
Întrebări  frecvente 

 cu privire la aplicarea materialelor de vizibilitate 

 

Ce reprezintă  materialele de vizibilitate ?  

Elemente informative ce asigură transparența necesară implementării, derulării și 

atribuirii fondurilor naționale și externe (autocolante, panouri și plăcuțe 

informative). 

 

Materialele de vizibilitate trebuie să furnizeze informații clare privind beneficiarul, 

localitatea unde s-a realizat investiția, denumirea Măsurii /submăsurii accesate cu 

indicarea concretă a obiectului investiției, valoarea totală a investiției, suma 

subvenției autorizate și contribuția proprie. 

 

Beneficiarii FNDAMR sunt obligați să realizeze și să aplice materialele de 

vizibilitate (autocolant, plăcuță informativă și panou informativ), conform Ghidului 

privind aplicarea elementelor de identitate vizuală a FNDAMR, puse la dispoziție 

de către Direcția relații externe, comunicare și raportare prin intermediul paginii 

oficiale de internet AIPA, la rubrica ”Materiale de vizibilitate”. Vor fi adaptate 

doar informațiile specific fiecărui proiect în parte, respectând prevederile 

obligatorii generale. 

 

 

Pentru ce trebuie să fie aplicate și realizate  materialele de vizibilitate ?  

Începând cu anul 2017, fiecare beneficiar de subvenţii pentru măsurile și 

submăsurile din Regulamentul privind condiţiile, ordinea şi procedura de acordare 

a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, 

este obligat să aplice elemente de identitate vizuală (plăcuţe informative, 

autocolante sau panouri informative), cu designul și grafica prestabilită, conţinând 

informaţia despre faptul că investiţia în acel sau alt proiect a fost făcută anume cu 

mijloace financiare din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului 

Rural. Astfel, asigurând transparență și vizibilitate, cu privire la modul de utilizare 

a mijloacelor financiare.  



De asemenea, AIPA a pus la dispoziţia beneficiarilor de subvenţii, un ghid 

informativ, care conţine cerinţele și rigorile de utilizare a acestor elemente de 

identitate vizuală ce poate fi consultat la rubrica ,,Materiale de vizibilitate’’. 

 

         Care este termenul aplicării  materialelor de vizibilitate ?  

În conformitate cu subpunctul 6 pct. 11, capitolul III din Regulamentul de 

subvenționare și pct. 10 din Declarația pe propria răspundere, beneficiarul este 

obligat în termen de 15 zile de la data virării sumei subvenției pe contul 

beneficiarului sau la finalizarea unei operațiuni în cadrul alocării subvențiilor în 

avans.  

         Cum aleg elemntul de identitate  vizuală ?  

În dependență de investiția realizată și în conformitate cu Anexei 1. privind Lista 

măsurilor de sprijin pentru utilizarea elementelor de identitate vizuală FNDAMR, 

unde sunt prevăzute sumele și tipul de element ce trebuie executat. 

În conformitate cu prevederile procedurale ale AIPA materialele de vizibilitate  vor 

fi utilizate, astfel:  

1. Autocolant – se aplică de către beneficiarii de subvenții pe toate mașinile, 

utilajele și echipamentele subvenționate prin FNDAMR pentru care suma 

subvenției este mai mare de 20 000 MDL. Pentru realizarea și aplicarea 

autocolantelor, beneficiarii vor respecta prevederile Anexelor 1, 2, 3.  

2. Plăcuța informativă – se aplică de către beneficiarii de subvenții la realizarea 

investițiilor conform măsurilor de sprijin a FNDAMR, pentru care suma subvenției 

este de la 100 000 până la 500 000 MDL. Beneficiarul va expune o plăcuță 

explicativă cu informații despre proiect evidențiind submăsura de sprijin, 

localitatea unde a avut loc investiția, denumirea beneficiarului, valoarea totală a 

investiției, suma subvenției, suma cofinanțată, etc. Plăcuța se va expune într-un loc 

ușor vizibil publicului, respectând prevederile Anexelor 1,2,3.  

3. Panou informativ – se aplică de către beneficiarii de subvenții la realizarea 

investițiilor conform măsurilor de sprijin a FNDAMR, pentru care suma subvenției 

este mai mare de 500 000 MDL. Beneficiarul va expune un panou informativ cu 

informații despre proiect, evidențiind sub-măsura de sprijin, localitatea unde a avut 

loc investiția, denumirea beneficiarului, valoarea totală a investiției, suma 



subvenției autorizate, suma co-finanțată, etc. Panoul se va expune într-un loc ușor 

vizibil publicului, respectând prevederile Anexelor 1, 2, 3. 

          Unde  realizăm  materialele de vizibilitate?  

Materialele de vizibilitate pot fi realizate la orice tipografie sau centru de 

imprimări, ce poate respecta acele criterii de realizare a materialelor (Conform 

Ghidului privind  aplicarea elementelor de identitate), și a descrierii tehnice pentru 

fiecare element de identitate,  ce poate fi consultat prin intermediul paginii oficiale 

de internet AIPA, la rubrica ”Materiale de vizibilitate”, de asemenea, la rubrica 

dată poate fi găsită  Lista tipografiilor , unde pot fi realizate aceste elemente de 

vizibilitate. 

 

Unde se aplică  materialele de vizibilitate ?  

Materialele de vizibilitate, respectiv autocolantul, plăcuța informativă și/sau 

panoul informative vor fi aplicate într-un loc ușor vizibil publicului. 

Elementele de identitate vizuală al obiectului investiției (autocolant, plăcuța 

informativă și panoul informativ) trebuie să fie afișate și menținute pe întreaga 

perioadă de realizare a investiției sprijinite prin FNDAMR şi/sau pe toată perioada 

de monitorizare a proiectului după cum urmează: 

1. pentru submăsurile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.2, 2.4 şi măsura 4 - 5 ani; 

2. pentru submăsura 1.5  

– bovine, ovine şi caprine - 3 ani;  

– scroafe/scrofiţe - 2 ani;  

– vieri, iepuri - 1 an.  

3. pentru măsura 5 - pe parcursul anului/anilor în care companiile de prestare 

a serviciilor de consultanță și formare au beneficiat de subvenții. 

 

         Dacă am primit subvenție în 2015, 2016 tot pun materiale de vizibilitate?  

Noua prevedere se aplică beneficiarilor de subvenții începând cu anul 2017. 

 

 

 

 



 

  


