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1. Tipul raportului de progres: 

 

Însoțește cererea de rambursare nr. CR4/9358/ 12.06.2020 
 

2. Perioada de raportare: de la data de 01.12.2019 până la data de 31.05.2020 
 

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/ activitati ale proiectului dupa cum 

urmeaza: 
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A. Vizite de studiu / Comitet conducere proiect 

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

studiu1: 

  (nr.SV – tara  luna, perioada) 

1 SV7 – Malta   Decembrie, 02-06/12/2019 

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

 

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 beneficiarului de proiect si cate unul 

realizat de fiecare membru desemnat din partea stakeholderilor; 

✓ Intocmirea documentelor de decont ca urmare a intoarcerii din deplasare. 

 

La aceste vizite 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 

SV7 – Malta ✓ Atelier de lucru cu modelul Planului de acțiune și alocarea bunelor practici 

pentru sesiunile tutoriale.  

✓ Prezentare de către partenerul 10 despre bunele lor practici, în pregătire 

pentru SV8. 

SV8 – Spania ✓ Atelier strategic privind pregătirea Planului de acțiune, inclusiv revizuirea 

tuturor bunelor practici alocate în cele 8 vizite de studiu 

✓ Aspecte tehnice ale pregătirii planului de acțiune: template DOC pentru 

încărcare de conținut, alte facilități de sprijin 

✓ Planificarea celor 4 sesiuni tutoriale2 care vor avea loc în martie-aprilie 

2020: conținut și modalități de consolidare a competențelor și evaluare 

✓ Datele și locațiile exacte ale celor 4 ședințe de îndrumare care vor fi decise 

și agreate de toți partenerii 

 

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 Intre timp au fost reproiectate, decalate si cu precadere se vor derula online din cauza pandemiei 

https://site.judbrasov.ro/threet
https://www.interregeurope.eu/threet/
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✓ Data și locația atelierului n.5 în mai 2020 

✓ Actualizări financiare și de comunicare 

✓ Incarcare Bune practici in Platforma de Invatare Comuna Interreg Europe 

 

--//-- 

In data de 27 martie 2020 a avut loc online un workshop cu partenerii proiectului la care din echipa 

UIP au participat doua persoane: manager proiect si expertul senior precum si doi dintre expertii 

externi ai proiectului. 

Punctele de pe agenda de lucru au fost urmatoarele: 

✓ Prezentarea celor 2 sesiuni si a modului de destionare a webminarului 

✓ Prezentarea Tool-kit-ului pentru Planul de Actiune 

✓ Prezentarea activitatilor ce necesita amanare din cauza Covid19  

✓ Analiza performantei financiare a proiectului a fiecarui partener si a aranjamentelor financiare 

astfel incat sa se utilizeze cat mai mult din bugetul alocat pentru Faza 1 

✓ Incarcarea Bunelor Practici in Platfoma Comuna de Invatare Interreg 

✓ Planificare viitoarelor intalniri online 

B. Intâlniri cu stakeholderii 

Intalnirile cu stakeholderii au fost realizate in perioada de raportare in mod individual (cu cate un 

stakeholder sau grupati, cate doi-trei), la inceputul anului curent (lunile februarie si pana la jumatatea 

lunii martie). 

In cadrul acestor intalniri au avut loc dialoguri focalizate pe temele de interes in ceea ce priveste 

proiectul – trasee tematice dar si planurile generale de dezvoltare turistica, economico-sociala a 

zonelor vizitate precum si dezoltarea infrastructurii. 

Agenda intalnirile cu stakeholderii a fost pilotata, sub forma unor interviuri ghidate, in asa fel incat 

sa poata fi extrase cele mai relevante informatii ce ulterior sa fie exploatate in cadrul proiectleor la 

elaborarea livrabilelor (Plan de Actiune inclusiv). 

Informatiile colectate in cadrul acestor intalniri au fost incluse in fise de interviu ghidat. Toate fisele 

de interviu ghidat au centralizate, introduse intr-o baza de date, regrupate si filtrate astfel incat sa fie 

evidentiate cele mai relevante date / propuneri / actiuni / activitati.  

Din cauza izbucnirii pandemiei de covid aceste intalniri directe cu stakeholderii au fost intrerupte si 

vor fi reluate, in functie de nevoile proiectului, la o data ulterioara cand masurile de relaxare vor 

permite acest lucru. 

Total intalniri cu stakeholderii: 13. 

C. Planul de actiune (PA) & Memoriul catre autoritati 

Avand ca plecare analiza fiselor de interviu ghidat dar si documente strategice la nivel local / judetean, 

analiza unor initiative turistice si tematice din aria de acoperire, analizarea bunelor practici vizitate 

dar si expertiza echipei contractate, au fost facute primele demersuri pentru creionarea Planului de 

Actiune. Vectorii de formare a acestuia au fost dati de tematica proiectului, pe de o parte, dar si tintind 

atat politica publica judeteana in domeniu precum si dezoltarea sustenabila a comunitatilor. Dupa o 

prima filtrare, reunificare si redenumire, din cele peste 110 afirmatii, masuri propuse sau idei de trasee 

tematice, au fost selectate urmatoarele: 
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1) Conectarea traseelor de biciclete existente la nivelul judetului Brasov 

2) Politica publica locala / regulament privind marcarea si omologarea traseelor  

3) Traseu de experiente gastronomice 

4) Reteaua fortificatiilor din SE Transilvaniei - legat de retele internatinale 

5) Dezvoltarea de trasee de drumetie si bicicleta 

6) Conexiuni de transport pentru aeroport 

7) Strategia pentru agenda culturala a judetului 

8) Ruta fortificatiilor 

9) Accesul unor situri din Brasov la retele internationale 

10) “Ciucas historic water system for Brasov - Trail” 

11) “Olt rafting and hiking from Brasov to Fagaras”  

12) “Augustin to Racos-Vulcano Bike trail”  

13) “From Highlands to Mountains” – a bike&hike trail from Racos – Fagaras - Zarnesti  

14) Tampa Nature Reserve, Brasov  

15) Hike&bike Trail along the medieval Brasov border between Transilvania and Valahia, 

Rasnov - Zarnesti – Moieciu - Fundata   

16) Developing the biogas infrastructure linked with rural farms the hotels and guesthouse can 

offer this experience  

17) Persani mountains, Magura Codlei, Transylvanian Highlands and parts of Piatra Craiului, 

Bucegi and Postavaru mountains    

18) Brasov Municipality and new infrastructure investments   

19) Fortifications route    

 

La data prezenta aceste potentiale actiuni (de inclus in PA) sunt in continuare in lucru, atat ideile 

prezentate mai sus cat si altele care pot aparea pe parcurs si sunt in analiza avand potential si fiind 

relevante din punctul de vedere al proiectului. 

Tot la data acestui raport de progres analize amanuntite sunt facute asupra urmatoarelor posibile 

actiuni de inclus in PA: 

 

Action 1 - “Augustin to Racos-Vulcano Bike trail” 

Action 2 -  “Olt River rafting and hiking from Brasov to Fagaras” 

Action 3 -  “Tara Barsei (Prejmer – Harman – Brasovia – Cristian) & Transylvania Highlands  

Fortification Trail” 

Action 4 -  “From Highlands to Mountains” – bike&hike trail from  

  Racos – Fagaras - Zarnesti” 

Action 5 -  “Hike and Bike along the Medieval Border  

  (Rasnov - Zarnesti – Moieciu – Fundata” 

Action 6 -  “Silence areas in Zarnesti Forests and Persani Mountains” 

 

--//-- 

Memoriul catre autoritati este la data raportarii in forma de draft prefinal si include sapte sectiuni, 

respectiv: 

1. Recomandări legate de CADRUL GENERAL  

2. Recomandări legate de MOBILITATE și ACCESIBILITATE 

3. Recomandări legate de DEZVOLTARE MICRO-REGIONALĂ  

4. Recomandări legate de INFRASTRUCTURĂ  

5. Recomandări legate de MANAGEMENT TURISTIC  
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6. Recomandări legate de MARKETING TURISTIC 

7. Parteneriate strategice 

 

Memoriul, in esenta sa, aduce in atentia decidentilor nevoia (care poate deveni scop) unei mai bune 

utilizări a resurselor, acționând ca un multiplicator investițional în sensul protejării și dezvoltării 

patrimoniului turistic prin: 

✓ Identificarea unor soluții locale pentru îmbunătățirea accesibilității și mobilității turistice; 

✓ Cooperare pentru schimbul de practici între parteneri; 

✓ Intenția de generare de noi trasee tematice în județ sau conectarea celor existente care să fie, 

prin măsurile întreprinse, mai vizibile și mai accesibile; 

✓ Creșterea implicării comunităților locale în procesul decizional privind dezvoltarea sustenabilă 

locală. 

Memoriul, dupa finalizare, va fi adus in atentia decidentilor judeteni / conducerii. Ulterior poate fi 

remis atat decidentilor la nivel regional / national dar poate deveni in egala masura un document 

suport al policitii/politicilor publice de amendat. 

D. Promovare si publicitate 

In ceea ce priveste promovarea proiectului au fost relizate urmatoarele: 

✓ Traducere newsletter nr. 3 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 si transparenta 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:  

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

o Promovarea proiectului, generala, inclusiv echipa din Romania este asigurata si prin 

intermediul https://www.instagram.com/threetprojectie/?igshid=1qzin1r78o5vr  

E. Contracte derulate 

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

urmatoarele tipuri de cheltuieli: 

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

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

✓ Contract de expertiza externa (experti independenti);  

 

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 

12.06.2020 

https://site.judbrasov.ro/ThreeT
https://www.facebook.com/ThreeTBrasov
https://www.instagram.com/threetprojectie/?igshid=1qzin1r78o5vr

