
Delega ie maramure ean  la coala de Var  ARE din Suedia

 Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) este o organiza ie independent  a
regiunilor i re eaua cea mai larg  de cooperare interregional  din toat  Europa,
reprezentând 250 de regiuni din 31 ri i 13 organiza ii interregionale. Jude ul
Maramure  este membru în ARE din 1997.
 Viziunea ARE este o Europ  în care autorit ile regionale, ca unul din nivelurile
de guvernare aflat aproape de cet eni, joac  un rol cheie în guvernare, deservire i
formare a societ ii. ARE î i propune s  îndeplineasc  aceast  misiune prin realizarea
urm toarelor obiective cheie:

1. Promovarea conceptului democra iei regionale i a subsidiarit ii în Europa
2. Promovare i lobby pentru interesele guvernelor regionale la nivel na ional,

european i interna ional
3. Promovarea excelen ei i dezvolt rii capacit ii de conducere în guvern rile

regionale
4. Sprijinirea cooper rii regionale în Europa
5. Promovarea diversit ii regionale în Europa
6. Dezvoltarea abilit ii regiunilor în a face Europa relevant  propriilor cet eni

 ARE este condus  prin intermediul urm toarelor structuri:

Adunarea General - const  în reprezentativitatea regiunilor membre ARE .
Aceasta decide asupra strategiei politice a Asocia iei, voteaz  bugetul, decide în ceea ce
prive te crearea de comisii sau delegarea unor misiuni, ratific  acceptarea membrilor i
decide asupra excluderii i a tipului de statut de membru. Alege pre edintele ARE,
membrii Biroului i Secretarul General.

Biroul - ia toate deciziile necesare pentru buna desf urare a activit ilor din
perioada dintre dou  adun ri generale i coordoneaz  activitatea diferitelor comisii. Se
întrune te de cel pu in dou  ori pe an. Membrii lui sunt ale i de c tre Adunarea
General , dup  nominalizarea acestora de c tre regiunile membre, i include cel pu in
un reprezentant regional din fiecare ar  reprezentat  în ARE. Membrii Biroului sunt
ale i pe o perioad  de 2 ani.

Prezidiu - este alc tuit din pre edintele ARE, cei doi vicepre edin i i pre edin ii
fiec rei comisii.

Comisiile sunt 3 la num r:
Comisia 1 Economie i Dezvoltare Regional
Comisia 2 Politici Sociale i S tate Public
Comisia 3 Cultur i Educa ie

ARE deruleaz  4 programe de baz , pe care le va dezvolta pe mai departe pe
parcursul urm torilor cinci ani:



1. coala de Var - schimb de experien e între func ionarii i politicienii
regionali din Europa

2. coala de Var  pentru Tineri - adun  laolalt  tineri cu vârste cuprinse între 18
- 24 de ani din întreaga Europ  pentru a face schimburi de experien e pe tematici de
interes comun

3. Eurodyseey - ofer  tinerilor cu vârste cuprinse între 18 - 30 de ani
oportunitatea de a dobândi experien e de lucru într-un stagiu de 3 pân  la 7 luni petrecut
într-o ar  str in .

4. Centurio - permite un schimb de experien i bune practici între regiunile
membre ARE în domeniul turismului de calitate durabil , a protec iei mediului i a
dezvolt rii economice durabile.

 În ora ul Ostersund, regiunea Jamtland, Suedia a avut loc în perioada 24 - 30
august coala de Var i coala de Var  pentru Tineri cu tema : Strategii de Dezvoltare
Antreprenorial  pentru Tineri. 150 de oameni s-au înscris la aceast coal  de var ,
jum tate dintre ei fiind func ionari i politicieni din diferite regiuni ale Europei, iar
cealalt  jum tate, tineri cu vârste cuprinse între 18 i 24 de ani interesa i de aceast
tem . Au fost prezente 16 ri precum : Elve ia, Belgia, Norvegia, Marea Britanie,
Austria, România, Fran a, Olanda sau Republica Ceh .
 Adul ii i tinerii au avut ocazia de a lucra împreun  la dezvoltarea unor bune
practici în ceea ce prive te activitatea antreprenorial  în regiunile din Europa.
Participan ii au avut la dispozi ie 4 grupuri tematice unde au putut s i concentreze
munca.

Grupul 1 Educa ia antreprenorial  în coli
Grupul 2 Strategii non-formale
Grupul 3 Strategii antreprenoriale pentru tinerii f  educa ie formal
Grupul 4 Participarea tinerilor în formarea strategiilor antreprenoriale

 Din delega ia Maramure ului au f cut parte Remus Burdea (membru în Comitetul
de Organizare), Mihai P tra cu (speaker), Gheorghe Mihai Bârlea (consilier jude ean)
i Mirela Bodea (purt tor de cuvânt al pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ).

Mihai P tra cu a condus dou  activit i de grup, în zilele de luni i mar i, pe tematica
strategiilor non-formale în ceea ce prive te activitatea antreprenorial . La sesiunile
acestui grup au participat 33 de persoane din aproape toate rile prezente. Maramure ul
este singurul jude  din ar  care a avut prezent ri pe durata desf ur rii evenimentului.
Jude ul nostru are o imagine foarte bun  în cadrul Ansamblului Regiunilor Europene.
Unul dintre motive este faptul c  în urm  cu doi ani am fost gazda unei coli de var
similare, cea mai reu it , din spusele participan ilor.

 La sfâr itul s pt mânii participan ii i-au format idei concrete despre ceea ce ar
trebui s  fac  pentru a îmbun ii strategiile antreprenoriale în regiunea din care provin.

Alte detalii privind activitatea ARE pute i g si pe site-ul institu iei: www.aer.eu

http://www.aer.eu

