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Secțiune adresată beneficiarilor/ 
partenerilor/asociaților de finanțări 
nerambursabile din bugetul propriu 
al Consiliului Județean Bacău 

Introducere 

Acțiunile de informare și comunicare privind contribuția din partea 
Consiliului Județean Bacău vizează creșterea nivelului de conștientizare 
și transparență în ceea ce privește asistența financiară nerambursabilă 
din fonduri publice oferită în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și 
parteneriatele/asocierile/cooperările cu terțe părți în conformitate cu 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ. 

Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes general are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a 
procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din 
fonduri publice, precum şi căile de atac al actului sau deciziei autorităţilor 
finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanțare 
nerambursabilă. 

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind codul administrativ 
conform căreia consiliul județean are atribuții privind cooperarea 
interinstituțională pe plan intern și extern (art. 173 alin. (1), lit. e)) 
hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 
juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în 
vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public județean (alin. (7), lit. a)). 

Activități și cerințe minime obligatorii de informare și 
publicitate și caracteristicile lor 

I. Publicarea de anunțuri sau comunicate de presă la începutul și 
la finalizarea proiectului/activității/evenimentului; 

II. Expunerea într-un loc vizibil a unui afiș; 
III. Descrierea proiectului/activității/evenimentului pe site-ul 

beneficiarului (doar dacă un astfel de site există), care să cuprindă cel 
puțin următoarele informații: titlu, denumire beneficiar/parteneri, obiectiv 
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general/scop, obiective specifice, rezultate, data de începere, perioada 
de implementare, valoarea totală (defalcată pe surse de finanțare). 

Pe toate materialele de promovare realizate în cadrul 
proiectelor/acțiunile/evenimentelor finanțate din fondurile publice ale 
Consiliului Județean Bacău și destinate publicului vor fi utilizate și 
următoarele sintagme: 

• „Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin 
Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu 
pentru anul ….. (de specificat) conform Legii nr. 350/2005.  

• „Proiect realizat cu sprijinul/în parteneriat cu Consiliul 
Județean Bacău” – pentru (parteneriate/asocieri/cooperări). 

Prevederile prezentului Manual de Identitate Vizuală (MIV) se 
aplică beneficiarilor de finanțare din fonduri publice, în baza Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile, cu modificările și 
completările ulterioare, și instituțiile/organizațiile cu care se vor încheia 
contracte de parteneriat/asociere/cooperare începând cu momentul 
semnării contractului cu Județul Bacău. 

Prin aplicarea prevederilor MIV C.J. Bacău nu este limitată 
abordarea creativă a conceptelor/machetelor de materiale de informare/ 
promovare. Atractivitatea, claritatea și coerența conținutului contribuie la 
o mai bună receptare a impactului proiectului de către public, potențiali 
beneficiari și beneficiari. 

NOTĂ! Neîndeplinirea acestor obligații sau neconformități în 
îndeplinirea lor pot conduce la corecții financiare sau chiar la încetarea 
contractului de finanțare/parteneriat/asociere/cooperare. 

Site-uri web 

1. În cazul în care beneficiarul/partenerul are un site propriu, 
acesta trebuie să afișeze o scurtă descriere a proiectului, care să includă: 
numele proiectului, denumirea beneficiarului și a partenerilor (dacă 
există), scopul și obiectivele proiectului, rezultatele preconizate, valoarea 
totală a acestuia, cu precizarea, separat, a valorii cofinanțării asigurate 
de Consiliul Județean Bacău, data începerii și finalizării proiectului și 
sintagmele: 

• „Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin 
Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu 
pentru anul ….. (de specificat) conform Legii nr. 350/2005. 

• „Proiect realizat cu sprijinul/în parteneriat cu Consiliul 
Județean Bacău ” – pentru (parteneriate/asocieri/cooperări). 
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2. În situația în care se realizează o pagina web dedicată 
proiectului sau un nou site web, conținutul obligatoriu pentru aceasta va 
include: 

• Stema județului Bacău plasată în partea de sus, iar sub 
aceasta, se va scrie, în clar, denumirea JUDEȚUL BACĂU, 
așa cum este prezentată mai jos: 

 
 

• Declarația: „Această pagină web este cofinanțată din 
fondurile Consiliului Județean Bacău”; 

• Textul: „Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziția oficială a Consiliului Județean Bacău. 
Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței 
informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”, într-un 
loc vizibil, pe pagina principală. 

3. În cazul în care nu există un site web, beneficiarul are obligația 
expunerii unui afiș cu informații despre proiect (dimensiune minimă A3), 
inclusiv despre contribuția financiară din partea Consiliului Județean 
Bacău, într-un loc ușor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare a unei 
clădiri.  

Social media: Facebook, Youtube, Twitter 

Conturile social media realizate pentru proiectele cu finanțare din 
fondurile Consiliului Județean Bacău vor afișa citatul „Conținutul acestui 
material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Consiliului 
Județean Bacău” în secțiunea de descriere (Despre, About etc.). 

Comunicatele de presă/anunțurile de presă 

Pentru toate materialele destinate publicării în presă se vor folosi 
informații și elemente grafice obligatorii precizate mai jos: 
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• Stema județului Bacău plasată în partea de sus, iar sub 
aceasta, se va scrie, în clar, denumirea JUDEȚUL BACĂU 
conform regulilor menționate în prezentul manual; 

• În corpul anunțului sau a comunicatului de presă trebuie să 
se regăsească următoarele elemente: 
- Numele beneficiarului proiectului; 
- Scopul/obiectivul general al proiectului; 
- Rezultatele așteptate/finale în urma implementării 
proiectului; 
- Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în contractul de 
finanțare/parteneriat, precum și valoarea cofinanțării C.J. 
Bacău; 
- Data începerii și data finalizării proiectului; 
- Conținut sintagmă: „Proiect cofinanțat de Consiliul Județean 
Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul 
propriu pentru anul ….. (de specificat) conform Legii nr. 
350/2005; „Proiect realizat cu sprijinul/în parteneriat cu 
Consiliul Județean Bacău” – pentru (parteneriate/asocieri/ 
cooperări), prezentată în partea de jos a documentului; 

Publicații: leaflets, broșuri, rapoarte, newsletter, studii, 
cercetări, cărți 

Acest capitol se referă la materiale de informare/promovare 
tipărite sau tipăribile, sub formă digitală, cum ar fi: pliante, rapoarte, 
broșuri de informare/povești de succes, buletine informative, cărți etc. 
realizate în cadrul proiectelor. 

Pe fața publicației (coperta 1) va apărea setul de sigle obligatorii. 
Pe ultima copertă se va plasa o casetă tehnică, care va conține 

următoarele elemente: 
• Titlul proiectului; 
• Data publicării (lună și an); 
• Sintagma: „Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău 

prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu 
pentru anul ….. (de specificat) conform Legii nr. 350/2005 sau 
„Proiect realizat cu sprijinul/în parteneriat cu Consiliul 
Județean Bacău” – pentru (parteneriate/asocieri/cooperări); 

• Citatul „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziția oficială a Consiliului Județean Bacău”. 

Se va insera și textul: Material gratuit. 
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Afișe 

Se vor expune public, într-un loc vizibil, având dimensiunea 
minimă obligatorie corespunzătoare formatului A3. 

Acesta va include: 
• Stema județului Bacău plasată în partea de sus, iar sub 

aceasta, se va scrie, în clar, denumirea JUDEȚUL BACĂU; 
• Titlul proiectului; 
• Denumirea Beneficiarului și partenerilor (dacă există); 
• Obiectivul proiectului; 
• Data de începere, perioada de implementare; 
• Valoarea totală a proiectului precum și valoarea cofinanțării 

C.J. Bacău; 
• Sintagma: „Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău 

prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu 
pentru anul ....... (de specificat) conform Legii nr. 350/2005 
sau „Proiect realizat cu sprijinul/în parteneriat cu Consiliul 
Județean Bacău” – pentru (parteneriate/asocieri/cooperări). 

Bannere 

Banner-ul va conține, ca elemente obligatorii, pe lângă titlul 
proiectului, stema județului Bacău și sigla beneficiarului/partenerului. 

În plus, se va adăuga la loc vizibil sintagma: 
„Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul 

finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul ........ (de 
specificat) conform Legii nr. 350/2005 sau „Proiect realizat cu sprijinul/în 
parteneriat cu Consiliul Județean Bacău” – pentru (parteneriate/ 
asocieri/cooperări). 

Se recomandă următoarele dimensiuni ale banner-ului: 
• 2,5m x 1m, pentru o sală care poate găzdui până la 100 de 

persoane; 
• 4m x 1,5m, pentru o sală mai mare sau în exterior. 

Roll – up 

Roll-up-ul va conține setul obligatoriu de însemne grafice, stema 
județului Bacău, sigla beneficiarului și numele proiectului. În plus, se va 
adăuga la loc vizibil textul: „Proiect cofinanțat de Consiliul Județean 
Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu 
pentru anul ….. (de specificat) conform Legii nr. 350/2005 sau „Proiect 
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realizat cu sprijinul/în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău” – pentru 
(parteneriate/asocieri/cooperări). 

Pentru roll-up se vor utiliza aceleași elemente obligatorii ca și la 
bannere, iar ca dimensiuni, acestea pot fi: 

• 0,80m x 2m 
• 1m x 2m 

CD/DVD 

Pentru produse de acest tip, pe coperta protecție CD/DVD se vor 
utiliza stema județului Bacău și sigla beneficiarului/partenerului, precum 
și o casetă tehnică care va conține următoarele informații: 

• Titlul proiectului; 
• Data publicării (lună și an); 
• Sintagma „Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău 

prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu 
pentru anul ….. (de specificat) conform Legii nr. 350/2005 sau 
„Proiect realizat cu sprijinul/în parteneriat cu Consiliul 
Județean Bacău” – pentru (parteneriate/asocieri/cooperări); 

• Citatul „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 
obligatoriu poziția oficială a Consiliului Județean Bacău”.  

Evenimente 

Toate materialele folosite la evenimente vor respecta cerințele 
prezentului manual. 

Pentru acțiunile susținute din fondurile Consiliului Județean 
Bacău, beneficiarul/partenerul se va asigura de faptul că cei care 
participă la un eveniment sau publicul larg au fost informați despre 
această finanțare/contribuție prin utilizarea corectă și completă a 
elementelor de identitate vizuală pe materialele aferente evenimentului. 

Orice document referitor la implementarea proiectului utilizat 
pentru public sau participanți, inclusiv orice listă de prezență sau orice alt 
certificat, va include o declarație cu privire la faptul că proiectul a fost 
cofinanțat din fondurile Consiliului Județean Bacău, respectiv textul 
„Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul 
finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul ….. (de 
specificat) conform Legii nr. 350/2005 sau „Proiect realizat cu sprijinul/în 
parteneriat cu Consiliul Județean Bacău” – pentru (parteneriate/ 
asocieri/cooperări). 
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Materiale personalizate 

Pe materialele și obiectele de informare/promovare cu o suprafață 
inscripționabilă cu o dimensiune mai mică de 12cm x 5cm (cu o suprafață 
foarte mică de expunere) se va utiliza cel puțin stema județului Bacău sau 
denumirea completă a instituției. 

Redimensionarea acestora trebuie să păstreze caracterul lizibil și 
vizibil, păstrând proporția dintre elementele grafice și text. 

INFORMAȚII IMPORTANTE 

• Toate materialele de informare și publicitate vor urmări 
promovarea programului și a proiectului, nu a 
beneficiarului/partenerului; 

• Toate măsurile de informare și comunicare realizate prin 
proiect (scurta descriere a proiectului de pe site-ul internet al 
solicitantului/partenerului sau din anunțul de presă, afișul, 
materialele promoționale etc.) vor respecta elementele de 
identitate vizuală ale Consiliului Județean Bacău; 

• În materialele destinate publicului și produse în cadrul unui 
proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău nu sunt 
admise mesaje publicitare în favoarea operatorilor economici. 
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Precizări 
 

 Utilizarea stemei județului Bacău și a logo-ului Consiliului 
Județean Bacău este permisă numai în cadrul activităților derulate de 
către instituțiile subordonate acestuia; 

 Utilizarea logo-ului Consiliului Județean Bacău pe afișe 
publicitare este permisă atunci când: 

o acțiunea este organizată de Consiliul Județean Bacău; 
o Consiliul Județean Bacău este partener sau este implicat 

direct în desfășurarea acțiunii; 
o există permisiune expresă a Consiliului Județean Bacău în 

acest sens. 

 

 Este interzisă utilizarea numelui și a logo-ului Consiliului 
Județean Bacău pe materialele de promovare și de informare fără 
acordul Consiliului Județean Bacău. 

 
 

 Elementele la care se face referire în acest Manual de 
identitate vizuală, respectiv: 

o stema județului Bacău 

o antetul Consiliului Județean Bacău 

o foaia cu antet 

se găsesc pe rețeaua Consiliului Județean Bacău, la adresa: 

Z:\Comunicare Imagine\cornelia.munteanu\public 

file://fserver/ConsiliulJudetean/Comunicare%20Imagine/cornelia.munteanu/public
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Stema județului Bacău 
Stema1 județului Bacău a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 919/20082. 

Stema este reprezentată de un scut triunghiular cu marginile 
rotunjite, care cuprinde un munte de sare despicat în două culori. În 
partea stângă se află un soare stilizat, pe fond argintiu iar în partea 
dreaptă, pe fond roşu, se află o semilună argintie. 

Culori 

 
 

Dimensiunea minimă și proporții 

Dimensiunea minimă acceptată pentru utilizarea stemei este de 
20 mm înălțime, pentru paginile format și A4 și A3. 

   
 

Stema județului NU se deformează 
 

 
 

NU este permisă adăugarea de elemente suplimentare

 
1 Stema în format PDF și PNG poate fi descărcată de la adresa http://www.csjbacau.ro/p_heraldica.html 
2 Hotărârea Guvernului nr. 919/2008 privind aprobarea stemei județului Bacău 
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