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Anexa 8 

 

 

Grila de evaluare a siglei propuse 

Ne dorim o siglă reprezentativă pentru proiectul Sm@rtStuff, creativă, lizibilă și 

relevantă care va asigura o identitate vizuală unitară a activităților desfășurate în cadrul 

proiectului pentru promovarea moștenirii culturale printr-un turism sustenabil. În vederea 

realizării siglei, vă rugăm să citiți cu atenție descrierea proiectului. 

Sigla va consta într-un ansamblu de semne grafice, litere, cifre sau imagini, care va 

reda dinamica modului în care moștenirea culturală, tradițiile, turismul și instrumentele 

moderne IT&C se pot sprijini unele pe altele, pentru a reflecta, unicitatea şi apartenenţa 

României la valorile Uniunii Europene. 

Sigla va conține obligatoriu fie numele proiectului Sm@rtStuff, fie acronimul său 

Sm@rtS. 

Sigla va avea o dimensiune de minimum 500 x 500 pixeli. 

Fișierul în care se va regăsi sigla va avea maximum 8 MB.  

Nu există restricții în ceea ce privește culorile folosite sau elementele componente ale 

siglei, atâta timp cât acestea sunt creație proprie.  

Sigla va fi trimisă în format electronic (.png sau .jpeg/jpg) însoțită, după caz, de 

fișierul-sursă (.psd, .xcf, .ai, .cdr) al siglei, dosarul cu alte imagini/fotografii utilizate sau 

linkurile la programele online în care s-a realizat sigla la adresa de e-mail 

proiectsmartstuff@gmail.com. 

Propunerea de siglă va fi evaluată de un juriu specializat, după următoarele criterii:  

Nr. crt. Criteriu Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

1.  Relevanţa pentru tema proiectului 20  

2.  Atractivitate 10  

3.  Originalitate 10  

4.  Funcţionalitate (vizibilitate și lizibilitate) 20  

5.  Adaptabilitate (pentru diferite medii și diferite 

produse) 

10  

6.  Scurtă descriere în cadrul interviului a design-ului 

grafic propus explicând identitatea grafică (ce a 

vrut să exprime, cum a facut-o) 

20  

7.  Prezentarea în cadrul interviului a altor informații 

relevante: programul utilizat pentru realizarea 

designului,  culorile folosite (codurile de culoare 

CMYK , RGB), fonturi și orice alte detalii 

importante. 

10  

Total 100  

 


