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Introducere
A 9-a conferinţă continuă seria manifestărilor organizate împreună de către Departamentul de
Geografie al Universităţii de Vest din Timişoara şi Institutul de Geografie al Universităţii din
Tubingen, Germania. Împreună cu autorităţile locale şi regionale, ca şi cu prestigioşi parteneri
europeni şi euroregionali, aceste manifestări se concentrează pe temele actuale ale dezvoltării şi
politicii regionale şi urmăresc o abordare integrată din perspectivă teritorială şi politică. Dezbaterile
ştiinţifice sunt completate de excursii pe teren şi discuţii cu actorii locali şi regionali.
Conferinţa se desfăşoară la Timişoara şi în Euroregiunea „Dunăre – Criş – Mureş – Tisa” (DCMT),
situată la graniţa externă a Uniunii Europene, la triplex confinium dintre România, Serbia şi Ungaria.
Euroregiunea DCMT reprezintă una dintre primele forme de cooperare transfrontalieră la care a
participat şi participă Regiunea de Dezvoltare Vest. Alături de Provincia Autonomă Voivodina din
Serbia şi regiunea ungară Dél-Alföld (Marea Câmpie de Sud), Euroregiunea DCMT se întinde pe o
suprafaţă der peste 70.000 km2, cuprinzând o populaţie de peste 5 mil. locuitori. Cu un caracter
profund multicultural, multietnic şi multireligios, Euroregiunea DCMT reprezintă un model de
coexistenţă interetnică pentru Europa Centrală şi de Sud-est, fapt care a contribuit în mod decisiv la
iniţierea cooperării transfrontaliere regionale în anul 1997. Trecutul istoric comun din timpul
monarhiei habsburgice (şi austro-ungare) a fost, mai apoi, marcat de trasarea unor noi graniţe
interstatale, care au determinat reconfigurări şi schimbări ale spaţiului geografic şi societăţii, dar şi
evoluţii diferite în mediile economic şi politic. Acestea au continuat şi în perioada tranziţiei postcomuniste, evidenţiindu-se tot mai mult un asincronism regional. Astfel, astăzi România şi Ungaria
sunt state membre ale UE (cu grade diferite de integrare), iar Serbia se află încă la începutul
complexului drum al integrării europene.
În acest context al diferenţelor, dar şi al vecinătăţii şi trecutului istoric comun, funcţia graniţelor a
suferit o evoluţie complexă, care, în final, a indus o varietate de fenomene spaţiale. Spre exemplu,
statutul zonelor de frontieră apărute după primul război mondial a devenit unul de periferie, în
condiţiile unei puternice centralizări a puterii politico-administrative, a restricţiilor impuse circulaţiei
persoanelor în afara graniţelor şi a relaţiilor dificile dintre statele blocului comunist. Odată cu
integrarea în Uniunea Europeană, graniţele îşi schimbă din nou statutul şi pierd din importanţa lor
administrativ-politică. Ele nu mai sunt percepute ca bariere, iar spaţiile frontaliere se transformă
treptat din spaţii de tranzit („spaces of flows”) în spaţii dinamice din punct de vedere economic,
antreprenorial, politic şi social. Astfel, în contextul antagonist al proximităţii şi distanţei care este
indus de funcţia de delimitare exercitată de către graniţa de stat, rezultă un „tablou” spaţial destul de
diferenţiat, în care se pot identifica în acelaşi timp atât similudini, cât şi diferenţe semnificative.
În acest context al schimbărilor numeroase şi rapide, al influenţei unor procese supraregionale
precum extinderea Uniunii Europene, globalizarea sau recesiunea economică, efectele regionale şi
procesele spaţiale induse dezvoltă trăsături diferite, care sunt influenţate în mod major şi de
specificităţi geografice locale sau regionale. Astfel, conferinţa din 2010 se axează pe tratarea unor
aspecte actuale ale managementului regional, acordând o atenţie deosebită spaţiilor periferice,
disparităţilor teritoriale, precum şi relaţiilor cauzale şi de interdependenţă dintre economie şi mediu.
Prin intermediul unui demers ştiinţific integrat şi aplicat, conferinţa îşi îndreaptă atenţia spre zonele
cu deficite structurale, a căror dinamică de dezvoltare nu este neapărat una pogresivă (de ex. spaţii de
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frontieră, zone rurale din preajma unor mari centre urbane sau zone confruntate cu schimbări
profunde în structura social-economică). Desemenea, tematica workshop-urilor vizează
complexitatea interrelaţiilor dintre mediile economic, social-politic şi ecologic, punând un accent
deosebit pe sustenabilitate şi efectele pe termen mediu şi lung asupra matricilor şi dinamicii spaţiale.
Atât tematica abordată, cât şi lucrările conferinţei se integrează ciclului de conferinţe cu motto-ul
„coeziune şi disparităţi”, punând în practică o abordare inovativă asupra acestei dihotomii spaţiale
care caracterizează dezvoltarea regională din spaţiul european, cu precădere cel central, est şi sud-est
european. Provocările care rezultă din abordarea acestei dihotomii europene reprezintă un potenţial
deosebit pentru ştiinţele geografice, care pot şi trebuie să funizeze în timp util explicaţii şi soluţii
aplicate.

Program preliminar
Joi,
13.05.2010

Locul de desfăşurare: Universitatea de Vest din Timişoara
16:00 – 17:00: Sosirea şi înregistrarea participanţilor
17:00 – 19:00:
Alocuţiuni în deschidere (reprezentanţii Universităţii de Vest din Timişoara, ai
Universităţii Eberhard Karls din Tübingen şi ai autorităţilor locale)
Comunicări în plen:
• Prof. Dr. Alexandru Ungureanu (Iaşi, România):
“Urbanizare şi urbanitate în România”
• Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Horst Förster (Tübingen, Germania):
“Spaţii periferice şi management regional în Europa de Est”
• Prof. Dr. Jean-Baptiste Humeau (Angers, Franţa):
“Iniţiativă, antreprenoriat şi dezvoltare regională”
19:00 – 20:30: Cocktail de primire

Vineri,
14.05.2010

Locul de desfăşurare: Universitatea de Vest din Timişoara
09:00 – 10:15
• Lucările conferinţei, dezbateri – partea întâi
Workshop Nr. 1: „Centru –Periferie - Disparităţi”
Workshop Nr. 2: „Regiune – Management - Dezvoltare”
Workshop Nr. 3.1: „Integrare – Spaţii periferice – Frontiere (1)”
Workshop Nr. 3.2: „Integrare – Spaţii periferice – Frontiere (2)”
Workshop Nr. 4: „Mediu – Resurse – Societate”
10:15 – 10:30: Pauză de cafea
10:30 – 12:00: Continuarea lucrărilor, dezbateri – partea a doua
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12:00 – 13:00: Ceremonia de decernare a titlului „doctor honoris causa” al Universităţii
de Vest din Timişoara domnului Acad. Prof. Dr. Alexandru Ungureanu (Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi)
13:00 – 14:00: Pauză de masă
14:00 – 15:00: Concluzii
15:00 – 18:00:
• Aplicaţie practică – partea întâi:
„Centru şi periferie în spaţiul urban al municipiului Timişoara”
18:00 – 20:00: Pauză
20:00: Cina festivă
Sâmbătă,
15.05.2010

08:30 – 20:00:
• Aplicaţie practică – partea a doua:
„Banatul şi Euroregiunea DCMT: dezvoltare transfrontalieră şi diversitate
culturală”
• Înnoptare în Serbia, deplasare cu atocarul

Duminică,
16.05.2010

08:30 – 17:00:
• Aplicaţie practică – partea a treia:
„Banatul şi Euroregiunea DCMT: dezvoltare transfrontalieră şi diversitate
culturală”
• Închiderea manifestării, întoarcerea la Timişoara

Notă: în funcţie de demersurile organizatorice, programul poate suferi modificări.

Obiective
Următoarele obiective şi subiecte relaţionate sunt în atenţia coferinţei:
•

Disparităţi regionale, disparităţi urban – rural, tipologii spaţiale în Europa Centrală, de Est şi
Sud-est

•

Polarizarea dezvoltării socio-economice şi spaţiale în regiunile urbane, atractivitatea pentru
investiţii, evoluţii ale localizării şi delocalizării investiţionale

•

Management regional, exemple de bune practici, guvernare locală şi regională

•

Relaţii de interdependenţă între mediu, societate şi dezvoltare economică, managementul
riscurilor, strategii sustenabile pentru mediul natural degradat, politici şi practici în domeniul
mediului

•

Relaţiile centru – periferie, spaţii periferice, probleme specifice ale zonelor rurale şi ale celor cu
deficite structurale
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•

Iniţiativă antreprenorială şi valorizarea potenţialului endogen în ariile periferice şi
(trans)frontaliere

•

Colaborare transfrontalieră, efectele proximităţii şi distanţei asupra integrării şi dezvoltării
zonelor de frontieră

•

Coeziune socială, economică şi teritorială, instrumente ale politicii regionale europene,
competitivitate regională / locală

•

Permeabilitatea frontierelor de stat, efectele schimbării statutului graniţelor, schimburi şi
procese spaţiale transfrontaliere

Comitetul ştiinţific
Preşedinţii de onoare:

Horst Förster (Tübingen)
Alexandru Ungureanu (Iaşi)

Preşedinţi:

Sebastian Kinder (Tübingen)
Petru Urdea (Timişoara)

Membri:

Cătălina Ancuţa (Timişoara)
Péter Bajmócy (Szeged)
Milan Bufon (Koper)
Pompei Cocean (Cluj-Napoca)
Remus Creţan (Timişoara)
Ana Firmino (Lisabona)
Daniel Göler (Bamberg)
Mirko Grčić (Belgrad)
Octavian Groza (Iaşi)
Jean-Baptiste Humeau (Angers)
Ioan Ianoş (Bucureşti)
Alexandru Ilieş (Oradea)

Organizatori
Sorin Pavel (Timişoara) & Lucian Brujan (Tübingen)
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Peter Jordan (Viena)
Saša Kicošev (Novi Sad)
Ionel Muntele (Iaşi)
Martin Olaru (Timişoara)
Nicolae Popa (Timişoara)
André-Louis Sanguin (Paris)
Vasile Surd (Cluj-Napoca)
Marina Todorović (Belgrad)
David Turnock (Leicester)
Constantin Vert (Timişoara)
Sorina Voiculescu (Timişoara)

Participare şi înscriere
În încercarea de a asigura o desfăşurare optimă a manifestării, respectând, criteriile de eligibilitate ale
co-finanţărilor la care dorim să apelăm, vă rugăm să aveţi disponibilitatea de a lua în considerare
faptul că data limită de înscriere a participanţilor este 15 martie 2010.
•

Înscrierea participanţilor se va face prin poştă electronică (e-mail) cu expedierea
concomitentă, în fişiere ataşate, a lucrării ştiinţifice (integrale) şi a copiei scanate după
chitanţa care atestă depunerea taxei de înscriere în contul indicat mai jos. Vă rugăm expediaţi
e-mailul la adresa: conferinta@cbg.uvt.ro.

•

Desemenea, vă rugăm să specificaţi opţiunea dumneavoastră pentru participarea la
workshop-urile conferinţei, după cum urmează:
Prima opţiune

A doua opţiune

Workshop Nr. 1: „Centru –Periferie - Disparităţi”
Workshop Nr. 2: „Regiune – Management - Dezvoltare”
Workshop Nr. 3.1: „Integrare – Spaţii periferice – Frontiere (1)”
Workshop Nr. 3.2: „Integrare – Spaţii periferice – Frontiere (2)”
Workshop Nr. 4: „Mediu – Resurse – Societate”
•

Lucrările trimise vor fi tehnoredactate conform normelor de publicare ale revistei
„Geographica Timisiensis” (a se vedea la finalul circularei) şi vor fi traduse obligatoriu în
limba engleză.

•

E-mailul de înscriere va cuprinde următoarele date: titlul lucrării, numele şi prenumele
autorilor, instituţia de provenienţă, date de contact (e-mail, telefon).

Câteva precizări importante:
•

Conferinţa se va desfăşura numai sub formă de workshop-uri tematice şi dezbateri.
Repartizarea în cadrul workshop-urilor se va face în funcţie de subiectul lucrării ştiinţifice cu
care fiecare participant s-a înscris.

•

Lucrările ştiinţifice ale participanţilor (care vor trebui să se încadreze în tematică) după
recenzare, vor fi publicate într-un număr special al revistei „Geographica Timisiensis” ce va fi
distribuit la deschiderea conferinţei. Lucrările trimise după data precizată nu vor putea fi
cuprinse în volum.

•

Având ca referinţă lucrările trimise, pentru fiecare workshop vor fi selectate câte două - trei
teme-ghid, ce vor fi abordate în cadrul dezbaterilor, unde participanţii vor avea posibilitatea de
a se implica activ. În deschiderea worshop-urilor vor avea loc prelegeri keynote referitorare la
tematica abordată, de către autori invitaţi.

•

Limbile de comunicare în cadrul conferinţei vor fi româna şi engleză.
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•

Taxa de participare: Pt. participanţii din România şi ţările Europei de Est
80 RON (doctoranzi)
170 RON (post-doctorat)
Pt. participanţii din străinătate:
25 EUR (doctoranzi)
50 EUR (post-doctorat)
Taxa de participare include mapa, volumul şi reader-ul conferinţei, mesele, precum şi aplicaţia
de teren şi o parte din cheltuielile de cazare şi masă în Timişoara. Informaţii suplimentare, în
acest sens, vor fi oferite participanţilor după data de 01.04.2010.
Sumele (în lei, respectiv euro) vor fi depuse în contul:
RO08BRDE360SV18212303600 – PAVEL SORIN
BRD – Groupe Societe Generale
SWIFT: BRDEROBU
Sucursala Timişoara
Strada Socrates nr. 1

•

Site-urile web ale conferinţei:

http://www.geographie.uni-tuebingen.de/index.php?id=975
http://www.geografie.uvt.ro/evenimente/evenimente.htm

Contact
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să folosiţi adresa de e-mail: conferinta@cbg.uvt.ro
Datele de contact ale organizatorilor:
Sorin Pavel
Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara
Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223, Timişoara, România
Tel.: +40-256-592 225, Fax: +40-256-592 312
E-mail: sorinpavel@yahoo.com
Lucian-B. Brujan
Institutul de Geografie, Universitatea Eberhard Karls din Tübingen
Rămelinstraße 19-23, 72070 Tübingen, Germania
Tel.: +49-7071-297 7534, Fax: +49-7071-295 527
E-mail: lucian-boian.brujan@uni-tuebingen.de
Vă multumim anticipat pentru atenţia şi interesul dumneavoastră şi vă aşteptăm cu drag la
Timişoara!
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Normele de redactare ale lucrărilor ştiinţifice:
∙
Times New Roman
∙
Titlul cu majuscule (corp 14) centrat
∙
Numele autorilor (corp 12), bold, centrat
∙
Instituţia de provenienţă (corp 11), italic, centrat
∙
Rezumatul în limba engleză (corp 9)
∙
Rezumatul în altă limbă decât cea a articolului (română sau o altă limbă de circulaţie internaţională), corp 9
∙
Cuvinte cheie în limba engleză (corp 9)
∙
Cuvinte cheie în limba română sau altă limbă de circulaţie internaţională
∙
Subtiluri, majuscule, corp 11, bold, centrat, numerotat 1, 2, 3...
∙
Figuri, alb-negru, integrate în text, numerotate Fig. 1, 2, 3...
∙
Titlul figurilor (în limba articolului, corp 11, italic, centrat, sub figură; în altă limbă, corp 10, italic, centrat)
∙
Titlul tabelelor (în limba articolului, deasupra tabelului), corp 11; în altă limbă, corp 10, italic, centrat),
numerotate Tab. 1, 2, 3...
∙
Bibliografie, corp 12, bold, majuscule, centrat
∙
Titlurile lucrărilor din bibliografie, corp 10: autorii în ordine alfabetică (Bold), anul apariţiei între
paranteze, denumirea lucrării (italic), editura, localitatea
∙ Limba de redactare: engleză
∙ Formatul electronic: Word (.doc)
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