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Există drumuri care inspiră și drumuri care ne amintesc cine suntem cu 

adevărat. Via Transilvanica este un drum ce trebuie făcut. Via 

Transilvanica este identitate. Pentru că ne oferă șansa să ne cunoaștem 

mai bine istoria și astfel să ne inţelegem mai bine pe noi - ca naţie.



Pentru început am avut două variante 

de lucru:  Itinera Transilvanica și mai 

apoi Via Transilvanica.

Am schiţat mai întâi idei, simboluri 

pentru Itinera:

Primele idei



Am căutat de la început un simbol simplu, 

hotărât, prietenos și ușor replicat de oricine.

Am considerat că varianta unui I/T într-un cerc, 

alături de un scris de mână este potrivită.

Itinera Transilvanica



După o perioadă de analiză, dezbateri și consultări interne, 

s-a ajuns la denumirea Via Transilvanica.

Am păstrat ideea de la Itinera, și am adaptat-o pentru Via. 

Un T intr-un cerc; gama cromatică oranj/alb/negru/kaki, 

alături de un font sans-serif.

Via Transilvanica - Logo



Am setat cele mai importante reguli pentru identitatea Via Transilvanica. 

De la logo, variantele sale, cromatică, dimensiuni, poziţie în layout, fonturi etc, 

până la signalectică. De acum Via Transilvanica are toate ustensilele 

pentru o comunicare cât mai bună!

Via Transilvanica - identitate



Sloganul “Drumul care unește”, a fost folosit pe majoritatea 

materialelor de comunicare ale Via Transilvanica.  S-au colantat 

și utilajele și mașinile Via Transilvanica. Proiectul este în curs 

de desfășurare, cu timpul se vor adăuga mai multe materiale.

Utilizând Ghidul de identitate, s-a realizat și site-ul 

Via Transilvanica.

Via Transilvanica - comunicare



Traseul are 950 de km, de la 

Drobeta-Turnu Severin până 

la Putna. Drumul urmează să 

fie marcat cu elemente de 

identificare specifice, din 

materiale durabile, care să 

permită buna orientare a 

călătorului,  corelate cu 

informaţii despre gradul de 

dificultate al traseului. 

Amenajarea drumului se va 

face în mai multe etape, o 

primă porţiune fiind 

prevăzută pentru 2018 - 

primii 100 km: pe raza 

judeţului Bistriţa-Năsăud.

Via Transilvanica 



Cale bună! 


