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Landul Brandenburg 
este situat în nord-
estul Republicii Fe-
derale Germania. 
Cu o suprafaţă de 
29.476 km2 Bran-
denburg se numără 
printre landurile cele 
mai întinse din Ger-
mania. O graniţă de 
250 km leagă landul 
de vecinul direct Po-
lonia. 

Capitala federală 
şi regiunea economică Brandenburg, care o 
înconjoară, formează împreună regiunea ca-
pitalei Germaniei – o arie metropolitană de 
importanţă internaţională, care cu cei 30.000 
km2  ai săi este la fel de mare ca Belgia iar prin 
cei 6 milioane de locuitori 
mai populată decât Da-
nemarca, Norvegia sau 
Finlanda. Landul Branden-
burg în sine are 2,5 milioa-
ne de locuitori, comparabil 
cu Regiunea Centru din 
România. 

Brandenburg este o locaţie 
cu o paletă largă de do-
menii şi competenţe. Ser-
viciilor şi consultanţei 

pentru investitori li 
se acordă o mare 
atenţie în Branden-
burg. O reţea strâns 
legată între Came-
rele de Comerţ, 
Agenţia Viitorului 
Brandenburg şi 
Banca de Investiţii a 
Landului Branden-
burg oferă o paletă 
largă de informaţii şi 
asistenţă concretă. 

Landul Brandenburg este fruntaş la utilizarea 
de energii regenerabile. O confirmă desemna-
rea în anul 2008 ca cel mai bun land federal în 
domeniul energiilor regenerabile, ceea ce con-
stituie în acelaşi timp şi un imbols suplimentar. 

Brandenburg este de asemenea o îndrăgită 
destinaţie de vacanţă: turismul acvatic pe nu-
meroasele lacuri şi râuri, excursii în cultura şi 
istoria Prusiei, concedii balneare şi trasee de 
ciclism în natura 
aproape neatinsă 
dar totuşi uşor 
accesibilă. Bran-
denburg oferă nu-
meroase faţete 
şarmante şi inte-
resante.
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În cadrul mai multor proiecte de Twinning ale UE 
pentru dezvoltarea parteneriatelor administrati-
ve, Brandenburg a trimis experţi pe termen lung 
şi scurt în România, în special şi în Regiunea 
Centru. Colaborarea iniţiată cu Regiunea Cen-
tru s-a dezvoltat viabil. Prin contacte amiabile şi 
prin relaţii de muncă la cele mai diferite niveluri 

partenerii de astăzi au 
realizat faptul că există 
un mare potenţial de co-
operare în Brandenburg 
şi în Regiunea Centru. 

România este după Po-
lonia cea mai mare ţară 

din estul Europei care a fost admisă în UE. Be-
neficiind şi de ajutorul fondurilor europene, piaţa 
românească este importantă pentru Germa-
nia, ca ţară exportatoare, iar firmele româneşti 
sunt interesante ca potenţiali parteneri. Printre 
condiţiile favorabile ca locaţie se numără, pe 
lângă forţa de muncă calificată, şi experienţele 
şi tradiţiile istorice: în Transilvania mai trăiesc 
şi astăzi urmaşii coloniştilor germani. Regiunea 
Centru are o structură ştiinţifică şi un mediu de 
cercetare interesante. Oferă potenţiale forestie-
re interesant, experienţă în pedagogia mediului 
înconjurător, multe obiective cultural-istorice, o 
arhitectură de influenţă germană a aşezărilor 
păstrată doar aici, experienţă în utilizarea mo-
numentelor în viaţa cotidiană şi nu în ultimul 
rând un bogat potenţial turistic.

Guvernul landului a desemnat în noiembrie 
2008 firma ManCom GmbH drept reprezentant 
partenerial pentru Regiunea Centru/România. 
Doamna Dr. Brigit Schliewenz lucrează din 
România, la faţa locului, iar domnul Klaus-Peter 
Krüger este persoana de contact în Potsdam. 
Reprezentanta parteneriatului are următoarele 
sarcini: 

 � Reprezentarea intereselor Landului Bran-
denburg prin întreţinerea contactelor politice, 
ştiinţifice, economice şi culturale în Regiunea 
Centru, România;

 � Iniţierea de proiecte de cooperare bilaterale 
şi sprijin în implementarea acestora;

 � Reprezentarea intereselor Landului Bran-
denburg în faţa asociaţiilor şi a întreprinzătorilor 
(formarea de reţele) şi sprijin în iniţierea de con-
tacte; 

 � Dezvoltarea imaginii pozitive a Landului 
Brandenburg în regiunea parteneră;

 � Pregătirea şi coordonarea acţiunilor de pre-
zentare ale Landului Brandenburg  după stabili-
rea de comun acord cu organismele competen-
te ale guvernului landului;

 � Colectarea şi prelucrarea informaţiilor la faţa 
locului;

 � Prezentarea situaţiilor 
specifice ale regiunii 
partenere;

 � Prezentarea şi promo-
varea posibilităţilor de 
utilizare a instrumentelor 
de finanţare ale UE.

Reprezentanţi parteneriali 
ai Landului Brandenburg 

Bazele parteneriatului Sarcinile reprezentanţilor  
                                parteneriali

Punctele principale ale 
          muncii în parteneriat

Relaţiile politice au fost stabilite ca puncte 
principale, având în vedere instituţionalizarea 
reprezentanţei parteneriale, fără ca prin aceas-
ta să fie limitate alte iniţiative:

 � Producerea, utilizarea şi răspândirea energii-
lor regenerabile;

 � Dezvoltarea centrelor oraşelor, în spe-
cial conservarea patrimoniului arhitectural al 
oraşelor precum şi folosirea şi punerea în va-
loarea a centrelor istorice ale oraşelor; 

 � Posibilităţi de cooperare transnaţionale în 
cadrul LEADER;

 � Dezvoltarea potenţialului forţei de muncă;
Colaborare în domeniul forestier.
Datorită potenţialelor celor două regiuni se 
lucrează consecvent la implementarea punc-
telor principale de interes prin intermediul pro-
iectelor.
Exact această concentrare pe munca de pro-
iecte face posibilă o colaborare efectivă pentru 
ambele părţi. Pentru aceasta se utilizează în 
mod precis fonduri şi mijloace europene
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Având la origine o iniţiativă a Primului Ministru 
Matthias Platzeck de întărire a prezenţei Lan-
dului Brandenburg în Europa Centrală şi de 
Est, guvernul landului a desemnat aşa-numiţi 
„reprezentanţi parteneriali” în diferite regi-
uni.  Aceştia dispun de o experienţă practică 
îndelungată la faţa locului dar şi în colaborarea 
cu parteneri din Landul Brandenburg. Misiunea 
lor este de a sprijini iniţierea de proiecte de co-
operare bilaterale şi să contribuie în general la 
dezvoltarea contactelor politice, economice şi 

culturale. În România, reprezentantul parteneri-
al a fost numit pentru Regiunea Centru.


