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Introducere
Elementele de identitate vizuală a Uniunii Europene prezentate mai jos
trebuie folosite de către:
(1) Agenţiile/ institutiile de Implementare şi de către
(2) Beneficiari/Contractanţi, responsabili de implementarea programelor /
proiectelor finanţate de Uniunea Europeană prin programele PHARE-CES, PHARECBC şi INTERREG 3 B - CADSES.
Atât (1) cât şi (2) vor fi denumiţi în acest manual: „Terţă Parte".
Manualul de Identitate Vizuală este parte integrantă a contractelor încheiate
în cadrul programelor finanţate de Uniunea Europeană. Terţa Parte trebuie să
prevadă, în cadrul proiectelor, resursele bugetare corespunzătoare pentru activităţile
şi produsele de informare şi comunicare.
Scopul acestui manual este acela de a prezenta:
• elementele care trebuie folosite de către Terţa Parte în vederea
promovării identităţii vizuale a Uniunii Europene, inclusiv exemple grafice;
• regulile de utilizare a acestor elemente şi
• situaţiile în care sunt permise excepţii de la aceste reguli .
Deoarece acest manual este perfectibil, vă rugăm să transmiteţi sugestiile
Dvs. la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Direcţia Comunicare, email: elena.marinescu@mdrl.ro; tel.: 037.211.16.63, doina.dobre@mdrl.ro,
tel.: 037.211. 14.61 , fax.: 037.211.15.13.
Manualul este disponibil în format electronic, în secţiunea Dezvoltare
regională/Programe Phare –CES, .http://www.mdrl.ro/index.php?p=236 şi PHARE
– CBC, http://www.mdrl.ro/index.php?p=160
Notă:
Toate solicitările de avizare se vor transmite Direcţiei Comunicare, în
atenţia ofiţerilor responsabili cu avizarea:
Pentru PHARE – CBC
GRANIŢE
Ofiter de Comunicare
responsabil cu avizarea
România-Republica
Elena Marinescu
Moldova,
Tel.:037.211.16.63
România-Serbia
elena.marinescu@mdrl.ro
România-Bulgaria
România-Ucraina,
Oana Gabriela Ipati
România-Ungaria,
Tel.:037.211.14.60
Fax.: 037.211.15.13
România- Interreg 3
Cadses
oana.ipati@mdrl.ro
Pamela Tudor
Tel.: 037.211.16.85
Fax.: 037.211.15.13
pamela.tudor@mdrl.ro

Pentru PHARE – CES
Ofiter de Comunicare
responsabil cu avizarea
Ligia Oprea
Tel.:037.211.15.44
ligia.oprea@mdrl.ro
Pamela Tudor
Tel.: 037.211.16.85
Fax.: 037.211.15.13
pamela.tudor@mdrl.ro
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Capitolul 1. Sigle
1.1. Sigla Uniunii Europene
Sigla Uniunii Europene este un steag albastru dreptunghiular a cãrui lungime este o
datã şi jumãtate mai mare decât înãlţimea.
Cele 12 stele galbene, situate la intervale egale, formează un cerc
imaginar al cărui centru se află la intersecţia diagonalelor dreptunghiului (stelele
sunt poziţionate asemenea cifrelor pe cadranul unui ceas). Raza acestui cerc este
egală cu o treime din înălţimea steagului.
Fiecare stea are cinci vârfuri aşezate pe circumferinţa unui cerc imaginar a
cărui rază este egală cu 1/18 din înălţimea steagului. Toate stelele sunt aşezate cu
unul din vârfuri dispus vertical şi îndreptat în sus şi alte două vârfuri aşezate pe o
linie care face un unghi drept cu catargul steagului.
Simbolul are următoarele culori:
- Pantone Reflex Blue pentru suprafaţa steagului;
- Pantone Process Yellow pentru stele.
Când logo-ul se foloseşte la o singură culoare, se va folosi Pantone Reflex Blue,
NEGRU sau ALB.
Pe web şi alte aplicaþii electronice, se va folosi RGB.
Fundaluri
Se recomandã plasarea siglei pe un fundal alb. În cazul utilizării unui fundal inchis, sigla va
avea un contur alb cu grosimea egalã cu 1/25 din înãlţimea dreptunghiului.

Simbolul Uniunii Europene, color Această
imagine este disponibilă în anexa la acest
manual (sigla UE color. jpg)

Detaliu de poziţionare a stelelor (acestea sunt
aşezate având unul din vârfuri dispus vertical şi
îndreptat în sus şi alte două vârfuri aşezate pe o
linie care face un unghi drept cu catargul
steagului)
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Variante de utilizare a siglei UE pe diferite fundaluri:
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1.2.

Sigla Guvernului României

Guvernul României reprezintă Autoritatea Contractantă pentru
Programele Phare – Coeziune Economică şi Socială, Phare – Cooperare
Transfrontalieră şi INTERREG 3 B - CADSES gestionate de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi co-finanţează aceste programe. Prin urmare,
sigla sa va fi prezentă pe produsele de comunicare ale acestor programe.
Culori
Codurile de culoare CMYK vor fi folosite pentru toate materialele tipãrite, cu excepţia
folosirii logo-ului la o culoare, caz în care se va folosi NEGRU sau ALB. Pe web şi alte
aplicaţii electronice, se va folosi RGB.
Fundaluri
Pentru o mai buna vizibilitate, varianta negativã a logo-ului se recomanda a fi folositã
în cazul fundalului colorat sau a celui cu fotografie.
Notă: Textul GUVERNUL ROMANIEI poate fi scris sub sigla Guvernului atat cu majuscule, cat si
cu litere de titlu.

Sigla Guvernului României
(sigla RO .jpg gif şi jpg)

GUVERNUL
ROMANIEI

GUVERNUL
ROMANIEI

GUVERNUL
ROMANIEI
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Capitolul
generale

2.

Identitate

vizuală:

zece

reguli

Proiectele (co-)finanţate de către Uniunea Europeană au obligaţia - menţionată
în Termenii de Referinţă corespunzători fiecărui contract - de a face referire la faptul
că finanţarea este asigurată de Uniunea Europeană şi de Guvernul României şi de a
face cunoscute activităţile care beneficiază de finanţare. Aceste reguli de identitate
vizuală sunt stabilite pentru a sprijini Terţa Parte să-şi îndeplinească această obligaţie şi
sunt obligatorii, cu excepţiile prezentate mai jos. În acest scop, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei va colabora cu:
- Beneficiarul/contractantul, pentru promovarea proiectelor şi
- Agenţia/Instituţia de Implementare (ADR, BRCT), pentru promovarea
programelor.

Zece reguli generale
1. În utilizarea regulilor de identitate vizuală, atât Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei, cât şi Terţa Parte trebuie să acţioneze în spiritul parteneriatului
şi al ajutorului reciproc.
2. Ierarhia vizuală promovează cu prioritate imaginea Uniunii Europene şi a
Guvernului României, iar în secundar instrumentul de asistenţă financiară Phare
sau INTERREG.
Astfel, sigla şi denumirea Uniunii Europene, însoţită de textul:
„UNIUNEA EUROPEANĂ Program/Proiect finanţat prin Phare/INTERREG şi
codul proiectului vor figura în partea de sus – stânga a materialelor iar sigla
Guvernului României în partea de sus – dreapta.

GUVERNUL
R O M A N IE I

RO 2002/016-784.01.04.01.12

3.În cazul în care programul sau proiectul nu mai beneficiază în prezent de
finanţare, textul care însoţeşte sigla se va completa cu perioada de finanţare.
Când spaţiul este foarte limitat, se

va folosi

textul: „Proiect finanţat de
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UNIUNEA EUROPEANĂ".

GUVERNUL
R O M A N IE I
4. Sigla şi denumirea Uniunii Europene şi sigla Guvernului României vor fi
folosite pe toate materialele destinate publicului, împreună cu sigla Terţei Părţi.
5. Ca regulă generală, nu sunt acceptate alte sigle.
Excepţii:
a. În cazul proiectelor de înfrăţire institutională, atât sigla Terţei Părţi cât şi cea
a instituţiei/instituţiilor partenere din Statul Membru al Uniunii Europene
vor fi folosite alături de sigla şi denumirea Uniunii Europene şi de cea a
Guvernului României.
b. Noi entităţi înfiinţate prin programele finanţate de Uniunea Europeană (cum ar
fi Institutul European, Şcoala de Finanţe Publice ş.a.) îşi pot crea propria siglă.
c. În cazul în care proiectul/programul beneficiază de sponsorizare de la
companii private de-a lungul derulării, această contribuţie poate fi
menţionată în evenimentele publice sau pe materialele distribuite, cu
includerea siglei companiei respective, dar numai după aprobarea acordată
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,.
6. În sigla şi denumirea Uniunii Europene se vor utiliza majusculele
pentru denumirea instituţiei finanţatoare: UNIUNEA EUROPEANĂ, şi litere de titlu
pentru instrumentele de finanţare: Phare, Ispa, INTERREG, alt Program comunitar.
7. Se va folosi denumirea întreagă a instituţiilor (Uniunea Europeană,
Comisia Europeană etc.); acronimele (de exemplu UE, CE etc.) sunt acceptate
numai dacă denumirea acelor instituţii apare în text de mai multe ori şi denumirea lor
întreagă a fost utilizată cel puţin o dată.
8. Mesajele publicitare în favoarea societăţilor comerciale nu sunt
8
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admise în materialele destinate publicului, produse în cadrul unui proiect finanţat de
Uniunea Europeană.
Excepţie:
În cazul panourilor afişate pentru proiectele de infrastructură mare, finanţate de
Uniunea Europeana, numele contractorului poate să apară pe panou, în
conformitate cu legislaţia României în domeniu.
9.
Ca regulă generală, Terţa Parte va transmite toate materialele pentru
care este necesară aprobarea prealabilă a Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei,, cu minim 7 zile lucrătoare înaintea transmiterii acestora către presă sau
în producţie.
Excepţie:
Pentru aprobarea conceptului de campanie de informare a publicului sau a
publicaţiilor mai mari de 10 pagini, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, trebuie
să primească respectivele materiale cu minim 15 zile lucrătoare în avans.
10. Materialele de informare şi comunicare care se referă la un proiect finanţat
prin Programul PHARE, realizate de beneficiari din alte fonduri decât cele
europene sau din fonduri proprii, trebuie să cuprindă informaţiile minimale cu privire
la proiect: denumirea şi codul proiectului şi programul PHARE prin care a obţinut
finanţare.

NOTĂ: Avizul de conformitate cu regulile de identitate vizuală nu este
necesar pentru materialele de tip oferte tehnice, contracte, liste de verificare,
studii de fezabilitate, etc, ci doar pentru materialele destinate publicului larg.
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Capitolul 3. Relaţiile cu presa
Principiile care guvernează relaţiile cu presa ale Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Locuinţei, sunt: promptitudinea, transparenţa, acurateţea informaţiei şi neutralitatea
politică. Relaţiile Terţei Părţi cu presa, în cazul programelor finanţate de Uniunea
Europeană, se vor alinia aceloraşi principii.
O relaţie bună cu presa presupune informarea constantă a jurnaliştilor care se
ocupă de domeniul de activitate al programului/proiectului. De asemenea,
presupune un răspuns prompt, concis şi corect la solicitările formulate de presă,
care să respecte, pe cât posibil, termenul indicat de jurnalist.
Relaţiile cu presa includ următoarele instrumente de comunicare: comunicate
de presă, conferinţe de presă, briefing-uri, interviuri, vizite de presă.

` Comunicatele de presă
Tipuri
Comunicatul de presă poate fi emis:
A. în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, (tip A pentru
lansare/finalizare proiect) sau
B. de către Terţa Parte, în mod independent (tip B pentru restul cazurilor
de promovare a proiectului sau a activitatilor din proiect).
Avizul de conformitate al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
trebuie cerut numai în cazul comunicatelor de presă comune (tip A).
Când se emit comunicate de presă
Comunicatele de presă vor fi emise la lansarea şi la încheierea unui
program/proiect, precum şi la finalizarea anumitor etape ale programului/proiectului,
cu condiţia ca informaţia respectivă să constituie o ştire: proiectul să aibă un interes
clar pentru public şi/sau impact la nivelul cetăţeanului (spre exemplu: crearea de
locuri de muncă, protecţia consumatorilor, creşterea calităţii serviciilor publice etc.).
Structura
Comunicatul de presă trebuie să fie scurt şi simplu şi să răspundă întrebărilor
care construiesc o informaţie completă: cine, ce, unde, când, cum, de ce.
Titlul comunicatului trebuie să fie scurt şi percutant (este bine să includă un
verb) şi să indice, în acelaşi timp, despre ce este vorba în text.
Primul paragraf trebuie să conţină informaţiile cheie, în general,
răspunsurile la întrebările menţionate. De asemenea se va specifica valoarea şi
durata de implementare a proiectului. Următoarele paragrafe se construiesc
pentru a susţine informaţia, dezvoltând elementele principale cuprinse în paragraful
de debut. Astfel, Informaţiile sunt prezentate în sensul descreşterii importanţei – cele
mai importante la început, cele conexe spre final.
În unul din paragrafele următoare se poate insera un citat care să conţină
opinia unuia dintre personajele-cheie pentru program, despre impactul programului,
scopul acestuia etc. Citatul adaugă culoare textului şi subliniază sursa care emite
10
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mesajul.
Finalul comunicatului trebuie să conţină detalii despre evoluţie, termene,
etapele proiectului. De asemenea, sunt necesare menţionarea persoanei de
contact care, în cazul unor solicitări, poate oferi mai multe informaţii şi detaliile de
contact ale acesteia (telefon, fax, email etc.).
Informaţii şi elemente grafice obligatorii pentru un comunicat de presă
È Sigla şi denumirea Uniunii Europene
- în stânga sus, pentru un comunicat de presă emis în comun cu Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - tip A, sau
- în stânga jos, pentru un comunicat de presă emis în mod independent de
către Terţa Parte - tip B sau în cazul proiectelor de înfrăţire instituţională,
È Sigla Guvernului României
- în dreapta sus, pentru un comunicat de presă tip A, sau
- în dreapta jos, pentru un comunicat de presă tip B sau în cazul proiectelor
de înfrăţire instituţională,
È Sigla Terţei Părţi
- în centru sus, pentru ambele tipuri de comunicate de presă – A sau B.
În cazul proiectelor de înfrăţire instituţională, sigla instituţiei/instituţiilor
Statului Membru/Statelor Membre va fi amplasată sus, în partea dreaptă a
documentului, sigla Terţei Părţi va fi amplasată sus, în partea stângă a documentului,
sigla şi denumirea Uniunii Europene în stânga jos şi sigla Guvernului
României/Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în dreapta jos.
• Data şi titlul comunicatului de presă, persoana de contact (numele,
funcţia, instituţia, detalii de contact).
• În subsolul paginii se vor introduce informaţii de bază privind sprijinul
acordat de Uniunea Europeană României, conform casetei de mai jos:
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică
compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de
extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi
dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale.
Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi
popoarele de dincolo de graniţele ei.
Excepţie:
Terţa Parte poate decide să emită comunicate de presă ad-hoc, ca răspuns la
semnale din media sau la evenimente din proiect/program. În acest caz, pentru
operativitate, se recomandă folosirea tipului B de comunicat, pentru care nu este
necesar avizul Ministerului.
Obţinerea avizului de conformitate
Comunicatul de presă va fi trimis Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru transmiterea către
presă, cu menţiunea „Comunicat de presă pentru proiectul _______, ce va fi
transmis presei la data de _______".
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A. Comunicat de presă emis în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei - tip A:
- vezi pagina următoare
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PRIMĂRIA DROBETA TURNU-SEVERIN

GUVERNUL
ROMÂNIEI

comunicat de presă
10.09.2008

Lansarea proiectului
“ Creare zona de agrement in Parcul Aluniş ”
Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin, în parteneriat cu Primăria Vidin –
Bulgaria, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Mehedinţi, Camera de Comerţ şi
Industrie Vidin – Bulgaria derulează, în cadrul Programului de Vecinătate România –
Bulgaria 2006 proiectul “Creare zona de agrement in Parcul Alunis” , având cod
Perseus RO 2006/018-445.01.04.20, cu o valoare de 41 500 EUR, contribuţia financiară
a Uniunii Europene fiind de 36.650 EUR.
Pe data de 13.08.2008 a fost semnat contractul de grant, perioada de implementare
a proiectului fiind de 12 luni.
Prin acest proiect se urmăreşte realizarea Studiului de Fezabilitate necesar unei
investiţii de amploare cum este zona de agrement Aluniş.
Activităţile proiectului sunt:
-întâlnirea echipei de proiect; realizată în prima lună de activitate;
-achiziţia echipamentelor informatice, care se va realiza începând cu luna septembrie,
timp de 2 luni;
-elaborarea documentaţiei pentru realizarea studiilor; activitate care va demara in
luna octombrie;
-pregătirea procedurii de achiziţie publică, etapă care va fi realizată în luna noiembrie
2008;
-efectuarea achizitiei publice, prevazută a se realiza în luna noiembrie,
-realizarea studiilor, preconizată să înceapă în luna ianuarie,
-promovarea proiectului, pe toată perioada de implementare a proiectului.
Informatii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de la __(nume responsabil)__,
Biroul de dezvoltare regionala si integrare europeana, telefon _________, int.______,
fax___, e-mail___.

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au
decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de
stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale.
Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de
graniţele ei.
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B. Comunicat de presă emis în mod independent de către Terţa
Parte - tip B
- vezi pagina următoare

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
Programul de Vecinătate România – Moldova 2004 – 2006 / Prioritatea 1- Dezvoltare economică şi socială

comunicat de presă
Vaslui, 17 noiembrie 2008

Inaugurarea Centrului de informare turistică din Vaslui
Consiliul Judeţean Vaslui organizează miercuri, 19 noiembrie, la orele 1130, Centrul de
informare turistică din municipiul reşedinţă de judeţ.
Centrul, amplasat la parterul Palatului Administrativ din strada Ştefan cel Mare nr. 79
Vaslui, va oferi persoanelor care ne vizitează judeţul, informaţii cu privire la principalele atracţii
turistice, în special obiectivele de turism cultural- religios din zona transfrontalieră VasluiHânceşti- Leova, cele mai importante hoteluri şi restaurante, modalităţi de transport. La sediul
centrului se pot obţine materiale de promovare a obiectivelor turistice din judeţul Vaslui, precum şi
din raioanele Hânceşti şi Leova din Republica Moldova: ghiduri editate în limbile română, franceză
şi engleză, cu imagini şi descrieri ale bisericilor şi mănăstirilor, CD-uri, pliante. De asemenea,
poate fi consultat portalul www.vaslui-turism.ro, care cuprinde propuneri de trasee, imagini foto,
filme şi descrieri ale obiectivelor turistice cultural- religioase, informaţii despre hoteluri, popasuri,
restaurante, informaţii despre vreme, etc.
Centrul de informare turistică din Vaslui este înfiinţat în cadrul proiectului “Itinerarii
cultural-religioase: Vaslui- Hânceşti-Leova”, finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul
de Vecinătate România – Moldova 2004 – 2006, Phare CBC 2004, care şi-a propus reabilitarea
şi modernizarea infrastructurii de informare şi acces, în vederea reintroducerii în circuitul turistic a
obiectivelor cultural-religioase din zona transfrontalieră Vaslui-Hânceşti-Leova.
Inaugurarea centrului va fi precedată de Conferinţa de închidere a proiectului, ce
se va desfăşura începând cu orele 1100, la sala “Ştefan cel Mare” din Palatul Administrativ,
eveniment care îşi propune să promoveze proiectul şi rezultatele acestuia, precum şi să stimuleze
implicarea liderilor de opinie şi a factorilor responsabili în valorificarea potenţialului turistic local.
Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, organizaţii şi agenţi
economici din turism, administratori ai obiectivelor de cult de interes turistic, lideri de opinie,
reprezentanţi din mass media locală.
Informatii suplimentare despre proiect pot fi obtinute de la __(nume responsabil)__, Biroul
de dezvoltare regionala si integrare europeana, telefon _________, int.______, fax___, e-mail___.

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică
compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul
unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de
stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea
culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi
propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele
de dincolo de graniţele ei.
GUVERNUL ROMÂNIEI
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Conferinţa de presă
Conferinţa de presă se organizează atunci când informaţia destinată publicului
justifică o întâlnire cu presa, permiţând astfel dezbaterea publică. Exemple: programul
a trezit deja un interes major în media; programul reprezintă o noutate/o realizare
deosebită pentru un anumit sector; programul este complicat şi necesită multe explicaţii/
clarificări etc.
Pentru a avea succes, conferinţa de presă trebuie:
- să fie pregătită cu grijă: alegerea formatului, a locaţiei, a persoanelor care vor lua
cuvântul, a materialelor ce vor fi înmânate participanţilor; a suportului logistic (echipamentul
necesar: microfoane, videoproiector/ retroproiector etc.; pregătirea suporturilor cu
numele persoanelor care vor lua cuvântul, asigurarea traducerii, dacă este cazul,
decorarea încăperii etc.), transmiterea invitaţiilor către persoanele care vor lua cuvântul;
obţinerea confirmărilor la invitaţiile transmise etc.
- să fie moderată în mod profesionist, pentru ca intervenţiile vorbitorilor să fie la
obiect, pentru a permite întrebări şi răspunsuri legate de subiectul conferinţei, ca şi declaraţii de
presă pe marginea conferinţei;
- să fie monitorizată: vor fi analizate modul în care presa a reflectat evenimentul,
declaraţiile de presă şi interviurile oferite ca urmare a conferinţei de presă etc.
Observaţii
Prezentările PowerPoint, mapele de prezentare, bannerele, orice alte
materiale realizate pentru o conferinţă de presă trebuie să respecte regulile generale
de identitate vizuală enunţate în Capitolul 2 şi regulile de identitate specifice.

Briefing-ul şi interviul
Regulile de bază ce trebuie respectate de către Terţa Parte sunt:
ZTerţa Parte are mandat să furnizeze presei informaţii tehnice legate de
programele/proiectele pe care le derulează.
Z Pentru orice declaraţie generală şi/sau politică ce ţine de poziţia Uniunii
Europene în general sau într-un anumit sector, cererile din partea presei vor fi reorientate
către Coordonatorul Biroului de Presă şi Comunicare al Reprezentanţei Comisiei
Europene în România (tel.: 021 203 54 67, 021 203 54 32, 021 203 54 97).
Z Pentru declaraţii generale şi/sau politice ce ţin de derularea proiectelor/
programelor UE gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cererile din
partea presei vor fi reorientate către Biroul de presă din cadrul Direcţiei Comunicare (Tel:
037.211.14.99, fax:037.211.15.15, e-mail: anuta.iuga@mdrl.ro )
În orice situaţie, declaraţiile publice vor respecta «Condiţiile Generale pentru
contractele finanţate de Comisia Europeană» din Anexa la contractul de finanţare.
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Vizitele de presă
Vizitele de presă la proiecte pot fi organizate pentru reprezentanţii presei, cu scopul
de a le permite o mai bună înţelegere pe teren a stadiului programelor/proiectelor.
Pentru organizarea acestora, Terţa Parte se va ghida după aceleaşi principii
aplicabile conferinţei de presă, briefing-urilor şi interviurilor.

Articolele de presă
Subiectele tehnice privind proiectele finanţate de Uniunea Europeană pot fi
prezentate în presă fie prin intermediul comunicatelor de presă, fie prin intermediul unor
contracte de publicitate. În primul caz, jurnaliştii selectează informaţiile pe care le
consideră relevante şi publică atât cât consideră interesant pentru propria audienţă.
În cazul al doilea, textele sunt publicate aşa cum sunt trimise de cel care
angajează spaţiul, ele fiind în mod obligatoriu marcate cu un semn distinctiv - ca
publicitate.
Conform normelor etice UE, apariţia unor texte plătite fără semnul distinctiv de
publicitate nu este permisă. Interviurile, de asemenea, nu pot face obiectul unor
contracte de publicitate.
Exemplu:
Pot face obiectul unor contracte de publicitate informaţii utile pentru aplicanţii unor
scheme de finanţare sau informaţiile despre politicile UE dintr-un domeniu, detaliile
tehnice necesare derulării unor activităţi.
Nu pot face obiectul unor contracte de publicitate interviurile – inclusiv cele care
oferă detalii tehnice, datele concluzive ale unor proiecte, datele care promovează
calitatea activităţii într-un proiect etc.
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Capitolul 4. Produsele de informare şi comunicare
4.1.Reguli generale
Reguli generale pentru realizarea tuturor produselor de informare şi comunicare:
4.1.1. Fotografiile
4.1.3. Link-uri Internet
4.1.1.Fotografiile
Acolo unde este cazul, contractanţii şi partenerii de implementare trebuie să facă
fotografii pentru a ilustra progresul proiectelor şi evenimentele legate de acestea, de ex.
lansarea lor, vizite ale oficialilor europeni etc.
Dacă e posibil, se vor insera fotografii in toate instrumentele de comunicare. Se pot
folosi şi filme şi prezentări video.
Următoarele indicaţii vor ajuta contractanţii şi partenerii de implementare să
identifice imaginile care să ilustreze materialele de comunicare.
SELECTAREA FOTOGRAFIILOR
1. Se vor alege fotografiile care ilustrează cel mai bine proiectul.
• Asiguraţi-vă că persoana care redactează conţinutul şi cea care alege fotografiile
sunt de acord asupra imaginilor care vor ilustra cel mai bine proiectul.
• Comunicaţi fotografului ce tip de fotografii doriţi. De regulă, este bine sa fie un
prim-plan al unei persoane sau al unui obiectiv.
2. Fotografiile trebuie sa aibă o legătură evidentă cu proiectul.
• Subiectul/subiecţii din fotografie trebuie, fie să ilustreze spiritul proiectului, fie să
reprezinte o persoană importantă implicată in proiect sau care vizitează locaţia proiectul.
3. Fotografiile trebuie, ori de câte ori este posibil, să cuprindă reprezentări ale
unor persoane.
• E preferabil să fie fotografii ale feţei şi/sau ale bustului, mai puţin ale întregului
corp. Persoanele trebuie să aibă un aspect plăcut şi să nu fie fotografiate cu ochii închişi.
• O fotografie bună trebuie să conţină între una şi trei persoane iar încadrarea primplanului trebuie făcută în consecinţă. Când se fotografiază o strângere de mână, se va
evita distanţa mare între persoane (de exemplu, o masă aflată între cei doi).
• Fotografiile trebuie sa conţină, pe fundal, atunci când este posibil, sigla proiectului
şi a Uniunii Europene care să poată fi recunoscută. Adesea, o aluzie la denumire sau la
siglă - câteva litere sau o siglă pe o şapcă sau pe un tricou.- poate fi suficientă pentru a
sugera denumirea completă
• Fundalul fotografiei trebuie sa fie întotdeauna interesant, pertinent şi atractiv. Nu
trebuie să conţină detalii inutile sau elemente irelevante, care să distragă atenţia de la
subiect. (Fundalul unei întruniri desfăşurate în holul unui hotel este similar, fie că întâlnirea
are loc în Asia, în Africa sau în Orientul Mijlociu, aşadar încercaţi, pe cât posibil, să alegeţi
un cadru cu un fundal cultural mai specific)
4. O fotografie care reprezintă o activitate e preferabilă uneia statice (fotografia
unei persoane care trage o plasă de pescuit e preferabilă uneia în care persoana
18
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pescuieşte).
• Când fotografiaţi persoane care muncesc, asiguraţi-va că se concentrează asupra
lucrului, şi nu sunt preocupaţi să privească în sus sau să zâmbească spre aparatul de
fotografiat. Prindeţi-i din profil sau pe 3/4 din faţă.
5. Faceţi fotografii “înainte şi după", care să ilustreze istoria proiectului, ca şi
fotografii ale evenimentelor speciale (lansări, deschideri, demonstraţii, serate etc.) şi ale
vizitelor făcute la locaţia proiectului de către demnitari, oficiali şi/sau alte personalităţi.
DATE TEHNICE
• Asiguraţi-vă că se fac fotografii atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Inserarea lor
în publicaţii va depinde adesea de spaţiul disponibil pe lângă text.
• Asiguraţi-vă că fotografiile nu sunt neclare, statice sau prea întunecate.
Fotografiile trebuie să fie clare, active, colorate dar fără să predomine o anumită culoare
(roşu, galben, portocaliu, albastru) şi să aibă un contrast corect (pentru a permite fotocopierea alb-negru).

4.1.2. LINK-uri INTERNET
Produsele de informare şi comunicare trebuie să menţioneze, în măsura în care
spaţiul o permite, sursele oficiale de informare cu privire la UE şi, mai ales, site-ul UE şi
al Reprezentanţei Comisiei Europene. Pentru broşuri şi site-uri Internet acest lucru este
obligatoriu.
Următoarea listă cuprinde câteva site-uri relevante pentru publicul larg:
Comisia Europeana
http://ec.europa.eu
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Extindere – Programul PHARE

http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financialassistance/phare/index_en.htm
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Politica Regională
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Comisia Europeană – Directoratul General pentru Afaceri economice şi financiare:

http://ec.europa.eu/comm/economy_finance
Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu
Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu
Curtea Europeana de Justitie
http://curia.europa.eu
Curtea Europeana de Conturi
http://eca.europa.eu
Comitetul Economic si Social
http://eesc.europa.eu
Comitetul Regiunilor
http://cor.europa.eu
Banca Centrala Europeana
http://www.ecb.int
Banca Europeana de Investitii
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http://www.eib.org/
Reprezentanta Comisiei Europene in Romania
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana
http://ue.mae.ro
Centrul Roman de Informare de la Bruxelles
http://www.roinfocentre.be
Uniunea Europeana in lume
http://ec.europa.eu/world/
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4.2.Reguli specifice
Următoarele produse necesită aprobarea prealabilă din partea Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei – Autorităţii de Management:
4.2.1.Conceptul pentru campaniile publice
4.2.2.Afişe
4.2.3.Materiale video/audio
4.2.4.Siglă specială
4.2.5.Publicaţii
4.2.5.1.Pliante
4.2.5.2. Broşuri
4.2.5.3. Buletine informative
4.2.5.4. Rapoarte
4.2.5.5. Hârtia cu antet
4.2.6.Site-uri Internet
4.2.7.Bannere
4.2.8.Panouri pentru afişare temporară şi plăci pentru amplasare permanentă
4.2.9.Anunţuri
4.2.10.Autocolante şi plăcuţe pentru active fixe
4.2.11.Vehicule
4.2.12. Articole promoţionale – tricouri, şepci etc.
4.2.13. Organizarea de evenimente
4.2.13.Alte produse

4.2.1. Conceptul pentru campaniile publice
În cazul campaniilor de sensibilizare, educare sau informare ce au ca grup ţintă
publicul larg şi/sau secţiuni specifice ale acestuia, realizate cu finanţare din partea Uniunii
Europene, Terţa Parte va cere aprobarea prealabilă a Ministerului pentru conceptul
campaniei. Acesta va fi trimis Ministerului spre aprobare cu cel puţin 15 zile lucrătoare
înaintea lansării în producţie a materialelor pentru campanie. Conceptul campaniei va fi
însoţit de planul activităţilor de comunicare aferent campaniei.
Dacă nu este specificat altfel de către Minister, toate regulile generale din prezentul
manual vor fi respectate.
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4.2.2.Afişe
Afişul va sublinia mesajul care trebuie transmis şi va conţine, ca elemente de
identitate, sigla şi denumirea Uniunii Europene şi sigla Guvernului României, alături de sigla
Terţei Părţi. Se va mentiona Tipul programului (ex. Programul Phare CES 2004)
Nota: Mesajul poate fi atat scris, cat si vizual.
Pentru proiectele de înfrăţire instituţională, sigla instituţiei/instituţiilor partenere din Statul
Membru/Statele Membre UE va fi de asemenea afişată alături de sigla părţii române.
Afişul va fi trimis spre aprobare cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea datei
prevăzute pentru intrarea la tipar.
Afiş
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4.2.3 Clipuri video/audio
În cazul unor clipuri video pregătite pentru difuzare prin intermediul televiziunilor
sau pe caseta video, se va insera :
o Sigla şi denumirea Uniunii Europene,
o Sigla şi denumirea Guvernului României,
o Textul „Program/proiect finanţat de Uniunea Europeană",
o Tipul programului (ex. Programul Phare CES 2004)
pentru o perioadă de timp suficientă ca să poată fi citită. Textul „Program/proiect
finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ) va fi citit şi in cazul clipurilor video, şi in cazul
celor audio.
Inserarea avertismentului: "Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
necesar poziţia oficială a Uniunii Europene" este de asemenea obligatorie. În cazul
clipurilor audio pregătite pentru difuzare publică prin radio sau casete audio, acest text
va fi citit. Acest avertisment nu este necesar în cazul campaniilor de informare publică.
Textul clipului va fi transmis spre aprobarea prealabilă a Ministerului. Materialul va fi
trimis Ministerului cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea termenului prevăzut pentru
înregistrare.

4.2.4 Siglă specială
Instituţiile/organizaţiile nou înfiinţate cu finanţare din partea Uniunii Europene îşi pot crea
propriul simbol, ca parte integrantă a imaginii lor. Acesta va fi trimis spre aprobarea
Ministerului cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea termenului prevăzut pentru realizarea
lui. Utilizarea acestui simbol special nu va înlocui utilizarea siglei Uniunii Europene şi a
Guvernului României. Acestea vor fi prezente pe toate materialele destinate publicului, dar
pote fi subordonate din punct de vedere grafic simbolului noii entităţi.

4.2.5 Publicaţii
Această secţiune se referă la publicaţii cum ar fi: pliante, broşuri de
informare/poveşti de succes, buletine informative etc. Publicaţiile sunt mijloace simple de
a informa publicul-ţintă în legătură cu scopul, progresul sau rezultatele unui program sau
proiect finanţat de Uniunea Europeană.
Toate publicaţiile trebuie să cuprindă:
- pe prima copertă - sigla şi denumirea Uniunii Europene, sigla Guvernului şi sigla
Terţei Părţi.În cazul proiectelor de înfrăţire instituţională, va apărea şi sigla
instituţiei/instituţiilor partenere din Statul Membru/Statele Membre ale UE.
- pe coperta a doua - o casetă tehnică, ce va conţine:
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1. Titlul proiectului şi tipul programului
2. Editorul pliantului/ broşurii/buletinului ş.a.( Atenţie: a nu se confunda
editorul cu editura.)
3. Data publicării (luna, anul)
4. Date de contact pentru program/proiect: numele coordonatorului/
directorului, adresă, telefon, fax, e-mail, site web,

5. Avertismentul (“legal disclaimer”): "Conţinutul acestui material nu
reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene". (Pentru publicaţiile în
limba engleză: " Legal disclaimer: the contents of this publication is the sole responsibility
of <name of the author/contractor/implementing partner> and can in no way be taken to
reflect the views of the European Union".)
Exemplu:
Acest material/studiu etc. este publicat în cadrul proiectului „____________”, derulat de
catre ___________________________, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin
Programul Phare ___________.
Editor:………………
Autori: (daca e cazul)
Prenume, nume, funcţia în proiect
Data publicarii: (luna si anul)
Date de contact:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
Continutul acestui material nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Uniunii
Europene.

Înainte de trimiterea produsului la tipar, acesta va fi trimis spre aprobare la
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, care va verifica respectarea regulilor de
identitate vizuală. Materialul poate fi tipărit numai dacă primeşte avizul din partea
Ministerului. În scopul obţinerii avizului, materialul va fi trimis la Minister cu cel puţin 7 zile
lucrătoare (pentru publicaţii de 1-5 pagini) şi cu cel puţin 15 zile lucrătoare (pentru
publicaţii mai mari) înainte de data programată pentru intrarea în tipar.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei va fi notificat asupra publicării
materialului.
Cel puţin un exemplar, maxim 10 exemplare din publicaţia respectivă vor fi
puse la dispoziţia Punctului de Informare al Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
din Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, Aripa Nord, sector 5, Tel.037.211.14.09.
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4.2.5.1.Model de pliant
Faţă

Verso
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4.2.5.2. Model de broşură
Copertile 1-4

Coperţile 2-3

26

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
PROCEDURI MONITORIZARE SI EVALUARE PROGRAME
FUNCŢIUNI & PROCEDURI
pentru managementul asistenţei financiare UE în sistem extins de implementare descentralizată EDIS (PHARE)

4.2.5.3. Buletine informative
Buletinele informative trebuie emise atunci când acest lucru este specificat în
strategia de comunicare a proiectului. Un buletin informativ emis la intervale regulate este un
instrument de bază pentru informarea publicului-ţintă asupra evoluţiei unui program sau
proiect finanţat de Uniunea Europeană. Buletinele informative trebuie distribuite prin liste de
distribuţie corespunzătoare, pot fi expediate în formă electronică, printr-o listă de distribuţie
prin e-mail şi/sau pot fi publicate pe un site internet.
Modelele de buletin informativ pot fi diferite, în funcţie de subiectele abordate, dar
pagina de start trebuie să identifice cu claritate proiectul ca făcând parte dintr-un program
şi/sau proiect finanţate de Uniunea Europeană. Partea superioară a buletinului informativ
trebuie să fie concepută astfel:
Model de buletin informativ şi partea sa superioară.
Model 1

27

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
PROCEDURI MONITORIZARE SI EVALUARE PROGRAME
FUNCŢIUNI & PROCEDURI
pentru managementul asistenţei financiare UE în sistem extins de implementare descentralizată EDIS (PHARE)

Model 2

Partea inferioară a ultimei pagini a buletinului informativ trebuie să conţină caseta
tehnică şi avertismentul de la secţiunea 4.2.5.
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4.2.5.4. Rapoarte
Contractanţii şi/sau partenerii de implementare vor întocmi rapoarte administrative
pentru a informa Comisia Europeană asupra progresului şi a rezultatelor programelor şi/sau
a proiectelor UE. Acestea trebuie să aibă o pagină de start/de gardă după modelul UE, care
să cuprindă denumirea programului şi/sau a proiectului şi data redactării raportului. Ultima
pagină a raportului trebuie să conţină Avertismentul : "Responsabilitatea pentru conţinutul
prezentei publicaţii aparţine în totalitate [numele autorului /contractantului/ partenerului de
implementare] şi nu reflectă poziţia Uniunii Europene”.
Comisia Europeană solicită aceste rapoarte pentru a facilita monitorizarea şi
evaluarea programelor şi proiectelor. De asemenea, le foloseşte pentru a informa guvernele
ţărilor partenere despre progresul programelor şi proiectelor UE.
Există trei tipuri de rapoarte administrative, pentru fiecare etapă din ciclului
programului şi/sau proiectului:
• raportul iniţial,
programului/proiectului.

care

• rapoartele periodice
programului/proiectului.
•

defineşte
de

planul

progres,

de
care

activităţi

sau

de

descriu

mersul

lucru

al

activităţilor

raportul final privind realizarea programului.

Cerinţele de raportare pot diferi de la program la program şi de la proiect la proiect.
Detaliile privind contextul, frecvenţa şi procedura de trimitere sunt menţionate in condiţiile
generale ale fiecărui contract.
Contractanţii şi partenerii de implementare trebuie să se asigure ca măcar o secţiune
a raportului să conţină o descriere detaliată şi evaluarea activităţilor de comunicare (cu
exemple concrete) şi a impactului acestora (ilustrate cu un dosar cu extrase din presă şi
transcrieri sau înregistrări audio-video, dacă e posibil).
Dacă raportul urmează să fie pus la dispoziţia publicului, coperta trebuie realizată
conform modelului pentru raport:
Model pentru prezentarea raportului - vezi pagina următoare.
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Raport coperta 1

Raport coperta 2

Coperta 2 a Raportului va conţine caseta tehnică menţionată în Publicaţii (pag.23).
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4.2.5.5. Hârtia cu antet
Pentru corespondenţa strict legată de proiect, contractanţii şi/sau partenerii de
implementare trebuie să folosească hârtia cu antetul lor, inclusiv pe faxuri, la care se va
adăuga sigla de la pagina 7 şi denumirea Uniunii Europene alături de sigla Guvernului
României. În subsolul paginii se vor introduce datele de contact ale beneficiarului.
Identitatea grafică a UE trebuie amplasată pe un loc şi la o dimensiune similară cu
cea a contractantului şi/sau a partenerilor de implementare.
Coală cu antet
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4.2.6 Site-uri Internet
Conţinut obligatoriu pentru pagina de deschidere:
• Sigla şi denumirea Uniunii Europene
• Avertismentul (cunoscut în limba engleză drept "Legal Disclaimer"):
"Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene.
Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor
site-ului web."
• Un link către site-ul web al Reprezentanţei Comisiei Europene în România,
însoţit de textul:
"Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană
în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României
în Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanţei Comisiei
Europene în România." Textul subliniat este link către adresa web (URL):
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
De asemenea, site-ul trebuie să cuprindă Linkuri către instituţiile Uniunii Europene
(vezi sectiunea Link-uri Internet)
Proiectul paginii de deschidere va fi trimis spre aprobare Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru
publicarea sa pe web.
Site web – prima pagină
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Site web – pagina de link-uri

4.2.7.Bannere
Bannerul va conţine, pe lângă denumirea şi tipul programului (ex. Phare CES
2005), si denumirea proiectului, sigla şi denumirea Uniunii Europene, a Guvernului
României şi a Terţei Parti.
Pentru proiectele de înfrăţire instituţională, sigla instituţiei/instituţiilor partenere din
Statul Membru/Statele Membre UE va fi afişată alături de sigla părţii române.
Modelul de banner va fi trimis la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru
aprobare cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea realizării.
Se recomandă următoarele dimensiuni ale bannerului:
• 2,5m x 0,8m, pentru o sală care poate găzdui pînă la 100 de persoane,
• 4m x 1,2m, pentru o sală mai mare sau în exterior.
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Banner

4.2.8 Panouri pentru afişare temporară şi plăci pentru amplasare
permanentă
4.2.8.1 Panouri pentru afişare temporară
Panourile care anunţă (co-) participarea Uniunii Europene la finanţarea unui proiect
vor fi instalate într-un loc vizibil, în apropiere de locaţia proiectului, când este posibil.
Panourile pot fi plasate în orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al
vizibilităţii, cu condiţia ca locaţia să fie supusă aprobării Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei.
Dacă sunt utilizate pentru marcarea unor sectoare de drum de lungime mare,
panourile vor fi amplasate pe ambele părţi ale căii rutiere, alternativ, la fiecare 5 km şi vor fi
inscripţionate pe ambele feţe (acelaşi text).
Terţa parte va identifica cel mai potrivit amplasament (în ce priveşte vizibilitatea şi în
conformitate cu reglementările din România). Panoul va fi expus pe perioada
implementării proiectului şi încă 6 luni după încheierea acestuia.
Numărul şi dimensiunea panourilor trebuie să corespundă anvergurii proiectului
şi trebuie să fie suficient de vizibile astfel încât cei care sunt în trecere să le poată citi şi
să înţeleagă natura proiectului.
Următoarele elemente de informare sunt prezente în obligatorii pe panou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sigla şi denumirea Uniunii Europene
Sigla Guvernului României
Obiectiv (denumirea proiectului/investiţiei)
Valoarea proiectului în EUR
Autoritatea contractanta
Antreprenor, proiectare şi execuţie- dacă e cazul
Asistenţă tehnică şi supervizare – dacă e cazul
Termenul de punere în funcţiune conform contractului
Beneficiar
Autorizaţia de construire- dacă e cazul
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Model de panou pentru afişare temporară

NOTĂ: unitatea de măsură se exprimă în cm.

4.2.8.2 Plăci pentru amplasare permanentă
După finalizarea lucrărilor pentru proiecte de infrastructură mare (Phare, viitoarele
proiecte finanţate din Fondurile Structurale şi de Coeziune, etc.), panourile pentru afişare
temporară vor fi înlocuite cu plăci pentru amplasare permanentă la 6 luni după finalizarea
lucrărilor. Finalizarea lucrărilor poate fi asimilată cu emiterea certificatului de recepţie a
lucrărilor.
Plăcile vor fi amplasate în zonele accesibile publicului larg (ex: centre de congres,
aeroporturi, staţii, etc.)
Următoarele elemente sunt obligatorii pe placa pentru amplasare permanentă:
Pentru proiectele finanţate prin PHARE - Pentru proiectele finanţate prin PHARE –
CES
CBC sau INTERREG
• Sigla şi denumirea Uniunii Europene
• Sigla Guvernului României
• Obiectiv (denumirea proiectului/investiţiei)
• Textul:
“Reabilitarea acestei clădiri a fost realizată
cu sprijinul Uniunii Europene”

• Sigla şi denumirea Uniunii Europene
• Sigla Guvernului României
• Obiectiv (denumirea proiectului/investiţiei)
• textul:
“Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin
Programul PHARE – CBC sau INTERREG
[anul in care sunt distribuie fondurile, respective
sau textul
2004, 2005 sau 2006], [graniţa – de ex.
România-Bulgaria], cod proiect ….. [cod
“Această investiţie a fost realizată cu Perseus]”
• Valoarea totală a proiectului în EUR
sprijinul Uniunii Europene”,
in functie de specificul proiectului
• Data finalizării
•
•

Valoarea totală a proiectului (în EUR_
Data finalizării
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Modelul plăcii pentru amplasare permanentă
PHARE – CES

36

PHARE – CBC

Obiectiv:

COVOR ASFALTIC PE STRADA NICOLAE GRIGORESCU DIN MUNICIPIUL
SIGHETU MARMATIEI

PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL DE VECINĂTATE ROMÂNIA - UCRAINA 2004 - 2006
RO 2005/017.539.01.01.22

Data finalizării : 30 iun. 2009

Valoarea totală a proiectului: 309 050 euro

Textul care va fi afişat pe panouri sau plăci, va fi trimis spre aprobarea Ministerului cu 7 zile
lucrătoare înaintea datei de intrare în producţie.

4.2.9
şi on-line)

Anunţuri publicitare (în presa scrisă, în media audio-video

Lansarea de noi programe, licitaţii, solicitări de propuneri de proiecte şi altele
sunt adesea însoţite de anunţuri publice, care trebuie să respecte următoarele reguli:
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1. Ministerului i se va cere aprobarea prealabilă a textului anunţului cu cel puţin 7
zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru apariţia acestuia ;
2. Anunţul va conţine sigla şi denumirea Uniunii Europene, a Guvernului României şi
a Terţei Părţi. În cazul proiectelor de înfrăţire instituţională, sigla instituţiei/instituţiilor
partenere a Statului Membru/Statelor Membre a UE va fi de asemenea inserată alături
de sigla Terţei Părţi.
Site-ul Internet al Reprezentanţei Comisiei Europene în România,
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
şi site-ul Internet al Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, www.mdrl.ro vor fi indicate ca sursă oficială de
informare
privind
relaţiile
dintre
România
şi
Uniunea
Europeană.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI DROBETA TURNU
SEVERIN

GUVERNUL
ROMANIEI

DESCOPERITI CULTURA SEVERINEANA
ANUNT
Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin este beneficiara contractului de finantare
nerambursabila RO 2004/016-943.01.01.13 cu titlul:”Descoperiti cultura severineana”.
Tinand cont ca o parte din obiectivele turistice din judetul Mehedinti se gasesc in
complementaritate cu istoria Serbiei, partenerul de proiect este orasul Kladovo.
Astfel, “Descoperiti cultura severineana!” este un proiect cu foarte multe beneficii sociale
pentru intreaga comunitate atat romana cat si sarba, promovand orasul Kladovo in orasul nostru.
Proiectul va fi sustenabil, prin acesta asigurandu-se vizibilitatea informatiei, integritatea lor si
promovarea proiectului in cele doua tari timp de 2 ani dupa finalizarea proiectului.
Acest obiectiv va fi de un mare interes pentru ambele orase, fiind un inceput pentru viitoarele
proiecte avand ca obiective schimburile culturale si de experienta dintre cele doua orase.
Autoritatea publica local aeste beneficiarul final al proiectului. Acesta va asigura realizarea a
85% din activitatile proiectului.
Activitatea nr. 8 din cadrul proiectului este achizitia a 20 de banci si receptia acestora, in cadrul
careia beneficiarul a facut 3 oferte pentru 3 firme, alegand in final pe cea care a corespuns
raportului calitate-pret, pentru realizarea bancilor in cele 3 parcuri (Parcul Rozelor intinzandu-se
pe o suprafata de 12 ha, apoi, Gradina General Dragalina cu cetatea medievala a Severinului si
Parcul complexului arheologic Drobeta).
Beneficiarul final a asigurat receptia acestora, pentru a observa daca corespund cerintelor
noastre printr-un proces verbal de predare-primire.
Iar din punct de vedere al amplasarii acestora furnizorul va asigura amplasarea bancilor in
diferite puncte, conform planului de amplasament care este parte integrata a proiectului tehnic.
Toate modificarile si activitatile ce se vor desfasura in cadrul proiectului vor putea fi vizualizate
saptamanal in acest ziar.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene .
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la ____________________________, int _______fax:_________,e-mail: __________.

manager proiect, tel:

Pentru mai multe informatii despre relatiile dintre Romania si Uniunea Europeana, viziteaza :
www.mdrl.ro
ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
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4.2.10 Autocolante şi plăcuţe pentru active fixe
Autocolantele vor fi utilizate pentru a identifica activele fixe şi/sau rambursabile
(mobilă, utilaje, echipamente, rechizite, etc) obţinute în cadrul unui proiect finanţat de
Uniunea Europeană. Ele vor fi de asemenea utilizate lângă intrarea sau pe uşile clădirilor
unde se desfăşoară asemenea proiecte. Autocolantele vor fi plasate la vedere, pe partea
din faţă a obiectelor. Dimensiunea autocolantelor depinde de suprafaţa disponibilă
pentru afişare. Autocolantul va include sigla şi denumirea Uniunii Europene.
Proiectul de autocolant va fi trimis Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
spre aprobare cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru realizare.
Autocolant

Pentru a facilita inventarierea activelor fixe, în cazul contractelor de
echipamente în valoare de peste 100 000 Euro/per echipament, toate echipamentele vor
avea fixate plăcuţe de tip metalic sau similar, de dimensiunea 75 mm x 35 mm, incluzând
sigla şi denumirea Uniunii Europene şi textul:
Contract Phare nr ............ /Lot nr .......... /Articol nr/Seria nr ................................
Proiectul de plăcuţă va fi trimis Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor spre aprobare cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru
realizare.

4.2.11. Vehicule
Toate vehiculele folosite în proiectele finanţate de UE trebuie să poată fi identificate
cu claritate şi să poarte vizibil sigla şi denumirea Uniunii Europene şi menţiunea
„Achiziţionat cu sprijinul UE”. Siglele contractantului, ale partenerului de implementare şi
ale altor donatori pot figura pe vehicule, dar sigla şi denumirea Uniunii Europene trebuie
să fie cel puţin la fel de evidentă ca acelea ale părţilor implicate în proiect. Macheta va fi
trimisă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei spre aprobare cu cel puţin 7 zile
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lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru realizare.
Autocolant autovehicul

4.2.12. Articole promoţionale – tricouri, şepci etc.
Articolele promoţionale vor fi realizate şi distribuite atunci când acest lucru este
specificat în strategia de comunicare a proiectului (de obicei pentru proiecte de
anvergură). Partenerii de implementare sau contractanţii pot produce toate tipurile de
articole promoţionale (cum ar fi tricouri, şepci, pixuri, baloane, evantaie, insigne,
calendare, agende), ca material de sprijin pentru activităţile de informare şi comunicare
din cadrul programului şi/sau proiectului.
Articolele promoţionale produse trebuie clar inscripţionate cu sigla Uniunii
Europene cu textele aferente ( modelele de la pag. 7 sau 8) şi denumirea proiectului,
dacă spaţiul permite.
Macheta va fi trimisă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei spre aprobare cu
cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru realizare.
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Modele de articole promoţionale

4.2.13. Organizarea de evenimente
Organizarea de acţiuni de informare, cum ar fi conferinţe, seminarii, târguri şi
expoziţii în legătură cu implementarea operaţiunilor parţial finanţate din programele
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PHARE CES, PHARE CBC si INTERREG, va urmări să facă explicită participarea
Uniunii Europene în cadrul acestor proiecte. Astfel, în locaţiile unde are loc evenimentul
se va expune steagul Uniunii Europene sau emblema Uniunii Europene. De asemenea,
pe materialele pregătite pentru eveniment se va posta sigla Uniunii Europene.

4.2.14. Alte produse
4.2.14.1. CD-ROM-uri
Pe autocolantele pentru CD-ROM-uri vor fi inserate logo-urile Uniunii
Europene, Guvernului României şi beneficiarului proiectului şi caseta tehnică cu
informaţiile prezente în caseta de la cap. 4.2.5 „Publicaţii”. Macheta autocolantului va fi
aprobată, în prealabil, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.
Model de autocolant pentru CD

Pe coperţile CD ROM-urilor va fi inserată o casetă tehnică ce va conţine
informaţiile prezente în caseta tehnică de la cap. 4.2.5 „Publicaţii”. Macheta coperţii va fi
aprobată, în prealabil, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.
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Model de copertă pentru CD

4.2.14.2. Alte produse
Pentru produsele de informare necuprinse în Manual (ex: filme, spoturi video
etc.), se va utiliza o casetă tehnică ce va conţine informaţiile prezente în caseta tehnică
de la cap. 4.2.5 „Publicaţii”. Conţinutul acestei casete va fi aprobat, în prealabil, de către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, pentru fiecare caz în parte. Ministerului i se va
cere aprobarea prealabilă cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru
apariţia acestuia.
Dacă spaţiul o permite, produsele vor fi inscripţionate cu sigla şi denumirea Uniunii
Europene şi a Guvernului României. Macheta va fi supusă aprobării Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute
pentru inscripţionare.
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Capitolul 5. Procedura de acordare a avizului
1.Înainte de transmiterea solicitării de avizare, reprezentantul Terţei Părţi va
consulta Manualul de identitate vizuală pentru proiectele finanţate din programul PHARECES şi PHARE-CBC, disponibil în site-ul MDRL, în secţiunea Dezvoltare regională/
Programe PHARE-CES, http://www.mdrl.ro/index.php?p=236 şi Dezvoltare regională/
Cooperare transfrontalieră şi transnaţională, http://www.mdrl.ro/index.php?p=160.
Pentru verificarea tuturor aspectelor necesare transmiterii solicitării de avizare
puteti consulta Anexa 1 – Grila de verificare.
2.Terţa Parte va trimite solicitarea de avizare şi anexele - comunicat, pliant,
broşură, machetă pentru panou, alte materiale ş.a , semnată şi ştampilată, prin fax şi email, în atenţia:
Pentru PHARE – CBC
Ofiter de Comunicare
responsabil cu avizarea
România-Republica Elena Marinescu
Moldova,
Tel.:037.211.16.63
România-Serbia
elena.marinescu@mdrl.ro
România-Bulgaria
România-Ucraina,
Oana Gabriela Ipati
România-Ungaria,
Tel.:037.211.14.60
România-INTERREG Fax.: 037.211.15.13
III CADSES
oana.ipati@mdrl.ro
GRANIŢE

Pentru PHARE – CES
Ofiter de Comunicare
responsabil cu avizarea
Ligia Oprea
Tel.:037.211.15.44
ligia.oprea@mdrl.ro
Pamela Tudor
Tel.: 037.211.16.85
Fax.: 037.211.15.13
pamela.tudor@mdrl.ro

Pamela Tudor
Tel.: 037.211.16.85
Fax.: 037.211.15.13
pamela.tudor@mdrl.ro

Solicitarea trebuie că cuprindă datele de contact ale solicitantului: denumirea şi
codul proiectului, numele persoanei de contact, tel., fax, e-mail, model de solicitare.
5.

Dacă sunt necesare modificări în machetele prezentate, corespondenţa se va
purta prin e-mail şi fax, până la efectuarea acestora.

6.

Reprezentanţii MDRL trimit avizul final, prin e-mail, fax sau poştă în termen de 7
zile din momentul înregistrării solicitării de aviz.

Excepţie:
Publicaţiile care depăşesc 10 pagini şi conţin elemente de identitate vizuală a
Uniunii Europene vor fi trimise spre avizare prin poştă. În acest caz, termenul de eliberare
a avizului începe din momentul înregistrării oficiale a solicitării.
8. Responsabilitatea asupra conţinutului informaţiilor instrumentelor /produselor
/activităţilor de comunicare aparţine beneficiarului.
9. Termenul de avizare curge din momentul înregistrării solicitării de aviz în
sistemul de registratură al documentelor al MDRL.
Pentru întrebări şi sugestii privind utilizarea identităţii vizuale a Uniunii Europene în cadrul proiectelor Phare –
CES şi Phare – CBC, vă rugăm să contactaţi: elena.marinescu@mdrl.ro , doina.dobre@mdrl.ro.
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Model de solicitare
===================================
ANTET INSTITUŢIE
NUME INSTITUŢIEI
DATE DE CONTACT ( localitatea, strada, nr. străzii, cod strada, telefon, fax, e-mail)

Scrisoare de înaintare
Nr. de înregistrare expeditor
_____________________

Nr. înregistrare destinatar
_____________________
Secţiunea 1 - Cerere

De la
Numele beneficiarului
Nume

Pentru
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Locuinţei
(numele ofiţerului responsabil)

Funcţie

(funcţia ofiţerului responsabil)

Data depunerii: ________________________
REFERINŢE
Numele beneficiarului de Grant
Numele contractului de Grant
Titlul proiectului

Natura documentului (tipul materialelor pentru care se solicită avizarea)
- ______________________________________________________________
- ______________________________________________________________
Persoana de contact: ….(numele si datele de contact ale solicitantului: :tel., fax, e-mail)
- ______________________________________________________________
- ______________________________________________________________

Semnătura şi ştampila
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Anexa 1
GRILA DE VERIFICARE
REGULI GENERALE
Există
Sigla şi denumirea Uniunii Europene – stânga sus
Textul: „UNIUNEA EUROPEANĂ – Program/Proiect finanţat prin Phare/”
Dacă spaţiul este foarte limitat: menţiunea „Proiect finanţat de UNIUNEA
EUROPEANĂ”.
Textul UNIUNEA EUROPEANĂ cu majuscule sau cu litere de titlu.
Tipul Programul de finanţare
Sigla Guvernului României cu textul aferent– dreapta sus
Fotografii
Au o legătură evidentă cu proiectul (ilustrează spiritul proiectului sau
reprezintă o persoană implicată in proiect)
Sunt clare, cu un contrast corect
Link-uri Internet
Sunt menţionate sursele oficiale de informare cu privire la UE, site-ul UE şi
al Reprezentanţei Comisiei Europene in România

Lipseşte

REGULI SPECIFICE
Comunicat de presă
Sigla şi denumirea Uniunii Europene:
- în stânga sus, pentru Comunicat tip A (emis in comun cu MDRL),
- în stânga jos, pentru Comunicat tip B (emis independent).
Sigla Guvernului României
- în dreapta sus, pentru Comunicat tip A (emis in comun cu MDRL),
- în dreapta jos, pentru Comunicat tip B (emis independent).
Sigla beneficiarului
- în centru sus, pentru comunicat tip A (emis in comun cu MDRL),,
- în centru sus, pentru comunicat tip B. (emis independent).
Pentru proiectele de înfrăţire instituţională:
- sigla instituţiei/instituţiilor Statului Membru/Statelor Membre – in centru
sus, lângă sigla Terţei Părţi
Data
Titlul comunicatului
Persoana de contact (nume, funcţie, telefon, fax, email etc.).
În subsol – caseta cu informaţii de bază privind sprijinul acordat de UE
României.
Termen: minim 7 zile lucrătoare înainte de transmiterea către presă
Concept pentru campaniile publice
Scurta descriere a proiectului
Insotit de planul activităţilor de comunicare aferent campaniei
Termenul: minim 15 zile lucrătoare înaintea lansării în producţie
Afiş
Subliniază mesajul care trebuie transmis
Sigla şi denumirea Uniunii Europene
Sigla Guvernului României
Sigla beneficiarului
Tipul programului si titlul proiectului
Sigla sau denumirea instituţiei/instituţiilor partenere
Termen: minim 7 zile lucrătoare înaintea datei de intrare la tipar.
Clip video/audio
Sigla şi denumirea Uniunii Europene
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Sigla Guvernului României
Menţiunea „Program/proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ”
Tipul programului
Avertisment
Termen: minim 7 zile lucrătoare înaintea datei de înregistrare.
Siglă specială
Se va utiliza alaturi de sigla şi denumirea Uniunii Europene
Se va utiliza alaturi de sigla Guvernului României
Termen: 10 zile lucrătoare înaintea termenului prevăzut pentru realizare
Publicaţie
- pe coperta I
Sigla sigla şi denumirea Uniunii Europene
Sigla beneficiarului
Sigla Guvernului României
Sigla sau denumirea instituţiei/instituţiilor partenere
- pe coperta II, caseta tehnică:
Titlul proiectului şi tipul programului
Editorul pliantului/ broşurii/buletinului ş.a.
Data publicării
Date de contact coordonator/ director, adresă, telefon, fax, e-mail,
site
Avertisment
Linkuri- obligatorii doar la brosuri
Termen:
minim 7 zile lucrătoare (publicaţii de 1-5 pagini)
minim 15 zile lucrătoare (pentru publicaţii mai mari)
înainte de data programată pentru intrarea în tipar
1- 10 exemplare trimise la Punctul de Informare al MDRL
Buletin informativ
In Pagina de start:
Sigla şi denumirea Uniunii Europene
Sigla Guvernului României
Sigla beneficiarului
Sigla sau denumirea instituţiei/instituţiilor partenere
Titlul programului sau al proiectului
Editorul pliantului/ broşurii/buletinului ş.a.,
Data publicării
Date de contact coordonator/ director, adresă, telefon, fax, e-mail,
site
Avertisment
Termen: minim 7 zile lucrătoare. Înainte de transmitere/tipărire
Raport
In Pagina de gardă:
Titlul programului sau al proiectului
Data redactării raportului
Tipul raportului – initial, periodic, final
In ultima pagină:
Avertismentul
Termen: minim 7 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru realizare
Hârtie cu antet
Sigla şi denumirea Uniunii Europene
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Sigla Guvernului României
Sigla beneficiarului
In subsolul paginii se vor introduce datele de contact ale beneficiarului
Termen: minim 7 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru realizare
Site Internet
In pagina de deschidere:
Sigla şi denumirea Uniunii Europene
Avertisment
Link către Reprezentanţa Comisiei Europene în România însoţit de
text
Linkuri către instituţiile Uniunii Europene
Termen: minim 10 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru publicare
Banner
Titlul proiectului şi tipul programului
Sigla şi denumirea Uniunii Europene
Sigla Guvernului României
Sigla beneficiarului
Sigla sau denumirea instituţiei/instituţiilor partenere
Termen: minim 7 zile lucrătoare înaintea realizării
Panou pentru afişare temporară
Panouri inscripţionate pe ambele feţe- daca este cazul
Titlul proiectului/investiţiei
Sigla şi denumirea Uniunii Europene
Sigla Guvernului României
Obiectiv (denumirea proiectului/investiţiei)
Valoarea proiectului
Autoritatea contractanta
Antreprenor, proiectare şi execuţie- daca e cazul
Asistenţă tehnică şi supervizare – dacă e cazul
Termenul de punere în funcţiune conform contractului
Beneficiar
Autorizaţia de construire- daca e cazul
Termen: minim 7 zile lucrătoare înaintea datei de intrare în producţie
Placă pentru amplasare permanentă
Pentru proiectele finanţate prin PHARE- CES
Sigla şi denumirea Uniunii Europene
Sigla Guvernului României
Obiectiv (denumirea proiectului/investiţiei)
Textul: “Reabilitarea acestei clădiri a fost realizată cu sprijinul Uniunii
Europene” SAU TEXTUL “Aceasta investitie a fost realizata cu sprijinul
Uniunii Europene”
Valoarea totală a proiectului în EUR
Data finalizarii:
Pentru proiectele finanţate prin PHARE- CBC sau INTERREG
Sigla şi denumirea Uniunii Europene
Sigla Guvernului României
Obiectiv (denumirea proiectului/investiţiei)
textul:
“Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE – CBC sau
INTERREG [anul in care sunt distribuie fondurile, respective 2004, 2005
sau 2006 ], [graniţa – de ex. România-Bulgaria], cod proiect ….. [cod
Perseus]”
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Valoarea totală a proiectului în EUR
Data finalizării
Termen: minim 7 zile lucrătoare înaintea datei aparitiei
Anunţuri publicitare
Sigla şi denumirea Uniunii Europene
Sigla Guvernului României
Sigla beneficiarului
Sigla sau denumirea instituţiei/instituţiilor partenere
Site-urile: ec.europa.eu/romania/index_ro.htm şi www.mdrl.ro
Termen: minim 7 zile lucrătoare înaintea datei aparitiei
Autocolant
Plasat la vedere, pe partea din faţă a obiectului
Sigla şi denumirea Uniunii Europene, modelul de la pag. 36
Sigla si textul Guvernului României
Termen: minim 7 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru realizare.
Plăcuţă pentru active fixe
Sigla şi denumirea Uniunii Europene, modelul de la pag. 36
Textul:”Contract Phare nr__/Lot nr__/Articol nr__/Seria nr__
Termen: minim 7 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru realizare.
Vehicul
Sigla şi denumirea Uniunii Europene
Sigla Guvernului României
Sigla beneficiarului
Titlul proiectului
Menţiunea „Achiziţionat cu sprijinul UE”.
Termen: minim 7 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru realizare.
Articole promoţionale
Sigla şi denumirea Uniunii Europene
Denumirea proiectului daca spatiul permite
Termen: minim 7 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru realizare
Organizare de evenimente
Existenţa steagului sau emblemei UE în sala unde se organizează
evenimentul
Sigla si denumirea Uniunii Europene pe materialele evenimentului
Alte produse (CD-ROM-uri, filme etc.)
Sigla şi denumirea Uniunii Europene
Sigla Guvernului României
Sigla beneficiarului
Sigla sau denumirea instituţiei/instituţiilor partenere
Caseta tehnică:
Titlul proiectului şi tipul programului
Editorul
Data publicării
Date de contact coordonator: adresă, telefon, fax, e-mail, site
Avertisment:
Termenul pentru expedierea machetelor: minim 7 zile lucrătoare înainte de
data de intrare în producţie
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Anexa 2
Conceperea activităţilor de promovare a proiectelor/programelor
finanţate din fonduri PHARE
STRUCTURA PLANULUI DE COMUNICARE
Un Plan de Comunicare conţine:
·
Cadrul general: obiectivele, publicurile-ţintă, rezultatele estimate
·
Strategia de comunicare: priorităţile operaţionale şi modalităţile de abordare
·
Managementul: administrarea programului şi resursele stabilite pentru
implementarea strategiei
·
Componentele: activităţile de comunicare.
Un plan eficient ia în considerare următoarele:
1. Analiza situaţiei şi a nevoilor de comunicare
Activităţile de comunicare planificate a fi realizate vor avea loc într-un anumit context,
care trebuie să ţină cont de următoarele aspecte: situaţia generală (de ex., percepţia
publicului referitor la corectitudinea utilizării fondurilor europene) care trebuie cunoscută,
atât la nivel naţional şi local, etapa de implementare în care se află proiectul şi etapele pe
care le va parcurge până la finalizare. De aceea este necesara realizarea unei analize a
situaţiei şi a nevoilor de comunicare care va avea în vedere:
- rapoarte de cercetare cantitativă şi calitativă realizate anterior, care relevă
atitudini şi comportamente legate de tematica planului de comunicare, precum şi
potenţialul publicului-ţintă de a răspunde comunicării;
- indicatori de performanţă ai unor activităţi de comunicare anterioare, care
relevă gradul de conştientizare, asocierile (recunoaşterea mesajelor-cheie, a elementelor
vizuale principale etc.), conexiunile emoţionale ale publicului-ţintă, impactul activităţilor
realizate ş.a.;
- indicatori cantitativi: numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului,
numărul şi tipurile activităţilor realizate prin proiect, numărul participanţilor, numărul
partenerilor ş.a..
Analiza poate fi făcută folosind tipul de analiză SWOT (puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi, ameninţări). Rezultatele vor furniza o evaluare punctuală a situaţiei şi a
nevoilor de comunicare.
2 Stabilirea obiectivelor generale şi specifice
Principiile generale care ghidează activităţile de comunicare sunt:
- Transparenţa – informarea beneficiarilor finali ai proiectului, a mass-media, altor grupuriţintă interesate în legătură cu activităţile proiectului şi promovarea rezultatelor acestuia.
- Creşterea gradului de conştientizare a publicului cu privire la programul de finanţare
respectiv, pentru a scoate în evidenţă:
- acţiunea comună a UE şi a Guvernului României,
- obiectivele Programului,
- participarea financiară a UE.
Aceste obiective generale vor fi completate cu obiective specifice, adaptate la specificul
fiecărui grup-ţintă, fiecărei regiuni şi stadiului de derulare a proiectului. Obiectivele
specifice trebuie să fie cât mai precise, măsurabile, realiste, orientate spre rezultate şi
posibil de realizat la timp. În funcţie de calitatea formulării obiectivelor se va putea realiza
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la final evaluarea rezultatelor planului de comunicare.
Planul de comunicare va avea mai multe paliere:
- comunicarea la nivel local, prin care se vor transmite mesaje mai tehnice, specifice:
termene, planificări, contactele locale pentru informare, documentare, consultanta, alte
resurse si institutii implicate etc.
- comunicarea la nivel naţional, ce se va concentra pe cadrul informativ general ce
trebuie retinut: existenţa proiectului, cui se adresează, activităţile proiectului, valoarea
finanţării, perioada de implementare, impactul scontat;
- comunicarea transnaţională – planurile de comunicare ale proiectelor multinaţionale
trebuie să includă acţiuni destinate tuturor statelor partenere; de asemenea, activităţile de
comunicare trebuie implementate în toate statele partenere în proiect.
3 Identificarea publicurilor-ţintă
Publicurile-ţintă se referă la toate persoanele/organizaţiile care sunt potenţial interesate
de mesajul transmis despre proiect.
Principalele categorii de grupuri-ţintă ale unui proiect sunt:
1) Entităţile implicate în administrarea proiectului:
- Autorităţile de Contractare/Management - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,
- Organismul Intermediar al programului –Agenţia de Dezvoltare Regională, Birourile
Regionale de cooperare Teritorială,
2) Beneficiari direcţi:
- Grupuri şi organizaţii cărora li se adresează proiectul.
3) Beneficiari indirecţi:
- Grupuri şi organizaţii care vor obţine indirect beneficii ca urmare a realizării proiectului.
4) Publicul larg şi mass media
Publicul larg poate fi împărţit în două subcategorii:
- Liderii de opinie din comunitatea locală: actori activi, educaţi, care pot influenţa opinia
publică – profesionişti cunoscuţi în anumite domenii, consultanţi, întreprinzători, avocaţi,
politicieni sau instituţii interesate şi implicate în dezvoltarea comunităţii locale;
- Toţi ceilalţi membri ai comunităţii locale, chiar dacă sunt mai puţin activi în procesul de
dezvoltare a comunităţii.
Cele două categorii de public nu se exclud una pe cealaltă. Un actor poate face parte din
una sau din ambele categorii. De aceea, unele instrumente de comunicare pot fi angajate
pentru a servi mai multor obiective, transmiţând mesaje diferite unor audienţe diferite.
- Audienţa naţională - opinia publică.
Mass media este o categorie deosebit de importantă a publicului-ţintă, întrucât acţionează
ca mediator şi multiplicator al informaţiei.
4 Alegerea instrumentelor şi a canalelor de comunicare (media & non media)
Din momentul în care publicul ţintă a fost identificat, iar mesajele au fost stabilite,
comunicarea se face fie direct (verbal sau în scris), fie indirect, printr-un canal de
comunicare.
Conceperea unui mix de comunicare este o sarcină dificilă în special atunci când este
vorba de un plan complex, cu diferite segmente de public ţintă şi un set divers de
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obiective de atins.
Există un număr mare de tehnici şi modalităţi de comunicare, printre care:
A. Tehnici de Relaţii Publice, cum ar fi:
ZGestionarea relaţiei cu mass media prin: comunicate de presă, conferinţe de presă,
evenimente de presă.
ZRealizarea de publicaţii: broşuri, ghiduri, pliante, newslettere, rapoarte.
ZComunicarea directă
• Centre de informare.
• Linie telefonică dedicată (Call center).
• Comunicare directă prin poştă (Direct mailing).
• Liste de e-mail.
ZComunicarea prin Internet şi media digitale
• Pagini de internet.
• Intranet, interfeţe de comunicare.
• Portaluri, baze de date.
• Bloguri, forumuri şi alte forme interactive de comunicare, aflate într-o evoluţie
continuă.
• Bannere, link-uri, jocuri tematice.
• Prezentări multimedia şi alte instrumente.
ZOrganizarea de evenimente
• Conferinţe, seminarii, târguri.
• Competiţii (pentru segmentele de public ţintă, tineri etc.).
• “Zile ale Porţilor Deschise”.
• Excursii de prezentare.
• Vizite.
• Stagii de pregătire.
B. Tehnici de publicitate:
ZAchiziţia de spaţiu publicitar:
• Televiziune (spoturi TV, filme promoţionale, emisiuni, dezbateri, teletext, pachete
de sponsorizare etc,).
• Radio (spoturi radio, dezbateri, sponsorizări, citirea materialelor promoţionale,
emisiuni speciale etc,).
• Presa (ziare, reviste, alte materiale tipărite).
ZPublicitatea stradală şi de interior
• Panouri de dimensiuni mari, panouri luminate.
• Publicitatea în locuri publice, în sistemul de transport în comun etc.
• Afişe.
• Construcţii (standuri) temporare.
ZMateriale promoţionale (publicitate 3D).
În tabelul următor sunt prezentate instrumentele de comunicare cel mai des utilizate,
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împreună cu o scurtă descriere a avantajelor şi dezavantajelor fiecărui instrument,
precum şi a unor indicatori de reuşită. Sunt de asemenea indicate categoriile mari de
publicuri-ţintă care pot fi atinse folosind instrumentele respective.
5. Planificarea activităţilor de comunicare (pe luni, săptămâni, zile) şi realizarea lor
6. Monitorizarea şi evaluarea finală a impactului activităţilor de comunicare –
indicatori cantitativi şi calitativi.
Pentru mai multe detalii privind conceperea unui plan de comunicare, puteti consulta:
GHID DE COMUNICARE pentru Programul Operaţional Regional, Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 2007, http://www.inforegio.ro
ARTA DE A COMUNICA…ŞI CUM SĂ O DEPRINDEM. Ghid pentru activităţi de
comunicare, Ministerul Integrării Europene, 2005,
http://www.mdrl.ro/_documente/publicatii/comunicare/Communication%20Manual.pdf
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INSTRUMENTE
Spot TV
Emisiune TV

Film promoţional

SEGMENTE DE
PUBLIC-TINTA
Publicul larg
Publicul larg, potenţialii
solicitanţi, public
specializat
Publicul larg, potenţiali
solicitanţi, beneficiari

Publicitate în
cinematografe
Spot radio

Publicul larg

Emisiuni de radio (tip
dezbatere)

Publicul larg, potenţiali
solicitanţi

Ziare naţionale,
regionale, cu distribuţie
gratuită

Publicul general,
potenţiali solicitanţi

Reviste pe teme
generale sau de
specialitate: articole
şi publicitate

Publicul general, public
specializat, potenţiali
solicitanţi

Publicul larg

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

INDICATORI DE EFICACITATE

Accesibil de acasă; poate genera
dezbateri în familie.
Atinge un număr mare de
persoane.
Impact mare.
Rentabil

Costuri de filmare/producţie
ridicate.
Poate deveni mai costisitor în
anumite perioade ale anului.
Preţurile de difuzare în intervalul
prime time pot fi prohibitive; alte
intervale pot fi ineficiente.

Număr de spoturi difuzate
Indicatori de audienţă
Număr de emisiuni difuzate
Indicatori de audienţă
(www.arma.org.ro)

Public atent.
Timpul de publicitate poate fi
cumpărat local.
Posturile de radio locale sunt
foarte populare în comunităţile
locale.
Memorabilitatea/creativitatea
mesajului sunt esenţiale.
Flexibililtate, uşor de realizat.
Adaptabilitate la public.
Formate personalizate.
Poziţionări speciale.
Informaţie precisă.
Interacţionare directă prin
cupoane de răspuns.
Segmentare clară a publicului.
Notorietate.
Suport reproducere/culori.
Transmisibile.

Este potrivit pentru mesajele
generale.
Atinge un public general, urban.
Mesajul este fragmentat.
Preţul ridicat în cazul în care sunt
mai multe posturi într-o singură
regiune.
Lipsa impactului vizual.
Nu este întotdeauna uşor de
cumpărat; depinde de zonele ţării
Numai pentru persoane literate.
Necesită condiţii de tipărire de
calitate, costuri ridicate.
Durata redusă de viaţă
Poate să nu fie rentabilă.
Se citeşte într-un timp îndelungat.
Frecvenţa scăzută.
Are un public-ţintă mai selectiv.

Numărul de difuzări
Indicatori de audienţă
Indicatori de audienţă
(numărul de bilete vândute)
Numărul de spoturi difuzate
Indicatori de audienţă
Număr de dezbateri
Indicatori de audienţă
Număr de întrebări din
partea ascultătorilor
Număr de reclame
publicate
Tiraj
Număr de cititori
Numărul de articole
publicate
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INSTRUMENT
Materiale
indoor/outdoor: afişe,
panotaj

PUBLICURI TINTA

De impact dacă sunt
plasate în locuri strategice
Publicul larg, potenţiali
solicitanţi, public
specializat

Relaţia cu media
(comunicate/conferinţe
de presă)

Reprezentanţi media,
publicul larg, potenţiali
solicitanţi, public
specializat

Pagini web
Publicitate pe internet

AVANTAJE
Acoperire locală/regională

Publicul larg, potenţiali
solicitanţi

Sunt eficiente pentru
conştientizare.
Sunt amplasate în zone de trafic
intens.
Mesajul este concis.
Întăreşte mesaje transmise prin
alte canale media.
Flexibilitate.
Mesaj personalizat.
Comunicare în dublu sens.
Implementare rapidă.
Costuri reduse.
Implicare ridicată a publicului.
Uşor de creat.
Indexate de motoare de căutare.
Permite interacţiunea cu publicul.
Link-uri directe.
Promovează identitatea
organizaţiei.

DEZAVANTAJE

INDICATORI DE EFICACITATE

Timpul de percepţie a mesajului
este limitat.
Conţinut mesajului este limitat.

Oportunitatea de a fi văzut
Numărul de afişări

Potrivit pentru începuturile de
campanii.
Control redus asupra rezultatelor.

Greu de întreţinut.
Numele organizaţiei poate fi
asociat cu conţinutul website-ului.
Este nevoie de o atenţie sporită
privind interfaţa website-ului.

Numărul de
apariţii
Numărul de conferinţe de presă
organizate
Prezenţa la conferinţele de presă /
interes
Numărul de vizitatori

Numărul de bannere apărute
Numărul de vizite
Număr de vizitatori
www.trafic.ro

Direct
Mailing/Comunicare
prin poştă

Potenţiali solicitanţi,
publicul specializat

Vizează eficient publicul ţintă.
Rentabilă.
Transmite informaţie detaliată.

Rată scăzută de răspuns.
Posibilitate de a trece
neobservată.
Identificarea şi întreţinerea unor
baze de date corecte este dificilă.
Preţul acestor servicii creşte
continuu.

Rata de răspuns
Numărul de destinatari
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INSTRUMENT

Publicaţii: broşuri,
pliante, rapoarte,
ghiduri etc.

Media digitală (CD,
prezentări .ppt etc.)

Evenimente: seminarii,
conferinţe, târguri

PUBLICURI TINTA

Potenţiali solicitanţi,
publicul larg, publicul
specializat

Publicul larg, potenţiali
solicitanţi, publicuri ţintă
interne, public
specializat

Publicul larg, potenţiali
solicitanţi

AVANTAJE

Relevanţa ridicată a conţinutului.
Aplicabilitate.
Emiţătorul deţine controlul
informaţiei.
Oferă informaţia completă.
Promovează imaginea
organizaţiei.
Pot fi recitite sau retransmise.

DEZAVANTAJE
Comunicare impersonală,
unidirecţională.
Implicarea moderată a publiculuiţintă .
Cost mediu.

Grad mediu de atingere a
publicului-ţintă
Nu sunt create cu regularitate.
Numai pentru persoane literate.
Este nevoie de un suport logistic
pentru gestionare.
Pot fi produse în exces.
E nevoie de personal de creaţie .
Cere mai mult timp de observare
faţă de celelalte medii de
comunicare.

Posibilitate de a alege între mai
multe medii de comunicare.
Volum mai mare de informaţie.
Viteza de circulaţie.

Aplicaţiile mai complexe cer
servicii de design şi programare.

Contactul direct cu audienţa.
Interactivitate.

Costuri ridicate pentru
evenimentele de amploare şi
medii pentru cele organizate în
parteneriat.
Lipsa controlului asupra
participării.

INDICATORI DE EFICACITATE
Tirajul
Număr publicaţii distribuite
Numărul solicitări de publicaţii
Numărul reacţiilor/comentariilor
Numărul reacţiilor/
comentariilor pozitive/negative
din totalul reacţiilor/comentariilor
Numărul de vizualizări pe internet

Numărul de produse create
Numărul de materiale distribuite

Număr de participanţi
Gradul de participare la dezbateri
Numărul de articole/ştiri generate în
mass media
Evaluările participanţilor pe baza
chestionarelor
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Anexa 3

Uniunea Europeană şi instituţiile sale - definiţii
Informaţiile de mai jos pot fi transmise către public prin intermediul materialelor
de informare şi comunicare pe care Terţa Parte le pregăteşte în vederea asigurării
vizibilităţii programului/proiectului pe care îl implementează. Pentru informaţii
suplimentare, se va accesa site-ul de Internet al Reprezentanţei Comisiei Europene în
România, la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.html şi site-ul de
Internet al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei www.mdrl.ro

Uniunea Europeană: istoric şi obiective
Uniunea Europeană este rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a
început în 1951 cu şase state europene: Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg
şi Olanda. Au urmat cinci valuri de aderare (1973: Danemarca, Irlanda şi Marea
Britanie; 1981: Grecia; 1986: Spania şi Portugalia; 1995: Austria, Finlanda şi
Suedia). După ce s-a extins cu succes de la 6 la 15 membri, în Uniunea Europeană este
în curs cea mai mare extindere a sa în ceea ce priveşte anvergura şi diversitatea. 10 ţări au
devenit membre ale Uniunii Europene la 1 mai 2004: Republica Cehă, Cipru,
Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Slovacă, Slovenia şi Ungaria.
Bulgaria şi România au devenit state membre de la 1 ianuarie 2007, în timp ce Turcia,
Croaţia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei au început negocierile de aderare.

Simbolurile Uniunii Europene
Uniunea Europeană are propriul drapel, imn («Oda bucuriei» de Beethoven) şi
sărbătoreşte Ziua Europei pe 9 mai.

Informaţii generale despre principalele instituţii ale Uniunii
Europene
•Parlamentul European
Parlamentul European este instituţia democratică de reprezentare a cetăţenilor
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi este cel mai mare Parlament multinaţional din
lume. El susţine drepturile cetăţenilor, adoptă legislaţia Uniunii Europene şi controlează
activitatea puterii executive (Comisia Europeană).
•Consiliul Uniunii Europene
Cunoscut în general sub numele de Consiliul de Miniştri, în cadrul acestuia
întâlnesc miniştrii din fiecare Stat Membru pentru a lua decizii în numeroase domenii
politică. Consiliul European, alcătuit din şefii de stat sau guvern se întruneşte cel puţin
două ori pe an pentru a stabili obiective şi priorităţi. Preşedinţia este asigurată pe rând
fiecare Stat Membru timp de şase luni.

se
de
de
de
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•Comisia Europeană
Comisia Europeană este organul executiv al Uniunii Europene. De la 1 mai 2004,
este formată din 27 de comisari independenţi, numiţi de guvernele naţionale. Fiecare
comisar răspunde de un anumit portofoliu şi anumite politici, la fel ca un ministru într-un
guvern. Rolul Comisiei este de a asigura respectarea prevederilor Tratatelor, de a
propune proiecte legislative şi de a asigura aplicarea legislaţiei (odată ce aceasta este
aprobată). Comisia este responsabilă de administrarea asistenţei externe oferite de
Uniunea Europeană.
•Curtea de Justiţie
Curtea de Justiţie asigură protecţia juridică necesară pentru păstrarea legalităţii în
interpretarea şi aplicarea prevederilor Tratatelor şi a întregii legislaţii ce decurge din
acestea.
•Curtea de Audit
Curtea de Audit verifică dacă Uniunea Europeană îşi cheltuieşte fondurile în
conformitate cu regulamentele bugetare.
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