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Competența face diferența!
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1.Introducere
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1.1. Agenția Națională a Funcționarilor Publici
În anul 2000 a fost înființată Agenția Națională a Funcționarilor
Publici, organ de specialitate al administrației publice centrale care
are ca misiune asigurarea aplicării strategiei și a Programului de
guvernare în domeniul managementului funcției publice și al
funcționarilor publici. În îndeplinirea rolului său, instituția
menționată îndeplinește atribuții în domenii precum managementul
funcției publice și al funcționarilor publici, gestionarea de programe
în domeniul funcției publice sau monitorizarea și controlul
activităților referitoare la funcția publică și la funcționarii publici.
1.2. Manualul de identitate vizuală
Manualul de identitate vizuală reprezintă un sistem de instrucțiuni,
reguli și recomandări ce au rolul de a păstra coerența și unitatea unei
mărci din punct de vedere grafic. Recunoașterea unei mărci se
asigură printr-o comunicare consecventă care, de altfel, transmite un
mesaj de profesionalism, forță și încredere.
Orice material de comunicare, adresat publicului intern sau extern,
trebuie să conțină elementele de identitate ETICA. Aceste reguli și
recomandări trebuie urmate celor care fac parte din procesul de
planificare, creare, producție și implementare pentru orice material
de comunicare, intern sau extern.
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2.Brand Manifesto
CINSTE

Prin atingerea unui grad cât mai ridicat al transparenței.

PROBITATE

Prin cunoașterea și înțelegerea standardelor etice.

ONESTITATE

Prin asumarea și trăirea activă a culturii responsabilității.
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3.Semnătură vizuală
3.1. Logo
Semnificație
Logo-ul ETICA are la bază un simbol pe cât de puternic pe atât de ușor
de recunoscut: umbrela. Aceasta are rolul de a ne proteja, ne oferă
siguranță, dar are și rol unificator. Ne strângem sub aceeași umbrelă:
suntem uniți de un singur standard, aceleași norme.
La nivel simbolic, umbrela stilizată reprezintă standardele etice și de
conduită, protejează atât activitatea funcționarilor publici cât și
publicul. ETICA este precum o umbrelă ce apără cetățenii de fapte de
abuz sau corupție și îi ajută pe funcționari să ia decizii etice.
Compoziție
Logo-ul ETICA este compus dintr-un logotype (numele mărcii sub
formă de text), logo mark, “umbrela”, integrat în numele mărcii și
slogan. Fontul folosit pentru numele mărcii este unul personalizat și
are la bază fontul Ubuntu, mai multe litere fiind modificate în acest
scop. Liniile fluide și capetele rotunjite, împreună cu forma
umbrelei, îți dau senzația de protecție, standarde, calm, deschidere
și sinceritate.
Sloganul comprimă viziunea și misiunea proiectului. Acesta va fi
utilizat doar împreună cu logo-ul ETICA, doar pe documentele și
materialele ce oferă suficient spațiu pentru ca sloganul să fie lizibil
iar logo-ul să poată fi afișat cel puțin la dimensiunea minimă pentru
varianta cu slogan.
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Paletă de culori
Logo-ul ETICA are trei culori de bază: roșu (umbrela), negru
(logotype) și gri (text ANFP). Toate culorile din paletă au un
corespondent CMYK și RGB. Acestea vor fi utilizate în concordanță cu
standardele grafice, respectiv: CMYK pentru materiale tipărite, RGB
pentru web și materiale digitale.
Pentru o imagine de fundal ce folosește o culoare deschisă va fi
folosit logo-ul în varianta standard: roșu (umbrela), negru (logotype)
și gri (text ANFP).
Pentru o imagine de fundal ce folosește o culoare închisă va fi folosit
logo-ul la o singură culoare (alb) sau varianta standard modificată:
roșu (umbrela), alb (logotype) și alb (text ANFP).
Ca regulă generală, varianta standard are prioritate în elaborarea
tuturor materialelor. Dacă specificațiile tehnice cer acest lucru,
printare alb-negru, serigrafie, co-branding, se poate folosi varianta
logo-ului la o singură culoare: alb sau negru.
În ceea ce privește culoare sloganului ETICA, acesta va avea
întotdeauna culoarea pe care o are și umbrela.
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Pentru a asigura o lizibilitate corespunzătoare, logo-ul ETICA nu
poate avea o dimensiune mai mică de 8 mm lățime pentru varianta
fără slogan. O dimensiune atât de redusă va fi utilizată doar atunci
când situația o impune: personalizare pixuri, usb-uri, alte materiale
de mici dimensiuni.
Pentru varianta cu slogan, dimensiunea minimă pentru logo este de
15 mm lățime.
Poziționare
Logo-ul ETICA trebuie să se integreze armonios cu celelalte elemente
grafice și, în plus, trebuie să se țină cont în poziționarea sa de
manualul de identitate vizuală POCA, manualul de identitate vizuală
pentru Instrumente Structurale și ghidul de identitate vizuală a
Guvernului României.
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Distanța de siguranță
Pentru a asigura un impact vizual cât mai mare, logo-ul are nevoie de
o distanță de siguranță pe toate laturile sale. Această zonă nu trebuie
să conțină niciun alt element: texte, margini de fotografii, alte
obiecte grafice, îndoituri sau tăieturi din ștanță. Distanța de
siguranță trebuie respectată inclusiv la poziționarea logo-ului în
apropierea unei margini.
Logo-ul trebuie să aibă pe fiecare din cele 4 laturi un spațiu liber egal
cu dimensiunea literei “e” din logo.
Situații nepermise
În nicio situație, logo-ul ETICA nu poate fi deformat, modificat sau
alterat, inclusiv prin adăugarea de elemente. Imaginile de fundal pe
care este afișat logo-ul trebuie să ofere un contrast suficient de
puternic pentru ca acesta să fie vizibil, să nu fie încărcate sau să
conțină alte elemente grafice. Logo-ul nu poate fi evidențiat prin
efecte grafice cum ar fi umbre, halouri sau orice alt efect, inclusiv
cele 3D.
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

folosiți alte culori
deformați logo-ul
adăugați alte elemente
adăugați efecte grafice
utilizați un fundal necorespunzător
utilizați un fundal prea încărcat
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Co-branding
În situațiile de co-branding, logo-ul ETICA va fi poziționat alături de
sigla partenerilor, conform manualelor de identitate vizuală ale
acestor instituții.
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3.1. Slogan
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Mesajul sloganului “Schimbarea în bine ține de tine!” este o
continuare firească a semnificației logo-ului. Susținuți și inspirați de
standardele etice fiecare dintre noi poate contribui la schimbarea în
bine a societății și a administrației publice. Este un mesaj pozitiv,
inspirațional, ce ne încurajează să luam decizii deontologice,
corecte. Ne oferă încredere într-un viitor mai bun.
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4.Fotografii
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Din punct de vedere compozițional, fotografiile vor conține personaje
îmbrăcate office care zâmbesc, care transmit încredere, siguranță și
profesionalism. Nu este permisă folosirea fotografiilor care vin în
contradicție cu mesajul transmis de ETICA, de exemplu: birou plin de
documente dezorganizate, haotice, oameni obosiți, fețe extenuate și
plictisite, posturi care transmit stres, nervi. Culorile predominante
vor fi cele reci, pentru a transmite seriozitate și profesionalism.
Fotografiile vor fi realizate de fotografi profesioniști sau vor fi
cumpărate din bănci de imagine. Folosirea fotografiilor fără drepturi
de autor este interzisă.
Nu utilizați fotografii irelevante pentru ETICA.
Nu utilizați fotografii fără drepturi de autor.
Nu utilizați fotografii de proastă calitate.
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5.Fonturi
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Familia de fonturi
Pentru a facilita realizarea și citirea materialelor, precum și pentru a
crea unitate în modul de prezentare a mesajelor, toate documentele
și materialele de comunicare vor fi redactate folosind o singură
familie de fonturi: Trebuchet MS.
Pentru titluri și capitole vor fi utilizate Trebuchet MS Regular și
Trebuchet MS Bold, iar pentru textul propriu-zis, subtitluri, note,
citate sau alte forme de text se vor folosi Trebuchet MS Regular, Italic
și Bold Italic.
Stil și formatare
În redactarea documentelor vor fi folosite mereu diacritice și se va
evita utilizarea majusculelor (all caps).
Pentru un echilibru estetic între titluri și text, se recomandă ca
dimensiunea în puncte a titlurilor să fie de 2.5 ori mai mare față de
dimensiunea în puncte a textului. De exemplu, titlurile vor fi scrise
cu Trebuchet MS Bold 30 puncte, în timp ce textul va fi scris cu
Trebuchet MS Regular 12 puncte.
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Titluri, subtitluri și text - Trebuchet MS
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Trebuchet MS Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Trebuchet MS Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Trebuchet MS Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Trebuchet MS Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Titlu - Trebuchet MS Bold 30 pt
www.poca.ro

Text - Trebuchet MS Regular 12 pt

6.Materiale tipărite
6.1. Cărți de vizită
Cărțile de vizită vor fi structurate pe 4 secțiuni distincte, distribuite
pe verticală, de sus în jos:
1. Spațiu logo instituție/achizitor;
2. Spațiu detalii nume și funcție;
3. spațiu detalii contacte;
4. spațiu logo ETICA.

Prenume Nume
Funcție

First Name Surname
Position

Email: nume@email.ro
Tel: +40 123 456 678
Adresă: Lorem ipsum

Email: name@email.ro
Tel: +40 123 456 678
Adresă: Lorem ipsum

www.poca.ro
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6.2. Plicuri corespondență
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Plicurile vor fi structurate pe 4 secțiuni distincte:
1. Spațiu logo instituție/achizitor;
2. Spațiu liber pentru completarea informațiilor privind destinatarul
corespondenței scrise;
3. Spațiu detalii contact expeditor;
4. Spațiu logo ETICA.
Textul din secțiunea 3 va fi monocrom și scris cu utilizarea fontului
Trebuchet MS Regular.

EXPEDITOR:
Nume: Prenume Nume
Adresă: Lorem ipsum
Tel: +40 123 456 678
Email: nume@email.ro

DESTINATAR:
Nume: Prenume Nume
Adresă: Lorem ipsum
Tel: +40 123 456 678
Email: nume@email.ro

Plic DL

www.poca.ro
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EXPEDITOR:
Nume: Prenume Nume
Adresă: Lorem ipsum
Tel: +40 123 456 678
Email: nume@email.ro

DESTINATAR:
Nume: Prenume Nume
Adresă: Lorem ipsum
Tel: +40 123 456 678
Email: nume@email.ro
Plic C5
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EXPEDITOR:
Nume: Prenume Nume
Adresă: Lorem ipsum
Tel: +40 123 456 678
Email: nume@email.ro

DESTINATAR:
Nume: Prenume Nume
Adresă: Lorem ipsum
Tel: +40 123 456 678
Email: nume@email.ro

Plic C4
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6.3. Invitații
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Invitațiile vor fi personalizate pentru printare pe o singură față, iar
elementele specifice identității vizuale vor trebui să se integreze
armonios. Textul din corpul invitației va fi scris monocrom, fiind
permisă cel mult o variație a culorilor și va fi folosit fontul Trebuchet
MS Regular.

TITLU
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam
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TITLU
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
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6.4. Comunicate
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Comunicat de presă
Data

Titlul comunicatului

www.poca.ro

6.5. Informări
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Despre proiect
Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.
Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.
Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

@anfp.gov.ro
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6.6. Foaie de antet
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E: nume@email.ro
T: +40 123 456 678
A: Lorem ipsum

Lorem Ipsum

www.poca.ro

7.Materiale promotionale
Din punct de vedere cromatic, în realizarea materialelor
promoționale vor fi folosite culorile roșu, galben și albastru, având în
vedere mereu cele 3 manuale de identitate vizuală cu care trebuie să
fie în concordanță (POCA, Instrumente Structurale, Guvernul
României). Declinarea elementelor grafice pe diverse formate ale
materialelor promoționale va fi făcută prin rearanjarea elementelor
și nu prin distorsionarea lor.
7.1. Banner
Banner-ul va include următoarele elemente: siglele obligatorii
(logo-ul Uniunii Europene, logo-ul Guvernului României, logo-ul
Instrumentelor Structurale în România, logo-ul Programului
Operațional Capacitate Administrativă), titlul proiectului și codul de
identificare al acestuia, sintagma „Proiect cofinanțat din Fondul
Social
European
prin
Programul
Operațional
Capacitate
Administrativă 2014-2020!”, denumirea evenimentului și a
organizatorului.

www.poca.ro
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Programul Operațional Capacitate Administrativă

Competența face diferența!

Introduceți poza aici

SE VA INSERA O IMAGINE REPREZENTATIVĂ/SUGESTIVĂ A PROIECTULUI RESPECTIV

ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita
din Administrație
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Cod SIPOCA 63/ MySMIS 119741
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Banner română

www.poca.ro
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Programul Operațional Capacitate Administrativă

Competența face diferența!

Introduceți poza aici

A REPRESENTATIVE / SUGGESTIVE IMAGE OF THE PROJECT WILL BE INSERTED

ETICA - Efficiency, Transparency and Interest for Conduct
in Administration
National Agency of Civil Servants
Code SIPOCA 63/ MySMIS 119741
Project co-financed under the European Social Fund through Operational Programme Administrative Capacity 2014-2020!

Banner engleză

www.poca.ro

7.2. Roll-up
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Roll-up-ul va include următoarele elemente: siglele obligatorii
(logo-ul Uniunii Europene, logo-ul Guvernului României, logo-ul
Instrumentelor Structurale în România, logo-ul Programului
Operațional Capacitate Administrativă), titlul proiectului și codul de
identificare al acestuia, sintagma „Proiect cofinanțat din Fondul
Social
European
prin
Programul
Operațional
Capacitate
Administrativă 2014-2020!”, denumirea evenimentului și a
organizatorului.
7.3. Flyer
Pe pagina-față a flyerului vor apărea siglele obligatorii: sigla Uniunii
Europene, a Guvernului României, sigla Programului Operațional
Capacitate Administrativă și a Instrumentelor Structurale.
Pe ultima pagină a flyerului se va plasa o casetă tehnică, ce va
conține următoarele elemente: titlul proiectului, denumirea
beneficiarului, data publicării, textul „Conținutul acestui material nu
reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau
a Guvernului României”; totodată, textul: „Proiect cofinanțat din
Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020!”. Este obligatorie existența unei mențiuni
vizibile cu textul „Material distribuit gratuit”.

www.poca.ro

26
Programul Operațional Capacitate Administrativă

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Competența face diferența!

SE VA INSERA O IMAGINE REPREZENTATIVĂ / SUGESTIVĂ A PROIECTULUI RESPECTIV

Roll-up română

Competența face diferența!

SE VA INSERA O IMAGINE REPREZENTATIVĂ / SUGESTIVĂ A PROIECTULUI RESPECTIV

ETICA - Eficiență, Transparență și Interes
pentru Conduita din Administrație

ETICA - Eficiență, Transparență și Interes
pentru Conduita din Administrație

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Cod SIPOCA 63/ MySMIS 119741

Cod SIPOCA 63/ MySMIS 119741

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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Programul Operațional Capacitate Administrativă

Competența face diferența!

Roll-up engleză

Competența face diferența!

A REPRESENTATIVE / SUGGESTIVE IMAGE OF THE PROJECT WILL BE INSERTED

A REPRESENTATIVE / SUGGESTIVE IMAGE OF THE PROJECT WILL BE INSERTED

ETICA - Efficiency, Transparency and Interest
for Conduct in Administration

ETICA - Efficiency, Transparency and Interest
for Conduct in Administration

National Agency of Civil Servants

National Agency of Civil Servants

Code SIPOCA 63/ MySMIS 119741

Code SIPOCA 63/ MySMIS 119741

Project co-financed under the European Social Fund through
Operational Programme Administrative Capacity 2014-2020!

Project co-financed under the European Social Fund through
Operational Programme Administrative Capacity 2014-2020!

www.poca.ro
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Programul Operațional Capacitate Administrativă

Competența face diferența!

Inserați poza
aici

SE VA INSERA O IMAGINE REPREZENTATIVĂ / SUGESTIVĂ A PROIECTULUI RESPECTIV

Denumirea
evenimentului
Subtitlu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed lobortis
ornare dui, non gravida velit finibus et. Fusce suscipit lacinia semper.
Morbi mattis ex vel justo volutpat venenatis. Fusce consectetur
maximus laoreet. Phasellus et pharetra nunc, nec efficitur magna.
Morbi et fringilla ipsum. Fusce ac nibh turpis. Nam et mattis dui, quis
aliquam diam. In eget neque pharetra, semper nisi eu, porttitor
ipsum. Pellentesque lacus nisi, tincidunt id consectetur non,
scelerisque vel justo. Nullam congue vitae nisl in lobortis. Maecenas

Subtitlu
Integer id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur
mollis dui, nec dapibus ante rhoncus non. Cras quis justo non orci
dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis, eu dapibus sapien
fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo
rhoncus in. Mauris a faucibus enim, id maximus nunc. Donec aliquet
ligula augue, ut rutrum ligula dapibus ut. Duis vitae tortor in quam
dignissim imperdiet. Pellentesque placerat sed ligula sed lobortis.
Donec hendrerit ullamcorper iaculis. Fusce maximus eget neque
hendrerit tristique. Aliquam blandit non tortor et porttitor. Nunc ac
tempus lectus, at finibus magna. Duis eu pulvinar risus, eget sodales
sem. Aliquam in ante accumsan, blandit metus sed, viverra libero.

Subtitlu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed lobortis
ornare dui, non gravida velit finibus et. Fusce suscipit lacinia semper.
Morbi mattis ex vel justo volutpat venenatis. Fusce consectetur
maximus laoreet. Phasellus et pharetra nunc, nec efficitur magna.
Morbi et fringilla ipsum. Fusce ac nibh turpis. Nam et mattis dui, quis
aliquam diam. In eget neque pharetra, semper nisi eu, porttitor
ipsum. Pellentesque lacus nisi, tincidunt id consectetur non,
scelerisque vel justo. Nullam congue vitae nisl in lobortis. Maecenas

Subtitlu
Integer id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur
mollis dui, nec dapibus ante rhoncus non. Cras quis justo non orci
dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis, eu dapibus sapien
fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo
rhoncus in. Mauris a faucibus enim, id maximus nunc. Donec aliquet
ligula augue, ut rutrum ligula dapibus ut. Duis vitae tortor in quam
dignissim imperdiet. Pellentesque placerat sed ligula sed lobortis.
Donec hendrerit ullamcorper iaculis. Fusce maximus eget neque
hendrerit tristique. Aliquam blandit non tortor et porttitor. Nunc ac
tempus lectus, at finibus magna. Duis eu pulvinar risus, eget sodales

Subtitlu
Integer id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur
mollis dui, nec dapibus ante rhoncus non. Cras quis justo non orci
dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis, eu dapibus sapien
fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo
rhoncus in. Mauris a faucibus enim, id maximus nunc. Donec aliquet
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Subtitlu
Integer id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur
mollis dui, nec dapibus ante rhoncus non. Cras quis justo non orci
dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis, eu dapibus sapien
fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo
rhoncus in. Mauris a faucibus enim, id maximus nunc. Donec aliquet
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed lobortis
ornare dui, non gravida velit finibus et. Fusce suscipit lacinia semper.
Morbi mattis ex vel justo volutpat venenatis. Fusce consectetur
maximus laoreet. Phasellus et pharetra nunc, nec efficitur magna.
Morbi et fringilla ipsum. Fusce ac nibh turpis. Nam et mattis dui, quis
aliquam diam. In eget neque pharetra, semper nisi eu, porttitor
ipsum. Pellentesque lacus nisi, tincidunt id consectetur non,
scelerisque vel justo. Nullam congue vitae nisl in lobortis. Maecenas

A REPRESENTATIVE / SUGGESTIVE IMAGE OF THE PROJECT WILL BE INSERTED

Event
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Subtitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed lobortis
ornare dui, non gravida velit finibus et. Fusce suscipit lacinia semper.
Morbi mattis ex vel justo volutpat venenatis. Fusce consectetur
maximus laoreet. Phasellus et pharetra nunc, nec efficitur magna.
Morbi et fringilla ipsum. Fusce ac nibh turpis. Nam et mattis dui, quis
aliquam diam. In eget neque pharetra, semper nisi eu, porttitor
ipsum. Pellentesque lacus nisi, tincidunt id consectetur non,
scelerisque vel justo. Nullam congue vitae nisl in lobortis. Maecenas

Subtitle
Integer id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur
mollis dui, nec dapibus ante rhoncus non. Cras quis justo non orci
dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis, eu dapibus sapien
fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo
rhoncus in. Mauris a faucibus enim, id maximus nunc. Donec aliquet
ligula augue, ut rutrum ligula dapibus ut. Duis vitae tortor in quam
dignissim imperdiet. Pellentesque placerat sed ligula sed lobortis.
Donec hendrerit ullamcorper iaculis. Fusce maximus eget neque
hendrerit tristique. Aliquam blandit non tortor et porttitor. Nunc ac
tempus lectus, at finibus magna. Duis eu pulvinar risus, eget sodales
sem. Aliquam in ante accumsan, blandit metus sed, viverra libero.

Subtitle
Integer id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur
mollis dui, nec dapibus ante rhoncus non. Cras quis justo non orci
dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis, eu dapibus sapien
fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo
rhoncus in. Mauris a faucibus enim, id maximus nunc. Donec aliquet
ligula augue, ut rutrum ligula dapibus ut. Duis vitae tortor in quam
dignissim imperdiet. Pellentesque placerat sed ligula sed lobortis.
Donec hendrerit ullamcorper iaculis. Fusce maximus eget neque
hendrerit tristique. Aliquam blandit non tortor et porttitor. Nunc ac
tempus lectus, at finibus magna. Duis eu pulvinar risus, eget sodales

Subtitle
Integer id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur
mollis dui, nec dapibus ante rhoncus non. Cras quis justo non orci
dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis, eu dapibus sapien
fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo
rhoncus in. Mauris a faucibus enim, id maximus nunc. Donec aliquet
ligula augue, ut rutrum ligula dapibus u.t.
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Subtitle
Integer id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur
mollis dui, nec dapibus ante rhoncus non. Cras quis justo non orci
dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis, eu dapibus sapien
fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo
rhoncus in. Mauris a faucibus enim, id maximus nunc. Donec aliquet
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Pe primul slide vor apărea în mod obligatoriu: sigla Uniunii Europene,
a Guvernului României, sigla Programului Operațional Capacitate
Administrativă și a Instrumentelor Structurale, conform regulilor
menționate în prezentul manualele de identitate vizuală.
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8.Materiale digitale
Materialele digitale trebuie să urmărească linia generală de design
ETICA. Elementele grafice vor fi utilizate în spațiul de culoare RGB și
vor fi adaptate prin rearanjare și nu prin distorsionare pentru diverse
formate online. Spațiul de expunere nu va fi încărcat în mod inutil,
iar informația prezentată va fi structurată cât mai clar și mai concis
posibil.

8.1. Corespondență electronică
Stimate domn,
Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla

Prenume Nume
Funcție
E: nume@email.ro
T: +40 123 456 678
A: Lorem ipsum
Site: www.
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8.2. Template prezentare PPT
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Pe primul slide vor apărea siglele obligatorii: sigla Uniunii Europene,
a Guvernului României, sigla Programului Operațional Capacitate
Administrativă și a Instrumentelor Structurale.
Pe ultimul slide va fi plasată o casetă tehnică, ce va conține
următoarele elemente: titlul proiectului, finanțatorul, textul
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”; textul:
„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!”.
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Titlul proiectului: ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru
Conduita din Administrație
Codul proiectului: SIPOCA 63/ MySMIS 119741
Denumirea beneficiarului: Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Data publicării: noiembrie 2019

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Material distribuit gratuit

www.poca.ro

9.Volum ETICA
Pe prima copertă vor apărea siglele obligatorii: sigla Uniunii Europene,
a Guvernului României, sigla Programului Operațional Capacitate
Administrativă și a Instrumentelor Structurale, conform regulilor
menționate în prezentul manualele de identitate vizuală.
Pe ultima copertă se va plasa o casetă tehnică, ce va conține
următoarele elemente: titlul proiectului, codul proiectului, denumirea
beneficiariului, data publicării, textul „Conținutul acestui material nu
reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României”; totodată, textul: „Proiect cofinanțat din
Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020!”. În plus, va fi asigurată existența unei
mențiuni vizibile cu textul „Material distribuit gratuit”.
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ETICA: reguli, practici și experiențe
naționale și internaționale
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Titlul proiectului: ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru
Conduita din Administrație
Codul proiectului: SIPOCA 63/ MySMIS 119741
Denumirea beneficiarului: Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Date contact: Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, Bucureşti,
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
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10.Raport sintetic
Pe prima copertă vor apărea siglele obligatorii: sigla UE, a Guvernului
României, sigla POCA și a Instrumentelor Structurale, conform
regulilor menționate în prezentul manual.
Pe ultima copertă va exista o casetă tehnică cu următoarele
elemente: titlul proiectului, codul proiectului, denumirea
beneficiarului, data publicării, textul „Conținutul acestui material nu
reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau
a Guvernului României”.
Deasupra casetei tehnice, pe ultima copertă va apărea textul:
„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!”.
Mențiunea „Material distribuit gratuit” este obligatorie.
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RAPORT SINTETIC
Integer id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur mollis dui, nec dapibus
ante rhoncus non. Cras quis justo non orci dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis,
eu dapibus sapien fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo rhoncus
in. Mauris a faucibus enim, id maximus nunc. Donec aliquet ligula augue, ut rutrum ligula
dapibus ut. Duis vitae tortor in quam dignissim imperdiet. Pellentesque placerat sed ligula sed
lobortis. Donec hendrerit ullamcorper iaculis. Fusce maximus eget neque hendrerit tristique.
Aliquam blandit non tortor et porttitor. Nunc ac tempus lectus, at finibus magna. Duis eu
pulvinar risus, eget sodales sem. Aliquam in ante accumsan, blandit metus sed, viverra libero.
Integer id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur mollis dui, nec dapibus
ante rhoncus non. Cras quis justo non orci dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis,
eu dapibus sapien fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo rhoncus
in. Mauris a faucibus enim, id maximus nunc. Donec aliquet ligula augue, ut rutrum ligula
dapibus ut. Duis vitae tortor in quam dignissim imperdiet. Pellentesque placerat sed ligula sed
lobortis. Donec hendrerit ullamcorper iaculis. Fusce maximus eget neque hendrerit tristique.
Aliquam blandit non tortor et porttitor. Nunc ac tempus lectus, at finibus magna. Duis eu
pulvinar risus, eget sodales sem. Aliquam in ante accumsan, blandit metus sed, viverra libero.
Integer id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur mollis dui, nec dapibus
ante rhoncus non. Cras quis justo non orci dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis,
eu dapibus sapien fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo rhoncus
in. Mauris a faucibus enim, id maximus nunc. Donec aliquet ligula augue, ut rutrum ligula
dapibus ut. Duis vitae tortor in quam dignissim imperdiet. Pellentesque placerat sed ligula sed
lobortis. Donec hendrerit ullamcorper iaculis. Fusce maximus eget neque hendrerit tristique
nteger id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur mollis dui, nec dapibus
ante rhoncus non. Cras quis justo non orci dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis,
eu dapibus sapien fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo rhoncus

Integer id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur mollis dui, nec dapibus
ante rhoncus non. Cras quis justo non orci dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis,
eu dapibus sapien fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo rhoncus
in. Mauris a faucibus enim, id maximus nunc. Donec aliquet ligula augue, ut rutrum ligula
dapibus ut. Duis vitae tortor in quam dignissim imperdiet. Pellentesque placerat sed ligula sed
lobortis. Donec hendrerit ullamcorper iaculis. Fusce maximus eget neque hendrerit tristique.
Aliquam blandit non tortor et porttitor. Nunc ac tempus lectus, at finibus magna. Duis eu
pulvinar risus, eget sodales sem. Aliquam in ante accumsan, blandit metus sed, viverra libero.
Integer id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur mollis dui, nec dapibus
ante rhoncus non. Cras quis justo non orci dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis,
eu dapibus sapien fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo rhoncus
in. Mauris a faucibus enim, id maximus nunc. Donec aliquet ligula augue, ut rutrum ligula
dapibus ut. Duis vitae tortor in quam dignissim imperdiet. Pellentesque placerat sed ligula sed
lobortis. Donec hendrerit ullamcorper iaculis. Fusce maximus eget neque hendrerit tristique.
Aliquam blandit non tortor et porttitor. Nunc ac tempus lectus, at finibus magna. Duis eu
pulvinar risus, eget sodales sem. Aliquam in ante accumsan, blandit metus sed, viverra libero
nteger id sollicitudin lorem. Vivamus at varius magna. Fusce efficitur mollis dui, nec dapibus
ante rhoncus non. Cras quis justo non orci dapibus viverra. Aliquam maximus suscipit turpis,
eu dapibus sapien fermentum eget. Vestibulum porttitor neque justo, at ultricies leo rhoncus
in. Mauris a faucibus enim, id maximus nunc. Donec aliquet ligula augue, ut rutrum ligula
dapibus ut. Duis vitae tortor in quam dignissim imperdiet. Pellentesque placerat sed ligula sed
lobortis. Donec hendrerit ullamcorper iaculis. Fusce maximus eget neque hendrerit tristique.
Aliquam blandit non tortor et porttitor. Nunc ac tempus lectus, at finibus magna. Duis eu
pulvinar risus, eget sodales sem. Aliquam in ante accumsan, blandit metus sed, viverra.
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11.Raport norme
Raportul privind respectarea normelor de conduită de către
funcționarii publici trebuie să asigure o integrare armonioasă a
elementelor specifice identității vizuale ETICA și, în plus, trebuie să
fie aliniate cu manualul de identitate vizuală POCA, manualul de
identitate vizuală pentru Instrumente Structurale și ghidul de
identitate vizuală a Guvernului României.
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Lorem ipsum
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