AVIZ MATERIAL INFORMARE SI PUBLICITATE nr. 1810 / 12.04.2021 *
Axa şi Prioritatea de intervenţii POR ale proiectului : Axa prioritară 10; Prioritatea de investiții 10.2
Codul SMIS și Titlul proiectului : 124205 - „Reabilitarea colegiului tehnic „Batthyány Ignác", din
municipiul Gheorgheni”
Beneficiarul: Municipiul Gheorgheni, jud. Harghita
Materialul
supus avizării

Se
avizează
DA/NU

Conform
Manualului de
informare şi
publicitate
1. Comunicat
presă debut
proiect,
policrom, limba
română

DA

2. Autocolant
100x100mm,
policrom

DA

3. Autocolant
300x300mm,
policrom

DA

4. Panou
temporar, limba
română,
policrom

DA

2. Placa
permanentă,
limba română
policromie

DA

Observaţii:
Se acordă aviz favorabil pentru publicarea materialelor prezentate, conform machetelor transmise spre
avizare, format policrom nr. int. ADR Centru 13524/12.04.2021, cu respectarea următoarelor menţiuni:
- respectarea cerințelor grafice pentru materialele policrome, conform MIV REGIO pentru POR 20142020 ediția II – Februarie 2018, precum și dimensiunile minime pentru logo: 1 cm steagul UE, 4 cm
lățime logo Regio, font Calibri
* În cazul Comunicatului/Anunțului de presă: se va actualiza data de publicare a Anunțului de
presă în funcție de data reală de apariție în mass media.
- fiind anunț on-line este obligatorie preluarea în varianta publicată a tuturor logo-urilor și a celorlalte
elemente de identitate vizuală, conform machetei prezentate.
- Publicația on-line va avea conținut de știri generaliste și/sau economică, de interes pt. comunitate
cu minim 3.000 vizitatori unici/luna anterioară publicării. Anunțul va avea trimitere din prima
pagină, fiind publicat minimum 3 zile.
- Actualizarea denumirii Ministerului coordonator AMPOR, care este MDLPA, în loc de MDRAP; Acest
Minister are calitatea de Autoritate de Management a programului.
* În cazul autocolantelor: este obligatorie aplicarea la loc vizibil, materialul se va alege, astfel încât
să se asigure durabilitatea în timp şi la condiţiile meteo și în funcţie de spaţiul disponibil. Acestea
vor rămâne amplasate pe echipamente cel puțin 2 ani de la finalizarea proiectului.
* În cazul panoului temporar: respectarea dimensiunii minime de 80x50cm (sau 3x2m, după caz) și
respectarea proporționalității câmpurilor de pe suprafața panoului (pe verticală). Conform MIV Regio,
panourile temporare se amplasează în termen de max. 4 luni de la emiterea Ordinului de începere a
lucrărilor și vor fi afișate până la finalizarea proiectului, când fiecare panou va fi înlocuit de câte o placă
permanentă; beneficiarul răspunde de vizibilitatea și lizibilitatea panourilor și plăcilor, în caz de
deteriorare a lor urmând să le remedieze în termen de cel mult 10 zile lucrătoare.
* În cazul plăcii permanente: placa permanentă are o dimensiune minima de 80x50cm, se
amplasează în max. 3 luni de la încheierea proiectului; beneficiarul finanțării răspunde de vizibilitatea
(la intrare) și lizibilitatea fiecărei plăci permanente timp de 5 ani după încheierea Programului, iar în
caz de deteriorare, beneficiarul este obligat a reface placa, în cel mai scurt timp posibil.
*** Conform Ord MDRAP nr 2476/19.03.2018, dacă beneficiarul deține un website, va publica pe
acesta o scurtă descriere a proiectului: titlul proiectului, denumirea beneficiarului și a partenerilor
(dacă există), scopul proiectului, obiectivele specifice, rezultatele, data de începere, perioada de
implementare, valoarea totală – defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională. De asemenea,
vor fi incluse: un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.mfe.gov.ro,
însoţit de textul: “Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro”; un link către site-ul www.inforegio.ro, ce
reprezintă pagina web a Programului Operațional Regional 2014-2020, precum și un link către
pagina de Facebook a Programului REGIO (facebook.com/inforegio.ro).
- responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor din materialele supuse avizului aparţine în
totalitate beneficiarului finanţării.
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