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Anexa 1 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

Concurs public pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului Focșani, 

destinat folosirii în toate formele de comunicare vizuală organizat conform HCL nr.364 

/26.09.2017 

 
SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA: 

 
Nume  Prenume  

 

 

Data naşterii 

 Cetăţenia 

(inclusiv a altor 

state, acolo unde 

este cazul) 

 

Act de identitate 

şi Domiciliul 

CI/BI Seria                    Nr.    

 

CNP              

 

Telefon 

serviciu  

E-mail 

 

acasă 

 

mobil 

Adresa poştală  

 

prin semnarea prezentului formular de înscriere declar pe propria răspundere, 

cunoscând prevederile din codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie 

răspundere că: 

• Doresc să particip la concursul public pentru realizarea unui LOGO 

Reprezentativ al Municipiului Focșani, destinat folosirii în toate formele de comunicare 

vizuală organizat conform HCL nr. 364/26.09.2017. 

• Am vârsta de minim 18 ani împliniţi înainte de 02 noiembrie 2017; 

• Nu sunt salariat şi/sau colaborator al organizatorului sau 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 organizatorului; 

• Prezentul formular de înscriere este însoţit de un fişier în care se regăseşte 

propunerea unui LOGO care respectă toate cerințele din prezentul regulament; 

•   Sunt cetăţean român şi îndeplinesc toate condiţiile de participare la Concurs, 

astfel cum sunt acestea precizate în regulamentul concursului; 

• Sunt autorul exclusiv al LOGO-ului cu care particip la concurs, iar LOGO-ul 

prezentat în cadrul concursului este original; 

• Am citit regulamentul concursului, l-am înţeles, sunt de acord în totalitate cu 

acesta şi mă oblig să îl respect în totalitate şi în mod corespunzator; 
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• La sfârşitul concursului, în cazul în care voi fi declarat câştigător, mă oblig să 

furnizez fişierul cu LOGO-ul declarat câştigător, în format vectorial editabil; 

• În cazul în care voi fi declarat câştigător, sunt de acord cu cesiunea exclusivă a 

drepturilor de autor cu privire la LOGO, conform regulamentului, şi cu premiul 

acordat în cadrul acestuia. 

• Sunt de acord ca întreaga corespondenţă cu organizatorul să aibă loc folosind 

datele incluse în prezentul formular de înscriere, aceste date sunt reale, iar 

numărul de telefon şi adresa de e-mail menţionate în prezentul Formularul de 

Inscriere sunt utilizate de mine în mod frecvent. 

 

Anexez descrierea design-ului grafic propus pentru LOGO-ul înscris în concurs 

(textul va fi redactat în limba română explicând grafica utilizată, precum și orice alte 

informații relevante privind programul utilizat, fonturi, culorile folosite, codurile de 

culoare CMYK și echivalentele acestora în RGB și HTML și orice alte detalii pe care 

autorul LOGO-ULUI le consideră importante pentru prezentare). 

 

 

Numele și Prenumele                                                                             Data 

 

 

 

 

 

 

Semnătura 

 

________________________ 
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