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MĂSURI DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE

v Realizaţi toate măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate prin
cererea de finanţare şi contractul de finanţare;
v Utilizaţi pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectului indicaţiile tehnice
menţionate în Manualul de identitate vizuală (disponibil pe website-ul www.minind.ro şi
www.fonduri-ue.ro );
v Ţineţi un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care vor fi înregistrate toate documentele şi
produsele aferente activităţilor de informare şi publicitate desfăşurate în funcţie de activităţile de
informare şi publicitate desfăşurate şi de tipul proiectului
(copii ale anunţurilor / comunicatelor/ articolelor de presă, fotografii ale locaţiei din care să reiasă
amplasarea panoului pentru afişare temporară (pe parcursul implementării proiectului) şi a plăcii
pentru amplasare permanentă (după finalizarea proiectului), fotografii ale evenimentelor organizate
în cadrul proiectului din care să reiasă respectarea cerinţelor de informare şi publicitate, copii ale
materialelor/produselor de informare şi publicitate realizate etc).;
v Descrieţi în cadrul rapoartelor de progres toate activităţile de informare şi publicitate desfăşurate,
aferente proiectului şi ataşaţi la acesta copii justificative pentru materialele de promovare şi
informare realizate/ utilizate.
Atenţie!!
Prevederile Manualului de Identitate Vizuală sunt complementare cu obligaţiile prevazute în
contractul de finanţare iar neîndeplinirea acestora poate determina efectuarea unor corecţii
financiare
  
1. ANUNŢURI PUBLICITARE SAU COMUNICATE DE PRESĂ (ANUNŢURI DE PRESĂ) :
Se publică la începerea şi încheierea activităţilor din proiect şi trebuie să cuprindă:
• Sigla Uniunii Europene;
• Sigla Guvernului României,
• Sigla „Instrumente Structurale 2007-2013” ;
• Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”;
• Sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;
• Titlul proiectului, precum şi menţiunea „Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională”.
NU există o dimensiune obligatorie, dar textul si siglele trebuie să fie vizibile.
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Model orientativ pentru Comunicatul de presă

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
  

Titlul comunicatului de presă
Locaţia, data
[Nume Beneficiar], cu sediul în [………….], derulează, începând cu data de [data semnării
contractulu)], proiectul “[………….]“, co-finanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu........ [ Instituţia ].
Valoarea totală a proiectului este de [………..] lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este
de [………] lei.
Proiectul se implementează în localitatea/localităţile [..........] pe o durată de […………] luni.
Obiectivul proiectului este [……………]
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact ………..
Funcţie:
Tel. ………, Fax: ……………., e-mail: ………….
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2. WEBSITE-URI
Conţinut obligatoriu pentru pagina de deschidere:
•
•
•
•
•
•
•

Sigla Uniunii Europene;
Sigla Guvernului României;
Sigla Instrumentelor Structurale 2007 - 2013;
Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”;
Sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;
Titlul proiectului precum şi menţiunea „Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională”;
Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoţit de
textul: “Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”. (textul reprezentând un link la adresa web (URL):
http://www.fonduri-ue.ro).

Website-urile realizate în cadrul proiectelor cu finanţare din Instrumentele Structurale vor afişa
citatul „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României” într-un loc vizibil, pe pagina principală.
Atenţie!! Este necesară consultarea prealabilă a Autorităţii de Mangement / Organismului
Intermediar.

Model orientativ pagina web ( pagina de deschidere)
  
  

                                                          
                                                            
  
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

  

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”  

fotografie
  
Titlul proiectului
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-‐‑ue.ro”
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României”
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3. AUTOCOLANTE SAU PLĂCUŢE – PENTRU ACHIZIŢIILE DE ECHIPAMENTE

Vor conţine următoarele elemente:
•
•
•
•
•
•

Sigla Uniunii Europene;
Sigla Guvernului României;
Sigla „Instrumente Structurale 2007-2013”;
Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”;
Sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;
Titlul proiectului, precum şi menţiunea „Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională”.

Dimensiunea recomandată este 9 cm x 5 cm.

  
  
  
  

Model orientativ de autocolant
  

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Titlul proiectului
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
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4. INSCRIPŢIONAREA MATERIALELOR PROMOŢIONALE (EX : PIXURI, CD-URI,
MAPE)
Vor include :
• Sigla Uniunii Europene;
• Sigla Guvernului României;
• Sigla „Instrumente Structurale 2007-2013”;
• Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”;
• Sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;
• titlul proiectului si menţiunea „Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională”;
• Citatul „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României”.
În cazul produselor cu o suprafaţă foarte mică de expunere (ex. pixuri), în care informaţiile nu ar fi
suficient de vizibile şi inteligibile, se utilizează cel puţin steagul Uniunii Europene, celelalte
elemente fiind opţionale.

a) Model orientativ  - CD-uri

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea
Competitivităţii Economice”
“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Titlul proiectului
-proiect cofinanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională-
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b) - Model orientativ carcase CD

  

FAŢĂ
Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Titlul proiect
-proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională-

VERSO

Titlul proiectului
Editorul materialului
Data publicării materialului

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

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
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5. BROŞURI, PLIANTE, AFIŞE
Pe coperta publicaţiei (coperta 1) vor apărea:

•
•
•
•
•

Sigla Uniunii Europene;
Sigla Guvernului României;
Sigla „Instrumente Structurale 2007-2013”;
menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, cofinanţat
prin Fondul European de Dezvoltare Regională;
Sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”.

Pe ultima copertă se plasează o casetă tehnică, ce va conţine următoarele:
• Titlul proiectului precum şi menţiunea “proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională”;	
  
• Editorul materialului ;
• Data publicării ;
• Citatul „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României” În cazul afişelor, nu este obligatorie plasarea casetei tehnice.
În cazul afişelor, nu este obligatorie plasarea casetei tehnice.

a) Model orientativ pentru pliante

Foto

Titlul proiectului
- proiect cofinanţat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională –

Editorul materialului
Data publicării materialului

Programul Operaţional Sectorial
“Creşterea Competitivităţii Economice”
- cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională-

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

“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
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b) Model orientativ  broşură

Foto
Titlul proiectului
- proiect cofinanţat prin Fondul European
de Dezvoltare Regională –

Editorul materialului
Data publicării materialului
“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau
a Guvernului României”

Programul Operaţional Sectorial
“Creşterea Competitivităţii Economice”
- cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională-

“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
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c) Model orientativ afiş

Fotografie

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea
Competitivităţii Economice”
“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Titlul proiectului
- proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională –

6. BANNERE
Banner-ul va conţine:
• Sigla Uniunii Europene;
• Sigla Guvernului României;

Sigla „Instrumente Structurale 2007-2013”;
menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”;
• Sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;
• Titlul proiectului precum şi menţiunea „Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională”;
Opţional menţiunea „Pentru infomaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”.
•
•

Se recomandă următoarele dimensiuni ale banner-ului:
• 2,5m x 0,8m, pentru o sală care poate găzdui până la 100 de persoane
• 4m x 1,2m, pentru o sală mai mare sau în exterior.
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Model orientativ banner

Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii
Economice”
- cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională “Investiţii în viitorul dumneavoastră”

Titlu proiect

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

7. PANOURI PENTRU AFIŞARE TEMPORARĂ
Următoarele elemente de informare sunt prezente în mod obligatoriu pe panou:
a) Sigla Uniunii Europene;
b) Sigla Guvernului României;
c) Sigla “Instrumentelor Structurale 2007 – 2013”;
d) Numele fondului din care se acordă cofinanţarea, respectiv Fondul European de Dezvoltare
Regională;
e) Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice";
f) Sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;
g) Titlul proiectului;
h) Valoarea proiectului şi termenul de finalizare conform contractului de finanţare;
i) Valoarea contribuţiei comunitare şi valoarea contribuţiei Guvernului României conform
contractului de finantare;
j) Beneficiarul proiectului.
Dintre acestea, suma suprafeţelor ocupate de informaţiile precizate la punctele a), d) şi f) trebuie să
fie cel puţin 25% din suprafaţa panoului.
Dimensiunile panourilor pentru afişare temporară recomandate sunt: înălţime 3 m şi lăţime 2 m. În
toate situaţiile, se va urmări ca dimensiunea panourilor să fie suficient de mare astfel încât
informaţiile afişate să fie vizibile de la distanţe mari şi textul suficient de lizibil.
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Minim

25
y%
%

Model orientativ pentru panouri pentru afişare temporară

Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

Numele Beneficiarului
Titlul proiectului
Locaţia
Valoarea proiectului şi termenul de finalizare conform contractului de finanţare
Contribuţia UE
(în moneda naţională)
Contribuţia Guvernului României
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8. PLĂCI PENTRU AMPLASARE PERMANENTĂ
Următoarele elemente de informare sunt prezente în mod obligatoriu pe panou:
a) Sigla Uniunii Europene;
b) Sigla Guvernului României;
c) Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013";
d) Numele fondului din care se acorda cofinanţarea, respectiv Fondul European de Dezvoltare
Regională;
e) Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice";
f) Sloganul „ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;
g) Titlul si tipul proiectului / investiţiei;
h) Valoarea proiectului la finalizare;
i) Beneficiarul proiectului.
Dintre acestea, suma suprafeţelor ocupate de informaţiile precizate la punctele a), d), f) şi g) trebuie
sa fie cel puţin 25% din suprafaţa panoului.

Model orientativ pentru plăci pentru amplasare permanentă

Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de

Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”
Tipul şi titlul proiectului

Nume Beneficiar
Locaţia
Valoarea proiectului conform contractului de finanţare

Dimensiuni recomandate pentru a asigura vizibilitatea informaţiilor: 2/3 ; în cazul proiectelor care
presupun doar achiziţia de obiecte fizice, se recomandă o înalţime de 0,5m şi o lăţime de 0,8 m.
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