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Activităţile de cercetare propuse de CDR-START se
înscriu în tendinţa actuală a geografiei europene şi
naţionale de a aborda teme corespunzătoare comenzii
sociale, în măsură să contribuie la rezolvarea unor
probleme sociale dificile şi a unor necesităţi
economice acute, impuse de restructurarea societăţii
româneşti şi de integrarea europeană, aceste
probleme se caracterizează prin utilizarea inegală a
potenţialului natural, impact social masiv, dificultăţi de
adaptare, schimbări profunde în echilibrele urbanrural, accentuarea decalajelor, destructurarea spaţiilor
marginale, concentrarea spaţială excesivă a resurselor
performante, agravarea problemelor de mediu. Astfel
de disfuncţii se exprimă la nivel teritorial, prin nevoia
de coerentă în planificarea dezvoltării şi în amenajarea
teritoriului, obiective pe care şi le-a fixat CDR-START,
în maniera aplicată, profesională şi cu deschidere
interdisciplinară.

CDR-START

_________________________________________________
Obiective
Asigurarea unui portofoliu unitar de
teme de cercetare aplicate, caracterizat
printr-un grad ridicat de implicare în
rezolvarea problemelor de mediu, de
dezvoltare social-economică, amenajare
a teritoriului şi conservare a echilibrelor
de mediu.
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu
alte instituţii de cercetare, din ţară şi din
străinătate, pentru aplicarea celor mai
adecvate metode de cercetare şi
promovare a rezultatelor cercetării şi
pentru participarea la consorţii de
cercetare-dezvoltare.
Asigurarea sinergiei cu temele şi
obiectivele promovate în cercetarea
europeană, în scopul integrării dinamice
în spaţiul european de cercetare.
Asigurarea sinergiei cu temele şi
obiectivele promovate în cercetarea
europeană, în scopul integrării dinamice
în spaţiul european de cercetare.
Organizarea periodică de manifestări
ştiinţifice interne, cu participare
internaţională, corespunzătoare
tematicii de cercetare abordate;
Consolidarea bazei materiale, logistice
şi de documentare a Departamentului
de Geografie..
Contact:
Blvd. V. Pârvan nr. 4
300223 Timișoara
Tel. +40 256 592 224;
fax: +40 256 592 224

Proiecte de cercetare

 Cross Border Doctoral Consortium
between University of Oradea,
University of Debrecen, West
University of Timisoara – University
of Szeged, EU, Program CBC - HU-RO/
1001/184/2.3.1. (Program internațional
CBC - HU-RO/ 1001/184/2.3.1), 20112012
 Evaluarea disparităţilor din cadrul
Regiunii de Dezvoltare vest în
vederea relevării modelului teritorial
şi definirii de strategii pentru
creşterea coeziunii şi competitivităţii
regionale – VESTPROSPECT, COD
CNCSIS ID_1074, contract 971/2009,
2008-2011
 Cercetari avansate privind dinamica
structurilor identitare si a
disparitatilor social-economice din
Regiunea de Vest a Romaniei si zona
sa transfrontaliera CNCSIS/UEFISCSU,
(PN II ID-PCE-2008-2), 2008-2011
 Local development through Europe:
a multinational and interdisciplinary
approach, EU, ERASMUS IP, Cod 20121-ES1-ERA10-0019, (EU, ERASMUS IP,
Cod 2012-1-ES1-ERA10-0019), 20112012
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