
Maramure ul reprezint  România la Valencia

Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), asocia ie în care Maramure ul este
membru din 1996, al turi de alte 260 de regiuni din Europa i 15 alte organisme
interna ionale, organizeaz  anual, în ultima s pt mân  a lunii august, coala de
Var . Ajuns  anul acesta la cea de-a 14-a edi ie, coala de Var  a ARE se
desf oar  în acest an în perioada 24-29 august la Valencia, Spania, sub tema
„Apa – angajamentul pentru viitorul nostru”. Evenimentul reune te 170 de
participan i din 56 de regiuni i 26 de ri – politicieni, exper i în domeniu,
func ionari publici sau tineri care sunt interesa i de aceast  tem . Dintre
participan i men ionez doar câ iva: d-na Danuta Hubner, fost Comisar European
pentru Politica Regional  (2004-2009), actualmente membru al Parlamentului
European, d-na Michele Sabban, pre edintele ARE i vice-pre edinte al Regiunii
Ile de France, dl Rafael Ripoll Navarro, Ministrul guvernului regional delegat cu
rela iile cu ri din Uniunea European , dl Juan Manuel Revuelta Perez, director al
Biroului Regional al Valenciei la Bruxelles, profesori universitari de renume sau
exper i aprecia i în domeniu.

Cele 3 paliere sub care se desf oar  evenimentul sunt: „Managementul
apei”, „Apa i schimbarea climatic ” i „Administrarea i comunicarea
problematicii apei”, concepute astfel încât participan ii s  aib  ocazia de a î i
expune cazurile de succes, de a împ rt i altora exemplele proprii i de a înv a de
la ceilal i. Atelierele de lucru sunt ocazii de a invita participan ii s  propun
proiecte comune, transna ionale, care s  rezolve probleme comune la care unele
regiuni europene  au g sit solu ii de succes.

Dintre numero ii  speakeri prezen i la coala de Var  ARE 2009 a fost i un
reprezentant al Maramure ului, singurul român invitat ca speaker, Mihai P tra cu,
consilier în cadrul Consiliului Jude ean Maramure . El a sus inut în prima zi, în
cadrul atelier de lucru „Managementul apei”,  prezentarea „Apa i apa de foc în
Maramure  – tradi ii i provoc ri”. În plus, a fost ales pentru a acorda interviuri
postului de televiziune TVE i unui post local de radio, Radio Nou.

Consiliul Jude ean Maramure  a semnat în anul 2008 un acord de colaborare
cu Regiunea Valencia i pân  în prezent Maramure ul este partener în dou
proiecte europene cu regiunea spaniol , respectiv More4Energy i Mini Europe.

Ac iunile colii de Var  au drept punct de referin  Edi ia a 11-a, organizat
în Maramure  în 2006, când participan ii, în evalu rile finale f cute, au declarat-o
ca fiind cea mai reu it  ac iune a ARE. i pe parcursul acestei s pt mâni a fost
sugerat  ideea ca Maramure ul s  organizeze din nou acest eveniment anual.
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