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Raportul de progres 

Nr. 05 din 11.12.2020 

 

 

 

1. Tipul raportului de progres: 

 

Însoțește cererea de rambursare nr. CR5/20.449/ 11.12.2020 

 

2. Perioada de raportare: de la data de 01.06.2020 până la data de 30.11.2020 

 

3. Identificare 

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 

 

După finalizarea  tuturor vizitelor de studiu conform planificării, programul de finalizare a Fazei 1 a fost întrerupt 

de situatia pandemică COVID19. Un impact imediat a fost amânarea sesiunii tutoriale TS 1, organizată deja pentru 

mijlocul lunii martie la Florența, găzduit de regiunea Toscana (PP2) și TS 2 planificată în Hessen Central (PP9) 

la sfârșitul lunii martie / începutul lunii aprilie. 

În activitatea de pregătire a Planului de Acțiune și evaluarea progresului proiectului, partenerii au reevaluat situația 

și, din cauza incertitudinii logistice în curs legate de situația de urgență a sănătății, au decis să se adreseze 

Secretariatului Comun al Programului Interreg Europe și să le indice necesitatea prelungirii Activităților din Faza 

1 după noiembrie. 30, 2020. O decizie pentru o astfel de prelungire a fost confirmată în scris de către fiecare 

partener către LP care, prin urmare, a adresat un mesaj către JS cu cererea de prelungire. 

Partenerii au menținut un schimb constant de opinii online, având în vedere situația permanentă care împiedica 

orice mișcare între regiunile partenere și punea limitări la întâlnirile la fața locului, afectând astfel și activitățile 

grupurilor individuale de părți interesate pentru pregătirea planului de acțiune.  

 

În perioada menționată au fost întreprinse activități în sensul definitivării Planului de Acțiune (PA), concentrate 

în câteva direcții principale: 

- Întâlniri ale comitetului de conducere al proiectului (Steering Committee) 

- Sesiuni tutoriale (5 OTS-uri) 

- Întâlniri cu partenerii de proiect  - ateliere de lucru online 

- Colaborarea cu experții independenți ai proiectului  

- Întâlniri cu stakeholderii locali pentru conturarea Planului de Actiune 

- Promovarea proiectului  

- Contracte derulate 

 

Toate vizitele pentru participarea la sesiunile tutoriale si atelierele de lucru programate pentru această perioadă au 

fost anulate din cauza situației sanitare cauzate de pandemia covid 19. Din același motiv, cu câteva excepții, 

întâlnirile și discuțiile din cadrul proiectului (parteneri, experți, stakeholderi) au avut loc în mediul on-line. 

 

UIP ThreeT - Thematic Trail Trigger 

Nr. de înregistrare al beneficiarului 20.449  / 11.12.2020 
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A. Comitet coordonare proiect (SC4) 
 

În timpul ședinței comitetului de coordonare, organizată online în 4 iunie, SC 4 (programată inițial în Ungaria în 

27-28 mai), partenerii au decis în cele din urmă să caute aranjamente alternative pentru implementarea sesiunilor 

de îndrumare (TS).  

Totodată a fost discutat și regândit întreg calendarul proiectului, insistându-se pentru prelungirea duratei de 

implementare. Au fost discuții legate de buget – realocări între linii bugetare, datorită noii situații pandemice. 

Pentru o mai bună coordonare si implementare a acțiunilor incluse în Planul de acțiuni la nivelul partenerului 

CJBV, avand în vedere disponibilitatea fondurilor în categoria staff, s-a decis extinderea echipei de implementare.  

 

B. Sesiuni tutoriale  
 

Sesiunile tutoriale constituie, un pas important al procesului de schimb de experiență, deschizând calea către 

concertarea, proiectarea și formularea detaliată a fiecărui Planului de Acțiune al fiecărui partener. 

S-a decis testarea implementării TS „online”, planificând cel puțin 4 sesiuni tutoriale corespunzătoare celor 4 

macrocategorii prezentate în Formularul de cerere ThreeT, subsecțiunea C.4 „Organizarea procesului de învățare 

interregională”. În această perioadă au fost desfășurate 5 sesiuni tutoriale (OTS) privind: 

 

1. Infrastructura si servicii de-a lungul  traseelor turistice - Infrastructure and service to/along the trail 

2. Mobilitate soft pe traseele turistice - Soft-mobility transport means 

3. Informare si comunicare pentru vizibilitatea traseelor turistice - Information and communication support 

to trail visibility 

4. Trail management si good governance – Managementul și buna guvernanță a traseelor turistice 

In cadrul sesiunilor tutoriale, proprietarii unor Bune Practici (Good Practices – GP) din țările implicate în proiect 

au prezentat modul lor de dezvoltare turistică în funcție de macrostrategia dezbătută în cadrul fiecărei sesiuni. În 

debutul fiecărei sesiuni Lead Partner-ul (LP) a prezentat un material privind macrocategoria din care fac parte 

bunele practici prezentate, cu excepția ultimei sesiuni în care bunele practici prezentate se încadrau în categorii 

diverse. 

  

• OTS 1 a avut loc în data de 02.07.2020, având ca tematică macrocategoria Managementul și buna 

guvernanță a traseelor turistice  si a constat  în detalierea următoarelor Bune Practici (GP): 

1. România  GP n.12 - Poarta Carpatilor 

2. Finlanda GP n.26 - Liniștea ca atracție turistică 

3. Polonia  GP n.42 - TeH2O 

4. Spania  GP n.22 - Traseul patrimoniului Dingli Heritage 

5. Italia  GP n.37 – Muzeul și parcul arheologic Val di Cornia  

 

Sesiunea tutorial a fost împărțită în două sesiuni (dimineața și după-amiaza) pentru o durată totală de 5 ore. 

Platforma aleasă a fost Zoom, administrată de echipa Liderului de Proiect; indicii utile pentru desfășurarea 
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eficientă a evenimentelor online au venit de la webinarul IE „Găzduiește-ți întâlnirea online” organizată la 25 

martie 2020 la care am participat. 45 de reprezentanți parteneri, tutori și părți interesate au participat la OTS1 

și a fost realizată o înregistrare video a întregului TS. Videoclipul a fost ulterior editat organizând n.20 de 

clipuri legate de bunele practicile prezentate și sesiunile întrebări și răspunsuri. Videoclipul a fost publicat în 

portalul intern al proiectului.  

Această modalitate de organizare a sesiunilor tutorial a fost menținută și pentru următoarele. Singura 

modificare introdusă a fost de a limita durata fiecăruia TS la două ore. 

 

• OTS 2 a avut loc în data de 29.07.2020, având ca tematică macrocategoria Mijloace de transport 

alternative, nepoluante si a constat  în detalierea următoarelor Bune Practici (GP): 

1. România  GP n.11 – Rețeaua traseelor de drumeție și biciclete din Colinele Transilvaniei 

2. Spania  GP n.54 – Arii protejate din Tenerife Vârful Teide – acces spre parcul național 

  GP n.56 – Arii protejate din Tenerife Teno - conectivitate durabilă. 

S-au înregistrat 25 de participanți. 

 

Sesiune tutorială n.3 pe macrocategoria Infrastructura și serviciile către/de-a lungul traseelor (schimb 

intermodal, accesibilitate și conectivitate) a fost împărțită în două sub-sesiuni (cu 4 bune practici fiind explicate 

în fiecare sub-sesiune), planificate să aibă loc pe 23 și 30 septembrie 2020. 

 

• OTS 3.1 a avut loc în data de 23.09.2020, având ca tematică macrocategoria Infrastructura și serviciile 

către/de-a lungul traseelor (schimb intermodal, accesibilitate și conectivitate) și a constat  în detalierea 

următoarelor Bune Practici (GP): 

1. Ungaria  GP n.53 – Iron Curtain Trail: Mobilitate sustenabilă de-a lungul rutei EuroVelo  

  GP n.10 – Via St Martin: Realizarea rutei internaționale de pelerinaj Sfantul Martin 

2. Spania  GP n.21 – Accesibilitate în orașul Valletta prin transport public sustenabil 

 

• OTS 3.2 a avut loc în data de 30.09.2020, având ca tematică macrocategoria Infrastructura și serviciile 

către/de-a lungul traseelor (schimb intermodal, accesibilitate și conectivitate)  si a constat  în detalierea 

următoarelor Bune Practici (GP): 

1. Germania  GP n.41 – Traseul de biciclete Volkano & Expresul  Vogelsberg Volcano 

  GP n.35 – Trasee turistice de drumeție, ciclism și canoe în River Lahn 

2. Finlanda  GP n.18 – Capitala mondială a Saunei 

GP n.21 – Traseele turistice Alvar Aalto din regiunea Jyvaskyla – capitala arhitecturii 

Alvar Aalto. 

 

• OTS 4 a avut loc în data de 21.10.2020, având ca tematică macrocategoria Informare si comunicare pentru 

vizibilitatea traseelor,  si a constat  în detalierea următoarelor Bune Practici (GP): 

1. Polonia  GP n.14 – Pașaport turistic 

  GP n.44 – Pădurea Tuchola – înăuntrul labirintului naturii 

2. Ungaria  GP n.10 – Eco-aventurile rîndunicii Sam 

3. Spania  GP n.1– TITSA – Data science & Sustainable Public Transport 

 

• OTS 5 a avut loc în data de 11.11.2020, fiind prezentate Bune Practici (GP) care nu au fost prezentate în 

sesiunile precedente, dar au fost considerate de interes de către parteneri: 

1. Italia GP n.43 – Exemplul de guvernare S.A.P.E. 

2. Finlanda  GP n.4 –  Meijanpolku - (Our path) 

3. Ungaria  GP n.31 – Alpannonia – Drumeții fără frontiere. 
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C. Întâlniri cu partenerii de proiect 
 

Atelierele de lucru ale partenerilor au vizat simplificarea progresului de definitivare al Planurilor de Actiune, 

acțiunii, compararea progresului, eliminarea obstacolelor. A fost elaborat un Kit-Tool la dispoziția partenerilor și 

s-a intenționat organizarea a cel puțin 2-3 sesiuni de sprijin un astfel de exercițiu de planificare. 

S-a agrat că fiecare Plan de Actiune va urmări șablonul pregătit de LP ca o versiune extinsă a celui IE. Planurile 

de acțiune vor fi elaborate în limba națională a partenerilor - o versiune mai scurtă de 10-15 pagini va fi elaborată 

în limba engleză pentru certificare și aprobare JS. Fiecare partener va depune eforturi pentru ca Planul să fie 

semnat pentru aprobare de către titularul instrumentului de politică publică, după caz. 

 

În perioada iunie – noiembrie  colaborarea cu partenerii de proiect a fost aproape zilnică, prin corespondență și 

întâlniri în mediul on-line care au vizat dezvoltarea planurilor de actiune pe format agreat in comun, dezvoltarea 

actiunilor pilot, organizarea sesiunilor tutoriale, elaborarea Raportului de Progres intermediar pentur JS, 

rectificarile bugetare necesare, planificarea activităților în PR6. În cazul în care limitările la călătoriile între 

regiunile partenere vor fi încă în vigoare până la acel moment, partenerii vor lua în considerare anularea oricărei 

sesiuni de îndrumare la fața locului și continuarea atelierelor tehnice online din decembrie 2020 până în martie 

2021. 

 

Vom puncta mai jos câteva întâlniri semnificative, care au avut ca finalitate elaborarea unor documente: 

 

1) În data de 18.06.2020 - a fost discutată Lista Acțiunilor  revăzuită, au fost stabilite întâlnirile viitoare ale Lead 

Partner-ului (LP) cu partenerii și cu Secretariatul Interreg - Joint Secretariat (JS), au fost dezbătute aspecte 

legate de organizarea sesiunilor tutoriale, posibile acțiuni-pilot și aspecte financiare. 

2)  În data de 10.07.2020 – au fost dezbătute rezultatele OTS 1, schițarea unei posibile acțiuni – pilot, updatarea 

site-ului dedicat proiectului, planificarea unei sesiuni tehnice privind pregătirea Planului de Acțiune (PA). 

3) În data de 03.09.2020 – a fost revizuit draftul initial pentru Mid Term Review guide pentru a fi transmis către 

JS, stabilirea agendei pentru întâlnirea din data de 17 septembrie, acțiunea – pilot propusă de PP7, programul 

OTS3 

4) În data de 17.09.2020, între orele 10.00-12.00 – au fost discutate stadiul actual al proiectului, inclusiv al 

cheltuielilor realizate și  s-a stabilit graficul activităților viitoare. PP7 a prezentat un draft al Planului de 

Acțiuni. LP-ul a transmis un chestionar spre a fi completat de către parteneri, solicitând un feed-back privind 

modul în care s-a derulat colaborarea între parteneri. 

5) În data de 22.10.2020 – întâlnire pe fisa de date Judetul Brasov, planificări întâlniri viitoare, forma finală 

Action Plan.   

6) În data de 23.10.2020 a avut loc o întălnire între liderul de proiect și paretenrii care doresc să depună un 

Proiect Pilot  

7) În data de 28.10.2020 – întâlnire LP pregătirea Planului de Acțiune 

8) În data de 29.10.2020 – întâlnire parteneri cu tema: Actiune-pilot Silence Route 

9) În data de 26.11.2020 – întâlnire parteneri cu tema Pilot Action Draft final meeting 

 

S-au definitivat doua documente esentiale: 

✓ Draftul Planului de Actiune pe template-ul agreat cu partenerii 

✓ Proiectul - Pilot Silent Areas as Tourism Attraction in Brasov County 

 
O sesiune plenară în care toate planurile de acțiune individuale vor fi prezentate și revizuite împreună este 

planificată să aibă loc în martie 2021, fie în Ungaria, fie online. 

Evenimentul comun prevăzut care se încheie cu Faza 1 (Conferința Finală, urmată de Sedința comitetului de 

coordonare n.5) va fi găzduit de PP3 în Finlanda spre sfârșitul lunii aprilie 2021, în timp ce 7 conferințe locale 

finale vor avea loc una în fiecare regiune parteneră între Aprilie și Mai 2021. 
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D. Colaborarea cu experții independenți ai proiectului 
 

In intervalul vizat de prezentul raport de progres a continuat, aproape zilnic/săptămânal, colaborarea cu experții 

proiectului, pentru definitivarea Planului de Actiuni ThreeT. 

 

În cursul lunii iunie a fost predat de către experți Memoriul către autorități, în două componente : 

• Memoriu privind dezvoltarea turismului sustenabil în județul Brașov adresat Consiliului Județean 

Brașov, aprobat prin HCJ 262/ 31.07.2020 

• Memoriu privind dezvoltarea turismului sustenabil în județul Brașov, adresat Guvernului 

Romaniei, structurat pe capitolele prezentate în precedentul raport. Memoriul a fost votat în plenul 

Consiliului Județean și asumat ca document de politică publică. 

      

În procesul de definitivare a Planului de Acțiune, au avut loc săptămânal întâlniri on-line cu experții. Pe 

parcursul acestor întâlniri au fost discutate și structurate acțiunile incluse în Planul de Acțiune, împreună cu ideile 

expuse în Memoriu. Experții au participat activ și la sesiunile tutoriale și la întânirile cu partenerii de proiect.  

 

În data de 18.11.2020 a fost recepționat documentul ”Sustainable Tourism In Brasov County – Threet Action 

Plan / Planul De Acțiuni Pentru Dezvoltarea Unui Turism Sustenabil În Județul Brașov”. Astfel s-a finalizat 

contractul cu expertul extern. Aceasta varianta a documentului este una draft. Din cauza pandemiei COVID 19 

toate intâlnirile fizice cu stakeholderii, în teritoriu au fost amanate pe perioada 01.12.2020 – 31.05.2021 urmand 

ca împreună cu stakeholderii să definitivam acțiunile propuse și bugetul aferent și tototdată să înaintam Plenului 

Consiliului Județean varinata finală a Planului de Actiune pentru aprobare.  

 

Planul de Acțiune în varianta depusă conține două acțiuni principale care au fost selectate pe parcurs : 

 

1. Politica publică pentru îmbunătățirea și dezvoltarea turismului durabil în Brașov 

2. Proiectul Pilot – Trasee și Zone de liniște ca atractie turistica în județul Brașov 

 

Fiecare acțiune este structurată pe mai multe nivele (activități, pași de urmat în realizarea acestora și 

sarcini/responsabili/livrabile), astfel încât finalizarea ei să fie clară și demonstrabilă. 

 

Prima dintre ele integrează o serie de alte acțiuni propuse în draftul inițial al Planului de Acțiune și propune 

dezvoltarea unor politici publice care să permită inițierea și  implementarea acestora în mod concret după 

finalizarea Fazei II a proiectului ThreeT sau chiar în timpul Fazei a 2-a în funcție de implicarea partenerilor (UAT-

uri, ONG-uri, etc): 

 

(1) Crearea unei rețele locale de Puncte Gastronomice – are ca obiectiv principal gastronomia locală din 

județul Brașov, prin dezvoltarea unei rețele de puncte gastronomice locale și a unor experiențe cu bun 

gust.  Inițiativa pleacă de la modelele de bună practică din țările partenere ThreeT (Spania - Malta, Polonia 

și Italia), precum și de la bunele practici identificate pe teritoriul județului Brașov – Gastro Local din 

comuna Vama Buzăului. Acțiunea presupune dezvoltarea unei rețele de puncte gastronomice locale care 

sa pună în valoare gastronomia locală și produsele locale, evenimente specifice, pachete turistice dedicate, 

precum și patrimoniul cultural local. Conceptul este unul de tip slow food și răspunde cerințelor crescute 

din țara noastră pentru unități alimentare publice de tip familial, care să ofere doritorilor preparate și 

produse gastronomice specifice zonelor geografice românești.  

(2) Dezvoltarea și conectarea traseelor de biciclete în județul Brașov -  urmărește extinderea și conectarea 

traseelor marcate pentru biciclete din județ, crescând în felul acesta gradul de accesibilitate verde în 

interiorul acestuia. 

(3) Operaționalizarea Rutei Fortificaților în județul Brașov -  are ca scop punerea în valoare și creșterea 

accesibilității spre rețeaua de cetăți medievale fortificate  saxone răspândite în județ. 
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(4) Perșani Volcano Low Mountain Trail și E8 - Carpatus High Mountain UltraTrail - aceste două acțiuni 

urmărind dezvoltarea și conectarea traseelor de drumeție din județ. 

(5) Dezvoltarea turistică sustenabilă a Oltului Superior – Via Alutum – propune dezvoltarea integrată a 

turismului de-a lungul Oltului prin dezvoltarea de trasee de biciclete, drumeție, puncte de observare 

pasari, puncte de panoramă care să asigure dezvoltarea economică a zonei respective. 

 

Cea de-a doua acțiune se referă la implementarea conceptului de Zone de liniște ca atracție turistică în județul 

Brașov, începând cu două zone-pilot din mediul urban, respectiv rural, creând în felul acesta un punct de pornire 

pentru multiplicarea la scară largă a acestora într-o rută culturală a Zonelor de Liniște cu caracter permanent. 

Proiectul își propune să piloteze o bună practică prezentată în cadrul proiectului ThreeT de Consiliul Regiunii 

Centrale a Finlandei în cadrul vizitei de studiu nr.3 din iunie 2019. Alături de PP7 România, alte două țări 

partenere în proiect - Polonia (PP8) și Italia (LP), au ales să dezvolte același concept ca proiect-pilot iar alături de 

aceștia partenerul finlandez ar urma să furnizeze mentorat celor trei aplicanți pe parcursul implementării 

proiectelor. În urma consultărilor între parteneri, au fost elaborate și depuse în cursul lunii noiembrie cereri de 

finanțare în cadrul programului Interreg Europe. 

 

E. Intâlniri cu stakeholderii 
În perioada de raportare, membrii UIP au fost într-o comunicare permanentă cu stakeholderii, discuțiile inițiale 

legate de planurile generale de dezvoltare turistică a județului focalizându-se treptat  pe acțiunile majore care 

urmează să fie incluse în Planul de Acțiune. Au fost organizate ateliere de lucru și întâlniri de lucru online și 

face to face  cu factorii interesați aferenți fiecărei acțiuni, vizând în principal capacitarea acestora în 

implementarea acestora. 

Total ateliere de lucru: 9, desfășurate astfel: 

 

1. În data de 04.08.2020 – atelier de lucru online care a vizat acțiunea Operaționalizarea Rutei Fortificaților în 

județul Brașov- etapa 1; Fazele de initiere si funcționare pentru o rută culturală. Nr. participanți :30 

 

2. În data de 07.08.2020 – atelier de lucru cu tematica Crearea unei rețele locale de Puncte Gastronomice.  

Nr. participanți : 10 

 

3. În data de 18.08.2020 - atelier de lucru online cu tematica Zone de liniște ca atractie turistica în județul 

Brașov – Proiect Pilot. Nr. participanți : 25 

 

4. În data de 10.09.2020 - întalnire la Vama Buzaului în tematica  Crearea unei rețele locale de Puncte 

Gastronomice.  Nr. participanți : 18 

 

5. În data de 11.09.2020 – atelier de lucru online cu tematica  Dezvoltarea și conectarea traseelor de drumeție 

din Județul Brașov. Experții externi au prezentat două proiecte propuse pentru PA : Perșani Mts. – Colinele 

Transilvaniei – Volcano Ultratrail și E8 - Carpatus High Mountain UltraTrail. Nr. participanți : 27 

 

6. În data de 15.09.2020 – atelier de lucru online cu tematica. Dezvoltarea și conectarea traseelor de biciclete 

în județul Brașov. Nr. participanți : 20 

 

7. În data de 20.09.2020 – întâlnire la București cu reprezentanții Administrației Naționale a Apelor Române, la 

care a fost pusă în discuție posibilitatea implementării unui proiect privind Dezvoltarea Integrată a Văii 

Superioare a Oltului. Nr. participanți : 5 

 

8. În data de 29.09.2020 - întâlnire online cu reprezentanții Agenției Naționale a Ariilor Protejate, fiind dezbătute 

implicațiile legislației privind ariile protejate în implementarea proiectelor propuse în PA. Nr. participanți: 5 
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9. În data de 17.11.2020 - întâlnire online cu reprezentanții Agenției de Protecție a Mediului Brașov, fiind pusă 

în discuție baza de date necesară punerii în practică a PA și elaborării unor reglementări (ghid de criterii) în 

cadrul  proiectului pilot Zone de liniște ca atractie turistica în județul Brașov. Nr. participanți: 6. 

 

Proiectele prezentate în cadrul atelierelor de către experții externi fac parte din documentația atașată la Planul de 

Acțiune livrat de către aceștia odată cu finalizarea contractului de expertiză. 

 

F. Promovare si publicitate 
 

In ceea ce priveste promovarea proiectului, au fost realizate urmatoarele: 

1) Traducere newsletter nr. 3 si nr. 4 in limba română, distrubuția acestora catre stakeholderii locali si 

postarea pe pagina proiectului (website, Facebook, Twitter); traduceri, prezentări power point, platforma 

de invățare a politicilor publice, alte materiale pentru postări social media. 

2) Promovarea paginii locale a proiectului - https://site.judbrasov.ro/ThreeT - și utilizarea acesteia ca 

instrument de lucru și transparență în relația cu stakeholderii din județul Brașov, dar și cu presa locală – 

jurnaliștii având posibilitatea să acceseze informațiile direct; 

3) Promovarea proiectului, a acțiunilor si activităților acestuia prin rețele 

sociale:https://www.facebook.com/ThreeTBrasov; https://www.twitter.com (concepere postare, scurt 

rezumat cu prezentare poze pe baza discuțiilor din cadrul OTS 3, completare GoogleDoc-link, apariții 

mass media Threet Brașov, postări Remember SV, postare bună - practică Silence route, Touristic 

passport, Gastronomic route). 

4) Promovarea proiectului, generală, inclusiv echipa din Romania este asigurată și prin intermediul 

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

https://www.interregeurope.eu/threet/    

 

G. Contracte derulate 
Contractele derulate in cadrul proiectului, in perioada inclusă de prezenta raportare, au acoperit urmatoarele tipuri 

de cheltuieli: 

✓ Expertiză externă (experti independenti) – plățile nr.3 și 4. 

Contractul și facturile aferente, însotite de documentele de plată/ justificative, sunt incluse in cererile de 

rambursare si sistemul electronic de raportare financiară și pot fi consultate individual. 

 

Vizat,  

Alina Szasz  

Manager Proiect ThreeT 

11.12.2020 

 

 

 

Intocmit,  

Daniela Prahoveanu  

Asistent Manager ThreeT 

11.12.2020 
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