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1. Tipul raportului de progres: 
 
Însoțește cererea de rambursare nr. CR1/14.12.2018 

 

2. Perioada de raportare: de la data de 01.06.2018 până la data de 30.11.2018 
 

3. Identificarea 
3.1 Denumirea Beneficiarului: JUDEȚUL BRAȘOV 
3.2 Titlul Proiectului: „Thematic Trail Trigger - ThreeT” 
3.3 Programul de Cooperare: INTERREG EUROPE, Apelul 3  
3.4 Cod proiect: PGI05391 

 
 

In data de 07 Iunie 2018 Impreuna cu Lead Partnerul-ul am stabilit o sesiune de 

comunicare via Skype pentru a discuta detaliile proiectului si necesitățile fiecărui partener 

în parte. Agenda discuțiilor a inclus: 

a) Cunoașterea lead parterului cu partenerul de proiect 
b) Discuții pe marginea draftului de Acord de Parteneriat în vederea semnării acestuia 
c) Bugetul individual și instrucțiuni de raportare  
d) Planul de lucru pentru Semestrul 1  
e) Activități viitoare: Confirmarea Tematicii Traseului ales de fiecare partener / 

Analiza teritorială / Politica publică aleasă pentru a fi actualizată / Formarea 
grupului de stakeholderi 

f) Aranjamente pentru Conferința inițială / Prima întâlnire a Comitetului Director  / 
Primul workshop tehnic  
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În vederea definitivării actelor pentru echipa de proiect am solicitat de la partenerul lider 

termeni de referință pentru pozițiile membrilor în echipa de proiect.  

 

In cursul lunii Iunie s-a semnat  de către partenerul de proiect PP7 (Consiliul Județean 

Brașov) Acordul de Parteneriat având atașate bugetul total al proiectului si bugetul 

final al partenerului PP7. La finalul lunii Iulie 2018 am primit Acordul de Parteneriat 

semnat de toti partenerii si Contractul Partenerului Lider cu Interreg Europe. La acest 

moment s-au demarat activitațile interne de nominalizare a echipei de proiect, de 

aprobare a bugetului proiectului si de pregatire a activitatilor Semestrului 1. 

 

Ca partener de proiect, pentru a avea o imagine de ansamblu mai detaliată asupra 

proiectului, am decis amanarea procesului de selecție pentru a recruta expertul / experții 

externi, ulterior întâlnirii de la Livorno pentru Conferința plenară inițială organizată în 

paralel cu prima întâlnire a Comitetului Director și primul workshop tehnic, întîlnire ce a 

fost planificată pentru 25 – 26.09.2018. Din același motiv, până la acea dată, nu am 

organizat nici întâlnirea pentru selecția și validarea grupului de stakeholderi si pentru 

stabilirea cu acestia a modului de lucru pentru revizuirea strategiei de proiect și a 

activitatilor planificate si pentru prezentarea graficul Gantt actualizat și a posibilului 

protocol de cooperare.  

 

In luna Septembrie 2018, ulterior primirii dispozitiilor de numire ca membru in echipa de 

implementare a proiectului ”Thematic Trail Trigger”, am organizat kick-off meeting cu 

echipa de proiect cu următoarea agendă: 

 prezentarea proiectul cu accent pe termenele și rezultate care trebuie atinse (spre 

consultare Schema Logică a proiectului, Sumarul proiectului, Planul de activități ale 

proiectului în Semestrul 1 si 2, Manualul Interreg Europe, Cererea de finantare, 

Manualul de Identitate Vizuală) 

 Prezentarea echipei și atribuțiilor fiecăruia (dispoziția UIP) 

 Modul de lucru al echipei 

 Workshop n.1 & Steering Committee n.1  de la Livorno (template prezentare) 

 Organizare întâlnire stakeholderi  

 Întocmire documente management UIP  

 Contractarea unui expert extern (atributii posibile expert extern) 

 

Pentru întâlnirea de la Livorno am pregătit prezentarea partenerului PP7. La această 

întâlnire au participat managerul de proiect si expertul tehnic senior.  Atașăm prezentului 

raport de progres raportul de deplasare și glossarul de termeni.  

In cursul lunii octombrie 2018 am primit de la liderul de proiect variantele editabile ale 

materialelor promotionale ale proiectului pe modelul cărora am pregătit pentru  
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In această perioadă s-a lucrat și la Analiza Teritorială pe modelul oferit de Partnerul lider 

- identificarea contextului local, bazat pe date statistice reale și cât mai actuale, și 

identificarea exemplelor de bună practică care vor fi prezentate partenerilor europeni, și 

în data de 30.10.2018 a fost organizată prima întâlnire cu organizatiile propuse să facă 

parte din grupul de stakeholderi și implict să participe la toate activitățile  Fazei 1 de 

proiect (analiza contextului local, vizite de studiu și semniarii, mese rotude locale, 

pregătirea planului de acțiune), respectiv Fazei 2 la implementarea acțiunilor 

planificate, conectate strategic cu accesul la oportunitațile de finanțare ale Fondurilor 

Structurale sau altor resurse național, regionale sau locale.  

Ca urmare a primei întâlniri a stakeholderilor participanții atrași de ideea de proiect și 

dornici să se implice în implementarea acestuia au fost rugați să completeze ”Fișa 

stakeholderilor” un document primar pentru identificarea exemplelor de bune practici 

oferite de partenerul PP7, care are totodată rol de consimțământ pentru a fi considerați 

stakeholderi oficiali ai proiectului ThreeT și prin urmare implicați activ în activități, în 

diferite etape. 

In luna decembrie 2018 s-a demarat activitatea de documentare a bunelor practici pe 

modelul furnizat de partenerul lider și a instructiunilor oferite la prima întâlnire de la 

Livorno.  

In această perioadă documentele importante ale proiectului (sumar proiect, buget, 

planificare), inclusiv newsletter-ul nr.1 au fost traduse in lb. Română. 

  

In vederea unei bune comunicări pentru înlesnirea circulatiei tuturor informatiilor și 

implementarea cu succes a proiectului comunicăm pe grup de email cu echipa de proiect 

și cu stakeholderii identificați.   

Pe site-ul web al partenerului www.judbrasov.ro am creat o secțiune ThreeT 2018-2022, 

cu informații despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului. Ulterior conferinței de 

presă care va avea loc în luna Ianuarie 2019 vor fi afișate și indicatoare vizibile (afișe, 

panouri roll-up). Totdată a fost creat și un cont social media dedicat proiectului: 

https://www.facebook.com/ThreeTBrasov/ unde vor fi publicate informații despre proiect 

și despre implementarea acestuia și membrii din grupul țintă vor fi invitati să adere la 

acest grup și să urmărească postările proiectului.  Postările pe site-ul CJBV si pe contul de 

social media va conține link-uri către toate site-urile partenere. 

 

 

Alina Szasz  

Manager Proiect  

 

14.12.2018 
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