Carte de vizită: Adunarea Regiunilor Europene (ARE)
(www.aer.eu)
Identitate:
ARE este reprezentantul politic al regiunilor Europei.
ARE este o reţea independentă a regiunilor din Europa. ARE este cea mai mare organizaţie de
cooperare interregională din Europa.
ARE cooperează cu Comitetul Regiunilor şi cu Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din
Europa, care sunt organisme consultative ale autorităţilor locale şi regionale pe lângă Uniunea
Europeană, respectiv Consiliul Europei.
ARE deţine statutul de observator în cadrul Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din
Europa.
Reprezentanţii Comitetului Regiunilor şi ai Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din
Europa sunt membri ai Biroului ARE.
Membri:
ARE include 250 de regiuni membre din 35 de ţări, precum şi 20 organizaţii interregionale.
Consiliul Judeţean Iaşi este membru ARE din anul 1997.
Organe de conducere:
Organele de conducere ale ARE sunt:
- Adunarea Generală
- Biroul
- Comitetul executiv (prezidiul)
Adunarea Generală:

Biroul

- cuprinde toţi membrii
- se reuneşte anual
- alege preşedintele ARE, membrii Biroului şi Secretarul General

- este executivul ARE
- cuprinde reprezentanţi nominalizaţi de regiunile membre din fiecare ţară
(2 membri + 2 supleanți) . România este reprezentata de județele Bistrița Năsăud, Tulcea,
Covasna și Olt).
- se întruneşte de cel puţin 2 ori pe an
- este ales de Adunarea Generală
- durata mandatului este de 2 ani, cu posibilitatea realegerii succesive

Comitetul executiv: - preşedintele ARE
- 3 vicepreşedinţi (care gestioneaza portofoliile tematice)
- preşedinţii comisiilor, care au si calitatea de vicepreşedinţi ARE
- este ales de Adunarea Generală
- durata mandatului este de 2 ani
Preşedintele: este reprezentantul suprem al ARE în relaţia cu exteriorul
- este ales de Adunarea Generală
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- durata mandatului este de 2 ani, cu posibilitatea realegerii succesive
Preşedintele în exerciţiu este dna Hande OSZAN BOZALTI (Turcia).
Funcţionare:
•

Secretarul General:
- organizează reuniunile ARE şi asigură munca curentă
- este ales de Adunarea Generală, la propunerea Biroului
- durata mandatului este de 5 ani
- poate participa la toate întrunirile ARE
- nu are drept de vot
Secretarul General ARE este dl Mathieu MORI (Franța).

•

Portofolii tematice pentru subiectele transversale (subsidiaritate, regionalizare, democrație,
guvernanță):
-

•

Afaceri Instituționale
Oportunități Egale & Incluziune
Cooperare Internațională & Problematica mediteraneeană

Comisii tematice pentru politicile regionale:
-- Comisia 1 - Economie şi Dezvoltare Regională (grupuri de lucru: dezvoltare rurala, energie si
schimbari climatice, aeroporturi regionale, investitii, afaceri si IMM-uri)
- Comisia 2 - Politici Sociale şi Sănătate Publică
- Comisia 3 - Cultură, Educaţie și Tineret (grupuri de lucru: prevenirea abandonului scolar,
cultura și impactul asupra sănătății).

•

Programe: la nivelul ARE funcţionează 4 programe de bază:
- Şcoala de Vară:
- este un forum anual cu durata de o săptămână
- este dedicat funcţionarilor şi politicienilor regionali din Europa
- Şcoala de Vară pentru Tineri:
- se desfăşoară în paralel cu Şcoala de Vară
- se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani
- Eurodyssey:
- stagiu de 3 – 7 luni într-o ţară străină
- se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani
- Centurio: schimb de experienţă şi bune practici în domeniile: turismul durabil, protecţia
mediului şi dezvoltarea economică durabilă.

Cotizaţie

ARE este finanțată de cotizaţiile regiunilor membre, statutul ARE reglementând valoarea
contribuţiei financiare anuale a fiecărei regiuni, în functie de populație și PIB.
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