
M INISTFRUL ACRICULTIJRil 
Ş I DEZVOLTĂRI J RUitA.LE 

Agenţia pentru Finanţarea 
Investitiilor Rurale 

1 

PROGRAMUL NAŢIONAL·PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

AFIR 
Agenţia Pfntru F i ranţ<Jrea 

l nvestlţi iior Rura le 

MATERIALE ŞI ACTIVITĂŢI DE INFORMARE DE TIP PUBLICITAR 

Elementele de identitate vizuală ale proiectului, reprezentate de panouri, plăcute şi autocolante 
informative, trebuie să asigure transparenţa necesară . privind alocarea şi utilizarea fondurilor 
europene nerambursabile acordate de către Uniunea Europeană şi Guvernul României in cazul 
proiectelor care au fost aprobate pentru finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
2014 - 2020 (PNDR). De asemenea, trebuie să furnizeze informaţii clare privind beneficiarul, 
denumirea investiţiei finanţate, valoarea proiectului contractat, autoritatea contractantă, 

proiectantul şi executantul proiectului. 
Pentru realizarea de către beneficiarii PNDR a materialelor de informare de tip publicitar 

(respectiv panouri informative publicitare, plăcuţe informative publicitare, autocolante informative 
publicitare şi afişe informative publicitare) se vor respecta următoarele prevederi obligatorii 
generale minime: 

1. vor respecta un format strict, pus la dispoziţie de către DRP prin intermediul paginii oficiale 
de internet a Agenţiei, fiind adaptate doar informaţii specifice fiecărui proiect in parte; 

2. vor fi realizate şi aplicate în perioada de implementare a proiectului şi pe o perioadă 
obligatorie de minim 5 ani de la data semnării Contractului de finanţare, majorată 
corespunzător cu prelungirea duratei de execuţie a Contractului de finanţare peste 
termenul de 36 de luni, aprobată prin acte adiţionale; .tJ. 

3. trebuie expuse în mod corect şi continuu, de la momentul afişării şi cel puţin până la finalul 
perioadei de monitorizare a proiectului; 

4. vor fi amplasate în imediata vecinătate a spaţiului în care se implementează proiectul, astfel 
încât să se asigure vizibilitatea optimă din toate punctele de acces public şi fără a fi obturată . . . 
sau îngreunată vizualizarea informaţiilor de către alte elemente stradale sau naturale; 

5. în cazul în care se degradează, astfel încât nu se mai permite vizualizarea corectă a 
informaţiilor, beneficiarul PNDR va avea obligaţia să le înlocuiască pentru a permite 
publicului vizualizarea corectă a informaţiilor, pe toată durata expunerii acestora; 

6. nu se aplică soluţii creative; 
7. se vor respecta intocmai modelele puse la dispoziţie prin pagina de internet oficială a 

Agenţiei în format editabil (www.afir.info -Informaţii utile- Elemente de identitate vizuală); 
8. vor fi respectate şi aplica specificaţiile menţionate la punctele C1.1 - (1), C1.1- (2), C1.1 -

(3) şi C1.1- (4). 

Cl.l- (1) PANOURI INFORMATIVE PUBLICITARE 
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MATERIALE ŞI ACTIVITĂŢI DE INFORMARE DE TIP PUBLICITAR 

3. se vor amplasa la sol, la o înălţime recomandată de 150 cm faţă de nivelul solului, în 
apropierea căii de acces. 

(2) Elaborarea şi producerea: 
1. vor fi realizate în policromie; 
2. dimensiunea va fi de: înălţime 150 cm; lăţime 200 cm; 
3. fundalul va fi alb; 
4. fontul utilizat pentru text va fi Calibri, negru, alb (pentru textul aplicat în caseta albastră) şi 

albastru (pentru PNDR şi FEADR); 
5. marginea exterioară de siguranţă va fi de 5 cm între limita exterioară a panoului şi elemente 

de conţinut ale acestuia; 
6. se recomandă realizarea din materiale rezistente la intemperii, pe o durată mare de timp 

(ex.: tablă, PVC etc.). 
(3) Elementele de informare afişate (dimensiuni: elemente= înălţime x lungime; text= puncte/ pt}: 

1. stânga sus: stema Guvernului României (25 x 25 cm); 
2. dreapta sus: steagul UE şi textul UNIUNEA EUROPEANĂ (25 x 29 cm}; 
3. centru sus, în mijloc, următoarele texte: 

a. "Progra!Jlul Naţional de Dezvoltare Rurală" (majuscule, bold, 165 pt); 
b. "Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin" (bold, 130 pt); 
c. "Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală" (majuscule, bold, 125 pt); 
d. "Europa investeşte în zonele rurale." (majuscule, 80 pt). 

4 . caseta1, stânga sus, va conţine următoarele informaţii: 
a. Textul "Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR):" (100 pt ); 
b. denumirea proiectului (bold, 100 pt); IJ. 

c. Textul "Benţ;!ficiar:" (100 pt); 
d. denumirea beneficiarului (bold, 100 pt). 

5. caseta 2, stânga jos, va conţine următoarele informaţii: 
a. Textul "Valoarea totală eligibilă a proiectului" (90 pt); 

· b. menţionarea valorii respective (bold, 100 pt); · 
c. Textele "din care", "Finanţare publică" şi "Cofinanţare privată" (90 pt); 
d. menţionarea fondurilor respective (bold, 100 pt). 

6. spaţiul1, dreapta sus, va conţine următoarele informaţii: 
a. · Textul "Autoritatea Contractantă:" (100 pt); 
b. Textul "AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE" (bold, majuscule, 

115 pt}; 
c. Textul "din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" (115 pt); 
d. Sigla Autorităţii Contractante (18 x 27 cm}; 

7. doar pentru proiectele finanţate prin LEADER: dreapta mijloc, va conţine următoarele 

informaţii : 

a. Textul "Proiect finanţat prin LEADER" (bold, 115 pt}; 
b. Sigla LEADER (10 x 10 cm) 

8. spaţiul 2, dreapta jos va conţine următoarele informaţii: 
a. Textele "Proiectant" şi "Executant" (100 pt), 
b. menţiunea denumirii proiectantului şi a executantului (bold, 100 pt); 
c. Textele "Demarare" şi "Finaliza re" (100 pt); 
d. cu menţiunea datei la care a fost demarată implementarea proiectului şi a datei la 

car.e se prevede finalizarea implementării proiectului (bold, 100 pţ . ). · 

INFORMATIVE PUBLICITARE 
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MATERIALE ŞI ACTIVITĂŢI DE INFORMARE DE TIP PUBLICITAR 

Plăcuţa informativă publicitară va fi aplicată de către beneficiarii PNDR care au obţinut finanţare cu 
fonduri europene prin PNDR de peste 50.000 de euro şi la sediile Grupurilor de Acţiune Locală. 
Pentru realizarea plăcuţelor, ·beneficiarii vor consulta şi descărca modelul disponibil pe pagina de 
internet .a AFIR (www.afir.info - Informaţii utile - Elemente de identitate vizuală) şi vor respecta 
următoarele prevederi minime: 
(1) Amplasarea: 

1. se vor aplica pe un corp imobil, la o înălţime recomandată de 130- 200 cm (calculat de la sol 
la marginea de jos a plăcuţei) faţă de nivelul solului; 

2. se vor ampl~sa în apropierea căii de acces. 

(2) Elaborarea şi producerea: 
1. vor fi realizate în policromie; 
2. dimensiunea va fi de: înălţime 50 cm; lăţime 70 cm; 
3. fundalul va fi alb; 
4. fontul utilizat pentru text va fi Calibri, negru, alb (pentru textul aplicat în caseta albastră) şi 

albastru (pentru PNDR şi FEADR); 
5. marginea·exterioară de siguranţă va fi de 3 cm între limita exterioară a'plăcuţei şi elemente 

de conţinut a'le acestuia; • 
6. se recomandă realizarea din materiale rezistente la intemperii, pe o durată mare de timp 

(ex.: tablă, PVC etc.). 
(3) Elementele de informare afişate (dimensiuni: elemente= înălţime x lungime; text= puncte/ pt): 

1. stânga sus: stema Guvernului României (8,5 x 8,5 cm); 
2. dreapta sus: steagul UE şi textul UNIUNEA EUROPEANĂ (8,5 x 9,7 cm); 
3. 

" 4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

centru sus, în mijloc, următoarele texte: 
a. "Programul Naţional de Dezvoltare Rurală" (60 pt); 
b. "Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin" (45 pt); 
c. "Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală" (45 pt); 
d. "Europa investeşte în zonele rurale." (25 pt). 

'Casetal, stânga sus, va conţine următoarele informaţii: ' 

a. Textul "Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR):" (35 pt); 

b. denumirea proiectului (bold, 40 pt); 
. c. Textui"Beneficiar:" (35 pt); 
d. denumirea beneficiarului (bold, 40 pt). 

Caseta 2, stânga jos, va conţine următoarele informaţii: 

a. Textui"Valoare~ totală eligibilă a proiectului" (30 pt); 
b. menţionarea valorii respective (bold, 40 pt); 
c. Textele "din care", "Finanţare publică" şi "Cofinanţare privată" (30 pt); 
d. menţionarea fondurilor respective (bold, 40 pt). 

Spaţiul!, dreapta sus, va conţine următoarele informaţii: 
a. Textui"Autoritatea Contractantă:" (35 pt); 
b. Textui"AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE" (bold, majuscule, 40 

pt); 
c. Textul 11 din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" (40 pt); 
d. Sigla Autorităţii Contractante (6 x 9 cm); 

doar pentru proiectele finanţate prin LEADER: dreapta mijloc, va conţine următoarele 

informaţii: 

a. 'rextui"Proiect finanţat prin LEADER" (bold, 40 pt); 
b. Sigla LEADER (4 x 4 cm) . 

spaţiul 2, dreapta jos va conţine următoarele informaţii : 
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MATERIALE ŞI ACTIVITĂŢI DE INFORMARE DE TIP PUBLICITAR 

a. Textele "Proiectant" şi "Executant" (35 pt), 
b. menţiunea denumirii proiectantu lui şi a executantului (bold, 35 pt); 
c. Textele "Demarare" şi " Finalizare" (35 pt~; 
d. cu menţiunea date~ la care a fost demarată implementarea proiectului şi a datei• la 

care se prevede fina lizarea implementării proiectului (bold, 35 pt.). 

Cl.l- (3) AUTOCOLANTE INFORMATIVE PUBLICITARE 

Autocolantul informativ publicitar va fi aplicat de către beneficiarii PNDR pe toate maşiniile, utilajele 
şi echipamentele' achiziţionate prin proiectele finanţate cu fonduri europene. ' 
Autocolantul va fi realizat în cursul implementării proiectului şi aplicat pe maşin i, utilaje şi 

echipamente în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data recepţionării respectivelor 
bunuri. 
Pentru realizarea autocolantelor, beneficiarii vor consulta şi descărca modelul disponibil pe pagina 
de internet a AFIR (www.afir.info- Informaţii utile -Elemente de identitate vizuală) şi vor respecta 
următoarele prevederi minime: 
(1) Amplasarea: 

1. se vor aplica pe suprafaţa exterioară a maşinii, utilajului şi echipamentului, la o distanţă 
minimă de 10 cm de marginile exterioare; 

2. se vor amplasa în cea mai vizibi lă zonă pe toate suprafeţele care sunt vizibile publicului; 
3. se vor amplasa minimum 2 autocolante pe suprafeţe diferite (se recomandă realizarea a 

aproximativ 9 autocolante, astfel încât să se poată în locui în timp, în cazul îri care acestea se 
degradează). 

(2) Elaborarea şi producerea : 
1. vor fi realizate în policromie; 
2. dimensiunea va fi de: înălţime 15 cm; lăţime 21 cm; 
3. fundalul va fi alb; 
4. fontul utilizat pentru text va fi Cal ibri, negru, alb (pentru textul aplicat în caseta albastră) şi 

albastru (pentru PNDR şi FEADR); · 
5. marginea exterioară de siguranţă va fi de 0,5 cm între limita exterioară a autocolantu lui şi 

elemente de conţinut ale acestuia; 
(3) Elementele de informare afişate (dimensiuni: elemente= înălţime x lungime; text = puncte/ pt): 

1. stânga sus: stema Guvernului României (3 x 3 cm); 
2. dreapta sus: steagul UE şi textul UNIUNEA EUROPEANĂ (3 x 3,4 cm); 
3. centru sus, în mijloc, următoa rele texte : 

a. "Programul Naţional de Dezvoltare Rurală" .(18 pt); 
b. "Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin" (13 pt); 
c. "Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală" (13 pt); 
d. "Europa i nvesteşte în zonele rurale." (7 pt). 

4. Caseta1, stânga sus, va conţine următoarele informaţi i: 

a. Textul " Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul 

5. 

Naţional de Dezvolta re Rura l ă (PNDR):" (10 pt); 
b. denumirea proiectulu i (bold, 12 pt); 
c. Textul " Beneficiar:" (10 pt); 
d. denumirea beneficiarului (bold, 12 pt). 

caseta 2, stânga jos, va conţine următoarele informaţii : 

a. Textul "Valoarea totală elig_ibilă a proiectului" (9 pt); 
. ·. menţionarea valorii respective (bold, 12 pt); 

Textele "din care", "Fina nţa re publică" şi "Cofinanţare privată" (9 pt); 
~: . menţionarea fondu rilor respective (bold, 12 pt) . 
;:-· j 
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MATERIALE ŞI ACTIVITĂŢI DE INFORMARE DE TIP PUBLICITAR 

6. spaţiul1, dreapta sus, va conţine următoarele informaţii: 
a. Textul "Autoritatea Contractantă:" (10 pt); 
b. Textul "AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE" (bold, majuscule, 12 

pt); 
c. Textul "din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" (12 pt); 
d. Sigla Autorităţii Contractante (2,1 x 3,2 cm); 

7. doar pentru proiectele finanţate prin LEADER: dreapta mijloc, va conţine următoarele 

informaţii: 

a. Textul "Proiect fi nanţat prin. LEADER" (bold, 12 pt); 
b: Sigla LEADER (1,2 x 1,2 cm). 

8. spaţiul 2, dreapta jos va conţine următoarele informaţ i i: 

a. Textele "Proiectant" şi "Executant" (10 pt), 
b. menţiunea denumirii proiectantului şi a executantului (bold, 10 pt); 
c. Textele " Demarare" şi "Finalizare" (10 pt); 
d. cu menţiunea datei la care a fost demarată implementarea proiectului şi a datei la 

care se prevede finalizarea implementării proiectului (bold, 10 pt.). 

Cl.l- (4) AFIŞE INFORMATIVE PUBLICITARE 

Afişul informativ publicitar va fi aplicat de către beneficiarii PNDR care au obţinut finanţare cu 
fonduri europene prin PNDR de maximum 50.000 de euro fonduri europene. 
Pentru realizarea afişelor, beneficiarii vor consulta şi descărca modelul disponibil pe pagina de 
internet a AFIR (www.afir.info - I nformaţii uti le - Elemente de identitate vizuală) şi vor respecta 
următoarele prevederi minime: 

(1) Amplasarea: 
1. se vor aplica pe suprafaţa exterioară sau în imediata vecinătate (dacă nu se poate aplica 

corect pe suprafaţa exterioară) a spaţiului în care se implementează proiectul, la o d istanţă 

minimă de 10 crri de marginile exterioare; · 
2. se vor amplasa în cea mai vizibilă zonă pe toate suprafeţele vizibile publicului; 
3. se vor amplasa minimum 2 afişe pe suprafeţe diferite (se recomandă realizarea a 

aproximativ 9 afişe, astfel încât să se poată înlocui în timp, în cazul în care acestea se 

4. 
deteriorează) . 

afişele vor fi amplasate astfel încât partea de jos a afişului să fie la o înălţime de minim 130 
cm şi maxim 200 cm. 

(2) Elaborarea şi producerea: 
1. vor fi realizate în policromie; 
2. dimensiunea va fi de: înălţime 59,4 x 42 cm (format standard A2), portrait/ vertical; 
3. fundalul va fi alb; 
4. fontul utilizat pentru text va fi Cal ibri, negru, alb (pentru textul aplicat în caseta albastră) şi 

5. 
albastru (pentru PNDR şi FEADR); 
marginea exterioară de siguranţă va f i de 0,5 cm între limita exterioară a autocolantului şi 

elemente de conţinut ale acestuia; 
6. tipărirea se va realiza pe hârtie lucioasă (tip waterproof), cu o densitate recomandată de 150 

gr/m2, dar nu mai puţin de 100 gr/m2; 
(3) Elementele de informare afişate (dimensiuni: elemente= înălţime x lungime; text= puncte/ pt): 

1. stânga sus: stema Guvernului României (5 x 5 cm); 
2. dreapta sus: steagul UE şi textu i UNIUNEA EUROPEANĂ (5 x 5,7 cm); 
3. centru sus, în mij loc, u rmătoarele texte: 

a. " Programul Naţional de Dezvoltare Rura lă" (60 pt); 
~~\ P.. <• :3 '/ţi&n··.' 
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MATERIALE ŞI ACTIVITĂŢI DE INFORMARE DE TIP PUBLICITAR 

b. "Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin" (30 pt); 
c. " Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ru rală" (40 pt); 
d. "Europa investeşte în zonele rurale ." (20 pt). 

4. Casetal, centru sus, va conţine următoarele informaţii : 

a. Textul "Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul 
Naţiona l de Dezvoltare Rurală (PNDR):" (35 pt); 

b. denumirea proiectului (bold, 30 pt); 
c. Textul "Beneficiar:" (35 pt); 
d. denumirea beneficiarului (bold, 30 pt). 

5. Caseta 2, centru mijloc, va conţine următoarele informaţii: 
a. Textul "Valoarea totală eligibilă a proiectului" (30 pt); 
b. menţionarea valorii respective (bold, 30 pt); 
c. Textele "din care", "Finanţare publică" şi "Cofinanţare p rivată" (30 pt); 
d. menţionarea fondurilor respective (bold, 30 pt). 

6. spaţiull, dreapta şi stânga mijloc, va conţine următoarele informaţii: 
a. Textele "Proiectant" şi "Executant" (30 pt), 
b. menţiunea denumirii proiectantului şi a executantului (b.old, 30 pt); 
c. Textele "Demarare" şi " Finaliza re" (30 pt); 

d. cu menţiunea datei la care a fost demarată implementarea proiectului şi a datei la 
care se prevede final izarea implementării proiectului (bold, 30 pt.). 

7. caseta 3, dreapta sus, va conţine următoarele informaţii : 

a. Textul "Autoritatea Contractantă :" (35 pt); 
b. Textul "AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE" (bold, majuscule, 35 .tJ. 

pt); 
c. Textul "din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale" (35 pt); 
d. Sigla Autorităţii Contractante (5 x 7,7 cm); 

8. doar pentru pro iectele finanţate prin LEADER: dreapta mijloc, va conţ i ne următoarele 

informaţii: · 
a. Textul " Proiect finanţat prin LEADER" (bold, 30 pt); 
b. Sigla LEADER (3,5 x 3,5 cm). 

·Cl.l- {5) MEDIATIZAREA PRIN INTERNET 

Beneficiarul PNDR va afişa cel puţin pe prima pagină a site-ului propri u de internet, doar dacă 
aceasta există, o cas,etă i nformativă, astfel încât aceasta să fie vizibilă în jumătate.a de sus a primei 
pagini a site-ului. 
Caseta informativă va conţine exact informaţiile menţionate în materialele prezentate la punctele 
Cl.l- (1), Cl.l- (2), Cl.l- (3) şi Cl.l- (4), iar modul de afişare al acestora va fi integrat cu site-ul 
beneficiarului şi proporţionat astfel încât să se asigure o vizibi litate corectă a informaţ i ilor. 

De asemenea, în interiorul casetei sau în vecinătatea ei trebuie să existe şi un hyperlink către site-ul 
internet al Comisiei referitor la FEADR. 

Cl.l- (6) MEDIATIZAREA PRIN DOCUMENTE 
Beneficiarul PNDR va menţiona, în cadrul documentelor care fac referire sau prezintă operaţi unea 

fi nanţată cu fonduri europene prin PNDR, informaţii privind finanţarea respectivei operaţiuni. 
l nfo r.maţiile ' şi elementele minime pe care t rebuie să le menţioneze. beneficiarul PNDR sunt: 

! " · .•.. 

~inanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţio nal de 
·.v~IJI''7VI'u~r·P Rura lă (PNDR). 
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MATERIALE ŞI ACTIVITĂŢI DE INFORMARE DE TIP PUBLICITAR 

2. Programul Naţional de Dezvo ltare Rurală este implementat de Agenţia pentru 
Finanţarea lnvestiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale . 
3. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rura l ă; 

4. Alte informaţii privind operaţiunea finanţată . 

Cl.l- (7) MEDIATIZAREA PRIN DECLARAŢII PUBLICE 

Beneficiarul va susţine mediatizarecr proiectului finanţat cu fonduri europene prin participareâ 
benevo l ă la evenimente de prezentare media sau publică a proiectului. 
În cazul identificări i proiectului ca fiind un exemplu de bună practică va participa benevol la 
evenimente pentru diseminarea celor mai bune practici în domeniu. 
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