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        Începând cu luna februarie 2009 au intrat în vigoare noi reguli de identitate 

vizualã pentru potenþialii bene-

ficiari, precum ºi pentru beneficiarii 

de fonduri nerambursabile, derulate 

prin REGIO - Programul Operaþional 

Regional. Agenþia pentru Dezvoltare 

Regionalã Centru,  Organism 

Intermediar pentru derularea, la 

nivelul Regiunii Centru, a unei sume 

de 483,6 milioane euro, fonduri 

nerambursabile disponibile prin  

REGIO - Programul Operaþional 

Regional, pune la dispoziþia celor 

interesaþi noua ediþie a Manualului 

de Identitate Vizualã a programului. 

        Toate proiectele celor care vor 

sã beneficieze de fonduri nerambursabile, sau au semnat deja un contract de 

finanþare, se supun obligativitãþii regulilor Manualului de Identitate Vizualã a 

REGIO - Programul Operaþional Regional. Conform regulamentelor Comisiei 

Europene, Manualul de Identitate Vizualã a fost elaborat pentru a creºte nivelul 

de informare, conºtientizare ºi transparenþã a publicului general, în ceea ce 

priveºte asistenþa oferitã þãrii noastre ºi beneficiarilor din Regiunea Centru. 



        În aceste sens, Manualul urmãreºte identificarea cu uºurinþã de cãtre 

cei interesaþi, a lucrãrilor, achiziþiilor ºi a proiectelor care s-au realizat cu 

fonduri nerambursabile provenite de la Uniunea Europeanã ºi Guvernul 

României, prin programul REGIO. Beneficiarii finanþãrilor au obligaþia, 

conform prevederilor contractuale, de a promova faptul cã proiectele sunt 

finanþate de cãtre Uniunea Europeanã ºi Guvernul României, prin utilizarea, 

pe toate materialele cu caracter informativ, a unor elemente de identitate 

vizualã. Este vorba de sigla Uniunii Europene, a Guvernului României, a 

Instrumentelor structurale, precum ºi sigla programului REGIO, precum ºi de 

alte înscrisuri specifice acestui program.  

         Printre modificãrile aduse în anul 2009 Manualului de Identitate 

Vizualã pentru REGIO se specificã faptul cã se va renunþa la utilizarea 

acronimului POR pentru Programul Operaþional Regional, denumirea sa 

completã fiind REGIO - 

Programul Operaþional 

Regional, sau REGIO. De 

asemenea, toate mate-

rialele informative, 

destinate informãrii sau 

promovãrii proiectu-

lui, vor conþine textul 

„Investim în viitorul 

tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi 

cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare 

Regionalã”,  precum ºi adresa paginii web a programului, . www.inforegio.ro



       Un alt element obligatoriu este adãugarea în documente a disclaimerului 

„Conþinutul acestui mate-

rial nu reprezintã în mod 

obligatoriu poziþia oficialã a 

Uniunii Europene sau a 

Guvernului României.” S-au 

clarificat, în aceastã ediþie 

a manualului, cazurile în 

care este impusã obliga-

tivitatea amplasãrii plãcilor 

temporare ºi permanente, 

modelele de machete de presã 

utilizate, precum ºi utilizarea unui 

singur tip de autocolant pentru 

echipamentele achiziþionate prin 

proiect. Se mai face precizarea cã 

articolele promoþionale mici trebuie 

sã fie inscripþionate cel puþin cu sigla 

UE ºi sigla REGIO. 



Pentru cei interesaþi, ADR Centru pune la dispoziþie Manualul de 
Identitate Vizulã - ultima ediþie, modelele editabile de documente, 
siglele în format jpeg, prevederile necesare în vederea solicitãrilor de 
avize etc. Documentele pot fi accesate pe pagina , 
Secþiunea dedicatã Programului REGIO, Informaþii pentru beneficiari / 
Manual Identitate Vizualã, sau accesând urmãtorul link: 

.

www.adrcentru.ro

http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORInfoBeneficiari&eID=260
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Investim în viitorul tãu! 
Proiect selectat în cadrul Programul Operaþional Regional ºi cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.
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