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1. Tipul raportului de progres: 

 

Însoțește cererea de rambursare nr. CR3/23185/ 17.12.2019 
 

2. Perioada de raportare: de la data de 01.06.2018 până la data de 30.11.2019 
 

3. Identificarea 
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A. Vizite de studiu (SV) 

 

A1.  Participare la SV 

In intervalul vizat de prezentul raport de progres partea romana a participat la urmatoarele vizite de 

studiu1: 

  (nr.SV – tara  luna, perioada) 

1 SV3 - Finlanda  Iunie, 03-07/06/2019 

2 SV4 - Polonia  Septembrie, 16-20/09/2019 

3 SV6 – Italia  Octombrie, 27-31/10/2019 

 

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 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. 

 

Ca regula de buna practica delegatia plecata de la Brasov, indiferent de vizita de studiu, a inclus 

persoane din echipa proiectului si reprezentanti ai stakeholderilor (cel putin sau mai mult de 

jumatate de fiecare data au fost stakeholderi).  

La aceste vizite de studiu au participat si expertii independenti ai proiectului contractati de 

beneficiarul Judetul Brasov - UIP ThreeT Brasov. 

 

 

A2.  Organizare SV5 - Romania 

In perioada 7-10 Octombrie 2019 echipa (UIP) de la Brasov a proiectului ThreeT a organizat vizita 

de studiu pe teritoriul Judetului Brasov – SV52. 

Activitatea de organizare, intr-o trecere sintetica in revista a presupus urmatoarele activitati: 

 

1 Informatii despre vizitele de studiu pot fi consultate pe site-ul beneficiarului, direct link: 
https://site.judbrasov.ro/threet sau/si in dosarele de raportare. De asemeni pot fi consultate informatii despre 
activitatea proiectului la https://www.interregeurope.eu/threet/, cu toate vizitele de studiu incluse 
2 IDEM 1 

https://site.judbrasov.ro/threet
https://www.interregeurope.eu/threet/
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✓ Identificarea bunelor practici (facuta anterior la intalnirea cu stakeholderii locali din 7 

mai 2019); identificarea, pentru includerea in nota logistica, a celor mai potrivite 

locuri de cazare, activitate derulata cu unul din stakeholderii locali.  

✓ Pregatirea notei logistice si a agendei. Dincolo de unitatile de cazare sugerate in nota 

logistica participantii din afara Romaniei au avut posibilitatea sa isi aleaga locul de 

cazare la liber, din oferta locala. 

✓ Facilitarea inscrierilor la vizita de studiu, realizata prin formular online (Google Docs) 

✓ Organizarea, derularea, implementarea si platile aferente contractelor de servicii 

necesare vizitei de studiu organizate la noi. 

✓ Raportarea vizitei de studiu care a inclus: analiza formularelor de feedback, 

structurarea informatiilor, realizarea de sectiuni de o maniera comprehensiva care sa 

ofere informatii relevante despre fiecare buna practica vizitata dar si o imagine de 

ansamblu. 

✓ Identificarea bunelor practici alese de participanti pentru a fi incluse in sesiunile 

tutoriale – activitate viitoare din cadrul Proiectului ThreeT si pe platforma bunelor 

practici a Interreg Europe. 

 

La aceasta vizita de studiu au participat si expertii independenti ai proiectului - contractati de 

beneficiarul Judetul Brasov - UIP ThreeT Brasov.  

 

 

--//-- 

 

Ultima sectiune a fiecarei vizite de studiu (ultima zi, ultima activitate inclusa in agenda), inclusiv 

cea din Romania, a fost dedicata lucrului in comun de catre parteneri din toate tarile pe subiecte de 

interes cumun in ceea ce priveste proiectul ThreeT, respectiv : 

 

 

(nr.SV – Tara) Subiecte comune de interes / importante  pentru toti partenerii proiectului 

SV3 – Finlanda ✓ Review of other partners’ GP presentations to earmark those to become 

the content of SV4-SV5-SV6-SV7-SV8. 

✓ Review of Mid-term internal survey results, identifying areas and 

modalities to improve project performance 

SV4 – Polonia ✓ Steering Committee Meeting 

✓ Technical ICT coordination meeting (parallel workshop) 

✓ Preparation for Tutoring Sessions in early year 2020 

SV5 – Romania ✓ Action Plan Workshop - Technical Action Plan coordination meeting by 

the Lead Partner 

SV6 – Italia ✓ Final workshop in the Living Lab: evaluation of the Good Practices 

visited and GP earmarking for future tutoring session and IE Policy 

Learning Platform. 
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B. Intâlniri cu stakeholderii 

 

Intalnirea nr. 4 - 10 Oct. 2019 

Dupa incheierea SV5 – Romania (vizita de studiu organizata in Judetul Brasov), in ultima zi, echipa 

proiectului a invitata reprezentantii stakeholderilor locali la o intrunire de lucru pentru analiza ‚la 

cald’ a vizitei de studiu. 

Focalizarea dialogului pe vizita de studiu organizata in Romania a vizat urmatoarele aspecte: 

✓ Analiza generala a vizitei de studiu; 

✓ Punctele tari si punctele slabe in ceea ce proveste bunele practici prezentate 

partenerilor straini in cadrul vizitei de studiu. In aceasta sectiune stakeholderii locali 

gazdele bunelor practici au avut posibilitatea sa: 

▪ isi noteze sugestiile de imbunatatire in ceea ce priveste administrarea 

traseelor turistice; 

▪ sa colecteze sugestii privind marketingul traselor turistice tematice 

(promovarea); 

▪ au fost incurajati sa creasca gradul de cooperare intre ei, inclusiv prin 

includerea in promovare a bunelor practici  / traseelor / proiectelor altor 

organizatii din judet pentru diversificarea si cresterea atractivitatii 

ofertei. 

 

Intalnirea nr.  5 - 18 Oct. 2019 

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

inregistrati atat in faza initiala dar si pe parcursul derularii proiectului. 

Temele de interes abordate in cadrul acestei intalniri au fost: 

✓ Informare cu privire la vizitele de studii desfasurate pe proiect pana la acest moment 

(Germania, Ungaria, Finlanda, Polonia, Romania) 

✓ Structura documentului Plan de Actiune  

✓ Idei de proiecte care vor fi cuprinse in Planul de Actiune si aduc atingere macrocategoriilor 

proiectului (vizibilitate, mobilitate, accesibilitate si management trasee turistice etc).  

✓ Fisa de colectare date necesare proiectului si implicit actualizării Strategiei de Dezvoltare 

Durabila a Judetului Brasov 2013 – 2020 – 2030. 

Participanții au primit informații relevante și date despre vizitele de studiu până în prezent (SV1 ... 

SV5).  

Planul de Acțiune (template), așa cum era la data reuniunii, a fost prezentat participanților cu 

mențiunea că acesta poate suferi modificări suplimentare în viitor (la următoarele reuniuni de lucru 

în timpul vizitelor de studiu). 

 

A fost prezentat un formular excel în care părțile stakeholderii își pot completa propunerile de 

proiect care pot fi incluse în Planul de acțiune. Domeniile pentru propunerile de proiecte sunt: 
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✓ Numele propunerii 

✓ Descriere 

✓ Identificarea nevoilor 

✓ Propunerea specifică (detaliere) 

✓ Regiune (zonă) 

✓ Intersecția cu bunele practici identificate in Judetul Brasov 

 

O discuție importantă a fost despre necesitatea identificării oricărei propuneri pe hartă prin 

intermediul punctelor GPS. Informațiile colectate astfel sunt necesare în viitor pentru geolocalizare, 

gândindu-se la noi rute turistice tematice sau acțiuni punctuale, conform cu Directiva EU INSPIRE. 

Complementar o parte dintre stakeholderii implicati în ThreeT au fost invitati să participe la 

grupurile de lucru tematice pentru actualizarea strategiei Județului Brașov (mediu, turism, de 

exemplu). Actualizarea strategiei conectează și adună cele mai bune cunoștințe între proiectul 

ThreeT și Proiectul POCA „Îmbunătățirea procesului decizional și reducerea birocrației la nivelul 

Consiliului Județean Brașov” (cod SIPOCA 681 și cod MySMIS 128663). 

 

C. Promovare si publicitate 

In ceea ce priveste promovarea proiectului au fost relizate urmatoarele: 

✓ Comunicate de presa: distribuit in prima zi a vizitei de studiu din Romania (SV5); 

✓ Traducere newsletter nr. 2 in lb. romana si respectiv distrubutia acestuia catre 

stakeholderii locali si postarea acestui pe pagina proiectului (site si pagina retea 

sociala); 

✓ 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); 

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

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

✓ Promovarea proiectului (inclusiv a vizitelor de studiu) este realizata si prin intermediul 

paginii Interregeurope.eu/threet/ la care echipa locala a contribuit cu articolul privind 

SV5 https://www.interregeurope.eu/threet/events/event/2991/5th-study/  

 

 

D. Contracte derulate 

Contractele derulate in cadrul proiectului, in perioada inclusa de prezenta raportare, au acoperit 

urmatoarele tipuri de cheltuieli: 

✓ Contracte care au izvorat din nevoie de buna organizare a vizitei de studiu in Judetul 

Brasov vizand servicii de transport, masa si cazare expert extern; 

✓ Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor cu stakeholderii; 

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

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

https://site.judbrasov.ro/ThreeT
https://www.facebook.com/ThreeTBrasov
https://www.interregeurope.eu/threet/
https://www.interregeurope.eu/threet/events/event/2991/5th-study/
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✓ Contract de expertiza externa (experti independenti); in perioada de raportare au fost 

receptionate in parte livrabile conform contractului incheiat si a fost efectuata o plata. 

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  

17.12.2019 
 


