Anexa 3
Măsurile de informare şi publicitate
Măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt
definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013
privind stabilirea unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM, precum și de
stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu modificările şi completările ulterioare şi a
Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările şi
completările ulterioare.
Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor
în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificările
şi completările ulterioare.
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 Capital
Uman 2014 - 2020, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.

(2)

Neîndeplinirea acestor obligaţii poate avea drept consecinţă pierderea fondurilor alocate
pentru informare şi publicitate şi aplicarea unor sancţiuni.

(3)

Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării nerambursabile, următoarele date
să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea Beneficiarului, titlul și rezumatul
Proiectului, valoarea totală a finanţării, datele de începere şi de finalizare ale Proiectului, locul
de implementare al acestuia.

(4)

Beneficiarul este obligat să expună cel puțin un afiș cu informații despre proiect (dimensiunea
minimă A3), inclusiv despre contribuția financiară din partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil
publicului, cum ar fi zona de intrare în sediul acestuia.

(5)

Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate materialele de comunicare realizate în cadrul
proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman: sigla Uniunii Europene, sigla
Guvernului României, precum şi cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, însoţite de
menţiunea „Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”. Prin
materiale de comunicare se înţelege: fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, bannere, comunicate de
presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri
expoziţionale, autocolante, materiale promoţionale sau orice alte produse prin care este
promovat proiectul şi rezultatele acestuia.

(6)

Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru
Instrumentele Structurale 2014-2020 în România.

(7)

Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul Proiectului trebuie să menţioneze pe ultima
copertă obligatoriu titlul programului/proiectului, editorul materialului, data publicării,
elementele de vizibilitatea menţionate la alin. (4), precum şi textul “Conținutul acestui
material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României”.

(8)

Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Capital
Uman vor conţine obligatoriu pe pagina de deschidere: sigla Uniunii Europene, sigla
Guvernului României, precum şi cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, textul
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“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României” și 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, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”
(textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro).
(9)

Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman
vor avea inscripţionate titlul programului/proiectului, sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului
României şi sigla Instrumentelor structurale 2014-2020, precum și menţiunea „Proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”.

(10)

Dimensiunile recomandate pentru bannere sunt:
a)

2,5m x 1 m pentru o sală cu o capacitate de maxim 100 de persoane;

b) 4 m x 1,5 m pentru o sală mai mare sau în exterior.
(11)

În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica pe partea cea mai vizibilă pentru
public un autocolant (dimensiune recomandată 90mm x 50mm) care să conţină următoarele
elemente informative obligatorii: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla
Instrumentelor Structurale 2014-2020. De asemenea, autocolantul trebuie să conțină numele
proiectului, menţiunea „Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 20142020” şi o afirmaţie aleasă de Autoritatea de Management, care să sublinieze contribuţia
intervenţiei realizate din instrumente structurale, după caz. Pentru produsele cu o suprafaţă
foarte mică de expunere, în care informaţiile nu ar fi suficient de vizibile şi inteligibile, se
utilizează cel puţin sigla Uniunii Europene, celelalte elemente fiind opţionale.

(12)

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra
Proiectului finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman.

(13)

La începutul şi la finalizarea unui program/ proiect finanţat din Instrumente structurale, vor fi
publicate anunţuri publicitare sau comunicate de presă (anunţuri de presă). Beneficiarii
finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass
media relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru
anunțul de început al proiectului și la cererea de rambursare finală pentru anunțul de finalizare
al proiectului. Acestea vor conţine valoarea Proiectului (evidenţiind suma finanţării primite din
Programul Operaţional Capital Uman), titlul proiectului/ investiţiei, Beneficiarul, rezultatele
prevăzute/ obţinute.

(14)

Informaţii şi elemente grafice obligatorii pentru un comunicat de presă (anunţ de presă):
 Sigla Uniunii Europene (în stânga sus);
 Sigla Guvernului României va fi plasată la mijloc, sus;
 Sigla Instrumentelor Structurale în România va fi plasată în colţul din dreapta sus.
 Menţiunea „Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”.
Nota: În cazul în care există: sigla Programului Operaţional va fi poziționată în partea de sus a
documentului, între sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale; sigla proiectului va fi
aşezată la mijloc, în partea de jos a documentului.
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