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GRILE DE VERIFICARE 
 

INFORMAŢII OBLIGATORII  
Există Lipseşte 

Logo Uniunea Europeană (steagul şi textele UNIUNEA  EUROPEANĂ 
şi FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ, cu  
majuscule) 

  

Logo Guvernul României (stema şi textul GUVERNUL ROMÂNIEI, cu  
majuscule) 

  

Logo MDRT (M stilizat şi textul Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului) 

  

Logo Instrumente Structurale   
Textul: “Investim în viitorul tău ! Proiect selectat în cadrul 
Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.” 

  

Logo Regio (textul Regio cu litera o formată din culorile stabilite 
conform MIV împreună cu textul Programul Operaţional Regional) 

  

Adresa paginii de web a programului: www.inforegio.ro   
Banda cu culorile din logo – în josul paginii   

   

REGULI SPECIFICE 
  

 
  

Prezentări PowerPoint   
Logo Regio – în centru jos    
Logo Uniunea Europeană – în stânga sus   
Logo Guvernul României – în centru sus   
Logo MDRT - în dreapta logo-ului Guvernului României   
Logo beneficiar – între logo-ul Guvernului şi cel al Instrumentelor 
Structurale (opţional)  

  

Logo Instrumente Structurale – în dreapta sus   
Banda cu culorile din logo – în josul paginii   

 
  

Broşuri   
- pe coperta I:    
Logo şi slogan Regio - în centru jos   
Logo Uniunea Europeană – în stânga sus   
Logo MDRT - în dreapta logo-ului Guvernului României   
Logo Guvernul României – în centru sus   
Logo beneficiar – între logo-ul Guvernului şi cel al Instrumentelor 
Structurale (opţional) 

  

Logo Instrumente Structurale – în dreapta sus   
- pe coperta IV :   
Textul: “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul 
Programului Operaţional Regional şi  co-finanţat de Uniunea 
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Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.” 

Caseta tehnică: 
Titlul proiectului 
Editorul materialului 
Data publicării 
Textul (disclaimer): “Conţinutul acestui material nu reprezintă în 
mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.” 

  

Banda cu culorile din logo – în josul paginii   
Date de contact ale beneficiarului de finanaţare Regio   
   
Pliante/fluturaşi   
Logo şi slogan Regio - în centru jos   
Logo Uniunea Europeană – în stânga sus   
Logo Guvernul României – în centru sus   
Logo MDRT - în dreapta logo-ului Guvernului României   
Logo beneficiar – între logo-ul Guvernului şi cel al Instrumentelor 
Structurale (opţional) 

  

Logo Instrumente Structurale – în dreapta sus   
Textul: “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul 
Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.” 

  

Caseta tehnică va conţine: 
Titlul proiectului 
Editorul materialului 
Data publicării 
Date de contact ale beneficiarului de finanţare Regio 
Textul (disclaimer): “Conţinutul acestui material nu reprezintă în 
mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.” 

  

Banda cu culorile din logo – în josul paginii   
   
Postere   
Logo şi slogan Regio - în centru jos   
Logo Uniunea Europeană – în stânga sus   
Logo Guvernul României – în centru sus   
Logo MDRT - în dreapta logo-ului Guvernului României   
Logo beneficiar – între logo-ul Guvernului şi cel al Instrumentelor 
Structurale (opţional) 

  

Logo Instrumente Structurale – în dreapta sus   
Adresa de web a programului: www.inforegio.ro   
Textul: “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul 
Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.” 

  

Banda cu culorile din logo – în josul paginii   

   
Coperţi CD/DVD şi plicuri   
Logo şi slogan Regio - în centru jos   
Logo Uniunea Europeană – în stânga sus   
Logo Guvernul României – în centru sus   
Logo MDRT - în dreapta logo-ului Guvernului României   
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Logo beneficiar – între logo-ul Guvernului şi cel al Instrumentelor 
Structurale (opţional) 

  

Logo Instrumente Structurale – în dreapta sus   
Banda cu culorile din logo – în josul coperţii   
   
Anunţ de presă (comunicat de presă, invitaţie de presă,     
Logo Uniunea Europeană – în stânga sus   
Logo Guvernul României – în centru sus   
Logo MDRT - în dreapta logo-ului Guvernului României   
Logo beneficiar – între logo-ul MDRT şi cel al Instrumentelor 
Structurale (opţional) 

  

Logo Instrumente Structurale – în dreapta sus   
Banda 50% din negru   
Titlul comunicatului    
Data emiterii comunicatului   
Date de contact   
Logo şi slogan Regio - în centru jos   
Banda cu culorile din logo – în josul paginii   
Adresa paginii de web a programului: www.inforegio.ro   
Textul: “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul 
Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.” 

  

   
Machetă de presă   
Logo Uniunea Europeană – în stânga sus   
Logo Guvernul României – în centru sus   
Logo MDRT- în dreapta logo-ului Guvernului României   
Logo Instrumente Structurale – în dreapta sus   
Banda 50% din negru   
Titlul proiectului   
Număr de referinţă   
Data publicării anunţului   
Programul   
Autoritatea de management   
Logo şi slogan Regio, centrat, în partea de jos a paginii   
Adresa paginii de web a programului: www.inforegio.ro   
Textul: “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul 
Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.” 

  

   
Panou pentru şantiere în construcţie   
Logo şi slogan Regio – în stânga sus   
Logo Guvernului României – în centru sus   
Logo MDRT - în dreapta logo-ului Guvernului României   
Logo Instrumente Structurale – în dreapta sus   
Numele proiectului   
Numele beneficiarului   
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Valoarea proiectului   
Contribuţia UE (în RON)   
Contribuţia Guvernului României (în RON)   
Contribuţia beneficiarului (în RON)   
Data începerii proiectului   
Data finalizării execuţiei   
Organism intermediar   
Autoritate de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

  

Constructor   
Logo-ul Uniunii Europene – în stânga jos   
Textul: “Investim în viitorul tău! Proiect selectat in cadrul Regio - 
Programul Operaţional Regional şi co-finanţat 
de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională.” 

  

   
Placă pentru amplasare permanentă   
Logo şi slogan Regio– în stânga sus   
Logo Guvernul României – în centru sus   
Logo MDRT - în dreapta logo-ului Guvernului României   
Logo Instrumente Structurale – în dreapta sus   
Numele proiectului   
Numele beneficiarului   
Valoarea totală a proiectului   
Data începerii proiectului   
Data finalizării proiectului   
Organism intermediar   
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

  

Logo Uniunea Europeană – în stânga jos   
Textul: “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Regio - 
Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.” 

  

   
Pagini web   
Logo Uniunea Europeană – în stânga sus   
Logo Guvernul României – în centru sus   
Logo MDRT – la dreapta logo Guvernul României   
Logo şi slogan Regio – în centru jos   
Adresa www.inforegio.ro, sub logo Regio   
Textul: “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Regio - 
Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.” 

  

Textul (disclaimer): „Conţinutul acestui material nu reprezintă în 
mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului 
României”. 

  

   
Materiale audio-video   
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Logo Uniunea Europeană   
Logo Guvernul României   
Logo MDRT   
Logo Instrumente Structurale   
Nume proiect şi logo beneficiar, în centru   
Textul: “Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Regio - 
Programul Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea 
Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.” 

  

Textul (disclaimer): „Conţinutul acestui material nu reprezintă în 
mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului 
României”. 

  

Logo şi slogan Regio, în centru jos   
Adresa www.inforegio.ro, sub logo Regio   
   
Autocolante    
100x100mm   
Logo Uniunea Europeană – în stânga sus   
Logo Guvernul României – în dreapta sus   
Banda albastră cu textul “Echipament achiziţionat cu finanţare”   
Logo şi slogan Regio – în centru, jos   
Banda ce conţine culorile din logo Regio – aplicată pe orizontală, în 
partea de jos 

  

90x50mm   
Textul “Echipament achiziţionat cu finanţare”   
Logo şi slogan Regio – în centru, jos   
Logo Uniunea Europeană, fără numele FEDR, în dreapta logo Regio   
   
Fotografii   
Au o legătură evidentă cu proiectul (ilustrează spiritul proiectului 
sau reprezintă o persoană implicată în proiect) 

  

Sunt clare, au un contrast corect    
Au legendă   
Menţionează drepturile de autor    

 


