Anexa A
PANOUL DE INFORMARE
Programul național de dezvoltare locală este un program guvernamental gestionat de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) pentru finanțarea proiectelor locale de
dezvoltare, prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socioeducativă,
reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare.
Activitățile de comunicare privind proiectele incluse în Programul național de dezvoltare locală
urmăresc creșterea nivelului de informare publică, conștientizare și transparență cu privire la
utilizarea bugetului fondurilor publice.
Beneficiarii finanțărilor vor promova faptul că proiectele sunt finanțate de Guvernul României, prin
Programul național de dezvoltare locală, coordonat de MDRAP.
În acest sens, beneficiarul finanţării are obligația să informeze publicul cu privire la implementarea
proiectului, prin amplasarea la locul investiţiei a unui panou de informare, după modelul de mai jos.

Panoul de informare
Dimensiunea minimă a unui panou este de 2 x 1,2 m şi va include obligatoriu următoarele informaţii:
• sigla Guvernului României;
• denumirea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
• tipul proiectului implementat: alimentare cu apă / canalizare / școală / unitate sanitară / drum / pod
/ obiectiv cultural de interes local / platformă de gunoi / piaţă / bază sportivă / sediu primărie /
obiectiv turistic;
• denumirea beneficiarului;
• denumirea programului prin care se finanţează investiţia: PROGRAMUL NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE LOCALĂ
Panourile utilizate pentru marcarea unor sectoare de drum, a proiectelor de alimentare cu apă şi
canalizare vor fi plasate pe ambele părți ale infrastructurii respective în număr de 2 sau 4, amplasate
la capetele sectorului de drum/de reţea şi pe traseul proiectului, câte unul pe fiecare sens de
circulație.
Numărul și dimensiunea panourilor trebuie să corespundă dimensiunii lucrărilor, elementele din
legislație fiind elemente minime obligatorii. Panourile trebuie să fie suficient de vizibile, astfel încât
trecătorii să poată citi și înțelege informațiile prezentate.

Model de panou de informare

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ
BENEFICIAR: ……………………………………
TIP PROIECT: ………………………………

Modelul în format electronic va fi pus la dispoziţia beneficiarilor de către MDRAP.
Culori
Atât pentru sigla Guvernului României, cât şi pentru fundalul denumirii programului va fi folosit
codul de culoare PANTONE 280 C, astfel:
-

cod CMYK: C100, M72, Y0, K18;

-

cod RGB: R0, G73, B144.

