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Ref. : Participarea reprezentan ilor Consiliului Jude ean Maramure  la întâlnirea
Comitetului 3 ARE – Cultur , educa ie, tineret, media, cooperare interregional i
interna ional

În perioada 10 -11 septembrie 2008, s-a desf urat la Saint Polten – Austria întâlnirea
Comitetului 3 ARE – Cultur , educa ie, tineret, media i cooperare interregional i
interna ional i Seminarul cu tema „Turism cultural i parteneriate public private”.
ARE – Ansamblul Regiunilor Europene este o organiza ie pan european  care reune te
regiuni din întreaga Europ , jude ul Maramure  fiind membru al acestei organiza ii din
anul 1997, al turi de alte 33 de jude e din România.

La aceast  întâlnire, Consiliul Jude ean Maramure  a fost reprezentat de o delega ie din
care a f cut parte, doamna Pop Mariana, inspector colar adjunct la Inspectoratul colar
al jude ului Maramure , domnul Rohian Anton, consilier jude ean i doamna Li e
Mihaela, ef birou rela ii interna ionale, reprezentantul Consiliului Jude ean Maramure
în  comisia 3ARE.

În cadrul seminarului „Turism cultural i parteneriate public private”, au participat cu
prezent ri exper i i speciali ti de la Centrul din Paris al Patrimoniului Mondial
UNESCO, Centrul de turism i schimburi culturale al Universit ii Metropolitane Leeds
- Marea Britanie, Societatea de consultan  ATC Austria, precum i coordonatorul
Expozi iei Interregionale 2008 Niederösterreich, Austria.

Comitetului 3 ARE este alc tuit din 4 subcomitete: educa ie, tineret, cultur i
cooperare interregional i interna ional . În cadrul întâlnirilor organizate pe
subcomitete reprezentan ii din Maramure  s-au implicat în grupul de lucru pe educa ie,
care va elabora declara ia ARE privitor la dezbaterea lansat  de Comisia European  pe
tema migra iei i mobilit ii, provoc ri i oportunit i pentru sistemele educa ionale din
Uniunea European , prezentând situa ia copiilor din Maramure , afecta i de fenomenul
migra iei.

La finalul întâlnirii s-au f cut propuneri pentru func ia de pre edinte al Comitetului 3
ARE  la viitoarele alegeri, care vor avea loc la Adunarea General  ARE, ce se va
desf ura la Tampere – Finlanda între 12-14 noiembrie 2008. Doamna Johanna Mikl
Leitner actuala pre edint  a Comisiei 3 ARE, a fost propus  pentru o nou  candidatur .


