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Raportul de progres 

Nr. 02 din 19.06.2019 

 
 

 

1. Tipul raportului de progres: 

 

Însoțește cererea de rambursare nr. CR2/10453/ 19.06.2019 
 

2. Perioada de raportare: de la data de 01.12.2018 până la data de 31.05.2019 
 

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 perioada mentionata au fost parcurse mai multe etape/actiuni ale proiectului dupa cum urmeaza 

(categorii): 

A. Conferinta presa lansare proiect; 

B. Lucrul in comun cu stakeholderii; 

C. Intalniri cu partenerii proiectului; 

D. Participare la vizite de studiu; 

E. Livrabile realizate in cadrul proiectului; 

F. Materiale publicitare realizate si promovare; 

G. Contracte derulate. 

 

 

A. Conferinta presa lansare proiect: 

In 28 ian.  2019 a fost organizata Conferinta de presa lansare proiect.  

Conferinta a fost derulata la sediul beneficiarului (Consiliul Judetean Brasov). La aceasta conferinta 

au fost invitati sa participe reprezentanti media locala si corespondenti ai presei centrale. 

Participantii la conferinta au primit materiale de prezentare ale proiectului, respectiv dosar 

personalizat, agenda si un memory stick. Pe unitatea de memorie portabila remisa reprezentantilor 

media au fost copiate materiale de prezentare ale proiectului dar si informatii relevante (partenerii, 

activitatile, fazarea proiectului, comunicat de presa, Buletin Informativ I). 
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B. Lucrul in comun cu stakeholderii: 

 

Intalnirea din 28.ian.2019: 

La aceasta intalnire derulata in continuarea conferintei de presa de lansare au participat invitati din 

partea stakeholderilor proiectului.  

Agenda propusa pentru aceasta intalnire a fost urmatoarea: 

 Prezentare proiect ThreeT – Alina Szasz, Manager proiect, ThreeT 

 Tiparul proiectelor Interreg Europe – Michael Meyer, Ecological Tourism in Europe, 

Germany 

 Procesul de analiză a stakeholderi-lor (factorilor interesați) pentru identificarea 

stakeholderi-lor cheie (STs)  - Cornel Negrea, ETJ, ThreeT 

 Procesul de elaborarea a analizei teritoriale (TCA) – Ramona Ganea, STJ, ThreeT 

 Observații și completări ale Bunelor Practici (GP) Documentate – Ramona Ganea, STJ 

& Cornel Negrea, ETJ, ThreeT  

 Calendarul Vizitelor de Studiu și participarea stakeholderi-lor - Alina Szasz, Manager 

proiect, ThreeT 

 Pregătiri Atelierul de lucru nr.2 & Comitetul Director  nr.2  - 19 - 22th March 2019 – 

Daniela Prahoveanu, Asistent manager, ThreeT 

 Întâlniri viitoare ale factorilor interesați și Planul de lucru în comun cu grupul de 

experți externi pentru elaborarea Planului de Acțiune - Alina Szasz, Manager proiect, 

ThreeT. 

Fiecare participant la aceasta intalnire a primit o mapa, pix dar si toate materiale in format 

electronic pe memory stick. Materialele in format electronic puse la dispozitia stakeholderilor au 

fost: 

- AGENDA 28.01.2019; 

- Analiza Teritoriala FINALA – ENGLEZA; 

- Prezentari ale partenerilor  - cele disponibile la Livorno in 25sept2018; 

- Buletin Informativ (1); 

- Comunicat de presa; 

- DIAGRAMA activități Faza I; 

- Thematic Trail Trigger RO (prezentare); 

- ThreeT Mod 1D-Time Plan v3_2018-September14; 

- ThreeT_Mod 4B-CRT_1Glossary_rev1_7_9_2018. 

In cadrul acestei intruniri au fost atinse urmatoarele obictive: 

- Prezentarea generală a proiectului ThreeT1 și prezentarea beneficiilor proiectului Interreg 

(prezentare  atașată); 

- Detalierea procesului de analiză a stakeholderilor și metodele de selectare a acestora 

(prezentare  atașată); 

- Analiza teritorială elaborată de Consiliul Județean (Partenerul 7 al proiectului ThreeT) și 

depusă către LP (Partenerul Lider PP1 - Italia); Discuții asupra concluziilor pe analiza teritorială 

și discuții pe feedback-ul stakeholderi cu privire la analiză (prezentare  atașată); 

- Bunele Practici si modul în care trebuie să le documentăm și să le identificăm pentru a fi 

incluse în portofoliul de bune practici ale proiectului ThreeT; 

                                                   

1 Thematic Trail Trigger / Trasee Tematice Turistice 
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- Completarea exemplelor de bune practici din județ - ce le vor transmite partenerii români – se 

vor încadra în template-ul stabilit cu LP. În urma propunerilor și a dezbaterilor au fost selectate 

pentru a fi integrate ca bune practici ale proiectului următoarele studii de caz: 

 Parcul Național Piatra Craiului – trasee existente, 

 Fundația Centrul de Ecologie Montană – traseele montane marcate îm Poarta 

Carpaților; 

 Colinele Transilvaniei – traseele marcate anterior în zona colinară. 

 UAT Râșnov – elevatorul pe plan înclinat ; 

 

- Au fost prezentate sintetic date si informații asupra workshop-ului din 19-21 Martie (unde vor fi 

prezentate Bunele Practici din fiecare regiune parteneră); 

- Prezentarea calendarului vizitelor de studiu programate pe proiect în decursul anului 2019 și 

participarea partenerilor cheie la acest schimb de bune practici;  

In cadrul întâlnirii au fost prezentată specificitatea proiectelor Interreg Europe – prezentarea a fost 

facuta de dl. Michael Meyer, Ecological Tourism in Europe, Germania. La sugestia acestuia se va 

transmite participanților un exemplu de colecție de bune practici din alt proiect 

Interreg_INSiGHTS.  

Ulterior fiecare dintre participanti a primit pe email un pachet de informatii consistent si util in 

lucrul pe viitor in cadrul proiectului (strategia de dezvoltare a judetului, strategie de dezoltare 

durabila a turismului, analiza teritoriala si toate anexele acesteia, formular doc/editabil pentru 

transmiterea de amendamente la analiza teritoriala, lista partenerilor proiectului – stakeholderi din 

Jud. Brasov). 

Pe pagina proiectului, gazduita de portalul Consiliului Judetean, au fost postate documentele 

relevante si care au putut fi descarcate de partile interesate („Intalnire parteneriat local 

(stakeholderi) ThreeT - 28ian2019” – arhiva disponibila pe https://site.judbrasov.ro/ThreeT)  

 

 

Intalnirea din 20.mart.2019: 

La aceasta intalnire au fost invitati sa participe reprezentantii stakeholderilor din Judetul Brasov 

alaturi de partenerii europeni si stakeholderi ai acestora. Intalnirea a fost organizata la Hotel 

Kolping – Brasov. 

La aceasta intrunire au fost prezentate: 

 analiza teritoriala 

 bunele practici selectate in Judetul Brasov. 

Aceste documente au fost prezentate in paralel cu cele ale partenerilor din celelalte tari, participantii 

avand posibilitatea sa puna intrebari, sa compare si sa analizeze documentele supuse atentiei.  

Tot in cadrul acestei intalniri a fost prezentat calendarul vizitelor de studiu pentru anul in curs. 

Bunele practici selectate si prezentate de partea romana au fost: 

 traseele ecoturistice din Poarta Carpatilor; 

 traseele tematice din PN Piatra Craiului; 

 conectarea Cetatii Rasnov cu centrul istoric al orasului prin elevatorul pe plan inclinat; 

 ecorutele de drumetie si biciclete din Colinele Transilvaniei. 

Pe pagina proiectului, gazduita de portalul Consiliului Judetean, au fost postate documentele 

relevante si care au putut fi descarcate de partile interesate [„PARTNERS GOOD PRACTICES 

21mart2019 Brasov - Ro Workshop n2 & Steering Committee n2” – arhiva disponibila pe 

https://site.judbrasov.ro/ThreeT ]  

 

https://site.judbrasov.ro/ThreeT
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Intalnirea din 7.mai.2019: 

Aceasta intalnire a fost una cu un pronuntat caracter tehnic si a fost desfasurata la Rasnov. La 

aceasta intrunire au fost invitati sa participe stakeholderi care vor fi gazde in vizita de studiu 

organizata in Romania. La intrunire au participat 10 persoane dintre care doua din partea echipe 

ThreeT BV/Ro. 

Discutiile au fost centrate pe urmatoarele: 

 Agenda (draft) pentru vizita de studiu organizata in oct.2019 in Judetul Brasov; 

 posibilitati de cazare in zona de vizitare a bunelor practici si accesul la Sali de conferinta; 

 Nota Logistica (draft) pentru participantii din afara tarii. 

 

 

C. Intalniri cu partenerii proiectului: 

 

Intalnirea din 20-21.mart.2019 / WORKSHOP MEETING 2: 

Acest workshop a fost organizat in Brasov la Hotel Kolping. La lucrari au participat reprezentanti ai 

tuturor partenerilor insotiti de stakeholderii din tarile respective. 

Principalele puncte atinse au fost: 

 Situatia la zi a proiectului ThreeT (dificultati intampinate si cum au fost rezolvate 

problemele); 

 Prezentarea tuturor bunelor practici – din toate tarile incluse in proiect / toti partenerii; 

 Prezentarea instrumentului online de incarcare a bunelor practici pe pagina proiectului 

ThreeT; 

 Discutii asupra planificarii vizitelor de studii si a modalitatii tehnice de realizare a notelor 

logistice – ca instrumente utile de planificarea deplasarilor catre zonele in care sunt vizitele 

de studiu. 

Calendarul convenit peste vizitele de studiu si actualizat la vizita de studiu din Finlanda este: 

 

N.  SV  Partner region Luna (2019)  Proposed days/week 

1 Germany   PP9  08-11.04.2019  (14th week of the year) 

2 Hungary   PP8  21-24.05.2019   (21st week of the year) 

3 Finland   PP3  02-06.06.2019  (23rd week of the year) 

4 Poland    PP5  16-20.09.2019  (38th of the year) 

5 Romania  PP7  07-10.10.2019  (41st of the year) 

6 Italy  PP2  28-31.10.2019  (44th of the year) 

7 Malta   PP4  02-05.12.2019  (49th of the year) 

8 Spain  PP6  20-23.01.2020  (4th of the year) 

 

In prima seara – 20 martie – participantii au avut organizata o seara romaneasca in Poiana Brasov 

(Coliba Haiducilor) unde au putut intra in contact direct cu elemente traditionale romanesti 

(gastronomie, muzica traditionala).  

Pe pagina proiectului, gazduita de portalul Consiliului Judetean, au fost postate documentele 

relevante si care au putut fi descarcate de partile interesate [„PARTNERS GOOD PRACTICES 

21mart2019 Brasov - Ro Workshop n2 & Steering Committee n2” si „PHOTO 20-21mart2019 

Brasov - Ro Workshop n2 & Steering Committee n2”– arhive disponibile pe 

https://site.judbrasov.ro/ThreeT ]  
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D. Participare la vizite de studiu: 

Pana la data prezentului raport de progres partea romana a participat la urmatoarele vizite de studiu: 

1 Germania - PP9 Aprilie 08-11.04.2019 

2 Ungaria - PP8 Mai 21-24.05.2019  

3 Finlanda -PP3 Iunie 03-07.06.2019 

Pentru fiecare din acest vizite echipa ThreeT a derulat urmatoarele activitati pregatitoare: 

 Selectarea reprezentatilor stakeholderilor (pe baza optiunilor comunicate de acestia si 

in corelare cu obiectul lor de activitate si realizari anterioare); 

 Pregatirea documentelor conexe deplasarii (referate, achizitii, organizare cazare si 

transport); 

 Semnarea cu stakeholderii a Acordurilor de Parteneriat (Memorandum) si mai ales a 

Acordurilor de Participare (pentru fiecare reprezentant al stakeholderilor in parte); 

Participantii la vizitele de studiu s-au incadrat in agenda organizatorilor. La revenirea in tara au fost 

realizate urmatoarele: 

 Rapoarte pentru fiecare dintre vizitele de studiu: 1 al echipei ThreeT – BV/Ro si cate 

unul realizat de fiecare membru desemnat din partea stakeholderilor; 

 Intocmirea documentelor de decont ca urmare a intoarcerii din deplasare. 

 

 

E. Livrabile realizate in cadrul proiectului: 

In intervalul de referinta pentru buna derulare a proiectului au fost intocmite / realizate librabile 

dupa cum urmeaza: 

 Analiza teritoriala si anexele acesteia; 

 Acorduri de parteneriat (Memorandum of Understanding) – documente unitare, pentru 

toti partenerii proiectului; formatul a fost impus de LP; 

 Acorduri de participare – semnate cu fiecare dintre stakeholderii locali ce au participat 

la vizitele de studiu 

 Nota logistica pentru seminarul 2 – H. Kolping Brasov; 

 Documentele explicative solicitate de Partenerul Lider al proiectului (minute, sinteze 

ale intalnirilor cu stakeholderii locali, note si situatii financiare); 

 Bune practici in judetul Brasov (selectie, corectura fiselor de bune practici, inaintarea 

spre analiza catre partenerul lider); 

 Introducerea bunelor practici in pagina de gestiune a proiectului - 

http://www.threetproject.eu/ - insotite de anexe si/sau fotografii; 

 Pachete de documente in format electronic puse la dispozitia stakeholderilor (trimise 

pe e-mail sau postate pe subpagina proiectului din portalul www.judbrasov.ro). 

 

 

F. Materiale publicitare realizate si promovare: 

Pentru proiect au fost realizate urmatoarele tipuri de materiale de promovare/publicitare: 

 Afise; 

 Mape (doua tipuri: carton si pluta); 

 Pixuri; 

 Memory stick-uri; 

 Roll-up banner (2). 

In ceea ce priveste promovarea proiectului au fost relizate urmatoarele: 

http://www.threetproject.eu/
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 Comunicate de presa: la conferinta de lansare a proiectului si cu ocazia seminarului 2; 

 Traducere newsletter nr. 1 in lb. romana si respectiv distrubutia acestuia catre 

stakeholderii locali; 

 Promovarea paginii locale a proiecului - https://site.judbrasov.ro/ThreeT - si utilizarea 

acesteia ca instrument de lucru in relatia cu stakeholderii din judetul Brasov (dar si cu 

presa locala – jurnalistii avand posibilitatea sa acceseze informatiile direct); 

 A fost pus la dispozitia stakeholderilor locali setul de credentiale pentru acces in 

pagina proiectului cu scop de informare si consultare in sistem geospatial a bunelor 

practici (pe pagina: http://www.threetproject.eu/)  

 Promovarea proiectului, a actiunilor si activitatilor acestui prin retele sociale - 

https://www.facebook.com/ThreeTBrasov;  

 

 

G. Contracte derulate: 

Contractele derulate in cadrul proiectului au acoperit urmatoarele tipuri de cheltuieli: 

 Cheltuieli necesare realizarii materialelor de promovare; 

 Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor cu stakeholderii, conferinta de presa de 

lansare si seminarului 2 de la H. Kolping (chirie sali, catering); 

 Cheltuieli cu servicii conexe deplasarilor in vizitele de studiu (transfer aeroport, bilete 

de avion, hotel, deplasari in interiorul tarii de destinatie dupa caz, diurna); 

Toate contractele precum si facturile aferente insotite de documentele de plata/ justificative sunt 

incluse in cererile de rambursare si sistemul electronic de raportare financiara si pot fi consultate 

individual. 

 

 

 

Alina Szasz  

Manager Proiect ThreeT  

19.06.2019 
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