ANEXA II
MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE
Se vor realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind
normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind
regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr.
1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare
Regională ce definesc măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate
din instrumente structurale, precum şi cu prevederile Regulamentului CE Nr. 846/2009
privind modificările aduse Regulamentului CE Nr. 1828/2006.
Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista
beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de
Implementare.
1. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele
(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi
publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul
Operaţional Regional, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.
(2) Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă pierderea fondurilor alocate
pentru informare şi publicitate, precum şi aplicarea unor sancţiuni.
(3) Beneficiarul este de acord ca, odată cu acceptarea finanţării, următoarele date să fie
publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea beneficiarului, denumirea
proiectului, valoarea totală a finanţării, datele de începere şi de finalizare ale
proiectului, precum şi locul de implementare al acestuia.
(4) Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze, pentru toate produsele de comunicare realizate
în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional, indicaţiile tehnice
din Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional.
(5) Beneficiarii au obligaţia să transmită către OI pentru avizare toate materialele de
informare şi publicitate elaborate în vederea implementării măsurilor de informare şi
publicitate asumate prin contractul de finanţare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare
înainte de lansarea şi utilizarea acestora.
(6) Beneficiarii au obligaţia să deţină un dosar (în format tipărit şi/sau electronic) în care
vor fi înregistrate toate documentele şi produsele aferente activităţilor de informare
şi publicitate desfăşurate.
(7) Publicaţiile trebuie să includă obligatoriu pe ultima copertă/pagină, în caseta tehnică:
titlul proiectului, editorul materialului, data publicării, textul: „Conţinutul acestui
material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României”, precum şi date de contact ale beneficiarului care emite
publicaţia, astfel încât cei interesaţi, să poată obţine mai multe informaţii, la cerere.
Opţional, publicaţiile vor include datele de contact ale AM POR şi a OI relevant.
(8) Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional
Regional vor conţine, obligatoriu, pe pagina principală (i.e. homepage) sigla Uniunii
Europene, inclusiv numele fondului din care se finanţează proiectul, a Guvernului
României, a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a Instrumentelor
Structurale şi a Programului Operaţional Regional. De asemenea, website-urile vor
conţine un link către site-ul web al Regio, respectiv www.inforegio.ro, şi unul 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).
(9) Pe pagina principală a webpage-ului creat va fi inserat următorul text: „Conţinutul
acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României”.
(10) În situaţia personalizării unor materiale promoţionale, siglele care trebuie să apară
obligatoriu pe acestea sunt: sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului european
din care se finanţează proiectul, sigla Guvernului României, sigla Instrumente
Structurale, sigla Regio şi sloganul Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. Excepţie de
aceste reguli fac articolele promoţionale mici, respectiv cele a căror suprafaţă de
imprimare este mai mică de 5 cm. În acest caz, siglele obligatorii sunt: sigla Uniunii
Europene şi sigla Regio.
(11) Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional
Regional vor avea inscripţionate sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului
european din care se finanţează proiectul, sigla Guvernului României, sigla
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, sigla beneficiarului, sigla
Instrumentelor Structurale în România şi sigla Regio. Beneficiarul va stabili
dimensiunile optime ale acestor sigle, astfel încât să asigure vizibilitatea maximă
pentru Programul Operaţional Regional şi contribuţia financiară a Uniunii Europene.
(12) În cazul realizării unui spot audio de promovare, voiceover-ul va menţiona la
finalul textului selectat pentru promovarea programului/proiectului, următorul text:
“Investim în viitorul tău ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional
şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.”
(13) În cazul realizării unui spot video, după imaginile selectate pentru a reprezenta
proiectul/programul, va fi inclus un carton de final pe care vor fi aplicate următoarele
informaţii, respectând ordinea de mai jos:
-

sigla UNIUNII EUROPENE, inclusiv textul
REGIONALĂ;

FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE

-

sigla GUVERNULUI ROMÂNIEI;

-

sigla MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI;

-

sigla beneficiarului;

-

sigla INSTRUMENTE STRUCTURALE;

-

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

-

pagina de internet a Regio, www.inforegio.ro

-

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

(14) În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un
autocolant care să conţină următoarele elemente obligatorii: sigla Uniunii Europene,
inclusiv numele fondului european din care se finanţează proiectul, sigla Guvernului
României, sigla Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, sigla Instrumentelor
Structurale, precum şi sigla Regio. Pentru echipamente cărora li se vor aplica
autocolante de dimensiune mai mică de 100 mm x 100 mm, siglele obligatorii sunt:
sigla UE şi sigla Regio, împreună cu sloganul Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

(15) Beneficiarul este obligat să asigure o informare transparentă şi corectă a massmedia asupra proiectului finanţat prin Programul Operaţional Regional. Astfel, va fi
obligat să anunţe prin comunicate de presă/anunţuri în presă începerea/finalizarea
activităţilor din proiect.
(16) La finalizarea proiectului, beneficiarul va face publice rezultatele acestuia în ziarul
local/regional cu cea mai mare audienţă. În scopul asigurării vizibilităţii, vor fi incluse
următoarele elemente obligatorii: sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului
european din care se finanţează proiectul, sigla Guvernului României, sigla
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, sigla Instrumentelor Structurale, sigla
Regio, valoarea proiectului, numele proiectului/investiţiei, beneficiarul. De
asemenea, acest material distribuit în mass media va conţine şi informaţii despre
impactul proiectului la nivelul localităţii/regiunii (ex. crearea de locuri de muncă,
protecţia consumatorului, creşterea calităţii serviciilor publice etc). Beneficiarul este
singurul responsabil de conţinutul informaţiilor transmise către mass media.
(17) Beneficiarii vor face dovada apariţiei anunţurilor livrate către mass media
(comunicatele preluate ca atare, ştirile rezultate din informaţia furnizată, anunţul
publicitar plătit) prin arhivarea unei copii a ziarului/ziarelor în care s-a publicat sau
prin fotocopierea acestuia/acestora, astfel încât să fie vizibil textul ştirii/anunţului,
numele ziarului/ziarelor şi data apariţiei.

2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrări şi achiziţii de bunuri
2.1 Reguli aplicabile în perioada de implementare a proiectului
(1) Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură, alta decât cea de transport (ex.
lucrări de construcţii, reabilitare, modernizare, extindere) pentru care valoarea
contribuţiei publice depăşeşte 500 000 de euro sunt obligaţi să monteze panouri
pentru toată durata de implementare a proiectului, chiar la locaţia proiectului. Dacă
proiectul se implementează în mai multe locaţii, se va instala cel puţin un panou la
cel puţin una dintre locaţii. Pentru acest tip de investiţie se va monta un panou
temporar, care va fi înlocuit, la cel mult 6 luni de la finalizarea proiectului, cu o placă
permanentă.
(2) Panourile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent conform specificaţiilor
tehnice din Manualul de Identitate Vizuală Regio. Dacă acestea se deteriorează din
cauza unor factori externi (ex. mediu, vandalism), beneficiarul va trebui să le refacă
în maxim 10 zile.
(3) Numărul panourilor instalate, diferă în funcţie de tipul de lucrări, după cum urmează:
-

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

-

pentru infrastructură de transport, respectiv pentru proiecte de reabilitare şi/sau
modernizare străzi urbane, derulate prin intermediul axelor prioritare 1, 2 şi axa
prioritară 5, DMI 5.2, panourile temporare vor fi instalate astfel:
câte un panou la fiecare 5 km de stradă reabilitaţi, cu decorarea faţă/verso a
panoului, dimensiune: 3 m x 2 m. (ex. dacă se reabilitează 20 km de străzi într-un
oraş, se vor pune 4 panouri, iar acestea vor fi amplasate pe străzile şi aleile
reabilitate în locurile cele mai vizibile.)
în cazul în care un panou ar trebui instalat la intersecţia a două sau mai multe
străzi, acesta se va plasa cu cel puţin 50 m înaintea intersecţiei.

-

-

În situaţia în care o stradă urbană/alee/intrare se întinde pe o distanţă mai mică de 5
km, la unul dintre capetele acesteia se va instala un singur panou temporar, decorat
faţă/verso.
În cazul în care pe traseul proiectului există mai multe poduri, panourile respective se
vor instala la minim 3 poduri.
(4) Panourile vor fi expuse în maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a
lucrărilor.
(5) Dimensiunea recomandată pentru panourile temporare este l 3m x h 2m.
(6) Cel puţin 25% din suprafaţa panoului va fi consacrată participării Comunităţii, şi în
mod specific va cuprinde:
a) imaginea Uniunii, cu steagul şi cuvintele „Uniunea Europeană” + „Fondul European
pentru Dezvoltare Regională” fără a fi prescurtate;
b) Contribuţia financiară a Uniunii Europene sub forma următorului text: „Investim în
viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare
Regională”. Mărimea caracterelor pentru menţionarea contribuţiei financiare a
Uniunii Europene va fi aceeaşi ca şi cea folosită pentru informaţiile referitoare la
cofinanţarea naţională, şi nu mai mică de 50% din fontul folosit pentru scrierea
titlului proiectului.
(7) Panoul trebuie să includă obligatoriu următoarele informaţii:
a. logo-ul Regio şi sloganul: “Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.”;
b. logo-ul Guvernului României;
c. logo-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;
d. logo-ul Instrumentelor Structurale;
e. numele proiectului;
f. numele beneficiarului;
g. valoarea totală a proiectului;
h. contribuţia Uniunii Europene (în RON);
i.

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

j. contribuţia Beneficiarului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile + TVA)
(în RON);
k. data începerii proiectului;
l.

data finalizării proiectului;

m. organism Intermediar;
n. Autoritatea de Management;
o. constructor;
p. logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri;
q. menţionarea Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR);
r. textul “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programul
Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul
European de Dezvoltare Regională”.

(8) Panourile vor fi înlocuite cel târziu după şase luni de la terminarea proiectului cu plăci
permanente.
(9) Plăcile trebuie confecţionate dintr-un material rezistent conform specificaţiilor
tehnice din Manualul de Identitate Vizuală Regio. Dacă acestea se deteriorează din
cauza unor factori externi (ex. mediu, vandalism), beneficiarul va trebui să le refacă
în maxim 10 zile.
(10) Pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare publică depăşeşte
500.000 euro, va fi instalat un panou de dimensiune l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va
fi instalat la sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile.
2.2 Reguli aplicabile după încheierea proiectului
(11) Beneficiarii proiectelor de investiţii în infrastructură (de exemplu: lucrări de
construcţii, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziţii de bunuri, a căror
valoare din contribuţia publică depăşeşte 500.000 de euro, sunt obligaţi ca, nu mai
târziu de 6 luni de la încheierea proiectului, să monteze plăci permanente prin care se
vor face cunoscute acţiunile Uniunii Europene.
(12) Pentru infrastructură de transport, respectiv pentru proiecte de reabilitare şi/sau
modernizare străzi urbane, derulate prin intermediul axelor prioritare 1, 2 şi axa
prioritară 5, DMI 5.2, plăcile permanente vor fi instalate astfel:
- o placă la fiecare 5 km de stradă reabilitaţi, cu decorarea/inscripţionarea
faţă/verso a plăcii, dimensiune: 70 cm x 45 cm. (ex. dacă se reabilitează 20 km de
străzi într-un oraş, se vor pune 4 plăci, iar acestea vor fi amplasate pe străzile şi
aleile reabilitate în locurile cele mai vizibile.)
- în cazul în care o placă ar trebui instalată la intersecţia a două sau mai multe
străzi, acesta se va plasa cu cel puţin 50 m înaintea intersecţiei.
În situaţia în care o stradă urbană/alee/intrare se întinde pe o distanţă mai mică de 5
km, la unul dintre capetele acesteia se va instala un singur panou temporar, decorat
faţă/verso.
(13)

Informaţiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă permanentă sunt:
a. logo-ul Regio şi sloganul: “Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.”;
b. logo-ul Guvernului României;
c. logo-ul MDRT;
d. logo-ul Instrumentelor Structurale;
e. numele proiectului;
f. numele beneficiarului;
g. valoarea totală a proiectului (valoarea efectiv plătită, atât de beneficiar,
ca şi cheltuieli nerambursabile, cât şi sumele rambursate)(în RON);
h. data începerii proiectului;
i.

data finalizării proiectului (durata efectivă a implementării proiectului);

j. Organism Intermediar;
k. Autoritatea de Management;
l.

logo-ul Uniunii Europene şi cuvintele: “Uniunea Europeană”, fără abrevieri;

m. menţionarea Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR);

(14)

n. textul “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programul
Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul
European pentru Dezvoltare Regională”.
Numărul de plăci permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare.

(15) În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locaţii, se va amplasa cel
puţin o placă la cel puţin una dintre locaţii.
(16) Pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare publică depăşeşte
500.000 euro, va fi instalată o placă de dimensiune minimă 70 cm x 45 cm. Această
placă va fi instalată la sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile.
(17) Plăcile permanente vor rămâne instalate la locul implementării proiectului pe o
perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Regional
2007 - 2013.

