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Introducere

Indentitatea vizualã este menitã sã dea o nouã dimensiune mesajelor verbale ºi este o parte esenþialã 
a strategiei de comunicare. Prin totalitatea aspectelor sale - formã, culoare, stil – aceasta 
individualizeazã ºi personificã în acelaºi timp, impunându-se ºi manifestându-se prin toate aspectele sale 
ca nume, design siglã, slogan, documente personalizate (cãrþi de vizitã, foi cu antet, personalizare email 
sau newsletter, materiale publicitare, maºini, rapoarte anuale etc.).

Sigla stã de obicei în centrul unui program de identitate vizualã ºi are ca principal rol recunoaºterea 
organizaþiei sau programului. Elementele de design logo utilizate – font, culoare, simbol – reprezintã 
expresia graficã a identitãþii. 

Crearea de logo este un proces important tocmai pentru cã logo-ul este considerat cel mai 
reprezentativ element de identitate vizualã. Puterea de reprezentare a logo-ului este realã prin prezenþa 
sa pe toate suporturile de comunicare ale organizaþiei.

Manualul de Identitate Vizualã al POR conþine un sistem de instrucþiuni, reguli ºi recomandãri de 
aplicare ºi dezvoltare a elementelor vizuale fundamentale ale programului: semnãturã vizualã (logo + 
logotip + slogan), culori acceptate, fonturi, atitudine vizualã ºi ton. Scopul acestui sistem este acela de a 
asigura coerenþa, stabilitatea ºi dezvoltarea armonioasã în timp a imaginii POR.

Manualul conþine urmãtoarele capitole:

I. Semnãtura vizualã ºi reguli de aplicare, cu urmãtoarele subcapitole:
- rolul ºi importanþa POR
- personalitate, coordonate de dezvoltare, atribute ale programului
- semnãturã vizualã: simbol, logotip, slogan
- forme permise de utilizare
- spaþieri impuse
- specificaþii culori: CMYK, RGB, alb-negru ºi grayscale
- imprimãri pe culori deschise / închise / backgrounduri acceptabile / inaceptabile
- fonturi acceptate
- erori ºi interdicþii de utilizare ale semnãturii 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. Aplicaþii ale semnãturii vizuale
Aceastã secþiune cuprinde o listã variabilã de aplicaþii corecte ale semnãturii vizuale, incluzând, în 

general, elemente cu utilizare constantã. 
Aici se includ modele de materiale care trebuie personalizate cu semnãtura vizualã: cãrþi de vizitã, 

coli cu antet, plicuri, mape, model fax, model document Word/PowerPoint ºi alte documente interne ale 
programului, legitimaþii, decorãri de maºini, signalisticã de interior ºi exterior etc.

III. Exemple de utilizare corectã a semnãturii vizuale
Scopul acestei secþiuni este acela de a crea o imagine realã a modului în care identitatea vizualã a 

programului este aplicatã în mediile vizuale specifice: reclame în ziare ºi reviste, coperþi de publicaþii, 
afiºe, pliante, broºuri, autocolante, standuri, bannere stradale, panotaj stradal, obiecte promoþionale, 
totemuri electronice, plãcuþe gravate etc.
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Cap. I. Semnãtura vizualã ºi reguli de aplicare 

Rolul ºi importanþa POR

Personalitate, coordonate de dezvoltare, atribute ale programului

Regio este unul dintre Programele Operaþionale româneºti agreate cu Uniunea Europeanã ºi principalul 
instrument pentru punerea în practicã a politicilor de dezvoltare regionalã. 
Regio se aplicã la nivel naþional, în toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României, prin intermediul 
Autoritãþii de Management, consituitã la nivelul Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Adminstraþiei 
Publice, ºi al Organismelor Intermediare, constituite în cadrul Agenþiilor pentru Dezvoltare Regionalã. 
Obiectivul general al Regio constã în “sprijinirea ºi promovarea dezvoltãrii locale durabile, atât din punct 
de vedere economic, cât ºi social, în regiunile României, prin îmbunãtãþirea condiþiilor de infrastructurã 
ºi a mediului de afaceri, care susþin creºterea economicã”. Altfel spus, Regio urmãreºte reducerea 
inegalitãþilor economico - sociale dintre regiunile mai dezvoltate ºi cele mai puþin dezvoltate. 

Regio înseamnã fonduri europene care, alãturi de iniþiativa localã ºi responsabilitatea individualã (ca ºi 
comunitate, instituþie sau afacere) vor genera dezvoltarea unitarã a regiunilor.

Culturã ºi valori
nTransparenþã, corectitudine
nDeschidere  
n     Dedicare, responsabilitate
nProfesionalism
nParteneriat
nIniþiativã, antreprenoriat
nOrientare cãtre interesul public ºi progres
nNivel mare de încredere
nÎnþelegere bunã a nevoilor

Stil de comunicare
nÎncrezãtor în sine, rãbdãtor, dar îndeamnã la acþiune
nModern, tineresc, vioi
nDeschis ºi clar (inteligibil), concis, direct
nPrietenos fãrã a fi neprofesional. Atractiv, incitant
nPersonalizat, dacã este posibil

Personalitate
nDe încredere, realist
nImaginativ, plin de succes

Astfel, Regio funcþioneazã respectând urmãtoarele principii: 
- transparenþã în utilizarea fondurilor
- egalitate de ºanse în acordarea fondurilor pentru toþi potenþialii beneficiari eligibili
- dezvoltare durabilã, respectiv tipul de dezvoltare ce rãspunde nevoilor societãþii de astãzi fãrã, 

însã, a compromite prin acþiunile sale, nevoile generaþiilor viitoare. Se urmãreºte, astfel, 
exploatarea cu mãsurã a resurselor, pentru a le menþine pentru generaþiile viitoare.

Propunere de valoare

Regio sprijinã eforturile tale (ca administraþie publicã localã, ONG/instituþie academicã, întreprindere 
privatã) de dezvoltare. Are impact tangibil, cuprinzãtor ºi apropiat, dacã îl foloseºti bine. Regio îþi dã 
posibilitatea sã arãþi cine eºti ºi ce poþi, câºtigând respectul celorlalþi. Te ajutã sã te împlineºti.
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Semnãturã vizualã: simbol, logo, slogan

Denumirea completã este Regio – Programul Operaþional Regional. Denumirea scurtã este Regio.
Ambele variante de utilizare a numelui sunt corecte ºi 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.

Brandul Regio utilizeazã un model mixt de comunicare, în care nivelul naþional îl susþine pe cel 
regional/local, iar amândouã sunt sprijinite de un instrument de îndrumare ºi depozitare (centrele de 
documentare Regio).

1. Comunicarea naþionalã: campanii de comunicare la nivel naþional („umbrelã” pentru 
notorietate ºi statut).

2. Comunicarea regionalã/localã (nivelul de proximitate pentru publicul-þintã):
a. - diseminarea de informaþii la nivel regional/local (comunicare unidirecþionalã). Regio 

invitã potenþialii beneficiari la informare ºi acþiune.
b.- contactul direct cu publicul-þintã (pull, bidirecþional). Regio dialogheazã cu 

potenþialii beneficiari, în cadrul unor evenimente publice sau chiar ale unor întâlniri 
private (cu un singur potenþial beneficiar).

3. Centrele de informare Regio:
a.- informaþii oficiale ºi alte informaþii generate de Regio (ex.: materiale de comunicare)
b.- informaþii generate de publicul-þintã.

Brandul ca simbol
Imaginea publicã þi reputaþia Regio:

nImaginea doritã se caracterizeazã prin: iniþiativã, dinamism, “gãseºte soluþii”, 
împuternicire, “aici ºi acum”, inteligenþã binevoitoare, parteneriat.

1
nReputaþia doritã constã în: dedicare pentru interesul public , centrare pe rezultate 

2relevante  însuºite de public, corectitudine.

Imaginea vizualã
nSe concentreazã pe trãsãturi ale:

- Personalitãþii brandului: realist, ingenios, întreprinzãtor, creativ, îndrãzneþ 
- Stilului de comunicare: simplu, clar, contemporan

nAre ca suport fizic:
- materiale tipãrite ºi electronice, în special pentru informare specificã

3- materiale audio-video, în special pentru popularizare  
nEvitã cliºeele

Logo-ul Regio este format din sigla Regio ºi sloganul "Iniþiativã localã. Dezvoltare regionalã". Sigla 
conþine denumirea scurtã a programului, precum ºi o stilizare a literei O, prin ordonarea în cerc a 
unor figuri geometrice, de tipul trapezului, fiecare în altã culoare, astfel încât se creeazã cele opt 
regiuni de dezvoltare stabilite la nivel naþional.  

1. Interes public regional.
2. “Ce conteazã pentru mine”
3. Incitare, direcþionare
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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). Excepþie fac 
obiectele promoþionale de mici dimensiuni, unde logo-ul Regio poate fi mai mic de 40 mm, dar la aceeaºi 
scarã faþã de celelalte logo-uri.

Sloganul Regio a fost formulat plecând de la obiectivul general al programului, astfel încât acesta 
presupune sprijinirea ºi promovarea unei dezvoltãri regionale, prin implementarea unor proiecte cu 
aplicabilitate localã. Se urmãreºte, aºadar, creºeterea nivelului de conºtientizare al publicului general cu 
privire la unitãþile administrative din România cãrora li se adreseazã programul. Prin îmbunãtãþirea 
infrastructurii ºi a mediului de afaceri, Regio susþine creºterea economicã, pentru a face din regiunile 
României, în special cele mai puþin dezvoltate, locuri mai atractive pentru muncã ºi investiþii.
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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 regiune va fi utilizat de cãtre beneficiarii din regiunea respectivã 
ºi de Organismele Intermediare pe materialele de promovare a programului Regio.

Notã: Pentru beneficiarii DMI 5.3 se va folosi logo-ul general al programului.



Spaþieri impuse

Pentru a avea impactul ºi 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 ºi 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 

ºi fãrã slogan, pãstrându-se aceleaºi proporþii de spaþiere.
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Spaþierea faþã de alte logo-uri

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ
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Specificaþii culori

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

Singurele culori ºi coduri de culoare acceptate pentru utilizarea logo-ului Regio sunt cele menþionate 
pe aceastã paginã.

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

Pentru logo-ul Regio este recomandat fundalul alb.
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Imprimãri pe culori deschise / închise ºi fundaluri acceptabile / inaceptabile

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

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

Textele care vor respecta acest font sunt:

- numele: Programul Operaþional Regional, de sub imagine, ºi numele regiunii aferente

- sloganul: Iniþiativã localã. Dezvoltare regionalã

- numele site-ului: www.inforegio.ro

Trebuchet MS conþine patru stiluri ºi este instalat odatã cu sistemul de operare Windows.

Mãrimea corpului literei varianzã în funcþie de spaþiul disponibil.
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Se va pãstra  distanþa minimã  între logo-

uri, atunci când logo-urile apar  doar  pe  

orizontalã sau verticalã.

Erori ºi interdicþii de utilizare ale semnãturii vizuale

FONDUL EUROPEAN
 PNTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

 

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.
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3D.

Logo -ul nu va fi  niciodatã rotit.
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Reguli privind utilizarea logo-ului Uniunii Europene

Textele UNIUNEA EUROPEANÃ ºi FONDUL EUROPEAN 
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ fac parte din logo ºi 
sunt obligatorii dupã cum urmeazã:

- textul UNIUNEA EUROPEANÃ va fi plasat 
deasupra dreptunghiului;

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

Sigla Uniunii Europene este un steag albastru 
dreptunghiular a cãrui lungime este o datã ºi 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.

Culori
Simbolul are urmãtoarele culori: Pantone Reflex Blue 

pentru suprafaþa steagului ºi 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 ºi alte aplicaþii electronice, se va folosi RGB.

Fundaluri
Se recomandã plasarea siglei pe un 
fundal alb. Dacã, totuºi, se foloseºte un fundal
multicolor, sigla va avea un contur alb cu 
grosimea egalã  cu 1/25 din înãlþimea dreptunghiului. 

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

C  0
M 14
Y  80
K  0

C  100
M 70
Y  0
K  20
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Reguli privind utilizarea logo-ului Guvernului României

Logo-ul Guvernului României este format din stema 
României ºi menþiunea "GUVERNUL ROMÂNIEI". 
Guvernul României co-finanþeazã 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 ºi 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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Instrumente Structurale
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Reguli privind utilizarea logo-ului Instrumentelor Structurale în România

Grayscale
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Instrumente Structurale
2007-2013

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor 
Structurale (ACIS) a elaborat ºi a înregistrat logo-ul 
Instrumentelor Structurale în România, simbolizând 
cooperarea dintre România ºi Uniunea Europeanã. 
Logo-ul este compus din steagul României ºi 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 varianta alb-negru 
pozitiv sau alb-negru negativ. Pe web ºi alte aplicaþii 
electronice, se va folosi RGB.

Fundaluri
Pentru logo-ul Fondurilor 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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Reguli privind utilizarea logo-ului Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Turiamului

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 varianta alb-negru 
pozitiv sau alb-negru negativ. Pe web ºi alte aplicaþii 
electronice, se va folosi RGB.

Fundaluri
Pentru logo-ul MDRAP este recomandat fundalul alb. 
Varianta negativã a logo-ului va fi folositã în cazul 
fundalului colorat sau a celui cu fotografie.

70
39
51
101

100

40

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 
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FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

16Regio - Manual de identitate

Aºezarea în paginã a logo-ului ºi sloganului 
Regio

Pe prima paginã a oricãrui document logo-ul 

Regio va apãrea centrat, în partea de jos a 

paginii, iar celelalte patru sigle vor apãrea în 

partea de sus a paginii, de la stânga la dreapta, în 

ordinea urmãtoare: Uniunea Europeanã, 

Guvernul României, MDRAP ºi Instrumente 

Structurale.

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

aplicat numai în partea de sus a paginii, între 

logo-urile MDRAP ºi cel al Instrumentelor 

Structurale. 

Banda ce conþine culorile din logo va fi folositã 

pentru crearea unui stil de design, dar nu este un 

element obligatoriu.

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

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,
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Informaþii obligatorii pe materialele de promovare

Pe materialele Regio vor fi utilizate, obligatoriu, urmãtoarele INFORMAÞII GENERALE:

1. Logo Regio (siglã ºi slogan)

2. Logo UNIUNEA EUROPEANÃ ºi FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

3. Logo Instrumente Structurale

4.  Logo Guvernul României

5.  Logo Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice

6. Textul: “Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi 
co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.”* va 
apãrea pe toate materialele de promovare finanþate prin program, poziþionat în partea de jos.

7. Adresa paginii de web a programului (www.inforegio.ro) va apãrea pe toate materialele.
Dacã materialul are o singurã paginã (ex: poster) adresa de web va apãrea în partea de jos a acesteia. 
Dacã materialul conþine mai multe pagini, adresa de web va fi inclusã pe prima/ultima copertã sau 
paginã, jos.

Excepþie de la aceste reguli fac articolele promoþionale mici: cãrþi de vizitã, pixuri, etichete, memory 
stick sau alte obiecte a cãror suprafaþã de imprimare (lungime) este mai micã de 5 cm. Aceste obiecte 
vor fi inscripþionate cu sigla UE, denumirea fãrã abreviere “Uniunea Europeanã”, sigla Regio fãrã 
slogan ºi, dacã spaþiul permite, astfel încât sã fie lizibilã, ºi  adresa paginii de web a programului ( 
www.inforegio.ro )

      Important!
    - Toate materialele de informare ºi publicitate vor urmãri promovarea programului ºi a proiectului, 

nu a beneficiarului.
    - Prevederile MIV se regãsesc ºi în Anexa II a contractelor de finanþare, cu posibilitatea de a fi 

completate prin instrucþiuni ale Autoritãþii de Management.
    
    

      Textele care însoþesc siglele pot fi utilizate ºi în altã limbã decât limba românã, beneficiarii fiind 
responsabili de acurateþea ºi corectitudinea traducerii.  
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Cap. II  Aplicaþii ale semnãturii vizuale

Semnãtura vizualã va fi aplicatã pe urmãtoarele tipuri de materiale:
- foaie cu antet (scrisori, documente de lucru despre Regio) - vezi pagina 16
- plic documente, plic CD/DVD
- mapã
- model fax
- model prezentare PowerPoint
- cãrþi de vizitã
- legitimaþii
- autocolante pentru maºini ºi echipamente achiziþionate prin POR
- totemuri electronice
- plãcuþe de identificare (gravate etc.)
- cãrþi poºtale

NOTÃ: Elementele de identitate vizualã prezentate pentru foaia cu antet ºi modelul de fax vor fi 
utilizate, ca atare, de cãtre Autoritatea de Management ºi Organismele Intermediare în 
corespondenþa dintre acestea.

În continuare prezentãm câteva modele de aplicare a semnãturii vizuale.
Precizãm cã modele prezentate în imagini sunt orientative, iar textele alãturate acestora au 
prioritate în interpretarea ºi aplicarea regulilor.
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Autocolante pentru echipamente achiziþionate prin POR 

În cazul achiziþiilor de echipamente, este obligatorie aplicarea la loc vizibil a unui autocolant care sã 
conþinã urmãtoarele elemente informative obligatorii: sigla Regio, sigla Guvernului României, sigla 
MDRAP ºi sigla Uniunii Europene, dacã proiectul nu prevede mãsuri de informare ºi promovare de tipul 
plãcilor permanente.

Materialul se va alege, astfel încât sã se asigure durabilitatea în timp ºi la condiþiile meteo. Acestea vor fi 
plasate pe partea cea mai vizibilã pentru public a obiectelor pe care se aplicã. 

În funcþie de spaþiul disponibil, în locul autocolantului de 100mm x 100mm se va opta pentru cel de 90mm 
x 50mm. 

Pentru rezistenþa la condiþiile meteo sunt recomandate autocolantul PVC ºi lãcuirea UV.

Autocolantele pot fi realizate ºi în varianta alb/negru.

100 mm

100 mm

Echipament achiziþionat cu finanþare

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

  
 
           90mm

50mm

UNIUNEA EUROPEANÃ

Iniþiativã localã. Dezvoltare regionalã.

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,
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Prezentãri PowerPoint

Prezentãrile ppt vor conþine urmãtoarele 
informaþii: siglele obligatorii, numele ºi 
data evenimentului, site-ul programului, 
disclaimer-ul, textul „Investim în viitorul 
tãu! Proiect selectat în cadrul Programului 
Operaþional Regional ºi co-finanþat de 
Uniunea Europeanã prin Fondul European 
pentru Dezvoltare Regionalã. 

Data evenimentului

Paginã de prezentare

Coperta (cover)

Paginã de final

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

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

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,
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Copertã CD/DVD

Disclaimerul „Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a 
Europene sau a Guvernului României.“ trebuie inclus pe CD/DVD, nu pe coperta acestuia. Pe 
copertã vor fi inserate, în plus, urmãtoarele informaþii: data publicãrii, numele 
editorului/beneficiarului ºi datele de contact ale acestuia.

Uniunii  

Model

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

www.inforegio.ro

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

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

Investim în viitorul tãu! 
Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European 

pentru Dezvoltare Regionalã. 

 

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,
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Cap. III Exemple de utilizare corectã a semnãturii vizuale

- materiale pentru mass media (machete pentru anunþurile publicate în ziare ºi reviste, comunicate de 
presã etc.)

- publicaþii/tipãrituri/standuri (afiºe, pliante, broºuri, fluturaºi, ghiduri, îndrumare, rapoarte, 
reviste, ziare, buletine de ºtiri – newsletters, CD/DVD  etc.)

- bannere stradale, rollup-uri, spider bannere, standuri etc.
- obiecte promoþionale 
- panouri temporare
- plãci permanente
- pagini web
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Materiale pentru mass media 

La începutul ºi finalizarea unui proiect finanþat din Regio, beneficiarii vor publicata anunþuri în presã cu 
privire la proiect, indiferent sub ce formã vor fi acestea – anunþ publicitar/ºtire/comunicat de presã 
redactat de beneficiar. 

Pentru toate materialele destinate publicãrii în presa scrisã se va folosi macheta prezentatã mai jos ca 
model.
La finalul textelor materialelor pentru mass media va fi inclus disclaimerul: „Conþinutul acestui material 
nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Intensitatea culorii negre din banda care separã siglele de textul comunicatului va fi de 25% ºi pe aceastã 
bandã se va scrie tipul materialului transmis.

Model comunicat de presã

Tip A Tip B

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

(pt. AM) (pt. OI/ beneficiari)

Anunþul va conþine minimum urmãtoarele informaþii: tipul materialului ( comunicat/ anunþ de presã, 
anunþ de licitaþie), titlul proiectului, numele beneficiarului, al programului, al Autoritãþii de 
Management, al Organismului Intermediar, valoarea totalã a proiectului, inclusiv finanþarea 
nerambursabilã, data publicãrii.
Datele de contact se pun la sfârºitul textului.

În anunþul de închidere vor fi inserate ºi informaþii legate de valoarea,  numele ºi beneficiarul 
proiectului, impactul la nivelul localitãþii/  regiunii etc.

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,
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Publicaþii

La aceastã categorie se înscriu materialele publicate pe hârtie sau electronic, cu excepþia bannerelor, a 
standurilor, a afiºelor ºi alte obiecte similare.

Modelele prezentate mai jos sunt orientative, pentru a se vedea cum anume trebuie aºezate în paginã 
siglele (UE, Guv RO, MDRAP, IS, Regio) ºi celelalte elemente obligatorii (vezi coperta 4 la broºurã sau pagina 
de exterior la pliant). 

Dimensiunile ºi formele publicaþiilor pot fi alese de beneficiarul de finanaþare Regio, cu menþiunea cã 
trebuie respectatã aºezarea în paginã a siglelor.

Pe ultima copertã/faþã vor fi incluse datele de contact ale beneficiarului care realizeazã publicaþia. 
Opþional, se pot adauga ºi date de contact ale OI responsabil sau/ºi AM. 

NOTÃ: Pentru materialele informative produse în cadrul axei prioritare 5, DMI 5.3., existã varianta inserãrii 
elementelor de identitate vizualã pe prima paginã (în loc de coperta 1) la acele materiale care presupun 
existena unor coperþi. La pliante sau fluturaºi, în schimb, aceste elemente trebuie sã fie inserate pe faþa 1. 

Se va insera ºi textul: Material gratuit. 

Model de broºurã/catalog/ghid/îndrumar/revistã/mapã

Titlul proiectului
Editorul materialului

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

www.inforegio.ro

Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice
Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional Regional

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

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

Data publicãrii

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,
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Model de afiº

Afiºul va conþine ºi caseta tehnicã ºi date de contact. Disclaimerul nu va fi inclus pe afiºe.

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

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

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

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,



26Regio - Manual de identitate

Model de pliant/fluturaº 

Investim in viitorul tãu!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de 

Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru 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 Adminstraþiei Publice

 Adresa: Str. Apolodor nr. 17, Bucureþti, Sector 5
Telefon: 0372 11 14 09
Email: info@mdrap.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.

www.inforegio.ro

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,
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Bannere

Modelul prezentat mai jos este orientativ, pentru a indica aºezarea în paginã a elementelor obligatorii 
(sigla UE, Guv RO, MDRAP, IS, Regio etc. Pe banner/stand nu se va insera caseta tehnicã ºi disclaimerul. 

Dimensiunea recomandatã pentru un banner care va fi expus într-o salã ce poate gãzdui pânã la 100 
persoane este de 2,5 m x 0,8 m.

     Model de banner vertical (stradal, roll-up, mesh, stand etc.):  

www.inforegio.ro

Axa Prioritarã 2: 
Îmbunãtãþirea infrastructurii de transport 

regionale þi locale 

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

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

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,
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Dimensiunea recomandatã pentru un banner orizontal utilizat într-o salã foarte mare sau în exterior este 

4 m x 1,2 m. 

Model de banner orizontal (spider banner, mesh, stand  etc.)

Axa Prioritarã 2: Îmbunãtãþirea infrastructurii de transport regionale þi locale 

www.inforegio.ro

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

Investim în viitorul tãu! 
Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã 

prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.  

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,
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Panouri temporare 

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

Pe durata implementãrii proiectului, pentru lucrãrile de construcþii ºi reabilitare a infrastructurii ºi a 
altor structuri, beneficiarul va plasa un panou la intrarea în ºantierul de construcþii.

Conform Regulamentului (CE) nr. 1828/2006, cap. II, partea I, amplasarea panourilor temporare este 
obligatorie pentru proiectele a cãror finanþare depãºeºte 500.000 euro ºi care constau în lucrãri de 
construcþii. Astfel, beneficiarii unor asemenea proiecte vor monta un panou temporar la intrarea în 
ºantierul de construcþii, odatã cu începerea lucrãrilor, în locul cel mai vizibil.

Fiecare panou va menþiona faptul cã proiectul în cauzã a fost selecþionat prin intermediul POR ºi este 
parþial finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

Modul de împãrþire a informaþiilor pe suprafaþa panoului va fi: 25% pentru siglele din partea de sus a 
panoului, 25% pentru punctele 16 -18, 50% pentru partea centralã cu informaþii despre proiect.

Informaþiile care trebuie incluse obligatoriu pe un panou sunt: 

1. Logo-ul Regio (sigla  ºi sloganul);

2. Logo-ul Guvernului României;

3. Logo-ul MDRAP;

4. Logo-ul Instrumentelor Structurale;

5. Numele proiectului;

6. Numele beneficiarului;

7. Valoarea totalã a proiectului;

8. Contribuþia Uniunii Europene (în RON);

9. Contribuþia Guvernului României (în RON) (dacã este zero, se va scrie o linie de pauzã ( - ));

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

11. Data începerii proiectului;

12. Data finalizãrii proiectului;

13. Organism Intermediar;

14. Autoritatea de Management; 

15. Constructor (va fi eliminat acest punct în situaþia achiziþiei de echipamente);

16. Logo-ul Uniunii Europene ºi cuvintele: “Uniunea Europeanã”, fãrã abrevieri;

17. Menþionarea Fondului European pentru Dezvoltare Regionalã (FEDR); 

18. Textul “Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programul Operaþional Regional ºi co-
finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã”. 

Materialul din care va fi confecþionat panoul trebuie sã fie rezistent la condiþiile meteo ºi, în caz de 
deteriorare, sã fie înlocuit în maxim 10 zile. 

De asemenea, vizibilitatea ºi lizibilitatea trebuie asigurate pe toatã durata afiºãrii panoului.

Dimensiunea recomandatã pentru panourile temporare este l 3m x h 2m. 
de bunuri a cãror finanþare publicã este mai micã de 500.000 euro, poate fi instalat un panou cu 
dimensiunile minime de 0,8m x 0,5m.

Pentru proiectele de achiziþie 



De asemenea, numãrul panourilor instalate, diferã în funcþie de tipul de lucrãri, dupã cum urmeazã:

- pentru lucrãri de construcþii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un singur panou;

- pentru infrastructurã de transport, respectiv pentru proiecte de reabilitare ºi/sau modernizare 
strãzi urbane, derulate prin intermediul axelor prioritare 1,2 ºi axa prioritarã 5, DMI 5.2., 
panourile temporare vor fi instalate astfel:

      - câte un panou la fiecare 5 km de stradã reabilitaþi, cu decorarea faþã-verso a panoului, 
dimensiune 3m x 2m (ex. dacã se reabiliteazã 20 km de stãzi într-un oraº, se vor pune 4 
panouri, iar acestea vor fi amplasate pe strãzile ºi aleile reabilitate, în locurile cele mai 
vizibile).

      - în cazul în care un panou ar trebui instalat la intersecþia a douã sau mai multe strãzi, acesta 
se va plasa cu cel puþin 50 m înaintea intersecþiei).

În situaþia în care o stradã urbanã/ alee/ intrare se întinde pe o distanþã mai micã de 5 km, la unul dintre 
capetele acesteia se va instala un singur panou temporar, decorat faþã-verso.

În cazul în care pe traseul proiectului existã mai multe poduri, panourile respective se vor instala la minim 
3 poduri. 

     -    pentru drumuri judeþene ºi ºosele de centurã,  se vor instala câte douã panouri la fiecare capãt de 
4drum, pe fiecare sens de mers . Dacã pe lungimea sectorului de drum existã poduri, se va inslata 

câte un panou la fiecare pod, decorat faþã-verso. Pentru a decora un panou faþã-verso se va folosi 
pe ambele feþe acelaºi poster.  În cazul în care pe traseul proiectului existã 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 lucrãrilor.  

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

Pentru proiectele de achiziþie de bunuri a cãror finanþare publicã depãºeºte 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 
achiziþionat bunurile.
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4 Conform MIV ACIS, pag 14, excepþiile de la numãrul de panouri instalate se pot stabilit punctual, prin dispoziþii ale Autoritãþii de 
Management a Regio.

* Beneficiarii au voie sã-ºi insereze propria siglã pe panou/placã, numai dacã aceasta va fi poziþionatã 
între siglele MDRAP ºi Instrumente Structurale. 

GUVERNUL ROMÂNIEI

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

ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

3m

Beneficiar:

Valoarea totalã a 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

MINISTERUL DEZVOLTÃRII REGIONALE ªI TURISMULUI

DENUMIRE

Proiect: NUMELE PROIECTULUI

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,
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Plãci permanente

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

În cazul proiectelor finanþate cu o sumã între 100.000 euro ºi 500.000 euro, amplasarea acestori plãci este 
recomandatã pentru creºterea vizibilitãþii programului. 

Astfel, beneficiarii unor asemenea proiecte vor monta o placã permanentã, la 6 luni de la finalizarea 
proiectului, în locul cel mai vizibil. Momentul finalizãrii proiectului coincide cu efectuarea plãþii solicitate 
prin ultima cerere de rambursare. Plãcile permanente vor rãmâne instalate la locul implementãrii 
proiectului pe o perioadã de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaþional Regional 2007 
- 2013.

Dimensiunea minimã admisã a unei plãci este de 70 cm x 45 cm. 

Cel puþin 25% din suprafaþa panoului va fi alocatã punctelor 11 -13. 

Informaþiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placã sunt: 

1. Logo-ul Regio (sigla ºi ºi sloganul: “Iniþiativã localã. Dezvoltare regionalã.”);

2. Logo-ul Guvernului României;

3. Logo-ul MDRAP;

4. Logo-ul Instrumentelor Structurale;

5. Numele proiectului;

6. Numele beneficiarului;

7. Valoarea totalã a proiectului (valoarea efectiv plãtitã, atât de beneficiar, ca ºi cheltuieli 
nerambursabile, cât ºi sumele rambursate)(în RON);

58. Data începerii ºi a finalizãrii proiectului ;

9. Organism Intermediar;

10. Autoritatea de Management;

11. Logo-ul Uniunii Europene ºi cuvintele: “Uniunea Europeanã”, fãrã abrevieri;

12. Menþionarea Fondului European pentru Dezvoltare Regionalã (FEDR); 

13. Textul “Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programul Operaþional Regional ºi co-
finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã”.

Materialul din care va fi confecþionat panoul trebuie sã fie rezistent la condiþiile meteo ºi, în caz de 
deteriorare, sã fie înlocuit în cel mai scurt timp posibil. Ca material de confecþionare, este recomandat 
metalul. Plãcile se pot realiza ºi în policromie.

De asemenea, vizibilitatea ºi lizibilitatea trebuie asigurate pe toatã durata afiºãrii plãcii. 

Numãrul de plãci permanente va fi egal cu cel al panourilor temporare.

În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaþii, se va amplasa cel puþin o placã la cel puþin 
una dintre locaþii. 

Pentru proiectele de achiziþie de bunuri a cãror finanþare publicã depãºeºte 500.000 euro,  va fi instalatã o 
placã de dimensiune minimã 70 cm x 45 cm. Aceastã placã va fi instalatã la sediul beneficiarului care a 
achiziþionat bunurile.

Plãcile permanente vor rãmâne instalate la locul implementãrii proiectului pe o perioadã de 5 ani de la 
data închiderii oficiale a Programului Operaþional Regional.

5 Dacã un proiect se finalizeazã mai repede decât a fost estimat prin cererea de finanþare, perioada de implementare înscrisã 
pe placã va fi cea realã. 



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

ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

Perioada de implementare: DATA

MINISTERUL DEZVOLTÃRII REGIONALE ªI TURISMULUI

3m

2m

DENUMIRE

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Pentru infrastructurã de transport, respectiv pentru proiecte de reabilitare ºi/sau modernizare strãzi 
urbane, derulate prin intermediul axelor prioritare 1, 2 ºi axa prioritarã 5, DMI 5.2, plãcile permanente 
vor fi instalate astfel:

- o placã la fiecare 5 km de stradã reabilitaþi, cu decorarea/inscripþionarea faþã/verso a plãcii, 
dimensiune: 70 cm x 45 cm. (ex. dacã se reabiliteazã 20 km de strãzi într-un oraº, se vor pune 4 
plãci, iar acestea vor fi amplasate pe strãzile ºi aleile reabilitate în locurile cele mai vizibile.)

- în cazul în care o placã ar trebui instalatã la intersecþia a douã sau mai multe strãzi, acesta se va 
plasa cu cel puþin 50 m înaintea intersecþiei. 

În situaþia în care o stradã urbanã/alee/intrare se întinde pe o distanþã mai micã de 5 km, la unul dintre 
capetele acesteia se va instala o singurã placã  permanentã, decoratã faþã/verso.

-   pentru drumuri judeþene ºi ºosele de centurã, se vor instala câte douã plãci permanente la fiecare 
capãt de drum, pe fiecare sens de mers. Dacã pe lungimea sectorului de drum existã poduri, se va 
instala câte o placã la fiecare pod, decoratã faþã/verso. În cazul în care pe traseul proiectului 
existã m ai multe poduri, plãcile respective se vor instala la minim 3 poduri.

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

ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

Perioada de implementare: DATA

MINISTERUL DEZVOLTÃRII REGIONALE ªI TURISMULUI

DENUMIRE

Instrumente Structurale
2007-2013

UNIUNEA EUROPEANÃ

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ
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MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,
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Paginã web

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

·sigla Regio, sigla Uniunii Europene, inclusiv Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã, sigla 
Guvernului României, sigla MDRAP ºi sigla Instrumentelor Structurale, în aceastã ordine

·textul: “Investim în viitorul tãu ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-
finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.”

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

·adresa paginii de web a programului (www.inforegio.ro), cãtre care se va face o conexiune din 
pagina principalã a proiectului

·  link spre site-ul  însoþit de textul: “Pentru informaþii detaliate despre celelalte 
programe cofinanþate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitaþi www.fonduri-ue.ro”

Siglele vor fi inserate în partea de sus a primei pagini a site-ului (pe home page)  ºi fiecare siglã sã fie link 
spre pagina oficialã a instituþiei respective sau a programului. 

www.fonduri-ue.ro,

http://www.fonduri-ue.ro,
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Materiale audio-video

În cazul realizãrii unui spot audio de promovare, voiceover-ul va menþiona la finalul textului selectat 
pentru promovarea programului/proiectului, urmãtorul text:

“Regio. Iniþiativã localã. Dezvoltare regioanlã ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional 
Regional ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.”

sau varianta prescurtatã

“  Proiect c
European pentru Dezvoltare Regionalã.”

În cazul realizãrii unui spot video, dupã imaginile selectate pentru a reprezenta proiectul/programul, va 
fi inclus un carton de final pe care vor fi aplicate urmãtoarele informaþii, respectând ordinea de mai jos:

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

- sigla GUVERNULUI ROMÂNIEI;

- sigla MDRAP;

- sigla INSTRUMENTE STRUCTURALE;

-   Textul: “Investim în viitorul tãu ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-
finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.” 

-  Disclaimer: „Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României“. 

- sigla Regio, împreunã cu sloganul Iniþiativã localã. Dezvoltare regionalã.

- pagina de internet a Regio,  

-     pe mijlocul cartonului se poate insera numele proiectului ºi al beneficiarului.

Regio. Iniþiativã localã. Dezvoltare regionalã ! ofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul 

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regionalºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.
Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro

Nume proiect + nume beneficiar

FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

Instrumente Structurale
2007-2013

    Model carton final spot video:

MINISTERUL DEZVOLTÃRII 
        SI ADMINISTRATIEI PUBLICE 

REGIONALE

,,

http://www.inforegio.ro
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Fotografii

În cadrul procesului de informare în privinþa asistenþei acordate României de Uniunea Europeanã prin 
Regio, 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 Regio - 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.

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 ºi sã menþioneze obligatoriu drepturile de autor.

Legenda ºi informaþiile cu privire la drepturile de autor vor fi inserate pe spatele fotografiei/la finalul 
materialului.



Pentru a nu intra în concurenþã brandul Regio, brandul Uniunii Europene ºi brandul de turism al României, 
materialele de informare si promovare realizate în cadrul proiectelor ce vizeazã crearea unei imagini 
pozitive a României ca destinaþie turisticã prin definirea ºi promovarea brandului turistic naþional vor 
respecta regulile de identitate vizualã aºa cum sunt ele prevãzute mai jos:

1. Se va elimina disclaimer-ului: „Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu 
poziþia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României”, având în vedere faptul cã 
beneficiarul proiectelor cu finanþare din fonduri europene nerambursabile este MDRAP, autoritate 
publicã.
2. Instrumentele  de comunicare  vor conþine, dupã caz: 

- cele 5 sigle amplasate în linie în ordinea Sigla Regio (logo + slogan), sigla UE, sigla Guvernului 
României, sigla Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului ºi sigla Instrumente Structurale 
- o casetã tehnicã ce va cuprinde urmãtoarele informaþii obligatorii: numele proiectului, 
editorul/beneficiarul ºi data publicãrii. Deasupra casetei tehnice va fi inserat textul:  Investim 
în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de 
Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã. 

Astfel,
? Materialele pentru mass media (machete pentru anunþurile publicate în ziare ºi reviste, 

comunicate de presã, buletine de ºtiri – newsletters etc.) vor conþine cele 5 sigle amplasate 
orizontal, în ordinea de mai sus, precum ºi textul Investim în viitorul tãu! Proiect co-finanþat de 
Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

? Publicaþiile/tipãriturile (pliante, broºuri, fluturaºi, ghiduri, îndrumare, rapoarte, reviste, ziare 
etc.), vor conþine urmãtoarele elemente obligatorii: cele 5 sigle amplasate în ordinea 
menþionatã mai sus, caseta tehnicã cu informaþiile precizate mai sus ºi textul Investim în viitorul 
tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de Uniunea 
Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

? Pentru CD-uri/DVD-uri se vor folosi cele 5 sigle amplasate în ordinea menþionatã mai sus, textul 
Investim în viitorul tãu! Proiect co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru 
Dezvoltare Regional, numele beneficiarului ºi data publicãrii

? Obiectele promoþionale cu suprafaþa de imprimare (lungimea) mai mare de 5 cm vor conþine cele 
5 sigle amplasate în ordinea menþionatã mai sus

? Obiectele promoþionale cu suprafaþa de imprimare (lungimea) mai micã de 5 cm vor conþine sigla 
Uniunii Europene, cu textul „Uniunea Europeanã”. 

? Pentru suporturile de comunicare cu o singurã faþã de inscripþionare de genul: afiºe, bannere 
stradale, roll-up, spider, banner, plãci permanente, panouri temporare, etc. se vor folosi cele 5 
sigle în ordinea stabilitã mai sus ºi textul Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul 
Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European 
pentru Dezvoltare Regional

? Pentru comunicarea în spaþiul virtual (ex. pagini web) se vor folosi cele 5 sigle în ordinea stabilitã 
mai sus ºi textul Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional 
Regional ºi co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regional.

? Tipãriturile al cãror format include copertã, vor amplasa siglele obligatorii, caseta tehnicã pe una 
dintre coperþi ºi textul Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-finanþat 
de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã. 

3. Pentru materialele video, cartonul final va conþine cele 5 sigle în ordinea menþionatã mai sus ºi 
textul:  Investim în viitorul tãu! Proiect co-finanþat din Fondul European pentru Dezvoltare 
Regionalã! 
Pentru materialele audio se va folosi la final textul: Investim în viitorul tãu! Proiect co-finanþat din 
Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.
4. Pentru participarea la manifestãrile expoziþionale:

a) cu standuri amenajate – se va realiza ºi utiliza un roll-up /banner /panou sau un alt tip de suport 
mobil amplasat la loc vizibil, ce va permite inscripþionarea cu: 

? cele 5 sigle amplasate în linie în urmãtoarea ordine: logo Regio (sigla + slogan), logo UE, logo 
Guvernul României, logo Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice  ºi logo 
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BRANDUL DE TURISM AL ROMÂNIEI



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

Manualul de identitate Vizualãîn format editabil (CorelDraw) 
poate fi procurat de la Organismele Intermediare.

Instrumente Structurale la dimensiuni lizibile, în funcþie de suprafaþa de imprimare; 
? textul: Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi 

co-finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.      
b) cu stand standard: se vor amplasa cele 5 sigle în ordinea stabilitã mai sus la loc vizibil ºi la 
dimensiuni lizibile, în funcþie de suprafaþa de imprimare.
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