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Landul Brandenburg
Suprafaţă: 29.481 km2 

(aproximativ 8,26 % din suprafaţa Germaniei)
Administraţie: 14 judeţe şi 4 oraşe indepen-
dente
Populaţie: 2,512 mil. de locuitori (3,1 % din to-
talul populaţiei Germaniei)
Densitatea populaţiei: 86 locuitoi/km2  
(Germania: 229 locuitori/km2)
Limbi: Germană (regional – sorbă)

Cele mai mari oraşe sunt Potsdam (capita-
la Landului) cu 154.966 de locuitori, Cottbus 
cu 99.823 de locuitori şi Frankfurt (Oder) cu 
61.286 de locuitori.

Regiunea Centru
Liberă asociere a 6 judeţe din inima (centrul) 
României: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, 
Mureş şi Sibiu. 

Suprafaţă: 34.100 km2 
(aproximativ 14,31 % din suprafaţa României)
Administraţie: 6 judeţe
Populaţie: 2,5 mil. de locuitori (11,7 % din tota-
lul populaţiei României)
Densitatea populaţiei: 74,6 locuitori/km2  
(România: 94 locuitori/km2)
Limbi: Română, (regional – maghiară, 
germană)

Cele mai mari oraşe sunt Braşov (Kronstadt) 
cu 268.000 de locuitori şi Sibiu (Herrmann-
stadt) cu 150.000 de locuitori.

(c) GeoBasis-DE/LGB (2010)
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Colaborarea dintre Regiunea Centru şi Landul 
Brandenburg a început în anul 2002 odată cu 
aprobarea Proiectului Regional de Twinning, 
intitulat „Implementarea Panului Naţional de 
Dezvoltare“. Prin intermediul altor proiecte şi 
iniţiative, parteneriatul dintre cele două regiuni 
s-a dezvoltat continuu.
Acest parteneriat a fost şi este pentru noi foar-
te important. Pe baza experienţei acumulate în 
Landul Brandenburg, la nivelul Regiunii Cen-
tru au putut fi dezvoltate proiecte şi modele  
exemplare. Au fost utilizate experienţele acumu-
late de către specialişti, experienţe ce au putut 
fi direct folosite în cadrul activităţilor, respectiv 
a proiectelor. După iniţierea colaborării la nivel 
politic, au existat diverse posibilităţi pentru sta-
bilirea de contacte economice. 
Cele două vizite oficiale ale Primului Ministru 
al Landului Brandenburg, domnul Matthias 
Platzeck, în Regiunea Centru în anul 2003 şi 
2007, au reprezentat de asemenea momente 
importante ale colaborării dintre cele două re-
giuni la fel ca şi cele trei vizite oficiale ale celor 
6 Preşedinţi ai Consiliilor Judeţene din Regi-

unea Centru în Landul Brandenburg în decem-
brie 2002, mai 2005 şi iulie 2010. Aceste vizite 
au vizat întărirea relaţiilor de colaborare la nivel 
de conducere între cele două regiuni. Partene-
rii au făcut schimb de experienţă privind proce-
sul de transformare de la economia planificată 
la economia de piaţă. Colaborarea în domeniul 
dezvoltării regionale a fost activ susţinută. Do-
menii importante ale colaborării au fost: Apro-
fundarea parteneriatului administrativ în cadrul 
Proiectelor de Twinning şi a contactelor din- 
tre diferitele instituţii, schimb de experienţă pri-
vind politica de dezvoltare urbană şi reamena-
jare urbană, renaturarea zonelor miniere, rolul 
planificării regionale în procesul de dezvoltare 
economică şi socială, aspecte privind utilizarea 
energiilor regenerabile şi dezvoltarea relaţiilor 
dintre zonele rurale ale celor două regiuni.  
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În vederea instituţionalizării colaborării dintre 
Landul Brandenburg şi Regiunea Centru, Gu-
vernul Landului Brandenburg a decis în noiem-
brie 2008 numirea unui Reprezentant Oficial al 
Parteneriatului pentru Regiunea Centru. 
Acesta are următoarele sarcini: 

 � Reprezentarea intereselor Landului Bran-
denburg prin menţinerea contactelor politi-
ce, ştiinţifice, economice şi culturale în Re-
giunea Centru, România;

 � Iniţierea de proiecte bilaterale de cooperare 
şi sprijinirea implementării acestora, sprijin 
în stabilirea de contacte;

 � Contribuie la dezvoltarea unei imagini pozi-
tive, pregătirea şi asistarea prezentărilor din 
partea Landului Brandenburg;

 � Strângerea şi prelucrarea de informaţii, pre-
zentarea caracteristicilor specifice regiunii 
partenere;

 � Identificarea şi luarea în considerare a 
posibilităţilor de utilizare a instrumentelor de 
finanţare ale Uniunii Europene. Relaţiile  politice  dintre  Landul  Branden-

burg şi Regiunea Centru se concentrează 
pe următoarele teme de colaborare, fără a 
restricţiona orice alte iniţiative:

 � Producerea, utilizarea şi distribuirea energii-
lor regenerabile;

 � Dezvoltare urbană în special conservarea 
moştenirii urbane precum şi utilizarea şi pu-
nerea în valoare a centrelor urbane istorice;

 � Posibilităţi de cooperare transnaţională între 
actorii din mediul rural, în special în cadrul 
LEADER;

 � Calificarea forţei de muncă;
 � Colaborare în domeniul silviculturii.

Concentrarea asupra activităţii proiectului în 
acest domeniu esenţial conferă ambelor părţi 
posibilitatea unei colaborări efective. Astfel vor 
putea fi utilizate eficient şi oportunităţile euro-
pene de finanţare.


