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materialului, data publicării și diclaimer-ul: „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”, datele de contact ale 
beneficiarului care emite publicaţia, precum şi adresa web www.inforegio.ro, astfel încât cei interesaţi, 
să poată obţine mai multe informaţii, la cerere. Opţional, publicaţiile vor include datele de contact ale 
AM şi ale OI relevant. În cazul pliantelor/fluturașilor, informațiile de pe coperta 1 a unei broșurii vor fi 
inserate pe față, în partea de sus, iar informațiile de pe coperta 4 a unei broșuri vor fi inserate pe 
verso, în partea de jos. Toate materialele tipărite produse vor conţine obligatoriu  şi textul MATERIAL 
DISTRIBUIT GRATUIT. 

(11) Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional vor 
conţine, obligatoriu, pe pagina principală (i.e. homepage) sigla Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul 
European de Dezvoltare Regională, a Guvernului României, a Programului Operaţional Regional 2014-
2020 și a Instrumentelor Structurale. De asemenea, website-urile vor conţine o scurtă descriere a 
proiectului (care va conține: titlul proiectului, denumirea beneficiarului și a partenerilor (dacă există), 
scopul proiectului, obiectivele specifice, rezultatele, data de începere, perioada de implementare, 
valoarea totală – defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională), precum şi un link către site-ul 
web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: “Pentru informaţii 
detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi 
www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro), 
precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro. Siglele 
obligatorii trebuie afișate în varianta policromă pe site-urile web. Sigla UE și trimiterea la Uniune 
trebuie să fie vizibile în partea de sus a unui dispozitiv digital (monitor PC, laptop, tabletă etc.), fără să 
fie nevoie de derularea paginii. Pe pagina principală a site-ului web creat va fi inserat următorul text: 
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României”. 

(12) Materialele promoţionale produse în cadrul proiectelor se vor personaliza obligatoriu, siglele care 
trebuie să apară pe acestea fiind: sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului european din care se 
finanţează proiectul – Fondul European de Dezvoltare Regională (fără abreviere), sigla Guvernului 
României, sigla Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sigla Instrumentelor Structurale. 
Excepţie de la 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 
Programului Operaţional Regional 2014-2020.  

(13) Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 vor 
avea inscripţionate sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului european din care se finanţează 
proiectul, sigla Guvernului României, sigla Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi sigla 
Instrumentelor Structurale în România.  

(14) În cazul realizării unor materiale video (spoturi TV, reportaje, emisiuni, interviuri, mese rotunde etc.) 
pregătite pentru difuzare publică, la sfârșit va fi afişat un carton final pe tot ecranul, ca fundal alb, care 
va avea în partea de sus inserate, în ordine, de la stânga la dreapta: sigla Uniunii Europene, inclusiv 
textul Fondul European de Dezvoltare Regională, sigla Guvernului României, sigla Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 şi sloganul Iniţiativă locală. Dezvoltare regională, sigla Instrumentelor 
Structurale în România, iar în partea de jos: pagina de internet a programului - www.inforegio.ro și 
textul „Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020”. Acest carton trebuie plasat la finalul producției video 
(spot TV, reportaj, emisiune etc.) şi va rămâne pe ecran un timp suficient de lung pentru ca informaţiile 
să poată fi citite (minimum 4 secunde). În timpul afișării cartonului final, textul: „Proiect cofinanțat din 
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020” va fi dublat 
sonor de către un narator.  

(15) În cazul realizării unui material audio difuzat prin canale radio (spot audio de promovare,  interviu, 
reportaj, emisiune, dezbatere etc.) 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 2014-2020 şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională.” 

(16) Beneficiarul este obligat să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra 
proiectului finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Astfel, la începutul şi la finalizarea 
proiectului, va trebui să publice un comunicat/ anunţ de presă într-o publicație generalistă online de 
interes local/ regional (portalul selectat trebuie să aibă un conținut de știri generaliste și/sau 
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