
Fişa de măsură “Strategie de branding” 

 

Titlu măsură: Definirea şi implementarea în parteneriat a Strategiei de branding a Ţinutului 

Haiducilor 

Cod măsură: 16–M16.7/6B 

Tipul măsurii: SERVICII 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

Ţinutul Haiducilor nu dispune de un brand “comercial” – în sensul unui brand care să 

poată fi folosit de către organizaţiile care activează în sectoarele prioritare (agricultură, 

industrie alimentară, turism şi meşteşuguri) ca şi etichetă de provenienţă şi ca şi atestat de 

calitate al produselor procesate local. 

Existenţa unui brand de tipul “Fabricat în Ţinutul Haiducilor” sau “Produs de haiduci” 

şi promovarea sa strategică pe pieţele ţintă ar putea contribui la o mai bună conştientizare 

a clienţilor potenţiali asupra beneficiilor achiziţiei de produse realizate în acest teritoriu. 

Măsura îşi propune să finanţeze identificarea brandului, elaborarea unei strategii de 

promovare a acestuia, animarea teritoriului pentru a convinge organizaţiile locale să adopte 

brandul şi implementarea strategiei prin intermediul unor campanii de promovare. 

Măsura are o abordare axată pe zonă (promovând un brand regional); ea contribuie, 

astfel, la rezolvarea problemelor P5, P6 și P11 identificate în analiza-diagnostic, prin 

eliminarea sau reducerea unora dintre punctele slabe menționate în analiza SWOT la 

secțiunile “Activități economice – agricultură”, “Turism şi meşteşuguri; patrimoniu cultural” 

şi “Organizare instituţională şi socială” – respectiv: 

• Dificultăți în a gândi proiecte în parteneriat; 

• Marea majoritate a ţăranilor nu îşi pot desface produsele pe pieţele locale, din cauza 

marketingului deficitar şi a problemelor de acces la client; 

• Lipsa unui brand regional bine cunoscut, care să asigure o percepţie de calitate asupra 

produselor locale din Ţinutul Haiducilor. 

Măsura valorifică unele dintre punctele tari menționate în analiza SWOT la secțiunea 

“Organizare instituţională şi socială” şi “Agricultură şi industrie alimentară” – respectiv: 

• Notorietatea “Ţinutului Haiducilor”, generată de implementarea precdentei strategii de 

dezvoltare locală; 

• Existenţa unei emulaţii pe plan local în ceea ce priveşte constituirea de cooperative şi 

grupuri de producători. 

Măsura contribuie, astfel, la atingerea obiectivelor O5, O6 și O11 din Strategia de 

dezvoltare locală. 

 

Contribuția măsurii la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

• Obiectiv de dezvoltare rurală: Obiectiv 3 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 

de muncă 

• Obiective specifice/locale ale măsurii:  

o Creşterea atractivităţii ofertei Ţinutului Haiducilor, prin promovarea unui brand 

regional specific; 



o Dezvoltarea sentimentului de identitate locală şi creşterea coeziunii GAL-ului. 

• Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: Prioritatea 

6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele 

rurale 

• Măsura corespunde obiectivelor art.  art. 5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

• Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  

o DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

• Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:   

o Inovare: constituirea de rețele care îşi promovează produsele sub un acelaşi brand 

regional este un concept nou în Ţinutul Haiducilor. Foarte probabil, implementarea 

măsurii va duce la apariţia unei culturi a cooperării între toţi partenerii implicați în 

proiect – aceştia vor simţi că aparțin unui “club exclusivist” și că lucrează împreună 

pentru a menține imaginea și calitatea produselor locale fabricate în regiune; 

o Mediu şi climă: una dintre valorile brandului regional va fi, cu siguranţă, grija faţă de 

mediu – promovată atât ca şi standard de performanţă pentru organizaţiile din Ţinutul 

Haiducilor, cât şi ca şi mod de comportament în viaţa de zi cu zi. 

• Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

o Parteneriatele beneficiare ale acestei măsuri pot fi beneficiari direcţi şi ai măsurii 16–

M16.4.a.1/3A “Lanţuri scurte”, cu care această măsură este complementară. 

• Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

o Măsura este sinergică cu măsurile 6–M6.2.a/6A “Investiţii în activităţi neagricole”,     6–

M6.2.b/6A “Tradiţii”, 7–M7.2.a/6B “Servicii sociale integrate” şi 7–M7.3.a/6C 

“Infrastructură broadband” şi 7–M7.5.a/6B “Infrastructură turistică mică”, toate 

contribuind la atingerea priorităţii 6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

În conformitate cu cele precizate în PNDR (p. 506), măsura creează valoare prin: 

• Capacitatea instituțională creată și consolidată prin parteneriate;  

• Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;  

• Identificarea unor soluții locale creative pentru problemele existente la nivel local;  

• Dezvoltarea identității locale; 

• Schimburi de experiență și bune practici inter-teritoriale și trans-naționale.  

Proiectele ce se vor finanţa în cadrul acestei măsuri generează plus-valoare pentru 

teritoriu, crescând notorietatea şi atractivitatea produselor din Ţinutul Haiducilor. Ea 

sprijină implementarea tuturor măsurilor care presupun comercializarea de produse (în 

speţă 16–M16.4.a.1/3A “Lanțuri scurte”, 6–M6.2.a/6A “Investiţii în activități neagricole” şi 

6–M6.2.b/6A “Tradiţii”). Ca atare, măsura “Strategie de branding” este extrem de relevantă 

pentru Strategia de dezvoltare locală, fiind o măsură suport pentru buna funcţionare a 

lanţului integrat “Agricultură şi agroturism”. 

Măsura este inovativă, mai ales în contextul în care: 

• nu există o submăsură corespondentă în PNDR; 

• nu există, la momentul de faţă, mărci regionale folosite ca etichete de provenienţă şi ca 

atestat de calitate al produselor locale din Ţintul Haiducilor. 

 

 

 



3. Trimiteri la alte acte legislative 

• R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 1407/2013; R (UE) nr. 215/2014; R (UE) nr. 1305/2013; 

R (UE) nr. 807/2014; R (UE) nr. 808/2014 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

• Beneficiari direcţi: 

o Un parteneriat care include ca şi membri, printre alţii (enumerarea este indicativă, nu 

exhaustivă): 

▪ Comune şi asociaţii ale acestora; 

▪ Cooperative, grupuri de producători, grupuri de fermieri şi fermieri individuali 

funcţionând pe teritoriul Ţinutului Haiducilor;  

▪ IMM-uri, PFA-uri şi întreprinderi individuale funcţionând pe teritoriul Ţinutului 

Haiducilor; 

▪ ONG-uri constituite pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor etc. 

• Beneficiari indirecţi: 

o Comunităţile locale din GAL Ţinutul Haiducilor. 

 

5. Tip de sprijin 

• Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate și efectiv plătite. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acţiuni eligibile 

• Realizarea unor studii şi definirea, pe această bază, a unui brand regional de tipul 

“Fabricat în Ţinutul Haiducilor” sau “Produs de haiduci”, care să funcţioneze ca o 

etichetă de provenienţă şi ca un atestat de calitate pentru diversele produse locale din 

Ţinutul Haiducilor; 

• Înregistrarea brandului la OSIM; 

• Elaborarea unei strategii de branding, pentru promovarea acestui brand pe pieţele ţintă 

(inclusiv a unui Manual de identitate vizuală al brandului); 

• Animarea teritoriului pentru a convinge organizaţiile locale să adopte brandul  

• Implementarea strategiei de branding prin intermediul unor campanii de promovare. 

NOTĂ: campaniile de promovare vor avea ca şi obiectiv conştientizarea consumatorilor şi a 

altor potenţiali parteneri interesaţi asupra existenţei brandului regional, asupra valorilor 

acestuia şi asupra standardelor de calitate pe care le promovează.  

 

Acţiuni neeligibile: Activităţi de promovare comercială, menită să stimuleze cumpărarea 

efectivă a unui anumit produs sau să promoveze un anumit producător. 

 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; 

• Costuri eligibile: 

o Costuri cu elaborarea studiilor şi a strategiilor de branding; costuri cu definirea 

brandului regional şi a Manualului de Identitate Vizuală; 

o Costuri de funcţionare a parteneriatelor: remunerarea coordonatorilor parteneriatului 

şi a animatorilor acestuia; 



o Costuri directe legate de implementarea strategiei de branding: costuri ale campaniilor 

de promovare ale brandurilor prin canale specifice (marketing online, panouri 

publicitare, marketing direct, campanii media etc.) 

 

8. Criterii de selecție: 

• Selecția proiectelor pentru această măsură va fi organizată pe baza următoarelor 

principii: 

o Organizarea de sesiuni anuale continue de depunere a proiectelor cu un buget anual 

predefinit, cu selecţie lunară/trimestrială; 

o Definirea unui prag minim de punctaj pentru ca proiectele să fie eligibile; 

o Acordarea de prioritate în evaluare/selecție proiectelor cu punctajul cel mai ridicat. 

• Prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce vor fi stabilite prin 

Ghidul solicitantului: 

o Parteneriate care regrupează producători care au beneficiat de formare în cadrul 

măsurilor “Ţărani lideri”; 

o Parteneriate care includ, pe lângă reprezentanţi ai mediului asociativ şi privat şi unităţi 

administrativ teritoriale sau asociaţii ale acestora; 

o Parteneriate care respectă, prin componenţa lor, principiul egalităţii de şanse şi al non-

discriminării; 

o Parteneriate care includ organizaţii care dezvoltă lanţuri scurte de desfacere a 

produselor pe pieţe locale. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

• Finanţarea pentru un proiect: 50.000 Euro; 

• Număr de proiecte estimate a se finanţa: 1; 

• Contribuţia publică nerambursabilă este, în acest context: 50.000 Euro; 

• Rata sprijinului este de: 100%  

• Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 1 an de la data primirii 

finanţării si include controlul implementării corecte. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

• Indicator: Număr de parteneriate care primesc direct sprijin pentru definirea şi 

implementarea strategiei de branding - 1 

• Indicator: Numărul de parteneri care utilizează brandul regional astfel definit - minim 20 

• Indicatorul specific LEADER – crearea de locuri de muncă - NA. 

 


