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Introducere

Indentitatea vizuală este menită să dea o nouă dimensiune mesajelor verbale și este o parte esențială 
a strategiei de comunicare. Prin totalitatea aspectelor sale - formă, culoare, stil – aceasta 
individualizează și personifică în același timp, impunându-se și manifestându-se prin toate aspectele 
sale ca nume, design logo (siglă), slogan, documente personalizate (cărți de vizită, foi cu antet, 
personalizare email sau newsletter, materiale publicitare, maşini, rapoarte anuale etc.).

Sigla stă de obicei în centrul unui program de identitate vizuală şi are ca principal rol recunoaşterea 
organizaţiei sau programului. Elementele de design logo utilizate – font, culoare, simbol – reprezintă 
expresia grafică a identităţii. 

Crearea de logo este un proces important tocmai pentru că logo-ul este considerat cel mai 
reprezentativ element de identitate vizuală. Puterea de reprezentare a logo-ului este reală prin 
prezenţa sa pe toate suporturile de comunicare ale organizaţiei.

Manualul de Identitate Vizuală al POR conţine un sistem de instrucţiuni, reguli şi recomandări de 
aplicare şi dezvoltare a elementelor vizuale fundamentale ale programului: semnătură vizuală (logo + 
logotip + slogan), culori acceptate, fonturi, atitudine vizuală şi ton. Scopul acestui sistem este acela de a 
asigura coerenţa, stabilitatea şi dezvoltarea armonioasă în timp a imaginii POR.

Manualul conţine următoarele capitole:

I. Semnătura vizuală şi reguli de aplicare, cu următoarele subcapitole:
- rolul şi importanţa POR
- personalitate, coordonate de dezvoltare, atribute ale programului
- semnătură vizuală: simbol, logotip, slogan
- forme permise de utilizare
- spaţieri impuse
- specificaţii culori: CMYK, RGB, alb-negru şi grayscale
- imprimări pe culori deschise / închise / backgrounduri acceptabile / inaceptabile
- fonturi acceptate
- erori şi interdicţii de utilizare ale semnăturii vizuale
- reguli privind utilizarea logo-ului Uniunii Europene
- reguli privind utilizarea logo-ului Guvernului României
- reguli privind utilizarea logo-ului Instrumentelor Structurale în România

II. Aplicaţii ale semnăturii vizuale
Această secţiune cuprinde o listă variabilă de aplicaţii corecte ale semnăturii vizuale, incluzând, în 

general, elemente cu utilizare constantă. 
Aici se includ modele de materiale care trebuie personalizate cu semnătura vizuală: cărţi de vizită, 

coli cu antet, plicuri, mape, model fax, model document Word/PowerPoint şi alte documente interne ale 
programului, legitimaţii, decorări de maşini, signalistică de interior şi exterior etc.

III. Exemple de utilizare corectă a semnăturii vizuale
Scopul acestei secţiuni este acela de a crea o imagine reală a modului în care identitatea vizuală a 

programului este aplicată în mediile vizuale specifice: reclame în ziare şi reviste, coperţi de publicaţii, 
afişe, pliante, broşuri, autocolante, standuri, bannere stradale, panotaj stradal, obiecte promoţionale, 
totemuri electronice, plăcuţe gravate etc.
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Cap. I. Semnătura vizuală şi reguli de aplicare 

Rolul şi importanţa POR

Personalitate, coordonate de dezvoltare, atribute ale programului

Regio este unul dintre Programele Operaţionale româneşti agreate cu Uniunea Europeană şi 
principalul instrument pentru punerea în practică a politicilor de dezvoltare regională. 
Regio se aplică la nivel naţional, în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României, prin 
intermediul Autorităţii de Management, consituită la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, şi al Organismelor Intermediare, constituite în cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare 
Regională. 
Obiectivul general al Regio constă în “sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile, atât 
din punct de vedere economic, cât şi social, în regiunile României, prin îmbunătăţirea condiţiilor 
de infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin creşterea economică”. Altfel spus, Regio 
urmăreşte reducerea inegalităţilor economico - sociale dintre regiunile mai dezvoltate şi cele 
mai puţin dezvoltate. 

Regio înseamnă fonduri europene care, alături de iniţiativa locală şi responsabilitatea individuală 
(ca şi comunitate, instituţie sau afacere) vor genera dezvoltarea unitară a regiunilor.

Cultură şi valori
n Transparenţă, corectitudine
n Deschidere 
n Dedicare, responsabilitate
n Profesionalism
n Parteneriat
n Iniţiativă, antreprenoriat
n Orientare către interesul public şi progres
n Nivel mare de încredere
n Înţelegere bună a nevoilor
Stil de comunicare
n Încrezător în sine, răbdător, dar îndeamnă la acţiune
n Modern, tineresc, vioi
n Deschis şi clar (inteligibil), concis, direct
n Prietenos fără a fi neprofesional. Atractiv, incitant
n Personalizat, dacă este posibil
Personalitate
n De încredere, realist
n Imaginativ, plin de succes

Astfel, Regio funcţionează respectând următoarele principii: 
- transparenţă în utilizarea fondurilor
- egalitate de şanse în acordarea fondurilor pentru toţi potenţialii beneficiari eligibili
- dezvoltare durabilă, respectiv tipul de dezvoltare ce răspunde nevoilor societăţii de astăzi 
fără, însă, a compromite prin acţiunile sale, nevoile generaţiilor viitoare. Se urmăreşte, astfel, 
exploatarea cu măsură a resurselor, pentru a le menţine pentru generaţiile viitoare.

Propunere de valoare

Regio sprijină eforturile tale (ca administraţie publică locală, ONG/instituţie academică, 
întreprindere privată) de dezvoltare. Are impact tangibil, cuprinzător şi apropiat, dacă îl 
foloseşti bine. Regio îţi dă posibilitatea să arăţi cine eşti şi ce poţi, câştigând respectul 
celorlalţi. Te ajută să te împlineşti.



4Regio - Manual de identitate

Semnătură vizuală: simbol, logo, slogan

Denumirea completă este Regio – Programul Operaţional Regional. Denumirea scurtă este Regio.
Ambele variante de utilizare a numelui sunt corecte şi pot fi folosite alternativ, pentru diversitate 
lexicală.
 
Utilizarea corectă a denumirii programului, fie în varianta completă, fie în cea scurtă, este obligatorie 
pe toate materialele publicitare, ca o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unui brand puternic.
În materialele de informare şi publicitate elaborate de AM POR, se va renunţa pe cât posibil, la utilizarea 
acronimului POR sau ROP, pentru a nu crea confuzii în privinţa identitaţii programului.

Brandul Regio utilizează un model mixt de comunicare, în care nivelul naţional îl susţine pe cel 
regional/local, iar amândouă sunt sprijinite de un instrument de îndrumare şi depozitare (centrele de 
documentare Regio).
1. Comunicarea naţională: campanii de comunicare la nivel naţional („umbrelă” pentru 
notorietate şi statut).
2. Comunicarea regională/locală (nivelul de proximitate pentru publicul-ţintă):

a. diseminarea de informaţii la nivel regional/local (comunicare unidirecţională). Regio 
invită potenţialii beneficiari la informare şi acţiune.

b.contactul direct cu publicul-ţintă (pull, bidirecţional). Regio dialoghează cu potenţialii 
beneficiari, în cadrul unor evenimente publice sau chiar ale unor întâlniri 
private (cu un singur potenţial beneficiar).

3. Centrele de informare Regio:
a.informaţii oficiale şi alte informaţii generate de Regio (ex.: materiale de comunicare)
b.informaţii generate de publicul-ţintă.

Brandul ca simbol
Imaginea publică şi reputaţia Regio:

n Imaginea dorită se caracterizează prin: iniţiativă, dinamism, “găseşte soluţii”, 
împuternicire, “aici şi acum”, inteligenţă binevoitoare, parteneriat.

1nReputaţia dorită constă în: dedicare pentru interesul public , centrare pe rezultate 
2

relevante  însuşite de public, corectitudine.

Imaginea vizuală
nSe concentrează pe trăsături ale:
- Personalităţii brandului: realist, ingenios, întreprinzător, creativ, îndrăzneţ 
- Stilului de comunicare: simplu, clar, contemporan
nAre ca suport fizic:
- materiale tipărite şi electronice, în special pentru informare specifică

3
- materiale audio-video, în special pentru popularizare  
nEvită clişeele

Logo-ul Regio este format din sigla Regio şi sloganul "Iniţiativă locală. Dezvoltare regională". Sigla 
conţine denumirea scurtă a programului, precum şi o stilizare a literei O, prin ordonarea în cerc a 
unor figuri geometrice, de tipul trapezului, fiecare în altă culoare, astfel încât se creează cele opt 
regiuni de dezvoltare stabilite la nivel naţional.  

1. Interes public regional.
2. “Ce contează pentru mine”
3. Incitare, direcţionare
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Logo-ul Regio are cel mai important rol, din punctul de vedere al comunicării vizuale.
Logo-ul Regio nu trebuie recreat în nici o circumstanţă. Se vor folosi doar variantele de logo 
prezentate în acest manual. Dimensiunea minimă admisă a logo-ului este de 40 mm (cu sloganul 
inclus).

Sloganul Regio a fost formulat plecând de la obiectivul general al programului, astfel încât acesta 
presupune sprijinirea şi promovarea unei dezvoltări regionale, prin implementarea unor proiecte 
cu aplicabilitate locală. Se urmăreşte, aşadar, creşeterea nivelului de conştientizare al publicului 
general cu privire la unităţile administrative din România cărora li se adresează programul. Prin 
îmbunătăţirea infrastructurii şi a mediului de afaceri, Regio susţine creşterea economică, pentru 
a face din regiunile României, în special cele mai puţin dezvoltate, locuri mai atractive pentru 
muncă şi investiţii.
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A fost creată câte o variantă de logo individualizat pentru fiecare regiune de dezvoltare.
Acestea vor fi utilizate în concordanţă cu instrucţiunile din Manual.
Logo-ul Regio personalizat în funcţie de regiunea în care se află beneficiarul poate fi folosit pe 
materialele (comunicat de presă de tip B, poster, pliant etc.) produse de autorităţile din regiunile 
respective.

Pentru DMI 5.3, Organismul Intermediar pentru Turism va folosi logo-ul general al programului.



Spaţieri impuse

Pentru a avea impactul şi vizibilitatea maxime, nu este obligatoriu ca logo-ul să fie foarte mare. 

Este eficientă prezenţa unui spaţiu alb în jurul semnăturii grafice, pentru a o individualiza şi a o 

separa de elementele din jur (marginea paginii, alte logo-uri, elemente grafice etc.).

Spaţiul liber trebuie să respecte indicaţiile din imaginea alăturată. Unitatea de măsură o 

reprezintă litera “O” din “Regio”. Se recomandă folosirea logo-ului împreună cu sloganul. În 

cazuri speciale se poate folosi şi fără slogan, păstrându-se aceleaşi proporţii de spaţiere.
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Spaţierea faţă de alte logo-uri

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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Specificaţii culori

Codurile de culoare CMYK vor fi folosite pentru toate materialele tipărite/imprimate prin diverse 
tehnici de aplicare a logo-ului (tampografie, serigrafie etc.), cu excepţia folosirii logo-ului la o 
culoare, caz în care se va folosi PANTONE 286C, NEGRU sau ALB. 

Singurele culori şi coduri de culoare acceptate pentru utilizarea logo-ului Regio sunt cele 
menţionate pe această pagină.

Pe web şi alte aplicaţii electronice, se va folosi RGB.

Pentru logo-ul Regio este recomandat fundalul alb.
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Varianta negativă a logo-ului va fi folosită 
în cazul fundalului colorat sau a celui cu 
fotografie.

Imprimări pe culori deschise / închise şi fundaluri acceptabile / inaceptabile
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Fonturi acceptate

Fontul Trebuchet MS va fi folosit în textele care însoţesc sigla Regio, inclusiv denumirea programului. 

Textele care vor respecta acest font sunt:

- numele: Programul Operaţional Regional, de sub imagine, şi numele regiunii aferente

- sloganul: Iniţiativă locală. Dezvoltare regională

- numele site-ului: www.inforegio.ro

Trebuchet MS conţine patru stiluri şi este instalat odată cu sistemul de operare Windows.

Mărimea corpului literei varianză în funcţie de spaţiul disponibil.
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 Logo-ul nu va apărea niciodat  într-unaă  

dintre  cele  patru culori ce alcătuiesc ultima  

literă.

Logo -ul nu va fi  scris cu un alt font.

Logo -ului nu i se vor aplica efecte de  

umbră.

Logo -ul nu va fi  distorsionat.

Literele  din logo nu vor apărea  cu diferite 

culori.

Logo -ului nu i se vor aplica efecte 3D.

Logo -ul nu va fi  niciodată rotit.

Se va păstra  distanţa minimă  între logo-

uri, atunci când logo-urile apar  doar  pe  

orizontală sau verticală.

Erori şi interdicţii de utilizare ale semnăturii vizuale

FONDUL EUROPEAN
 PNTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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Reguli privind utilizarea logo-ului Uniunii Europene

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Textele UNIUNEA EUROPEANĂ şi FONDUL EUROPEAN 
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ fac parte din logo şi 
sunt obligatorii după cum urmează:

- textul UNIUNEA EUROPEANĂ va fi plasat 
deasupra dreptunghiului;

- textul FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE 
REGIONALĂ va fi distribuit pe două rânduri, 
aproximativ egale ca lungime, dedesubtul 
dreptunghiului; acest text nu se va aplica pe 
materiale promoţionale de mici dimensiuni (ex. 
pix, USB stick, pin etc.).

Sigla Uniunii Europene este un steag albastru 
dreptunghiular a cărui lungime este o dată şi jumătate 
mai mare decât înălţimea. Cele 12 stele galbene, situate 
la intervale egale, formează un cerc imaginar al cărui 
centru se află la intersecţia diagonalelor dreptunghiului. 
Raza acestui cerc este egală cu o treime din înălţimea 
steagului.

Culori
Simbolul are următoarele culori: Pantone Reflex Blue 

pentru suprafaţa steagului şi Pantone Process Yellow 

pentru stele, cu excepţia folosirii logo-ului la o culoare, 

caz în care se va folosi Pantone Reflex Blue, NEGRU sau 

ALB. 

Pe web şi alte aplicaţii electronice, se va folosi RGB.

Fundaluri
Se recomandă plasarea siglei pe un 
fundal alb. Dacă, totuşi, se foloseşte un fundal
multicolor, sigla va avea un contur alb cu 
grosimea egală  cu 1/25 din înălţimea dreptunghiului. 
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Reguli privind utilizarea logo-ului Guvernului României

Logo-ul Guvernului României este format din stema 
României şi menţiunea "GUVERNUL ROMÂNIEI". 
Guvernul României co-finanţează majoritatea 
programelor finanţate de Uniunea Europeană în 
România. Prin urmare, logo-ul Guvernului va figura 
pe toate produsele de comunicare ale acestor 
programe.

Culori
Codurile de culoare CMYK vor fi folosite pentru 
toate materialele tipărite, cu excepţia folosirii 
logo-ului la o culoare, caz în care se va folosi NEGRU 
sau ALB.  Pe web şi alte aplicaţii electronice, se va 
folosi RGB.

Fundaluri
Pentru logo-ul Guvernului României este 
recomandat fundalul alb. Varianta negativă a logo-
ului va fi folosită în cazul fundalului colorat sau a 
celui cu fotografie.
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Instrumente Structurale
2007-2013

Instrumente Structurale
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Instrumente Structurale
2007-2013

Reguli privind utilizarea logo-ului Instrumentelor Structurale în România

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale 
(ACIS) a elaborat şi a înregistrat logo-ul Instrumentelor 
Structurale în România, simbolizând cooperarea dintre 
România şi Uniunea Europeană. Logo-ul este compus din 
steagul României şi opt dintre stelele steagului UE, înscrise 
într-un cerc, însoţite de textul "Instrumente Structurale 
2007-2013".

Culori
Codurile de culoare CMYK vor fi folosite pentru toate 
materialele tipărite, cu excepţia folosirii logo-ului la o 
culoare, caz în care se va folosi varianta alb-negru pozitiv 
sau alb-negru negativ. Pe web şi alte aplicaţii electronice, 
se va folosi RGB.

Fundaluri
Pentru logo-ul Fondurilor Structurale este recomandat 
fundalul alb. Varianta negativă a logo-ului va fi folosită în 
cazul fundalului colorat sau a celui cu fotografie.
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Reguli privind utilizarea logo-ului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turiamului

Culori
Codurile de culoare CMYK vor fi folosite pentru toate 
materialele tipărite, cu excepţia folosirii logo-ului la o 
culoare, caz în care se va folosi varianta alb-negru pozitiv 
sau alb-negru negativ. Pe web şi alte aplicaţii electronice, 
se va folosi RGB.

Fundaluri
Pentru logo-ul MDRT este recomandat fundalul alb. Varianta 
negativă a logo-ului va fi folosită în cazul fundalului colorat 
sau a celui cu fotografie.
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Instrumente Structurale
2007-2013FONDUL EUROPEAN

 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

Aşezarea în pagină a logo-ului şi sloganului Regio

Pe prima pagină a oricărui document logo-ul Regio va 

apărea centrat, în partea de jos a paginii, iar celelalte 

patru sigle vor apărea în partea de sus a paginii, de la 

stânga la dreapta, în ordinea următoare: Uniunea 

Europeană, Guvernul României, MDRT şi Instrumente 

Structurale.

Orice alt logo (ex: logo-ul beneficiarului)  poate fi 

aplicat numai în partea de sus a paginii, între logo-

urile MDRT şi cel al Instrumentelor Structurale. 

Banda ce conţine culorile din logo va fi folosită pentru 

crearea unui stil de design.

În general, acest element va fi prezent pe aceeaşi 
pagină cu logo-ul Regio, întotdeauna în partea de jos a 
paginii. 

Instrumente Structurale
2007-2013FONDUL EUROPEAN

 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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Informaţii obligatorii pe materialele de promovare

Pe materialele Regio vor fi utilizate, obligatoriu, următoarele INFORMAŢII GENERALE:

1. Logo Regio şi slogan

2. Logo UNIUNEA EUROPEANĂ şi FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

3. Logo Instrumente Structurale

4.  Logo Guvernul României

5.  Logo Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

6. Textul: “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 
de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.” va apărea pe toate materialele 
de promovare finanţate prin program, poziţionat după cum urmează:

7. Adresa paginii de web a programului (www.inforegio.ro) va apărea pe toate materialele.
Dacă materialul are o singură pagină (ex: poster) adresa de web va apărea în partea de jos a acesteia. Dacă 
materialul conţine mai multe pagini, adresa de web va fi inclusă pe prima/ultima copertă sau pagină, jos.

Excepţie de la aceste reguli fac articolele promoţionale mici: cărţi de vizită, pixuri, etichete, memory stick sau alte 
obiecte a căror suprafaţă de imprimare este mai mică de 5 cm. Aceste obiecte vor fi inscripţionate cu sigla UE, 
denumirea fără abreviere “Uniunea Europeană”, sigla Regio şi, dacă spaţiul permite, astfel încât să fie lizibilă, şi  
adresa paginii de web a programului ( www.inforegio.ro )

Detalierea INFORMAŢIILOR SPECIFICE, obligatorii, pe categorii de materiale se regăseşte în Anexa la acest Manual. 
Anexa va fi utilizată de către toţi beneficiarii de finanţare din Regio pentru realizarea materialelor de informare şi 
promovare.
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Cap. II  Aplicaţii ale semnăturii vizuale

Semnătura vizuală poate fi aplicată pe următoarele tipuri de materiale:
- foaie cu antet (scrisori, documente de lucru despre Regio) - vezi pagina 16
- plic documente, plic CD/DVD
- mapă
- model fax
- model prezentare PowerPoint
- cărţi de vizită
- legitimaţii
- autocolante pentru maşini şi echipamente achiziţionate prin POR
- totemuri electronice
- plăcuţe de identificare (gravate etc.)
- cărţi poştale

NOTĂ: Elementele de identitate vizuală prezentate pentru foaia cu antet şi modelul de fax vor fi 
utilizate, ca atare, de către Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare în corespondenţa 
dintre acestea.

În continuare prezentăm câteva modele de aplicare a semnăturii vizuale.
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Echipament achiziţionat cu finanţare

Autocolante pentru echipamente achiziţionate prin POR 

În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica 
la loc vizibil un autocolant care să conţină următoarele 
elemente informative obligatorii: sigla Regio, sigla 
Guvernului României, sigla MDRT şi sigla Uniunii Europene.

Materialul se va alege, astfel încât să se asigure durabilitatea 
în timp şi la condiţiile meteo. Acestea vor fi plasate pe partea 
cea mai vizibilă pentru public a obiectelor pe care se aplică. 

În funcţie de spaţiul disponibil, în locul autocolantului de 
100mm x 10mm se va opta pentru cel de 90mm x 50mm. 
Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafaţa cea mai 
vizibilă a echipamentului.

Pentru rezintenţa la condiţiile meteo sunt recomandate 
autocolantul PVC şi lăcuirea UV.

Echipament achiziţionat cu finanţare

90 mm

50 mm

100 mm

100 mm

Instrumente Structurale
2007-2013FONDUL EUROPEAN

 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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Prezentări PowerPoint

Instrumente Structurale
2007-2013

Data evenimentului

Data evenimentului

Instrumente Structurale
2007-2013FONDUL EUROPEAN

 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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Copertă CD/DVD   
 

Model

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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Model fax

Instrumente Structurale
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Logo ADR

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

Mihai Pop
Consilier

Adresă: 
Str. Apolodor Nr. 17,
sector 5, Bucureşti

tel:1234567890
fax:1234567890
mobil: 0987654321

Model carte de vizită

 Către:  Fax nr:  

 CC:    

 De la:  Data:  

 Ref:  Pagini: 1 

 Ö Urgent ¨  Spre informare ¨ Spre comentarii Ö Rugăm răspundeţi ¨ Pentru comunicare 

 

Nr. 
FONDUL EUROPEAN

 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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Cap. III Exemple de utilizare corectă a semnăturii vizuale

- materiale pentru mass media (machete pentru anunţurile publicate în ziare şi reviste, comunicate de 
presă etc.)

- publicaţii/tipărituri/standuri (afişe, pliante, broşuri, fluturaşi, ghiduri, îndrumare, rapoarte, reviste, 
ziare, buletine de ştiri – newsletters etc.)

- CD-uri/DVD-uri 
- bannere stradale, roll-up, spider banner etc.
- obiecte promoţionale 
- panouri temporare
- plăci permanente
- pagini web

Notă: Disclaimerul trebuie inclus pe CD/DVD, nu pe coperta acestuia.
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Tip A Tip B

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

Materiale pentru mass media 

La începutul şi finalizarea unui proiect finanţat din Regio, vor fi publicate anunţuri în presă cu privire la 
proiect, indiferent sub ce formă vor fi acestea – anunţ publicitar/ştire/comunicat de presă redactat de 
beneficiar şi plătit pentru a fi preluat ca atare. 

Pentru exemplificare, prezentăm un model de comunicat de presă (A) şi un model de machetă realizată 
pentru ziar, în cazul anunţurilor publicitare (B).

La finalul textelor materialelor pentru mass media va fi inclus disclaimerul: „Conţinutul acestui material nu 
reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Notă: A nu se confunda publicarea anunţului pentru promovarea proiectului cu aceea  a anunţului de 
licitaţie pentru contractarea unor servicii/lucrări/bunuri, impus de OUG 34/2006 !

Model comunicat de presă

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Instrumente Structurale
2007-2013FONDUL EUROPEAN

 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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TITLUL PROIECTULUI:

www.inforegio.ro

1. Număr referinţă
 
2. Data publicării anunţului
 
3. Programul
 
4. Autoritatea de management
 
5. Alte informaţii

Note:  

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Logo-ul
beneficiarului

Instrumente Structurale
2007-2013

Model machetă de presă

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIGUVERNUL ROMÂNIEI
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Titlul proiectului
Editorul materialului

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
                           a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional

Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5
Telefon: 0372 11 14 09 
Email: info@mdrt.ro
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! 
Proiect selectat în cadrul Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Data publicării

Publicaţii

Modelele prezentate mai jos sunt orientative, pentru a se vedea cum anume trebuie aşezate în pagină 
siglele (UE, Guv RO, MDRT, IS, Regio) şi celelalte elemente obligatorii (vezi coperta 4 la broşură sau 
pagina de exterior la pliant). De asemenea, se va păstra banda de culoare, ce respectă culorile siglei 
Regio; scopul acesteia este acela de a da echilibru compoziţiei, împreună su siglele din partea de sus a 
paginii.

Dimensiunile şi formele publicaţiilor pot fi alese de beneficiarul de finanaţare Regio, cu menţiunea că 
trebuie respectată aşezarea în pagină a siglelor.

Pe ultima copertă/faţă vor fi incluse datele de contact ale beneficiarului care realizează publicaţia. 
Opţional, se pot adauga şi date de contact ale OI responsabil sau/şi AM. 

Notă: Pentru materialele informative produse în cadrul Axei prioritare 5, DMI 5.3., există varianta 
inserării elementelor de identitate vizuală pe prima pagina (în loc de coperta 1) la acele materiale care 
presupun existenţa unor coperţi. La pliante sau fluturaşi, in schimb, aceste elemente trebuie să fie 
inserate pe faţa 1. Obligativitatea în aceste situaţii este aceea ca aceste elemente să fie realizate la 4 
culori.

Model de broşură/catalog/ghid/îndrumar/revistă/mapă

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Model de afiş

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2007-2013FONDUL EUROPEAN

 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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Investim in viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de 

Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

297/3 mm

2
1
0
 m

m

Titlul proiectului
Editorul materialului

Data publicării
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu

 poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru mai multe informaţii consultaţi pagina de internet a 
Programului Operaţional Regional: www.inforegio.ro

şi
 Punctul de Informare

 (Program: Luni - Vineri 9.00-16.30) al 
       Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

 Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5
Telefon: 0372 11 14 09
Email: info@mdlpl.ro

ADR Nord-Est
tel.: 0233 218071; www.adrnordest.ro

ADR Sud-Est 
tel.: 0239 611086; 0339 401019/19/20; www.adrse.ro

ADR Sud Muntenia
tel.: 0242 331769; www.adrmuntenia.ro

ADR Sud-Vest Oltenia 
tel.: 0251 414904; 0251 412780; www.adroltenia.ro

ADR Vest
tel.: 0256 491923, 0256 491981; www.adrvest.ro

ADR Nord-Vest
tel.: 0264 431550; www.nord-vest.ro

ADR Centru
tel.: 0258 818616; www.adrcentru.ro

ADR Bucureţti Ilfov 
tel.: 021 315 9659; www.adrbi.ro

2. Evaluarea

• Agenţiile pentru Dezvoltare Regională primesc cererile 
de finanţare şi verifică dacă toate documentele solici-
tate au fost incluse (eligibilitatea administrativă a 
cererilor);

• Pe baza criteriilor aprobate de către Comisia de 
Monitorizare, echipa de evaluatori independenţi 
analizează propunerile primite şi le selectează pe cele 
mai relevante şi mai viabile dintre ele;

• Comisiile Regionale pentru Evaluare Strategică şi 
Corelare verifică dacă proiectele selectate sunt în 
conformitate cu obiectivele strategice ale POR şi dacă 
sunt corelate cu celelalte programe operaţionale;

• Pe baza rapoartelor de evaluare, Autoritatea de Management
decide să finanţeze proiectele selectate. 

3. Implementarea: 

Dacă proiectul tău a trecut cu succes de evaluare şi a fost 
aprobat pentru finanţare, începe cea mai lungă şi mai 
solicitantă etapă: implementarea proiectului. Vei realiza 
activităţile menţionate în proiect în cooperare cu Organis-
mele Intermediare şi respectând procedurile UE. Regulile 
privind plăţile sunt stricte, iar progresele proiectului tău vor 
fi monitorizate atent. Este mai uşor să implementezi 
proiectul dacă te informezi cu privire la aceste reglementări 
înainte de solicitarea finanţării.

Model de pliant/fluturaş 

www.inforegio.ro

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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www.inforegio.ro

Axa Prioritară 2: 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

regionale şi locale 

Bannere

Modelele prezentate mai jos sunt orientative, pentru a indica aşezarea în pagină a siglelor (UE, Guv RO, MDRT, 
IS, Regio) şi a celorlalte elemente obligatorii.

Dimensiunea recomandată pentru un banner care va fi expus într-o sală ce poate găzdui până la 100 persoane 
este de 2,5 m x 0,8 m.

     Model de banner vertical (stradal, roll-up, meşă etc.) 

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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Dimensiunea recomandată pentru un banner orizontal utilizat într-o sală foarte mare sau în exterior este 4 m x 
1,2 m. 

Model de banner orizontal (spider banner, meşă etc.)

www.inforegio.ro

Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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Panouri temporare 

Beneficiarul are obligaţia contractuală să informeze publicul în privinţa sprijinului acordat de Uniunea Europeană 
şi de Guvernul României prin intermediul panourilor temporare şi a plăcilor permanente, astfel: 

Pe durata implementării proiectului, pentru lucrările de construcţii şi reabilitare a infrastructurii şi a altor 
structuri, beneficiarul va plasa un panou la intrarea în şantierul de construcţii.

Conform Regulamentului (CE) nr. 1828/2006, cap. II, partea I, amplasarea panourilor temporare este obligatorie 
pentru proiectele a căror finanţare depăşeşte 500.000 euro şi care constau în lucrări de construcţii. Astfel, 
beneficiarii unor asemenea proiecte vor monta un panou temporar la intrarea în şantierul de construcţii, odată cu 
începerea lucrărilor, in locul cel mai vizibil.

Fiecare panou va menţiona faptul că proiectul în cauză a fost selecţionat prin intermediul POR şi este parţial 
finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Anunţul trebuie să precizeze 
procentul contribuţiei UE din valoarea proiectului. 

Cel puţin 25% din suprafaţa panoului va fi alocată contribuţiei UE.

Informaţiile care trebuie incluse obligatoriu pe un panou sunt: 

1. Logo-ul Regio şi sloganul: “Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.”;

2. Logo-ul Guvernului României;

3. Logo-ul MDRT;

4. Logo-ul Instrumentelor Structurale;

5. Numele proiectului;

6. Numele beneficiarului;

7. Valoarea totală a proiectului;

8. Contribuţia Uniunii Europene (în RON);

9. Contribuţia Guvernului României (în RON) (dacă este zero, pe rândul rezervat acestei sume se va scrie o 
linie de pauză ( - ));

10. Contribuţia Beneficiarului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile + TVA) (în RON);

11. Data începerii proiectului;

12. Data finalizării proiectului;

13. Organism Intermediar;

14. Autoritatea de Management; 

15. Constructor;

16. Logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri;

17. Menţionarea Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR); 

18. Textul “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de 
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională”. 

Materialul din care va fi confecţionat panoul trebuie să fie rezistent la condiţiile meteo şi, în caz de deteriorare, să 
fie înlocuit în cel mai scurt timp posibil. 

De asemenea, vizibilitatea şi lizibilitatea trebuie asigurate pe toată durata afişării panoului.

Dimensiunea recomandată pentru panourile temporare este l 3m x h 2m. 



De asemenea, numărul panourilor instalate, diferă în funcţie de tipul de lucrări, după cum urmează:

- pentru lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un singur panou;

- pentru infrastructură de transport, se vor instala câte două panouri la fiecare capăt de drum, pe fiecare 
4sens de mers . Dacă pe lungimea sectorului de drum există poduri, se va inslata câte un panou la fiecare 

pod, decorat faţă/verso. În cazul în care pe traseul proiectului există mai multe poduri, panourile 
respective se vor instala la minim 3 poduri. 

Panourile vor fi expuse în maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.  

În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin un panou la cel puţin una 
dintre locaţii. 

Pe suprafaţa panoului publicitar la proiectele de infrastructură de transport, distribuţia informaţiilor pentru 
afişare temporară va fi de 50% pentru secţiunea dedicată Uniunii Europene, inclusiv titlul proiectului şi logo 
Instrumente Structurale şi 50% pentru informaţiile cu privire la contribuţia naţională. 

Autoritatea de Management recomandă, pentru proiectele a căror valoare este mai mică de 500.000 euro, ca 
beneficiarul să bugeteze, în anexa de buget a cererii de finanţare, realizarea şi instalarea unor panouri 
temporare. 

Pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare publică depăşeşte 500.000 euro,  va fi instalat un panou 
de dimensiune l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va fi instalat la sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile.

32Regio - Manual de identitate

GUVERNUL ROMÂNIEI

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional 

şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Instrumente Structurale
2007-2013

3m

Beneficiar:

Valoarea totală a proiectului:

Contribuţia Uniunii Europene:

Contribuţia Guvernului României:

Contribuţia Beneficiarului:

Data începerii proiectului:

Data finalizării proiectului:

Organism Intermediar:

Autoritate de Management:

Constructor:

DENUMIRE

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

DATA

DATA

AUTORITATE

MINSTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

DENUMIRE

Proiect: NUMELE PROIECTULUI

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

4 Conform MIV ACIS, pag 14, excepţiile de la numărul de panouri instalate se pot stabilit punctual, prin dispoziţii ale Autorităţii de 
Management a Regio.
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Plăci permanente

Conform Regulamentului (CE) nr. 1828/2006, cap. II, partea I, amplasarea plăcilor permanente este obligatorie pentru 
proiectele a căror finanţare depăşeşte 500.000 euro şi care au constat în achiziţia de active sau în lucrări de 
construcţii. 

În cazul proiectelor finanţate cu o sumă între 100.000 euro şi 500.000 euro, amplasarea acestori plăci este 
recomandată pentru creşterea vizibilităţii programului. 

Astfel, beneficiarii unor asemenea proiecte vor monta o placă permanentă, la 6 luni de la finalizarea proiectului, în 
locul cel mai vizibil. Momentul finalizării proiectului coincide cu efectuarea plăţii solicitate prin ultima cerere de 
rambursare. Plăcile permanente vor rămâne instalate la locul implementării proiectului pe o perioadă de 5 ani de la 
data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional 2007 - 2013.

Dimensiunea minimă admisă a unei plăci este de 70 cm x 45 cm. 

Cel puţin 25% din suprafaţa panoului va fi alocată contribuţiei UE. 

Informaţiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă sunt: 

1. Logo-ul Regio şi sloganul: “Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.”;

2. Logo-ul Guvernului României;

3. Logo-ul MDRT;

4. Logo-ul Instrumentelor Structurale;

5. Numele proiectului;

6. Numele beneficiarului;

7. Valoarea totală a proiectului (valoarea efectiv plătită, atât de beneficiar, ca şi cheltuieli nerambursabile, cât şi 
sumele rambursate)(în RON);

5
8. Perioada de implementare a proiectului (durata efectivă a implementării proiectului) ;

9. Organism Intermediar;

10. Autoritatea de Management;

11. Logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri;

12. Menţionarea Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR); 

13. Textul “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de 
Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională”.

Materialul din care va fi confecţionat panoul trebuie să fie rezistent la condiţiile meteo şi, în caz de deteriorare, să fie 
înlocuit în cel mai scurt timp posibil. Ca material de confecţionare, este recomandat metalul. 

De asemenea, vizibilitatea şi lizibilitatea trebuie asigurate pe toată durata afişării plăcii. 

Numărul de plăci permanente va fi egal cu cel al panourilor temporare.

În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel puţin o placă la cel puţin una dintre 
locaţii. 

Pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare publică depăşeşte 500.000 euro,  va fi instalată o placă de 
dimensiune minimă 70 cm x 45 cm. Această placă va fi instalată la sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile.

5 Dacă un proiect se finalizează mai repede decât a fost estimat prin cererea de finanţare, perioada de implementare înscrisă pe placă va fi 
cea reală. 
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Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional 

şi Dezvoltare Regională.co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru 

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional 

şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Instrumente Structurale
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Perioada de implementare: DATA

Perioada de implementare: DATA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

3m

2m

DENUMIRE

DENUMIRE

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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Pagină web

În cazul realizării unei pagini de internet dedicate proiectului, conţinutul obligatoriu pentru pagina de 
deschidere va include:

· sigla Uniunii Europene, inclusiv Fondul European pentru Dezvoltare Regională, sigla Guvernului 
României, sigla MDRT şi sigla Instrumentelor Structurale, în această ordine

· sigla Regio, împreună cu sloganul Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

· Textul: “Investim în viitorul tău ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-
finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.”

· Textul (disclaimer): “Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a 
Uniunii Europene şi a Guvernului României.”

· Adresa paginii de web a programului (www.inforegio.ro), către care se va face o conexiune din pagina 
principală a proiectului.
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Materiale audio-video

În cazul realizării unui spot audio de promovare, voiceover-ul va menţiona la finalul textului selectat pentru 
promovarea programului/proiectului, următorul text:

“Investim în viitorul tău ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.”

În cazul realizării unui spot video, după imaginile selectate pentru a reprezenta proiectul/programul, va fi 
inclus un carton de final pe care vor fi aplicate următoarele informaţii, respectând ordinea de mai jos:

- sigla UNIUNII EUROPENE, inclusiv textul  FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ;

- sigla GUVERNULUI ROMÂNIEI;

- sigla MDRT;

- sigla INSTRUMENTE STRUCTURALE;

-   Textul: “Investim în viitorul tău ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-
finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.” 

-  Disclaimer: „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României“. 

- sigla Regio, împreună cu sloganul Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

- pagina de internet a Regio, www.inforegio.ro 

    

             Model carton final spot video:

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regionalşi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro

Nume proiect + nume beneficiar

Instrumente Structurale
2007-2013FONDUL EUROPEAN

 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ
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Fotografii

În cadrul procesului de informare în privinţa asistenţei acordate României de Uniunea Europeană prin Regio, pot fi 
integrate şi alte mijloace de comunicare, la iniţiativa directă a beneficiarului.

Se recomandă beneficiarilor să angajeze fotografi profesionişti şi să supervizeze realizarea unor materiale 
documentare despre obiectivele finanţate de Regio - atât înainte de declanşarea procesului, cât şi după finalizarea 
lucrărilor.

Aceste documente fotografice pot alcătui o bază de date importantă pentru conferinţele de presă organizate de 
către beneficiari sau pentru evenimentele de lansare a investiţiilor.

Fotografiile trebuie să aibă o legătură evidentă cu proiectul (ilustrează spiritul proiectului sau reprezintă o persoană 
implicată în proiect etc.). De asemenea, fotografiile trebuie să fie clare, cu un contrast corect, să aibă o legendă şi 
să menţioneze obligatoriu drepturile de autor.



Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.

© Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
   Str. Apolodor 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti
   Tel: 0372 11 1409
   E-mail: info@mdrt.ro
   Web site: www.inforegio.ro
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