
ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL LANSEAZĂ  

APEL DE PROIECTE GRAFICE IN VEDEREA REDEFINIRII SIGLEI 

 

Intrucât în 2015 se împlinesc 10 ani de la înființarea AFCN dorim să marcăm acest moment 

printr-o împrospătare a identității vizuale. In acest sens lansăm un apel de proiecte grafice pentru o 

nouă siglă și propunem un onorariu de 2500 lei. 

Vă invităm să ne trimiteți până luni 29 iunie propunerile dumneavoastră în format jpg. 

Proiectul selectat va fi anunțat pe 3 iulie 2015. Autorul proiectului selectat va livra sigla  

într-un format vectorial până în data de 10 iulie.  

Găsiți în continuare informații legate de profilul instituției care ar trebui să fie un punct de 

pornire în definirea propunerii grafice: 

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) este o instituţie publică înființată cu 

scopul de a gestiona Fondul Cultural Național, de a finanța programele, proiectele și 

acțiunile culturale organizate în țară și/sau în străinătate precum și pentru a susține 

relațiile culturale internaționale ale României. 

AFCN este singurul finanțator național în domeniul culturii. Prioritățile de finanțare s-au 

axat în ultimii ani pe promovarea creației contemporane, a debutului, a mobilității 

proiectelor artistice/creatorilor din Romania. 

Finanțările se adresează în egală masură tuturor cetățenilor români, și urmăresc să 

susțină diversitatea, egalitatea de șanse, să promoveze valorile sociale. 

Imaginea cu care dorim să ne identificăm ar trebui să exprime în egală măsură 

deschidere, dinamism, flexibilitate, dialog, parteneriat, interesul față de abordări 

creative noi. 

Dimensiuni: la alegere (de preferat o dezvoltare orizontală/verticală echilibrată)  

Variante: color și alb negru / permițând a fi plasat pe fond alb sau negru 

Notă: Sigla poate fi constituită doar din litere sau poate include un simbol grafic și trebuie 

să menționeze în clar titulatura completă: Administrația Fondului Cultural Național. 

Pentru 2015 se poate adăuga, ca element dispensabil ulterior, 10 ani sau/și 2005 – 2015. 

 

Vă rugăm să ne trimiteți propunerile dumneavoastră cu mențiunea CONCURS SIGLĂ pe  

e-mail la comunicare@afcn.ro, prin postă sau personal la adresa AFCN, Str. Barbu Delavrancea 

nr. 57, sector 1 Bucuresti. 

Pentru informații suplimentare ne puteți scrie pe adresa oana.petrescu@afcn.ro.  
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