




Grupul de sigle PMB și ARCUB alături de textul Proiect co-finanțat în 
cadrul programului “București - oraș deschis” 2021 va fi folosit în comuni-
carea proiectelor co-finanțate în cadrul programului „București - oraș de-
schis 2021” respectând regulile de identitate vizuală menționate în Anexa 
C la Contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiecte culturale. 
Prezentul document completează Anexa C și detaliază punctul 4 – Regulile 
grafice de utilizare ale celor două logo-uri, cu privire la următoarele aspecte:

Dimensiune
Dimensiunea minimă a grupului de sigle este de 3 cm înălțime (de la 
limita superioară a textului “PROIECT CO-FINANȚAT ÎN CADRUL 
“BUCUREȘTI - ORAȘ DESCHIS” 2021” până la baza siglei ARCUB. 
Dimensiunea maximă este variabilă, fiind determinată de dimensiunea 
celorlalte sigle folosite. 
Spațiul minim în jurul grupului de sigle PMB-ARCUB va fi de minim 1 cm.

h 3 cm

Poziționare
Grupul de sigle PMB+ARCUB va fi plasat într-o categorie separată și în-
tr-o poziție cu vizibilitate bună pe vizualul evenimentului, primele în banda 
de parteneri.

Formate
Echipa de comunicare ARCUB va pune la dispoziție grupul de sigle în for-
mat vectorial (.ai și .eps) și în format imagine (.tif (layers), jpeg și .png 
(fundal transparent). 



Culori
Siglele vor fi puse la dispoziție atât în variantă de tipar (CMYK) cât și 
pentru ecran (RGB). Alegeți varianta corespunzătoare suportului pe care 
urmează să apară.
Indiferent dacă vizualul proiectului este color sau alb-negru, grupul de sigle  
PMB-ARCUB poate fi folosit fie în variantă alb-negru fie în variantă color, 
după cum considerați optim pentru calitatea artistică a imaginii de ansamb-
lu.

Echipa de comunicare ARCUB va pune la dispoziție grupul de sigle în trei 
variante de culoare:

COLOR
Se poate folosi pe fundaluri gri sau pe orice de culoare cu care creează con-
trast ținând cont de echilibrul cromatic general al vizualului. Nu poate fi 
folosit pe fundal alb sau culori foarte deschise.

ALB  
Se poate folosi pe orice fundal de culoare cu care creează contrast. Nu 
poate fi folosit pe culori foarte deschise.

NEGRU
Se poate folosi pe orice fundal de culoare cu care creează contrast. Nu 
poate fi folosit pe fundaluri întunecate. 

Codul de culoare folosit pentru grupul de sigle color:

hex: #e2f60b

R: 226
G: 246
B: 11

C: 17%
M: 0%
Y: 100%
K: 0%

Chartreuse Yellow PANTONE 13-0630 TN



Exemple grafice
Găsiți în continuare exemple de aplicare a siglei care prezintă situații 
corecte și situații inacceptabile. 
Varianta color și varianta albă a grupului de sigle nu se va plasa pe funda-
luri color sau alb-negru foarte deschise; pentru fundaluri deschise se va 
folosi varianta neagră;





Varianta color a grupului de sigle nu 
se va plasa pe fundaluri color foarte 
saturate cromatic, de tip roșu vibrant, 
pentru acest fundal vom alege varian-
ta alb-negru a grupului de sigle.



Dacă grupul de sigle este plasat pe o fotografie sau pe un fundal neomo-
gen se va urmări lizibilitatea integrală a acestuia. 
Aveți mai jos câteva exemple de poziționare pe o fotografie. 
Sunt acceptabile doar situațiile în care grupul de sigle se distinge clar.

IMPORTANT: Vă rugăm să folosiți numai grupul de sigle împreună cu 
textul pus la dispoziție și să nu încercați să le despărțiți, să recompuneți 
sau să modificați proporția sau caracterul de literă. În caz contrar se va 
considera că nu a fost respectată cerința din contractul de finanțare, 
Anexa C, punctul 4.
Exemplele au rostul de a vă da o idee despre modul de utilizare a siglelor 
și nu epuizează toate soluțiile posibile. Dacă aveți nelămuriri cu privire la 
corectitudinea utilizării sau dacă întâmpinați probleme cu formatul de fișier 
pus la dispoziție nu ezitați să ne contactați la adresa pr@arcub.ro.


