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Introducere

Activitãþile de comunicare privind modul 
de utilizare a Instrumentelor Structurale în 
România urmãresc creþterea nivelului de 
informare, conþtientizare si transparenþã 
în ceea ce priveþte asistenþa oferitã þãrii 
noastre de cãtre Uniunea Europeanã þi 
crearea unei imagini coerente a acesteia. 
Comunicarea trebuie sã reflecte conþinutul 
activitãþilor finanþate prin Programul 
Operaþional Regional þi trebuie sã 
garanteze un grad înalt de transparenþã în 
utilizarea fondurilor.   

Identitatea vizualã a Programului 
Operaþional Regional va contribui 
la construirea unei imagini 
coerente a programului þi la realizarea 
obiectivelor de informare, conþtientizare ºi 
transparenþã a programului.

Manualul de identitate vizualã pentru 
Programul Operaþional Regional a fost 
elaborat pentru a sprijini Autoritatea 
de Management pentru Programul Operaþional
Regional, Organismele Intermediare
þi beneficiarii de finanþare 
prin acest program operaþional (autoritãþi 
locale, IMM-uri, ONG-uri þi alte instituþii) 
în îndeplinirea mãsurilor de informare 
þi publicitate de care sunt responsabile.

Beneficiarii finanþãrilor au obligaþia, 
conform prevederilor contractuale, de 
a promova faptul cã proiectele sunt  
finanþate de Uniunea Europeanã þi de 
Guvernul României prin Programul 
Operaþional Regional.

Manualul de identitate vizualã este 
utilizat pentru: panouri de promovare, 
plãci permanente, afiþe, publicaþii þi alte 
materiale cu caracter informativ (inclusiv 
CD-uri þi DVD-uri), materiale audio-video, 
site-uri web, comunicate de presã, 
prezentãri, anunþuri publicitare. 
Pentru toate materialele se vor folosi 
modelele de design prezentate în acest 
manual. Dacã modelul cãutat 
lipseþte, el va fi  creat, respectându-se 
indicaþiile din manual þi proporþiile 
prezentate.

Autoritatea de Management a POR, 
Organismele Intermediare þi beneficiarii 
vor aloca resursele financiare 
necesare pentru aplicarea regulilor de 
identitate vizualã.

Acest manual prezintã:

• elementele care trebuie utilizate în 
vederea promovãrii identitãþii vizuale a 
Regio, inclusiv elementele grafice;

• regulile de utilizare a acestor elemente;

• situaþiile în care excepþii de la aceste 
reguli sunt permise.

Cheia succesului în promovarea Regio 
depinde de consecvenþa cu care sunt 
aplicate aceste reguli. 
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Logo-ul Regio

Logo-ul Regio este format din sigla Regio 
þi sloganul “Iniþiativã localã. Dezvoltare 
regionalã”.

Logo-ul Regio are cel mai important rol, din 
punctul de vedere al comunicãrii vizuale.

Logo-ul Regio nu trebuie recreat în nici o 
circumstanþã. Se vor folosi doar variantele 
de logo prezentate în acest manual. 

Dimensiunea minimã admisã a logo-ului 
este de 40 mm (cu sloganul inclus).

 Denumire

Denumirea completã este Regio – 
Programul Operaþional Regional.

Denumirea scurtã este Regio.

Ambele variante de utilizare a numelui 
sunt corecte þi pot fi folosite alternativ, 
pentru diversitate lexicalã. 

Utilizarea corectã a denumirii programului, 
fie în varianta completã, fie în cea scurtã, 
este obligatorie pe toate materialele 
publicitare, ca o condiþie esenþialã pentru 
dezvoltarea unui brand puternic.

În materialele de informare ºi publicitate 
elaborate de AM POR, se va renunþa pe cât 
posibil la utilizarea acronimului POR sau 
ROP, pentru a nu crea confuzii în privinþa 
identitaþii programului.
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Logo-uri pentru regiunile 
de dezvoltare

A fost creatã câte o variantã de logo 
individualizat pentru fiecare regiune de 
dezvoltare.

 Acestea vor fi utilizate în concordanþã cu 
instrucþiunile din Manual.

Logo-ul Regio personalizat în funcþie de 
regiunea în care se aflã beneficiarul poate 
fi folosit pe materialele (comunicat de 
presã de tip B, poster, pliant etc.) produse 
de autoritãþile din regiunile respective.
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Culori

Codurile de culoare CMYK vor fi folosite 
pentru toate materialele tipãrite, cu 
excepþia folosirii logo-ului la o culoare, caz 
în care se va folosi PANTONE 286C, NEGRU 
sau ALB. 

Pe web þi alte aplicaþii electronice, se va 
folosi RGB.
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Fundaluri

Pentru logo-ul Regio este recomandat 
fundalul alb.

Varianta negativã a logo-ului va fi folositã 
în cazul fundalului colorat sau a celui cu 
fotografie.
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Spaþiere

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

Este eficientã prezenþa unui spaþiu 
alb în jurul semnãturii grafice, pentru a o 
individualiza þi a o separa de elementele 
din jur (marginea paginii, alte logo-uri, 
elemente grafice etc.). 

Spaþiul liber trebuie sã respecte indicaþiile 
din imaginea alãturatã. Unitatea de mãsurã 
o reprezintã litera “O” din “Regio”. Se 
recomandã folosirea logo-ului împreunã 
cu sloganul. În cazuri speciale se poate 
folosi þi fãrã slogan, pãstrându-se aceleaþi 
proporþii de spaþiere. Spaþierea faþã de alte logo-uri
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Recomandãri de utilizare 
a logo-ului Uniunii 
Europene

Sigla Uniunii Europene este un steag 
albastru dreptunghiular a cãrui lungime 
este o datã þi jumãtate mai mare decât 
înãlþimea. Cele 12 stele galbene, situate la 
intervale egale, formeazã un cerc imaginar 
al cãrui centru se aflã la intersecþia 
diagonalelor dreptunghiului. Raza acestui 
cerc este egalã cu o treime din înãlþimea 
steagului.  

Textul  “UNIUNEA EUROPEANÃ”  face parte 
din logo þi este obligatoriu.  

Culori

Simbolul are urmãtoarele culori: Pantone 
Reflex Blue pentru suprafaþa steagului þi 
Pantone Process Yellow pentru stele, cu 
excepþia folosirii logo-ului la o culoare, caz 
în care se va folosi Pantone Reflex Blue, 
NEGRU sau ALB. Pe web þi alte aplicaþii 
electronice, se va folosi RGB.

Fundaluri

Se recomandã plasarea siglei pe un fundal 
alb. Dacã totuþi se foloseºte un fundal 
multicolor, sigla va avea un contur alb 
cu grosimea egalã cu 1/25 din înãlþimea 
dreptunghiului. 
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Recomandãri de utilizare 
a logo-ului Guvernului 
României

Logo-ul Guvernului României este 
format din stema României þi menþiunea 
“GUVERNUL ROMÂNIEI”. Guvernul României 
cofinanþeazã majoritatea programelor 
finanþate de Uniunea Europeanã 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 tipãrite, cu 
excepþia folosirii logo-ului la o culoare, caz 
în care se va folosi NEGRU sau ALB. 

Pe web þi alte aplicaþii electronice, se va 
folosi RGB.

Fundaluri

Pentru logo-ul Guvernului României este 
recomandat fundalul alb. 

Varianta negativã a logo-ului va fi folositã 
în cazul fundalului colorat sau a celui cu 
fotografie.
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Recomandãri de utilizare 
a logo-ului Instrumentelor
Structurale

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor 
Structurale a elaborat þi a înregistrat logo-ul 
Instrumentelor Structurale în România, simbolizând 
cooperarea dintre România þi Uniunea Europeanã.

Logo-ul este compus din steagul României 
þi opt dintre stelele steagului UE, înscrise 
într-un cerc, însoþite de textul “Instrumente
Structurale 2007-2013”.

Culori

Codurile de culoare CMYK vor fi folosite 
pentru toate materialele tipãrite, cu 
excepþia folosirii logo-ului la o culoare, caz 
în care se va folosi NEGRU sau ALB. 

Pe web þi alte aplicaþii electronice, se va 
folosi RGB.

Fundaluri

Pentru logo-ul Instrumentelor Structurale
este recomandat fundalul alb. 

Varianta negativã a logo-ului va fi folositã 
în cazul fundalului colorat sau a celui cu 
fotografie.
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Aþezarea în paginã

Pe prima paginã a oricãrui document logo-
ul Regio va apãrea centrat, în partea de jos 
a paginii, iar celelalte trei sigle vor apãrea 
în partea de sus a paginii, de la stânga la 
dreapta, în ordinea urmãtoare: Uniunea 
Europeanã, Guvernul României þi 
Instrumentele Structurale.

Orice alt logo (ex: logo-ul beneficiarului)  
poate fi aplicat numai în partea de sus 
a paginii, între logo-urile Guvernului 
României þi cel al Instrumentelor Structurale. 

Banda ce conþine culorile din logo va fi 
folositã pentru crearea unui stil de design.

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

Instrumente Structurale
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013



12Regio - Manual de identitate

Informaþii obligatorii*

1. Textul: “Investim în viitorul tãu! Proiect 
selectat în cadrul Programului Operaþional 
Regional ºi cofinanþat de Uniunea 
Europeanã prin Fondul European de 
Dezvoltare Regionalã.” va apãrea pe 
toate materialele de promovare finanþate 
prin program, poziþionat dupã cum urmeazã:

• dacã documentul are o singurã paginã, 
textul va apãrea pe aceasta;

• dacã documentul are mai multe pagini 
(ex: broþurã), textul va apãrea pe coperta 
4, lângã caseta tehnicã. 

 

2. Pe ultima copertã a oricãrui document 
se plaseazã o casetã tehnicã, ce va 
conþine urmãtoarele:

• Titlul proiectului

• Editorul materialului

• Data publicãrii

• Textul (disclaimer): “Conþinutul acestui 
material nu reprezintã în mod obligatoriu
poziþia oficialã a Uniunii Europene sau
a Guvernului României.”

3. Adresa paginii de web a programului 
(www.inforegio.ro) va apãrea pe toate 
materialele de informare.

Dacã materialul are o singurã paginã (ex: 
poster) adresa de web va apãrea în partea 
de jos. Dacã materialul conþine mai multe 
pagini, adresa de web va fi inclusã pe 
ultima copertã sau paginã.

* cu excepþia articolelor promoþionale mici: 
pixuri, etichete etc. Aceste obiecte vor fi 
inscripþionate cel puþin cu sigla UE, denumirea fãrã 
abreviere „Uninunea Europeanã“ ºi sigla Regio. 
În funcþie de spaþiul disponibil, va fi inscripþionatã
ºi adresa paginii de web a programului
(www.inforegio.ro)

Investim în viitorul tãu! 
Proiect selectat în cadrul Programul Operaþional Regional ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Titlul proiectului

Editorul materialului

Data publicãrii

       Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru materialele pentru care existã reguli
specifice, prezentate în manual,
vor fi respectate prevederile acestora.
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Fonturi

Fontul Trebuchet MS va fi folosit în toate 
materialele de comunicare (tipãrite sau 
în mediul electronic). 

Trebuchet MS conþine patru stiluri þi este 
instalat odatã cu sistemul de operare 
Windows.
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Prezentãri PowerPoint
Instrumente Structurale

2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013
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Broþuri

Logo-ul Regio apare pe mijloc, în partea de 
jos a broþurilor, mapelor, pliantelor etc. 

Pe coperta IV se pot aplica diferite culori 
din logo.

Titlul proiectului
Editorul materialului

Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã
                           a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

GUVERNUL ROMÂNIEIGUVERNUL ROMÂNIEI

www.inforegio.ro

Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei
Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional Regional

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

Exemplu:

Investim în viitorul tãu! 
Proiect selectat în cadrul Programul Operaþional Regional ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Instrumente Structurale
2007-2013

Data publicãrii
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Pliante 

Culorile folosite în pliante vor fi identice cu 
cele din logo; dispunerea þi alãturarea lor 
pot varia. Pentru un contrast mai uþor se 
poate folosi þi gri-ul.

GUVERNUL ROMÂNIEIGUVERNUL ROMÂNIEI

Investim in viitorul tãu!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi cofinanþat de 

Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

297/3 mm

2
1
0
 m

m

Titlul proiectului
Editorul materialului

Data publicãrii
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu

 poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru mai multe informaþii consultaþi pagina de internet a 
Programului Operaþional Regional: www.inforegio.ro

þi
 Punctul de Informare

 (Program: Luni - Vineri 9.00-16.30) al 
       Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei

 Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Bucureþti, 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 Bucureþti Ilfov 
tel.: 021 315 9659; www.adrbi.ro

2. Evaluarea

• Agenþiile pentru Dezvoltare Regionalã primesc cererile 
de finanþare þi verificã dacã toate documentele solici-
tate au fost incluse (eligibilitatea administrativã a 
cererilor);

• Pe baza criteriilor aprobate de cãtre Comisia de 
Monitorizare, echipa de evaluatori independenþi 
analizeazã propunerile primite þi le selecteazã pe cele 
mai relevante þi mai viabile dintre ele;

• Comisiile Regionale pentru Evaluare Strategicã þi 
Corelare verificã dacã proiectele selectate sunt în 
conformitate cu obiectivele strategice ale POR þi dacã 
sunt corelate cu celelalte programe operaþionale;

• Pe baza rapoartelor de evaluare, Autoritatea de Management
decide sã finanþeze proiectele selectate. 

3. Implementarea: 

Dacã proiectul tãu a trecut cu succes de evaluare þi a fost 
aprobat pentru finanþare, începe cea mai lungã þi mai 
solicitantã etapã: implementarea proiectului. Vei realiza 
activitãþile menþionate în proiect în cooperare cu Organis-
mele Intermediare þi respectând procedurile UE. Regulile 
privind plãþile sunt stricte, iar progresele proiectului tãu vor 
fi monitorizate atent. Este mai uþor sã implementezi 
proiectul dacã te informezi cu privire la aceste reglementãri 
înainte de solicitarea finanþãrii.

Instrumente Structurale
2007-2013
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Postere

Imaginile folosite trebuie sã transmitã mesajul adecvat operaþiunii 
finanþabile prin program. 

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã. Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Instrumente Structurale
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013
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GUVERNUL  ROMGUVERNUL  ROMÂNIEI

GUVERNUL  ROM ÂNIEIGUVERNUL  ROM ÂNIEI

Coperte CD þi
inscripþionare CD

  
 

Variantã de copertã pentru DVD/CD þi de
CD inscripþionat.

Instrumente Structurale
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

GUVERNUL ROMÂNIEI
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Comunicat de presã 
Regio

Banda pe care e scris “Comunicat de presã” 
este 50% din negru.

Comunicatul de presã emis de Autoritatea 
de Management trebuie sã aibã  formatul 
comunicatului de tip A.

Tip A

În cazul în care comunicatul de presã 
este emis de cãtre beneficiar sau de 
Organismele intermediare, acesta va avea 
formatul de tip B.

Tip B

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã. Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Instrumente Structurale
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

GUVERNUL ROMÂNIEI
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Machete de presã

TITLUL PROIECTULUI:

www.inforegio.ro

1. Numãr referinþã
 
2. Data publicãrii anunþului
 
3. Programul
 
4. Autoritatea de management
 
5. Alte informaþii

Note:  

GUVERNUL ROMÂNIEIGUVERNUL ROMÂNIEI

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Logo-ul
beneficiarului

Instrumente Structurale
2007-2013
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Panouri pentru 
þantiere în construcþie 
(billboards)

Beneficiarul are obligaþia contractualã sã 
informeze publicul în privinþa sprijinului 
acordat de Uniunea Europeanã þi de 
Guvernul României prin intermediul 
panourilor temporare þi a plãcilor 
permanente, astfel: 

Pe durata implementãrii proiectului, 
pentru lucrãrile de construcþii þi reabilitare 
a infrastructurii þi a altor structuri, 
beneficiarul va plasa un panou la intrarea 
în þantierul de construcþii. Panourile utilizate 
pentru marcarea unor sectoare de drum vor 
fi plasate pe ambele pãrþi ale infrastructurii 
respective. Numãrul acestora este de minim 4, 
iar amplasarea lor se va face la capetele 
sectorului de drum, câte unul pe fiecare sens.

În 6 luni de la terminarea operaþiunii, 
panoul va fi înlocuit de o placã permanentã.

Conform Regulamentului Comisiei 
(CE) 1828/2006, Capitolul II, Partea I, 
amplasarea panourilor temporare  este
 obligatorie pentru proiectele a cãror finanþare 
depãþeºte 500.000 de euro ºi care constau în
lucrãri de construcþii. 
În cazul proiectelor finanþate cu o sumã mai 
micã, se recomandã amplasarea panourilor 
temporare þi a plãcilor permanente, pentru 
a creþte vizibilitatea programului POR.

Numãrul þi dimensiunea panourilor trebuie 
sã corespundã dimensiunii operaþiunilor; 
panourile trebuie sã fie suficient de 
vizibile, astfel încât trecãtorii sã poatã citi 
þi înþelege natura proiectului.

Dimensiunea minimã a unui panou este 
de 2 x 1.2 m. Cel puþin 25% din suprafaþa 
panoului va fi alocatã contribuþiei Uniunii 
Europene þi va include obligatoriu 
urmãtoarele informaþii: 
• Logo-ul Uniunii Europene þi cuvintele: 
“Uniunea Europeanã”, fãrã abrevieri;
• Textul “Investim în viitorul tãu! Proiect selectat 
în cadrul Programul Operaþional Regional ºi
cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul
 European de Dezvoltare Regionalã.”

De asemenea, urmãtoarele informaþii 
trebuie obligatoriu incluse pe panouri: 
• Logo-ul Instrumentelor Structurale;
•  Logo-ul Guvernului României;
• Logo-ul Regio þi sloganul: “Iniþiativã localã. 
Dezvoltare regionalã.”;
• Numele proiectului; 
• Denumirea beneficiarului;
• Data începerii proiectului;
• Data finalizãrii proiectului;
• Valoarea proiectului;

Contribuþia Uniunii Europene, a Guvernului
 României ºi a Beneficiarului
• Denumirea organismelor intermediare.

Denumirea constructorului.

Dimensiunea fontului folosit pentru 
menþionarea contribuþiei financiare a 
Uniunii Europene va fi aceeaþi cu a celui 
folosit pentru a comunica valoarea 
cofinanþãrii naþionale þi nu mai micã de 50% 
din dimensiunea fontului folosit pentru 
titlul proiectului.

Panourile vor fi confecþionate din material 
rezistent.

• 

• 

Fiecare panou va menþiona faptul cã 
proiectul în cauzã a fost selecþionat prin 
intermediul Programului Operaþional Regional
 ºi este parþial finanþat de Uniunea Europeanã
prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.
 Anunþul trebuie sã precizeze  contribuþai UE
 din valoarea proiectului. 
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GUVERNUL ROMÂNIEIGUVERNUL ROMÂNIEI

Beneficiarul trebuie sã aleagã cea mai mare 
dimensiune a panourilor, corespunzãtoare 
locaþiei în care este amplasat þantierul.

Dimensiuni recomandate: 

3m x 2m

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional 

ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Instrumente Structurale
2007-2013

3m

Beneficiar:

Valoarea proiectului:

Contribuþia Uniunii Europene:

Contribuþia Guvernului României:

Contribuþia Beneficiarului:

Data începerii proiectului:

Data finalizãrii proiectului:

Organism Intermediar:

Autoritate de Management:

Constructor:

DENUMIRE

SUMA

SUMA

SUMA

SUMA

DATA

DATA

AUTORITATE

MINSTERUL DEZVOLTÃRII REGIONALE ªI LOCUINÞEI

DENUMIRE

Proiect: Numele proiectului
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Specificaþii tehnice 
pentru panourile de 
promovare (billboards)

Din punct de vedere tehnic, acest tip de 
panou se compune din:

1. Panou

2. Stâlp

3. Fundaþie

1. Panoul: constã într-o structurã metalicã 
rezistentã.

Vizibilitatea þi lizibilitatea informaþiilor 
trebuie asiguratã pe toatã durata afiþãrii 
panoului/plãcii.

2. Stâlpul: de regulã, panoul se aþeazã la 
2.5 m de sol, astfel încât stâlpul sã aibã o 
înãlþime de 5 m de la sol. În fundaþie intrã 
de regulã 1 m, astfel încât lungimea totalã 
a stâlpului trebuie sã fie de 6 m. 

3. Fundaþia: fiecare stâlp trebuie sã aibã 
o fundaþie din beton.

Obs: uneori, la solicitarea clientului 
montarea se face cu þtanþe de fier de 10 
mm þi buloane, caz în care una din plãcuþe 
se prevede în fundaþie (cu structura din fier 
beton aferentã) iar cealaltã se monteazã 
pe stâlp, plãcuþele fixându-se între ele cu 
buloane.

Aceastã plãcuþã se foloseþte de regulã în 
oraþe. În acest caz, stâlpul are doar 5 m 
înãlþime. 

Notã: Dimensiunile þi poziþionarea 
panourilor trebuie sã respecte regulile 
impuse de autoritãþile locale.
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Plãci permanente 
(comemorative plaques) 

Dupã finalizarea proiectului care a constat în 
achiziþionarea unui obiect sau în finanþarea 
lucrãrilor de infrastructurã sau de construcþii, 
dar nu mai târziu de 6 luni de la încheierea 
acesteia, o placã permanentã explicativã cu 
dimensiunile recomandate va fi plasatã într-
un loc cât mai vizibil pentru toþi vizitatorii.

Conform Regulamentului Comisiei (CE) 
1828/2006, Capitolul II, Partea I, amplasarea 
plãcilor permanente este obligatorie pentru 
proiectele a cãror finanþare depãþeºte 
500.000 de euro ºi care au constat în achiziþia 
de active sau lucrãri de construcþii. 

În cazul proiectelor finanþate cu o sumã mai
micã, amplasarea panourilor temporare ºi a
plãcilor permanente este recomandatã pentru
a creºte vizibilitatea programului.

Fiecare placã va menþiona faptul cã proiectul 
a fost selecþionat prin intermediul 
Programului Operaþional Regional þi cã 
este parþial finanþat de Uniunea Europeanã 
prin Fondul European de Dezvoltare 
Regionalã. Anunþul va preciza valoarea
contribuþiei Fondului, din valoarea proiectului. 

Dimensiunea recomandatã a plãcii este de 
minim 70 x 45 cm. Cel puþin 25% din suprafaþa 
acesteia va fi alocatã participãrii Uniunii 
Europene þi va include obligatoriu: 

• Logo-ul Uniunii Europene þi cuvintele: 

“Uniunea Europeanã”, fãrã abrevieri;
•  
în cadrul Programul Operaþional Regional  ºi 
cofinanþat de Uniunea Europeanã 
prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.”

Textul “Investim în viitorul tãu! Proiect selectat 

De asemenea, urmãtoarele informaþii trebuie 
obligatoriu incluse pe plãci: 

•  Logo-ul Guvernului României

• Logo-ul Regio þi sloganul: “Iniþiativã localã. 

Dezvoltare regionalã.”;

• Logo-ul Instrumentelor Structurale;

• Numele proiectului; 

• Numele beneficiarului;

• Perioada de implementare a proiectului;

• Valoarea proiectului.

Plãcile vor fi confecþionate din material 
rezistent, preferabil metal. 
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Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional 

ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional 

ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Instrumente Structurale
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Perioada de implementare: DATA

Perioada de implementare: DATA

MINISTERUL DEZVOLTÃRII REGIONALE ªI LOCUINÞEI

MINISTERUL DEZVOLTÃRII REGIONALE ªI LOCUINÞEI

3m

2m

DENUMIRE

DENUMIRE
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Autocolante

În cazul achiziþiilor de echipamente, 
acestora li se va aplica la loc vizibil 
un autocolant care sã conþinã 
urmãtoarele elemente informative 
obligatorii: sigla Regio, sigla 
Guvernului României, sigla Uniunii 
Europene ºi sigla Instrumente Structurale.

Pe fiecare echipament trebuie sã 
fie lipit un autocolant. În funcþie 
de spaþiul disponibil, în locul 
autocolantului de 100 x 100 mm se va 
opta pentru cel de 90 x 50 mm.

Dimensiuni recomandate: minim 
1/16 din suprafaþa cea mai vizibilã a 
echipamentului.

Pentru protecþia împotriva ploii sau 
a razelor solare sunt recomandate 
autocolantul PVC þi lãcuirea UV.

Instrumente Structurale
2007-2013

100 x 100 mm / 90 x 50 mm

Echipament achiziþionat cu finanþare



Bannere
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www.inforegio.ro

Axa Prioritarã 2: 
Îmbunãtãþirea infrastructurii de transport 

regionale þi locale 

Pagini web

În cazul realizãrii unui site web, 
conþinutul obligatoriu pentru 
pagina de deschidere va include:
• siglele Uniunii Europene, 
 Guvernului României ºi Instrumentelor
 Structurale, în aceastã ordine
• logo-ul Regio
• un link cãtre site-ul web al Instrumentelor 
Structurale în România,  
însoþit de textul: „Pentru informaþii detaliate 
despre celelalte programe cofinanþate de 
Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitaþi 
www.fonduri-ue.ro“.
• adresa paginii de web a programului 
(www.inforegio.ro).

www.fonduri-ue.ro,

Instrumente Structurale
2007-2013

http://www.fonduri-ue.ro,
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Situaþii interzise 

Logo-ul nu va apãrea niciodat  într-unaã  
dintre cele patru culori ce alcãtuiesc ultima 
literã.

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

Logo-ului nu i se vor aplica efecte de 
umbrã.

Logo-ul nu va fi  distorsionat.

Literele din logo nu vor apãrea cu diferite 
culori.

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

Logo-ul nu va fi  niciodatã rotit.

Se va pãstra distanþa minimã între logo-
uri, atunci când logo-urile apar doar pe 
orizontalã sau verticalã.
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Alte materiale 
documentare. Fotografii

În cadrul procesului de informare în 
privinþa asistenþei acordate României de 
Uniunea Europeanã prin Programul Operaþional Regional
pot fi integrate ºi alte mijloace de comunicare,
la iniþiativa directã a beneficiarului. 

Se recomandã beneficiarilor sã angajeze 
fotografi profesioniºti ºi sã supervizeze 
realizarea unor materiale documentare 
despre obiectivele finanþate de Programul
Operaþional Regional - atât înainte de declanºarea
procesului, cât ºi dupã finalizarea lucrãrilor. 

Aceste documente fotografice pot alcãtui 
o bazã de date importantã pentru 
conferinþele de presã organizate de cãtre 
beneficiari sau pentru evenimentele de 
lansare a investiþiilor, ajungând în final 
o bazã de date naþionalã ce poate sta 
mãrturie transformãrilor  prin care va trece 
România în perioada 2007 – 2013. 

Fotografiile trebuie sã aibã o legãturã 
evidentã cu proiectul (ilustreazã spiritul 
proiectului sau reprezintã o persoanã 
implicatã în proiect etc.). De asemenea, 
fotografiile trebuie sã fie clare, cu un 
contrast corect, sã aibã o legendã þi sã 
menþioneze obligatoriu drepturile de autor.
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INFORMAÞII MINIME OBLIGATORII Existã Lipseºte

oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

Adresa paginii de web a programului: www.inforegio.ro

Logo Regio, în josul paginii

REGULI SPECIFICE

Prezentãri PowerPoint

Logo-ul Regio – în centru jos 

Logo-ul Uniunii Europene – în stânga sus

Logo-ul Guvernului României – în centru sus

Logo-ul Instrumentelor Structurale – în dreapta sus

Adresa web

Broþuri

• pe coperta I: 

Logo-ul Regio - în centru jos

Logo-ul Uniunii Europene – în stânga sus

Logo-ul Guvernului României – în centru sus

Logo-ul Instrumentelor Structurale – în dreapta sus

• pe coperta IV :

Grilã de verificare

Instrumente Structurale

Textul „Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional 
ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.“

Textul „Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Opera ional Regional 
ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.“

þ

obligatoriu poziþia

Instrumentelor Structurale
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Caseta tehnicã:

Titlul proiectului

Editorul materialului

Data publicãrii

Date de contact

oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

Banda cu culorile din logo – în josul paginii

Pliante

Logo-ul Regio - în centru jos

Logo-ul Uniunii Europene – în stânga sus

Logo-ul Guvernului României – în centru sus

Logo-ul Instrumentelor Structurale – în dreapta sus

Caseta tehnicã:

Titlul proiectului

Editorul materialului

Data publicãrii

Date de contact

oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

Banda cu culorile din logo – în josul paginii

Postere

Subliniaz  mesajul care trebuie transmis ã

Logo-ul Regio - în centru jos

Logo-ul Uniunii Europene – în stânga sus

Logo-ul Guvernului României – în centru sus

Logo-ul Instrumentelor Structurale – în dreapta sus

Adresa de web a programului: www.inforegio.ro

Banda cu culorile din logo – în josul paginii

Coperte CD

Logo-ul Regio - în centru jos

Logo-ul Uniunii Europene – în stânga sus

Logo-ul Guvernului României – în centru sus

Logo-ul Instrumentelor Structurale – în dreapta sus

Banda cu culorile din logo – în josul coperþii

Comunicat de presã

Tip A

Logo-ul Uniunii Europene – în stânga sus

Logo-ul Guvernului României – în centru sus

Logo-ul Instrumentelor Structurale – în dreapta sus

Textul „Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional 
ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.“

Textul „Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional 
ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.“

obligatoriu poziþia

obligatoriu poziþia
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Titlul comunicatului 

Data emiterii comunicatului

Date de contact

Logo-ul Regio - în centru jos

Banda cu culorile din logo – în josul paginii

Adresa paginii de web a programului: www.inforegio.ro

Tip B

Logo-ul Guvernului României – în stânga sus

Logo-ul beneficiarului – în dreapta sus

Logo-ul Uniunii Europene – în stânga jos

Banda 50% din negru

Titlul comunicatului 

Data emiterii comunicatului

Date de contact

Logo-ul Instrumentelor Structurale – în dreapta jos

Logo-ul Regio - în centru jos

Banda cu culorile din logo – în josul paginii

Adresa paginii de web a programului: www.inforegio.ro

Machetã de presã

Logo-ul Uniunii Europene – în stânga sus

Logo-ul Guvernului României – în centru sus

Logo-ul Instrumentelor Structurale – în dreapta sus

Banda 50% din negru

Titlul proiectului

Numãr de referinþã

Data publicãrii anunþului

Programul

Autoritatea de management

Logo-ul Regio, centrat, în partea de jos a paginii

Adresa paginii de web a programului: www.inforegio.ro

Panou pentru þantiere în construcþie

Logo-ul Guvernului României – în stânga sus

Logo-ul Regio – în centru sus

Logo-ul Instrumentelor Structurale – în dreapta sus

Denumirea proiectului/investiþiei

Denumirea beneficiarului

Valoarea proiectului

Textul „Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional 
ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.“

Textul „Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional 
ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.“

Textul „Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional 
ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.“
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daniela.surdeanu@mdrl.ro

Data începerii proiectului

Data finalizãrii proiectului

Logo-ul Uniunii Europene – în stânga jos

Placã pentru amplasare permanentã

Logo-ul Guvernului României – în stânga sus

Logo-ul Regio – în centru sus

Logo-ul Instrumentelor Structurale – în dreapta sus

Denumirea proiectului/investiþiei

Denumirea beneficiarului

Valoarea proiectului

Perioada de implementare a proiectului

Organism intermediar

Logo-ul Uniunii Europene – în stânga jos

Autocolante 

100x100mm / 90x50mm

Logo-ul Uniunii Europene – în stânga sus

Logo-ul Guvernului României – în dreapta sus

Banda albastrã cu textul “Echipament achiziþionat cu finanþare”

Logo-ul Regio – în centru, jos

Banda cu culorile din logo – jos

Fotografii

persoanã implicatã în proiect)

Sunt clare, au un contrast corect 

Au legendã

Menþioneazã drepturile de autor 

Textul „Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional 
ºi cofinanþat  de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.“

Textul „Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional 
ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.“

Logo-ul Instrumentelor Structurale

Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei

Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei

Contribuþia UE, a Guvernului României ºi a Beneficiarului

Constructor





Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene.

© Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei
   Str. Apolodor 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureºti
   Tel: 0372 11 1409
   E-mail: info@mdrl.ro
   Web site: www.inforegio.ro
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