu data afişării lor pe site-ul web al UAT 

Oravița. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ANEXA I - Formularul de înscriere 
Subsemnatul/a*_______________________________________, telefon: 
______________, e-mail ____________________, născut/ă la (data și anul 

nașterii)_________________, prin semnarea prezentului formular declar că: 
• Mă înscriu la concursul de realizare a unui logo pentru manifestările 

Oravița-Capitala Tineretului 2024 (“Concursul”).  
• Îndeplinesc toate condițiile de participare la concurs, așa cum sunt acestea 

precizate în Regulamentul Concursului; 

• Sunt autorul exclusiv al propunerii grafice cu care particip la concurs și 
aceasta este originală; 



• Am citit Regulamentul Concursului (“Regulamentul”), sunt de acord în 
totalitate cu acesta și mă oblig în mod expres să-l respect în totalitate și în 

mod corespunzător; 
• Sunt de acord cu cesiunea integrală a drepturilor de autor cu privire la 

propunerea grafică și cu remunerația aferentă, în situația în care voi fi 

declarat câștigător, conf. Regulamentului; 
• Sunt de acord cu cesiunea drepturilor de folosință cu privire la nume și 

imagine, conform Regulamentului; 

• Sunt de acord în mod expres cu prelucrarea datelor cu caracter personal; 
• Datele incluse în prezentul formular sunt reale, iar numărul de telefon și 

adresa de e-mail menționate în prezentul Formular de Înscriere sunt 
verificate de mine în mod frecvent. 

 

Scurtă descriere a propunerii grafice (text de maxim 100 de cuvinte, în limba 
română, care include detalii pe care autorul logo-ului le consideră importante) 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________ 
 
Nume, Prenume__________________________ 

Semnătură_______________________________         
Dată________________________________ 
 

Acest formular de înscriere (“Formular”) va însoți fișierele (“Fișierele”) în care se vor 

regăsi propunerea grafică a unui logo și instrucțiuni privitoare la regulile de utilizare 
ale logo-ului, codurile de culoare folosite și cel puțin două simulări de integrare a 

logo-ului: una într-o pagină web și una într-o aplicație mobilă. 
 
Toate aceste documente vor fi transmise la adresa de e-mail  cntr@oravita.ro 


