10 ANI DE PARTENERIAT ÎNTRE
REGIUNEA CENTRU ŞI LANDUL BRANDENBURG
Colaborarea între Regiunea Centru şi
Landul Brandenburg a debutat în anul
2002, odată cu aprobarea Convenției
de Twinning încheiată în cadrul
Proiectului de Twinning Regional sub
denumirea Implementarea Planului
Naţional de Dezvoltare şi s-a dezvoltat
continuu, prin intermediul altor proiecte
şi iniţiative parteneriale.
În faza de implementare a proiectelor
de Twinning, Ministerul Federal pentru
Economie şi Tehnologie a atras, ca şi
partener în acest proces, Landul
Brandenburg, care, la rândul său, a
asigurat managementul acestor proiecte şi delegarea de experţi din administraţia publică în cadrul
misiunilor de lucru derulate la nivelul Regiunii Centru.
În anii ce au urmat, în cadrul celor trei proiecte de
Twinning realizate, activitatea s-a concentrat asupra
dezvoltării capacităţii instituţionale a Agenţiei pentru
Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) în vederea
coordonării procesului de dezvoltare regională. Ulterior,
la nivelul Regiunii Centru a fost creat un Organism
Intermediar, structură ce asigură şi în prezent
implementarea Programului Operațional Regional în
regiune, utilizând resurse alocate din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională (FEDR).
Pe lângă activităţile specifice proiectului de Twinning,
pe parcursul acestor proiecte, s-au dezvoltat și
parteneriate între cele două regiuni, prin acordul de
cooperare semnat în aprilie 2003 între Expoziţia
Internaţională de Construcţii „Fürst-Pückler-Land” (IBA)
şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR
Centru).
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Temele abordate
de către experţii din Brandenburg în cadrul celor două proiecte de Twinning, a proiectului de Twinning
Light, precum şi a celor două proiecte Follow-Up au fost:
 Sprijin pentru administraţiile/instituţiile publice din Regiunea Centru (ADR Centru, consilii
judeţene, administraţii publice locale);

 Dezvoltarea personalului, coaching;
 Contabilitate financiară, planificare anuală şi multianuală;
 Control;
 Raportare către Comisia Europeană;
 Formare privind instrumentele şi regulamentele Uniunii Europene;
 Conform regulamentului EDIS al Uniunii Europene, sprijinirea ADR Centru în implementarea

proiectelor PHARE;
 Elaborarea şi utilizarea planificării şi instrumentelor de planificare, în special a instrumentelor
de planificare pe bază IT;
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 Managementul activităţilor şi organizării;
 Introducerea şi utilizarea instrumentelor de analiză;
 Evoluţia populaţiei şi prognoză demografică;
 Dezvoltarea structurilor parteneriale (CDR,
CRESC, clustere şi reţele de cooperare);
 Dezvoltarea de proiecte (inclusiv proiecte
multilaterale finanţate din fonduri europene);
 Managementul proiectelor (inclusiv calitatea
de lider de proiect în cadrul proiectelor
internaţionale);
 Dezvoltare urbană integrată şi finanţarea
proiectelor ce vizează conservarea moştenirii
culturale şi arhitectonice;
 Birou regional de reprezentare la Bruxelles;
 Elaborarea planurilor de mobilitate;
 Sprijin acordat în elaborarea planurilor integrate de dezvoltare la nivel judeţean şi local;
 Sprijin acordat în
crearea
clusterelor
regionale
ca
şi
instrument
pentru
dezvoltarea mediului
de afaceri, precum și
înfiinţarea
primului
cluster regional în
domeniul
cercetării
“Renerg”, în iunie 2010
la Sfântu Gheorghe;
 Consultanţă acordată
privind
organizarea
formării profesionale iniţiale conform sistemului dual german;
 Consultanţă acordată privind dezvoltarea sistemului de calificare a adulţilor;
 Bursele oamenilor de afaceri
români şi germani, organizate
cu sprijinul Germany Trade &
Invest
(2
evenimente
organizate la Braşov);
 Conferinţe
tematice
de
specialitate: două privind
formarea profesională iniţială,
trei privind utilizarea energiilor
regenerabile
(la
Sfântu
Gheorghe şi Alba Iulia) şi una
privind dezvoltarea urbană
integrată;
 Organizarea de întâlniri între
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societăţi private şi membrii Clubului Oamenilor de Afaceri Germani (două evenimente la Sibiu);
 Sprijin acordat în dezvoltarea unor proiecte europene (IdeQua, Rener Eureg, DART, formare
profesională iniţială – proiect trilateral privind sistemul dual, Enterprise Europe Network).
Rezultate
Un număr de 31 de experţi au activat în cadrul a 115 de misiuni de lucru ce au însumat în total 379 zile,
în cadrul proiectelor de Twinning şi a proiectelor de Follow-Up. Cei mai mulţi dintre aceşti experţi au
provenit de la nivelul
administraţiei
publice
din Landul Brandenburg
şi Berlin.
În cadrul parteneriatului,
la nivelul ADR Centru și
al Regiunii Centru, s-au
realizat următoarele:
 A fost creat
și a devenit
funcțional
Organismul
Intermediar pentru implementarea FEDR prin intermediul Programului Operaţional
Regional (POR);
 ADR Centru este o organizaţie funcţională cu aproape 70 de angajaţi şi cu două domenii
de activitate separate: dezvoltare regională şi Organism Intermediar POR;
 Au fost elaborate
Planurile regionale
(2004-2006, 20072013);
 A fost elaborat un
Atlas demografic –
cu prognoză a
populaţiei până în
anul
2015,
document ce a
stârnit interes şi la
nivel naţional;
 A fost elaborat un
Atlas structural;
 Au fost elaborate Planurile judeţene şi locale de dezvoltare;
 A fost înființat primul birou regional din România la Bruxelles;
 Parteneriatul regional dintre Landul Brandenburg şi Regiunea Centru este prezentat la
Bruxelles drept model european;
 Au fost derulate proiectele europene:
IdeQua – dezvoltarea turismului (Interreg III B);
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Renerg-Eureg – premise şi
documente
regionale
de
planificare pentru energiile
regenerabile
Regiunea
Centru/Landul
Brandenburg
(Programul Cadru 7 Cercetare);
DART – evoluţie demografică şi
intervenţie regională (Interreg IV
C);
Enterprise Europe Network (cu
parteneri din Berlin şi cu Agenţia
Viitorului
din
Landul
Brandenburg);
Acord de cooperare cu Expoziţia
Internaţională de Construcţii (IBA) Fürst-Pückler-Land GmbH.
 A fost înființată prima Agenţie Judeţeană de Dezvoltare Durabilă (Brașov) din România;
 Au fost dezvoltate clusterele ca şi instrument pentru dezvoltarea mediului de afaceri;
 Au fost organizate vizite
de lucru la nivel politic şi
tehnic (tematică: ilustrarea
posibilităţilor pe care le
oferă fondurile structurale
ale Uniunii Europene,
posibilităţile şi limitele
privind utilizarea energiilor
regenerabile, instrumente
de planificare în practică);
 A
fost
susținută
elaborarea de proiecte exemplare şi verificarea proiectelor din punct de vedere al
maturităţii lor pentru a putea fi depuse în cadrul FEDR (POR);
 Activități de cooperare economică (au fost organizate patru burse ale oamenilor de afaceri,
diverse; evenimente tematice bilaterale în domeniul formării profesionale, al energiilor
regenerabile, al dezvoltării urbane integrate şi al managementului clusterelor).
Cronologie
2002 – 2003: Twinning în vederea
implementării Planului Naţional de
Dezvoltare şi al fondurilor de
preaderare PHARE;
2004 – 2006: Twinning
pentru
dezvoltarea Organismului Intermediar
în vederea implementării fondurilor
structurale din FEDR;
2006 – 2007: Twinning-Light pentru
dezvoltarea capacităţii instituţionale şi
administrative a ADR Centru în vederea
administrării şi implementării fondurilor
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structurale după aderare, raportare şi control financiar;
2008 – 2009: Follow Up I EP
808 în vederea asigurării unui
sprijin
durabil
pentru
dezvoltarea
structurilor
regionale precum CDR şi
CRSC (finanţat prin intermediul
Ministerului Federal pentru
Economie şi Tehnologie);
Începând cu anul 2008 au fost
mandataţi de către Landul
Brandenburg
Responsabilii
Oficiali pentru Parteneriat
(MANCOM GmbH);
2010 – 2012: Follow Up II EP 017 în vederea dezvoltării structurilor care să asigure dezvoltarea
economică regională şi cooperare economică dintre Regiunea Centru şi Republica Federală Germania
(finanţat prin intermediul Ministerului Federal pentru Economie şi Tehnologie).
Evenimente
Decembrie 2002 – Vizita factorilor politici de decizie ai Regiunii Centru în Landul Brandenburg şi
Berlin;
August 2003 – Conferinţa finală a primului
proiect de Twinning la Alba Iulia;
Septembrie 2003 – Vizita unei delegaţii
economice din Landul Brandenburg, condusă
de către Primul Ministru al landului în
Regiunea Centru;
Mai 2005 – Vizita factorilor politici de decizie
ai Regiunii Centru în Landul Brandenburg şi
Berlin;
Iunie 2005 – Conferinţa Internaţională de
Turism de la Sovata;
Februarie 2006 – Conferinţa finală a celui deal doilea proiect de Twinning la Alba
Iulia;
Septembrie 2006 – Vizita Preşedintelui
Agenţiei de Protecţie a Mediului şi a
Comandantului Inspectoratului de
Pompieri a Landului Brandenburg în
Regiunea Centru. Discuţii privind
aspecte legate de protecţie împotriva
catastrofelor;
Mai 2007 – Vizita unei delegaţii
economice din Landul Brandenburg,
condusă de către Primul Ministru al
landului;
6

Mai 2008 – Vizita unei delegaţii formată din 8 primari din judeţul Covasna în Landul Brandenburg;
Septembrie 2008 – Conferinţă regională pentru dezvoltarea de parteneriate europene;
Ianuarie 2009 – Prezentarea în Regiunea Centru a Responsabililor Oficiali pentru Parteneriat din
partea Landului Brandenburg de
către Secretarul de Stat pentru
Afaceri Europene şi Federale a
Landului Brandenburg;
Martie 2009 – Vizita primarului
Municipiului Braşov la Potsdam;
Mai 2009 – Conferinţă regională
privind schimbările demografice şi
consecinţele asupra dezvoltării
regionale;
Septembrie
2009
–
Vizita
Primarului
din
UebigauWahrenbrück şi a manager-ului regional din Elbe-Elster în judeţul Covasna;
Iulie 2010 - Vizita
factorilor politici de
decizie ai Regiunii
Centru în Landul
Brandenburg şi Berlin;
Septembrie 2010 –
Organizarea
primei
misiuni economice şi a
unei burse a oamenilor
de afaceri germani şi
români în cadrul
evenimentului
GTaI
(Germany
Trade&Invest);
Octombrie 2011 – Organizarea celei de-a doua misiuni economice şi a bursei a oamenilor de afaceri
germani şi români în cadrul evenimentului GTaI (Germany Trade&Invest);
Aprilie 2012 – Conferinţă
regională privind provocările
pentru
dezvoltarea
regională - 2020;
August 2012 – Vizita a 10
studenţi în sudul Landului
Brandenburg ce a vizat
studierea sistemului dual de
învăţământ în teorie şi
practică;
Septembrie 2012 – Vizita
unei delegaţii române
condusă de către Directorul
General al ADR Centru în
cadrul conferinţei finale a proiectului DART;
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Martie 2013 – Participarea unor
specialişti din Landul Brandenburg la
conferinţa de la Alba Iulia privind
economia socială;
Aprilie
2013
–
Participarea
Reprezentantului
Oficial
al
Parteneriatului
dintre
Landul
Brandenburg şi Regiunea Centru la
seminarul germano-francez „50 de ani de
la tratatul de la Elysee şi regionalizarea
în România”;
Iunie 2013 – Vizita unei delegaţii române
în Landul Brandenburg şi Berlin cu scopul de a vizita diverse întreprinderi şi structuri sociale;
Iulie 2013 – A doua vizită a unor studenţi în sudul Landului Brandenburg ce a vizat studierea
aspectelor formării profesionale şi şansele pe care le oferă piaţa muncii din Brandenburg;
Octombrie 2013 – Săptămână teatrală la Alba Iulia.
Au mai fost realizate 7
vizite de lucru/studiu în
Brandenburg şi Berlin
pentru 48 de persoane
însumând în total 224 de
zile. Acestea au avut ca
scop
vizitarea
unor
proiecte finanţate din
fonduri
structurale,
atribuţiile şi rolul unui
Organism
Intermediar
(Banca de Investiţii a
Landului
Brandenburg,
Agenţia
Viitorului
Brandenburg),
organizarea activităţilor lucrative, instrumente de planificare pe bază IT, formare profesională,
economie socială, etc.
De asemenea, pe parcursul celor 10 ani au mai avut loc diverse participări la conferinţe, expoziţii sau
evenimente, participarea delegaţiilor române la evenimentele „Zilele Landului Brandenburg”.
Vizite de lucru la nivelul administraţiei
Printre cele mai importante personalităţi ale
administraţiei publice din Berlin şi Brandenburg
care au vizitat Regiunea Centru, în cadrul
proiectelor de Twinning, respectiv de Follow-Up,
se numără directorii departamentului de
Twinning (EB 6) din cadrul Ministerului Federal
pentru Economie şi Tehnologie. Aceștia au
participat în mod regulat la conferinţele de
lansare şi de final a proiectelor bilaterale. În
mod special, doamna Inge Toschev a avut o
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contribuţie importantă în asigurarea sprijinului continuu din partea Ministerului Federal pentru Economie
şi Tehnologie pentru dezvoltarea Regiunii Centru şi a relaţiilor de parteneriat dintre Landul
Brandenburg şi Regiunea Centru.
Aprobarea celor două proiecte de Follow-Up a conferit posibilitatea aprofundării durabile a rezultatelor
obţinute în cadrul proiectelor de Twinning. Domnul Peter Alltschekow, fost director în cadrul Cancelarie
de
Stat
a
Landului
Brandenburg, ulterior director
în cadrul departamentului
“Reconstrucţie
Est”
din
Ministerul Federal pentru
Transport, Construcţii şi
Dezvoltare Urbană, iar în
prezent director de marketing
în
cadrul
Germany
Trade&Invest (GTaI), a fost
din 2002 şi până în 2006
Lider de Proiect din partea
germană în cadrul proiectelor
de Twinning şi partener direct
al domnului Simion Creţu, Director General al ADR Centru şi Lider de Proiect din partea română. Ambii
Lideri de Proiect au avut responsabilitatea implementării cu succes a proiectelor de Twinning.
Vizite de lucru la nivel politic
Vizitele oficiale ale Primului Ministru al Landului Brandenburg în cadrul proiectelor de Twinning au avut
efectul iniţial scontat şi au stabilit accente importante în colaborarea dintre Regiunea Centru şi Landul
Brandenburg. Prima vizită care a avut loc în anul 2003 la Braşov, şi la care au participat, alături de
Primul Ministru Matthias Platzeck, întreprinzători din landul Brandenburg, a dus la iniţierea şi

promovarea de contacte economice între cele două regiuni. De asemenea, au avut loc discuţii între
Primul Ministru al Landului Brandenburg şi reprezentanţii Consiliului pentru Dezvoltare Regională
(CDR) privind posibilităţile viitoare de cooperare, în scopul de a dezvolta în Regiunea Centru structurile
instituţionale, administrative şi bugetare, în vederea pregătirii regiunii pentru participarea sa efectivă la
politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene.
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A doua vizită a Primului Ministru Matthias Platzeck, ce a avut loc în luna mai 2007 în cadrul proiectului
de Twinning - Light, s-a desfășurat în
judeţele Alba şi Sibiu și a confirmat
interesul
ambelor
părţi
pentru
continuarea şi extinderea proiectelor
comune. În cadrul acestei vizite
desfăşurate pe parcursul a două zile,
domnul Matthias Platzek, împreună cu
reprezentanții delegaţi a zece firme din
Landul Brandenburg, au avut întâlniri cu
preşedinţii celor şase Consilii Judeţene
din regiune, cu primarul şi prefectul
judeţului Sibiu, precum şi cu
reprezentanţii altor instituţii publice de la
nivel judeţean şi ai mediului de afaceri.
Oamenii de afaceri germani participanţi
la aceste întâlniri, au identificat oportunităţi şi contacte economice în domenii variate cum ar fi
reecologizarea terenurilor afectate, exploatările de cupru, extinderea aeroportului din Sibiu, construcţii
de maşini, dar şi în alte domenii.
Secretarul
de
Stat
pentru
Afaceri Federale
şi Europene al
Landului
Brandenburg,
domnul Dr. Gerd
Harms, în anul
2006 a participat
la
conferinţa
finală a celui deal doilea proiect
de Twinning. În
anul 2009 a
revenit
în
Regiunea Centru
în cadrul unei vizite oficiale, prilej cu care a participat la şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională
(CDR), precum şi la conferinţa regională de demografie. În calitatea sa de raportor al Comitetului
Regiunilor la
Bruxelles,
domnia sa a
vorbit
în
cadrul
conferinţei
despre
efectele
evoluţiei
demografice
în
Europa,
subliniind
astfel,
la
nivelul politic
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al Regiunii Centru, câteva elemente importante de luat în
considerare în procesele de planificare ale judeţelor.
În anii 2010 şi 2011, Ministrul Economiei şi Afacerilor Europene
a Landului Brandenburg – domnul Ralf Christoffers şi Ministrul
Mediului şi Protecţiei Consumatorului – doamna Anita Tack, în
calitate de lideri ai delegaţiilor oamenilor de afaceri din
Brandenburg, au purtat o serie de discuţii politice cu privire la
rezultatele şi perspectivele parteneriatului regional.
Un rol important în procesul de dezvoltare al Regiunii Centru lau constituit şi cele trei vizite ale Preşedinţilor Consiliilor Judeţene din Regiunea Centru în Landul
Brandenburg, ce au avut loc în decembrie 2002, mai 2005 şi iulie 2010.
Aceste vizite au
avut ca obiectiv
întărirea
relaţiilor
dintre factorii politici
decizionali ale celor
două
regiuni,
împărtăşirea
experienţei
prin
intermediul
proiectelor
de
Twinning
privind
trecerea de la o
economie dirijată la
o economie de
piaţă, precum şi
acumularea
de
know-how în domeniul dezvoltării regionale şi cooperării economice, necesară pentru soluţionarea
sarcinilor dificile, prezente şi viitoare.
În
cadrul
vizitelor,
delegaţiile reprezentanților
Regiunii Centru au avut o
serie
de
întâlniri
importante, inclusiv cu
Primul Ministru al Landului
Brandenburg, în care s-au
abordat o mulţime de teme,
de la cele legate de stadiul
proiectului de înfrăţire
dintre cele două regiuni,
până la prezentarea politicii
de restructurare urbană,
reecologizarea
zonelor
miniere, rolul planificării regionale în procesul de dezvoltare economico-socială sau dezvoltarea
relaţiilor dintre cele două regiuni.
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În cadrul acestor vizite, factorii de decizie ai celor şase judeţe şiau putut dezvolta o mai bună înţelegere asupra funcţionării
administraţiei şi rolul lor în procesul de dezvoltare a regiunii, în
contextul integrării României în Uniunea Europeană. Experienţa în
domeniul dezvoltării regionale, precum şi în utilizarea surselor de
energie regenerabilă a influenţat foarte mult activitatea ADR
Centru din punct de vedere al dezvoltării şi structurării
parteneriatelor, atât în interior cât şi în exterior.

Biroul de reprezentare al Regiunii Centru la Bruxelles
Regiunea Centru a inaugurat în ianuarie 2008 primul birou regional din România la Bruxelles. Regiunea
Centru a beneficiat de un spaţiu în cadrul Biroului de Reprezentare a Landului Brandenburg pe care un
reprezentant al regiunii l-a putut folosi în vederea sondării posibilităţilor pe care le oferă un astfel de
birou la faţa locului.

Oficializarea prezenţei reprezentantului Regiunii Centru la Bruxelles, precum şi încheierea aspectelor
formale privind găzduirea Biroului de Reprezentare
al Regiunii Centru la Bruxelles în cadrul
Reprezentanţei Landului Brandenburg, a fost
realizată printr-o întâlnire bilaterală ce a avut loc în
data de 18.01.2008 între reprezentanţii Cancelariei
de Stat a Landului Brandenburg şi Directorul
General al ADR Centru. Semnarea acordului de
găzduire al Biroului de Reprezentare al Regiunii
Centru în cadrul Reprezentanţei Landului
Brandenburg la Bruxelles s-a realizat în prezenţa
Secretarului de Stat pentru Afaceri Federale şi
Europene al Landului Brandenburg, domnul Gerd
Harms şi a Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, domnul Martin Bottesch.
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Parteneriatul Landului Brandenburg cu Regiunea Centru / România
Unul dintre rezultatele importante ale proiectelor de Twinning şi Follow-Up a fost buna colaborare ce sa dezvoltat între Regiunea Centru şi Landul Brandenburg. Odată cu numirea unui Responsabil Oficial
al Landului Brandenburg în Regiunea Centru, în noiembrie 2008, a fost instituţionalizată şi această
relaţie de parteneriat dintre cele două regiuni.
În cadrul parteneriatului cu Landul Brandenburg au fost organizate de asemenea câteva evenimente
importante, dintre care amintim:
1.

Seminarul
„Programul
Operaţional
Regional,
Programele
de
Cooperare
Teritorială ale Uniunii Europene
şi rolul birourilor de reprezentare
de la Bruxelles în absorbţia
fondurilor structurale”, organizat
la Alba Iulia în 18.09.2008,
având participarea domnului
Marcus
Wenig,
Directorul
Reprezentanţei
Landului
Brandenburg la Bruxelles.

2.

Vizita Secretarului de Stat pentru
Afaceri Federale şi Europene al
Landului Brandenburg, domnul
Dr. Gerd Harms, în luna ianuarie
2009 în Regiunea Centru, cu ocazia întâlnirii oficiale cu membrii Consiliului pentru Dezvoltare
Regională (CDR) în vederea confirmării parteneriatului cu Regiunea Centru.

3.

Două seminarii cu tema „Rolul Birourilor de Reprezentare Regională de la Bruxelles.
Experienţa Regiunii Centru alături de partenerii din Landul Brandenburg şi direcţii de viitor”,
organizate în 11 şi 12 iunie 2009 la Alba Iulia şi Sfântu Gheorghe (Arcuş). Seminariile au avut
ca scop prezentarea exemplelor de bune practici şi proiecte internaţionale de succes,
urmărindu-se în acelaşi timp identificarea temelor de interes şi a problemelor regionale ce ar
putea fi soluţionate prin intervenţia şi acţiunile Biroului de Reprezentare al Regiunii Centru la
Bruxelles. Pe parcursul acestei întâlniri au fost prezentate tehnicile de lucru ale Reprezentanţei
Landului Brandenburg pe lângă Uniunea Europeană, cu accent pe modalităţile de reprezentare
şi promovare a
intereselor
locale
şi
regionale, pe
lângă instituţiile
Uniunii
Europene.

4.

Organizarea cu
succes a două
delegaţii
economice din
Landul
Brandenburg,
la Braşov şi Alba Iulia. Prima delegaţie, în anul 2010, a fost condusă de către Ministrul
Economiei şi Afacerilor Europene, domnul Ralf Christoffers, iar cea de-a doua delegaţie, în
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anul 2011, a fost condusă de către Ministrul Mediului, Sănătăţii şi Protecţiei Consumatorilor,
doamna Anita Tack.
5.

Vizita Responsabilului Oficial pentru Parteneriat a Landului Brandenburg la Direcţia Generală
pentru Politică Regională a Comisiei Europene, ca urmare a invitaţiei transmise de către
domnul Dirk Ahner
– Director General.
Discuţii
privind
relaţiile
de
parteneriat dintre
Landul
Brandenburg
şi
Regiunea Centru,
ca
şi
rezultat
durabil
al
proiectelor
de
Twinning
a
Comisiei Europene
şi
model
al
colaborării
regionale.

6.

Sprijinirea
participării reprezentanţilor Regiunii Centru la diverse expoziţii internaţionale organizate la
Berlin (Târgul Internaţional de Turism şi Săptămâna Verde).

7.

Participarea delegaţiilor din Regiunea Centru la manifestările
organizate cu prilejul „Zilele Landului Brandenburg“ în 2010 la
Schwedt/Oder şi în 2012 la Lübbenau.

8.

Conferinţă regională cu tema „Provocări ale Dezvoltării
Regionale 2020”.

9.

Activităţi comune privind dezvoltarea economiei sociale.

10. Vizite şi conferinţe axate pe formare profesională iniţială şi
calificarea adulţilor.
11. Discursul Reprezentantului Oficial al Parteneriatului dintre
Landul Brandenburg şi Regiunea Centru, în cadrul seminarului
germano-francez „50 de ani de la tratatul de la Elysee şi regionalizarea în România”, aprilie
2013.
12. Colaborare universitară în
domeniile
cercetare
şi
educaţie.
13. Săptămână teatrală între
şcoala Sf.Iosif din Alba Iulia
şi Theaterloge e.V. din
Luckau – întâlnire organizată
pentru 25 de tineri cu scopul
de a se cunoaşte reciproc
prin intermediul unei piese
de teatru şi de a înlătura
orice prejudecăţi.
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Proiecte europene
Proiectele de Twinning au fost cele mai importante proiecte de construcţie instituţională adresate
regiunilor şi Agenţiilor de Dezvoltare Regională din România.
Acestea au contribuit activ la:
 cunoaşterea politicilor Uniunii Europene,
 pregătirea profesională a personalului din
ADR Centru în programarea şi
implementarea programelor UE,
 dezvoltarea cunoaşterii privind politicile de
dezvoltare regională şi cele despre UE a
principalilor actori regionali – autorităţile
locale din regiune,
 la dezvoltarea documentelor de planificare
– transformarea lor din documente teoretice
în documente de planificare, clare şi practice,
 dezvoltarea parteneriatului regional şi îmbunătăţirea procesului de coordonare a acestuia,
 dezvoltarea instituţională a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) din Regiunea
Centru.
Un rol important în dezvoltarea relaţiilor dintre cele două
regiuni la avut doamna Dr. Birgit Schliewenz, în calitate
de consilier de preaderare şi lider de proiect în ultimele
două proiecte de Twinning. Doamna Schliewenz a avut o
contribuţie substanţială în ceea ce priveşte
îmbunătăţirea colaborării cu membrii CDR, în
conştientizarea acestora în ceea ce priveşte rolul lor în
procesul de dezvoltare al regiunii, de pregătire a
acesteia pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar în
special în ceea ce priveşte dezvoltarea de proiecte regionale care să absoarbă fondurile europene şi
care să întărească parteneriatul regional, în vederea obţinerii dezvoltării dorite pentru regiune. S-a
implicat activ în toate acţiunile derulate în cadrul proiectelor, contribuind substanţial la dezvoltarea
cunoştinţelor privind politicile fondurilor structurale şi managementul de proiect în contextul acestor
fonduri. Un rol important pe care l-a avut a fost îmbunătăţirea imaginii agenţiei în regiune, a Regiunii
Centru în Germania şi în special în Landul Brandenburg, precum şi conştientizarea actorilor regionali
cu privire la rolul pe care îl au în procesul de dezvoltare şi a modului de colaborare cu ADR Centru.
Colaborarea în cadrul celor trei proiecte de Twinning a avut ca rezultat definirea, dezvoltarea şi
implementarea de proiecte în parteneriat direct între parteneri din Landul Brandenburg şi din Regiunea
Centru.
Proiectul IdeQua – A apărut dintr-o problemă ce trebuia soluţionată în Regiunea Centru, un proiect
INTERREG III B pentru întărirea identităţii regionale, prin valorificarea potenţialelor turistice (IdeQua),
care a fost implementat cu succes în perioada noiembrie 2004 – mai 2007.
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În cadrul proiectului, alături de
ADR Centru au fost angrenaţi
17 parteneri – instituţii şi
organizaţii cu rol important în
dezvoltarea regională din
Germania, Grecia, Cehia,
Bulgaria şi Ungaria. Partenerul
principal a fost Banca de
Investiţii
a
Landului
Brandenburg.
Având un buget total de
1.381.750 Euro din care
999.000 Euro din FEDR şi
382.750 Euro cofinanţarea
partenerilor, proiectul a avut ca
obiectiv principal realizarea unei axe a identităţii şi calităţii, pornind de la Marea Baltică până la Marea
Egee.
Evenimentele derulate în cadrul
acestui
proiect
au
vizat
promovarea turistică a Regiunii
Centru în ţările partenere, iar în
ceea ce priveşte acţiunile derulate
cu sprijinul Landului Brandenburg
amintim:


Regiunea Centru a fost
reprezentată la atelierul de
fotografie
de
la
Grossraschen,
numele,
ţara şi regiunea de origine
fiind prezente, alături de
fotografiile realizate cu
această ocazie, în albumul editat de organizatori.
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Participarea
unei
delegaţii
la
Conferinţa
“Identitate Regională
–
Turism
–
Marketing.
Marketing Regional
ca o precondiţie
pentru dezvoltarea
durabilă” la Blossin,
Brandenburg,
de
unde au rezultat o
serie de noi contacte
şi idei de proiecte.



Regiunea Centru a
fost
reprezentată
timp de o lună pe

terasele Expoziției Internaţionale de Construcţii (IBA), timp în care peste 6.000 de vizitatori au
luat cunoştinţă cu tradiţiile regiunii noastre.


Au fost împărţite cu ocazia lunii Regiunii Centru peste 20.000 de pliante, hărţi turistice, broşuri
şi CD –uri, vizitatorii teraselor IBA au vizionat fotografii, filme de prezentare turistică, au audiat
muzică populară românească, au gustat mâncăruri tradiţionale şi au putut achiziţiona produse
tradiţionale din regiune: vinuri, artizanat, etc..



Au fost organizate două evenimente – o seară culinară şi o seară culturală. Numărul estimat de
participanţi la cele două evenimente fiind de peste 1.000 de persoane.

Proiectul RenERg Eureg – Începând cu ianuarie 2008, ADR Centru în calitate de lider al unui
consorţiu format din 11 parteneri din Regiunea Centru şi Regiunea Lusatia din Landul Brandenburg,
Germania,
implementează
proiectul “Resurse regenerabile
de energie – o soluţie pentru
dezvoltarea durabilă a două
Regiuni
Europene”(RenERg
EuReg), un proiect finanţate de
Comisia
Europeană
din
fondurile Programului Cadru 7,
componenta ”Regiuni ale
Cunoaşterii”. Proiectul a avut
un buget total de 295.000 Euro
şi s-a derulat pe o perioadă de
3 ani.
Proiectul RenERg EuReg este
o iniţiativă partenerială de anvergură interregională, cu un parteneriat reprezentativ, format din instituţii
publice, institute de cercetare şi reprezentanţi ai mediului de afaceri. Structura parteneriatului din cadrul
acestui proiect respectă modelul clusterelor (grupuri interdisciplinare) de cercetare, pe care Comisia
Europeană le consideră necesare în crearea de inovare şi transfer a rezultatelor cercetării către mediul
de afaceri.
În cursul anului 2009, prin acest
proiect a fost finanţată o vizită de
studiu în Landul Brandenburg la
care au participat 9 instituţii şi
firme din Regiunea Centru, în
cadrul căreia au fost organizate
întâlniri şi vizite la firme care au
realizat investiţii în sisteme de
energii regenerabile.
Experienţa pe care Landul
Brandenburg o are în acest
domeniu a fost transferată pe
două paliere. Tehnologia şi
practicile au fost transferate către mediul de afaceri, institutele de cercetare şi transfer tehnologic din
Regiunea Centru, prin facilitarea de întâlniri între firme şi mediul de cercetare din cele două regiuni. La
nivel politic au fost implicate în întâlniri autorităţile locale şi instituţiile regionale cu responsabilităţi în
planificarea regională şi elaborarea de politici la nivel regional.
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Proiectul DART (Declin, Îmbătrânire şi Transformări Regionale), a fost finanţat prin Programul
Interregional INTERREG IVC și este rezultatul colaborării anterioare cu Banca de Investiţii a Landului
Brandenburg în proiectul
IDEQUA, dar şi a preocupărilor
comune pe care cele două
regiuni le-au avut de-a lungul
parteneriatului
pe
tema
declinului demografic şi al
îmbătrânirii populaţiei.
Proiectul a avut ca obiective
principale: dezvoltarea unei
strategii integrate pentru
menţinerea calităţii vieţii în
zonele
cu
populaţie
îmbătrânită
şi
declin
demografic,
asigurarea
coeziunii sociale a regiunilor şi asigurarea incluziunii sociale a generaţiilor.
Acest proiect a fost implementat în perioada noiembrie 2009 – octombrie 2012. Parteneriatul a cuprins
14 instituţii din 11 ţări membre ale Uniunii Europene.
Proiectul „Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional (CR) al Regiunii de
Dezvoltare Centru” finanţat
prin Programul Operaţional
Sectorial
Dezvoltarea
Resurselor Umane (POS DRU)
a permis colaborarea între
Landul
Brandenburg
şi
Regiunea Centru în domeniul
formării profesionale. Proiectul
a fost derulat de către
Universitatea ”1 Decembrie
1918” în parteneriat cu ADR
Centru. Prin proiect, două
delegaţii din Regiunea Centru,
formate din reprezentanţi ai
administraţiei publice locale de
nivel judeţean, ai inspectoratelor şcolar şi ai agenţiilor de ocupare a forţei de muncă, împreună cu
reprezentanţii
patronatelor,
sindicatelor şi ai societăţii civile, au
participat în luna mai 2010 la vizite
și schimb de experienţă în
Germania. În cadrul acestor vizite,
partenerii germani din Landul
Brandenburg
au
prezentat
experienţa acumulată în domeniul
educaţiei după absolvirea şcolii
generale, precum şi în domeniul
formării continue şi al integrării
şomerilor pe piaţa muncii.
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CONCLUZII ŞI PERSPECTIVE
De-a lungul celor 10 ani de colaborare şi parteneriat cu Landul Brandenburg şi cu Ministerul Federal
pentru Economie şi Tehnologie, în cadrul unor proiecte sau acţiuni comune pe diferite teme de interes
pentru dezvoltarea regională, s-au realizat următoarele:


Dezvoltarea
şi
consolidarea relaţiilor la
nivelul
reprezentanţilor
politici şi administrativi din
Regiunea Centru cu regiuni
din Republica Federală
Germania, în special cu
Landul Brandenburg şi
Berlin;



Transferul de bune practici
şi expertiză în domenii
precum
schimbările
demografice,
utilizarea
surselor regenerabile de
energie, dezvoltarea oraşelor cu centre istorice, educaţie profesională iniţială, promovare
economică regională, dezvoltarea de clustere, dar şi al promovării regiunii pe lângă Uniunea
Europeană prin sprijinul acordat pentru deschiderea Biroului de Reprezentare al Regiunii
Centru la Bruxelles;
Consolidarea
capacităţii
instituţionale
a
ADR Centru prin
pregătirea
structurilor
regionale
din
Regiunea Centru
pentru realizarea
documentelor de
planificare (Planul
Regional
de
Dezvoltare),
precum
şi
realizarea cadrului
instituţional regional, necesar implementării Programului Operaţional Regional (înfiinţarea
CRESC, pregătirea personalului din cadrul Organismului Intermediar al ADR CENTRU pentru
implementarea fondurilor structurale);




Crearea şi promovarea oportunităţilor de dezvoltare a unor parteneriate economice între
Regiunea Centru şi Germania, în cadrul misiunilor economice realizate de Landul Brandenburg
în Regiunea Centru (4 delegaţii organizate în anii 2003, 2007, 2010 şi 2011) sau în cadrul
misiunilor economice realizate de firmele din Regiunea Centru în Landul Brandenburg (în
cadrul proiectului RenERg EuReg, aprilie 2009, pe tema energiilor regenerabile);

19



Permanentizarea parteneriatului dintre cele două regiuni, concretizat prin numirea în noiembrie
2008, a unui reprezentant permanent al Landului Brandenburg în Regiunea Centru cu scopul
de a consolida relaţiile de parteneriat dintre cele două regiuni.



Reprezentantul
Oficial
al
Parteneriatului dintre
Landul Brandenburg
şi Regiunea Centru a
organizat în toată
această perioadă de
timp, mai multe
evenimente cu teme
de interes comun
pentru
ambele
regiuni: schimb de
experienţă
în
domeniul evoluţiei
demografice şi a
utilizării energiilor regenerabile, oraşe cu centre istorice, audit şi control financiar în cadrul
programelor finanţate din fonduri structurale, metode de lucru ale reprezentanţei regionale a
Landului Brandenburg la Bruxelles, formare profesională iniţială şi calificarea adulţilor, etc..



Dezvoltarea unor proiecte comune în cadrul programelor europene pentru cooperare regională
şi transfrontalieră (IdeQua, RenERg EuReg, DART, etc).

Din punctul de vedere al Regiunii Centru, în urma primului proiect de Twinning 2002-2003 s-a reuşit
dezvoltarea unui sprijin durabil care a contribuit foarte mult la faptul că Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Centru este astăzi o agenţie recunoscută, ce coordonează o politică regională coerentă. Din
punct de vedere naţional, ADR Centru este considerată a fi una dintre cele mai bune Organisme
Intermediare din România în domeniul derulării fondurilor structurale europene. Rata de absorbţie a
fondurilor structurale din FEDR în cadrul Programului Operaţional Regional este vizibil mai mare
comparativ cu media la nivel naţional. Rezultatele atinse de către ADR Centru se datorează şi
experţilor calificaţi şi competenţi, în special din Landul Brandenburg, ce au fost trimişi în cadrul

misiunilor de lucru pe perioada de derulare a proiectelor de Twinning şi Follow-Up. Împreună cu Landul
Brandenburg s-a reuşit dezvoltarea unei colaborări continue care a condus la nivelul Regiunii Centru,
atât la nivel tehnic, cât şi politic, la o serie de rezultate vizibile şi cuantificabile. Dezvoltarea durabilă a
Regiunii Centru a fost influenţată în mod pozitiv prin intermediul consultanţei acordate de către experţii
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germani şi prin posibilităţile de intervenţie asupra proceselor de dezvoltare, precum şi asupra
rezultatelor acestor procese.
Activităţile
comune
în
cadrul
parteneriatului dintre Regiunea Centru
şi Landul Brandenburg trebuiesc
continuate. În următoarele domenii se
află în derulare activităţi comune sau
altele noi au fost demarate:












Colaborare regională (la nivel
comunal) şi elaborarea în
comun a unor proiecte
multilaterale (protecţia climei,
dezvoltare rurală, dezvoltare
urbană);
Formare profesională iniţială şi
calificarea adulţilor (3 cereri de proiecte depuse spre finanţare în cadrul Fondului Social
European, sprijin acordat în organizarea Şcolii Profesionale Germane pentru Turism din
Făgăraş), continuarea colaborării dintre Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia şi Centrul de
Formare al Camerei de Comerţ şi Industrie din Cottbus şi alte structuri educaţionale din sudul
Landului Brandenburg;
Cooperare economică (energii regenerabile, economia mediului, cooperare între IMM-uri);
Colaborare în domeniul economiei sociale şi a lucrului cu persoanele cu dizabilităţi (dezvoltarea
unor relaţii de cooperare între asociaţii şi structuri cu caracter social din Potsdam şi structuri din
Regiunea Centru);
Cooperare în domeniul cercetării;
Colaborare între universităţi/facultăţi (discuţii privind cursuri comune cu predare în limba
engleză şi eLearning sau Blended Learning);
Parteneriate
şcolare
şi
depunerea unor
proiecte
în
cadrul
programelor
europene
Comenius
şi
Leonardo;
Colaborare
culturală.

Prin intermediul Responsabilului Oficial pentru Parteneriat putem şi vom intensifica colaborarea
noastră. Avem încredere că prin intermediul acestei colaborări ce a demarat în urmă cu 10 ani,
vom reuşi să realizăm şi mai mult în anii ce vor urma, atât din punct de vedere al relaţiilor
instituţionale, al cooperării economice, cât şi în alte domenii de colaborare.

Director General ADR Centru
Dr. Simion Creţu
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