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ACORD  
pentru constituirea “Parteneriatului pentru dezvoltarea și promovarea 

Rutei Fortificațiilor în județul Brașov” 
 

 
 

Instituțiile și organizațiile subsemnatare (Părțile) au convenit încheierea prezentului Acord 
de Parteneriat (Acordul) cu scopul de a constitui “Parteneriatul pentru dezvoltarea și 
promovarea Rutei Fortificațiilor în județul Brașov” (Parteneriatul) și de a colabora în vederea 
atingerii obiectivelor acestui Parteneriat. 
 

În urma implementării proiectului ”Thematic Trail Trigger – ThreeT” (”Inițierea unor trasee 
tematice - Trei T”) din cadrul Programului de finanțare europeană INTERREG EUROPE, Apelul 3, de 
către Consiliul Județean Brașov, a fost elaborat un plan de acțiune privind dezvoltarea Rutei 
Fortificațiilor în județul Brașov. Împreună cu partenerii locali şi experții independenți au fost 
definite un parcurs pentru perioada 2021-2022 şi o listă de principii pentru buna guvernanță a 
acestei inițiative.  
 

Misiune: Ruta Fortificațiilor din județul Braşov lucrează la dezvoltarea unui produs 
cultural-turistic de calitate având efecte pozitive pentru dezvoltarea durabilă a zonei, administrat 
într-un mod profesionist şi transparent, cunoscut pe plan naţional şi internațional şi atractiv 
pentru un număr de turiști din ce în ce mai mare.  
 
Obiectivele Parteneriatului: 
1. Realizarea unui model de colaborare şi coordonare transparent şi benevol pe termen 

mediu si lung.  
2. Crearea unei rețele integrate de servicii de calitate. 
3. Dezvoltarea durabilă și promovarea pe plan național și internațional a Rețelei Fortificațiilor 

ca un model de dezvoltare durabilă a comunităților locale și a deschiderii viziunii acestora 
pentru turism sustenabil. 

4. Păstrarea și valorificarea patrimoniului architectural și cultural tradițional. 
5. Extinderea parteneriatului pe baza unor criterii de calitate clar definite.  
6. Îmbunătățirea infrastructurii turistice la nivelul Rutei Fortificațiilor. 
 

Principiile Rutei Fortificațiilor: 
 lucrăm în parteneriat pentru dezvoltarea și promovarea sustenabilă a obiectivelor rețelei; 
 contribuim la conservarea biodiversității și a patrimoniului cultural local; 
 punem accentul pe proprietatea locală și pe spiritul local de inițiativă; 
 susţinem folosirea resurselor umane locale și exploatarea resurselor naturale într-un  mod 

sustenabil; 
 contribuim la bunăstarea populației locale; 
 susținem educația, respectul pentru natură și patrimoniu și încurajăm atitudinea 

responsabilă a vizitatorilor; 
 acționăm pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului natural, cultural şi social. 

 
Modalitățile prin care membrii Parteneriatului vor colabora în vederea dezvoltării Rutei 

Fortificațiilor în județul Braşov sunt următoarele: 
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- realizează planul de acțiune pentru Ruta Fortificațiilor rezultat în proiectul ThreeT anterior 
menționat; 
- agreează un plan de lucru anual pe care îl vor implementa și verifică la finalul anului 
îndeplinirea acestui plan; 
- se implică activ în implementarea activităților din planul de acțiune anual, prin alocare de 
resurse umane și/ sau resurse financiare; 
- coordonează acțiunile/ proiectele implementate în zona Rutei Fortificațiilor și în general 
transpun în practică acțiunile din planul de acțiune (prin asumarea de acțiuni/ activități/ 
componente conform propriei misiuni sau prin elaborarea proiectelor în comun); 
- promovează unitar Rețeaua Fortificațiilor și toate obiectivele partenere; 
- diseminează informațiile cu privire la proiecte în curs de implementare sau viitoare în zona 
Rutei Fortificațiilor.   
 

Membrii prezentului parteneriat pilot formează Consiliul de Coordonare și Reprezentare 
al Parteneriatului (Consiliul). Acesta va fi format din reprezentanții legali ai următoarelor 
instituții și asociații: Județul Brașov, Municipiul Brașov, Municipiul Făgăraș, Orașul Râșnov, 
Orașul Rupea, Orașul Codlea, Comuna Bran, Comuna Prejmer,  Comuna Feldioara, Biserica 
Fortificată Prejmer, Biserica Fortificată Codlea, Asociația Rosenau Turism – Râșnov, Muzeul 
Țării Făgărașului Valeriu Literat, Castelul Bran. Deciziile care vizează dezvoltarea zonei Rețelei 
Fortificațiilor vor fi luate prin consultarea tuturor organizațiilor și instituțiilor semnatare. 
 

Partenariatul se constituie ca o entitate deschisă pentru a primi oricând alte organizații/ 
instituții care aderă la viziunea, obiectivele enunțate și criteriile de calitate (ce vor fi ulterior 
definite). În acest sens, Parteneriatul va face demersurile necesare pentru informarea și 
integrarea celorlalți factori de interes relevanți pentru zona Rutei Fortificațiilor. 
 

Partenariatul recunoaște rolul Județului Brașov de organizație susținătoare pentru 
realizarea Parteneriatului și atingerea obiectivelor asumate. 
 

Acordul este de tip cadru și se bazează pe interesul Părților în realizarea unei viziuni de 
dezvoltare durabilă pe termen lung, neavând astfel un termen de valabilitate stabilit. Anual 
Părțile vor lua în considerare revizuirea Acordului, precum și actualizarea planului de acțiune. 
Prin acest plan se recunoaște că dezvoltarea și promovarea Rutei Fortificațiilor în județul Brașov 
este o nevoie și o oportunitate majoră pentru viitorul armonios al comunităților locale din 
zonă; astfel, este de la sine înțeles că organizațiile și instituțiile semnatare vor face tot posibilul 
pentru a-și îndeplini viziunea și obiectivele propuse (enunțate mai sus). 

 
Prezentul Acord de Parteneriat va intra în vigoare începând cu data de .......................... 
 
 

Organizaţie 
.................................................................... 
Reprezentant legal 
 .................................................................. 
Semnătura / Ştampila 

 
Data ..............................  

Organizaţie 
.................................................................... 
Reprezentant legal 
 .................................................................. 
Semnătura / Ştampila 

 
Data ..............................  
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Organizaţie 
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Data ..............................  

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

Prof. Dorin Ioan  Baba                                                               Secretar General U.A.T.  

              jr. Ioana Madalina Roman     
 

 

 

 


