
 

 

Proiectul DISRUR reprezintă un proiect 

complex de colaborare universitară 

internaţională, cu un puternic caracter 

interdisciplinar, al cărui impact se 

materializează printr-o metodologie de 

lucru comună, o bază de date complexă, 

rezultate recunoscute pe plan naţional şi 

internaţional, un transfer de cunoştinţe şi 

modele de bune practici dar şi noi 

perspective de colaborare academice sau 

cu alte instituţii pe tematici similare.  

 

Proiectul DISRUR îşi propune să devină 

un suport ştiinţific, obiectiv, pentru 

deciziile luate de factorii în decizie în 

cadrul politicilor şi documentaţiilor 

privind atenuarea disparităţilor regionale. 

 

Obiectivul general al proiectului constă 

în elaborarea unui ghid de recomandări 

privind atenuarea disparităţi lor 

demografice din spaţiile rurale româneşti, 

axat pe zona munţilor Poiana Ruscă.  
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Coordonator: 
Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul 

de Geografie Regională, Cluj-
Napoca, România 

 

Parteneri:  
Universitatea de Vest din Timişoara, 

Centrul pentru Dezvoltare 
Regională, Studii Transfrontaliere 
şi Amenajarea Raţională a 
Teritoriului, Timişoara, România 

Academia de Studii Economice a 
Moldovei, Chişinău, Republica 
Moldova 

Université d’Angers, ESO-Angers-
CNRS, Angers, Franţa  

Înscriindu-se în prevederile documentelor 

europene şi naţionale existente, 

obiectivele specifice ale proiectului includ 

identificarea decalajelor demografice 

rurale existente în arealele analizate, 

evidenţierea percepţiei comunităţilor 

locale asupra disparităţilor demografice, 

identificarea unor soluţii fezabile, implicit 

propunerea unor recomandări de 

atenuare a disparităţilor demografice din 

spaţiile rurale şi conştientizarea 

comunităţii academice dar şi a celor locale 

asupra consecinţelor perpetuării acestor 

fenomene sociale.  
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În intervalul 23-26 octombrie 2016, o 

echipă formată din prof. dr. Nicolae Popași 

a s i s t .  d r .  A l e x a n d r u  D r ă g a n 

(Departamentul de Geografie al 

Universității de Vest din Timișoara, 

Partener 1 în cadrul proiectului 14-AUF) s-

a deplasat în Republica Moldova, la 

Chișinău, la Academia de Studii 

Economice a Moldovei (ASEM). 

 

Principalele obiective ale deplasării au fost 

înțelegerea modalităților prin care pot fi 

atenuate disparitățile din spațiile rurale și 

discutarea decalajelor demografice rurale, 

respectiv percepția autorităților locale și 

academice cu privire la acest aspect.  

Deplasarea echipei 
Universitătii de Vest din 
Timişoara în Republica 
Moldova  

23-26 octombrie 2016  

Au fost organizate trei întâlniri 

profesionale, dintre care una în cadrul 

Colectivului de Geografie al ASEM, una cu 

Asociația Helpage (specializată în ajutoarea 

persoanelor vârstnice din arealele rurale 

depopulate) și una cu reprezentanți ai 

autorităților publice locale din Raionul 

Călărași.  

Deplasarea echipei 
Centrului de Geografie 
Regională în Chişinău, 
Republica Moldova  

5-9 octombrie 2016  

În perioada 5-9 octombrie 2016, echipa 

Centrului de Geografie Regională, formată 

din Pompei Cocean, Gheorghe-Gavrilă 

Hognogi, Ana-Maria Pop, Lelia Papp, 

Nicoleta David, Camelia-Alexandra Potra, 

a avut o deplasare în Chişinău, Republica 

Moldova, în cadrul mobilităţii asigurate 

prin Programul PN III/Subprogramul 3.1. 

Bilateral/multilateral/Modulul AUF-RO, 

în cadrul proiectului „Disparităţi 

demografice în spaţii rurale”.  

 

În cadrul acestei deplasări, în data de 

6.10.2016, a avut loc o întâlnire cu echipa 

dl. Valeriu Sainsus, responsabil de proiect 

din partea Academiei de Studii Economice 

a Moldovei, unde s-au discutat aspecte 

legate de evoluţia demografică a Republicii 

Moldova, disparităţile demografice 

moldave existente, dar şi stabilirea unor 

propuneri viitoare de colaborare în cadrul 

competiţiilor de proiecte ce se vor lansa în 

anul 2017.  

Următoarele două zile, 7-8.10.2016, au fost 

dedicate participării la Conferinţa ştiinţifică 

naţională cu participare internaţională 

„Mediul şi dezvoltarea durabilă”, ediţia a III

-a, organizată de Universitatea de Stat din 

Tiraspol, Facultatea de Geografie. În cadrul 

acestei manifestări, o parte din membrii 

echipei Centrului de Geografie Regională, 

Gheorghe Hognogi, Ana-Maria Pop, Lelia 

Papp, Alexandra-Camelia Potra, au 

prezentat o lucrare intitulată: Evoluţii 

demografice postsocialiste ale unor 

comunităţi montane. Studiu de caz: Munţii 

Poiana Ruscă. 

2 



 

 

În intervalul 15-16 octombrie 2016, 

Centrul de Geografie Regională al 

Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-

Napoca, în colaborare cu Academia 

Română,  F i l ia la  C luj -Napo ca, 

Colectivul de Geografie şi Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia, Călăraşi, a organizat cea de-

a 7-a ediţie a conferinţei internaţionale 

„Dezvoltarea regională şi disparităţile 

teritoriale”.  În cadrul acestei 

manifestări ştiinţifice, membrii 

echipelor din România şi Republica 

Moldova şi-au adus aportul prin 

participarea cu lucrări corelate cu 

tematica evenimentului, dar şi a 

proiectului DISRUR/14-AUF. Dl. 

Valeriu Sainsus, responsabil proiect din 

partea Academiei de Studii Economice 

a Moldovei, a susţinut o comunicare în 

p len,  int i t u lat ă  Demog ra ph ic 

Inequalities in the Population of the 

Republic of Moldova [Inegalităţi 

demografice ale populaţiei din 

Republica Moldova].  

Tot în cadrul acestei conferinţe, dna Silvia 

Godonoagă, din partea aceleiaşi instituţii, a 

prezentat o lucrare axată pe Health – 

Population Quality Indicator [Sănătatea - 

indicator calitativ al populației].  

 

Pentru surprinderea unor activităţi 

reprezentative din arealul montan românesc, 

aflate în curs de restructurare, echipa 

coordonatorului de proiect, Universitatea 

Babeş-Bolyai, Centrul de Geografie 

Regională, formată din Pompei Cocean, 

Gheorghe-Gavrilă Hognogi, Ana-Maria Pop, 

Lelia Papp, Nicoleta David, Camelia-

Alexandra Potra, a susţinut o lucrare 

intitulată Peculiarities of Fruit Tree 

Growing in the Southeast of the Poiana 

Ruscă Mountains [Particularităţi ale 

exploatării pomicole în sud-estul Munţilor 

Poiana Ruscă].  

15-16 octombrie 2016  

A 7-a ediţie a Conferinţei Internaţionale 

„DEZVOLTAREA REGIONALĂ ŞI DISPARITĂŢILE 

TERITORIALE”  
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Persoane de contact 

Prof. univ. dr. Pompei COCEAN 
Universitatea Babeş-Bolyai 
Centrul de Geografie Regională 
Cluj-Napoca, România 
Tel.: (+40) 264 597570 

E-mail: cgr@geografie.ubbcluj.ro  

Prof. univ. dr. Nicolae POPA 
Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul pentru 
Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere şi 
Amenajarea Raţională a Teritoriului 
Timişoara, România 
Tel.: (+40) 256 592218 
E-mail: nicolae.popa@e-uvt.ro  

Conf. univ. dr. Valeriu SAINSUS 
Academia de Studii Economice a Moldovei 
Chişinău, Republica Moldova 
Tel.: (+373) 22 224128 
E-mail: sainsusvaleriu@gmail.com  

Conf. univ. dr. Emmanuel BIOTEAU 
Université d’Angers 
Angers, Franţa 
Tel.: (+33) 241 226349 
E-mail: emmanuel.bioteau@univ-angers.fr  

Etape şi activităţi prevăzute în cadrul proiectului 
 
Pentru asigurarea interdisciplinarităţii parteneriatului creat şi a transferului de 

modele de bune practici din statele partenere spre spaţiul rural românesc, au fost 

prevăzute 3 etape de lucru distincte, fiecare dintre acestea axată pe un anumit tip de 

activitate: 

 

Etapa I. Analiza diagnostic a spaţiilor rurale din perspectiva disparităţilor 

demografice 

I.1. Repere teoretice şi metodologice privind disparităţile demografice rurale 

I.2. Analiza diagnostic a unor spaţii rurale prin abordarea disparităţilor demografice 

I.3. Documentarea pe teren 

 

Etapa a II-a. Modele de bune practici privind reducerea disparităţilor 

demografice din spaţiile rurale 

II.1. Identificarea unor modele de bune practici în spaţiul european privind reducerea 

disparităţilor demografice din spaţiile rurale 

II.2. Elaborarea unor recomandări privind reducerea disparităţilor demografice din 

spaţiile rurale 

 

Etapa a III-a. Diseminarea rezultatelor proiectului DISRUR 

III.1. Elaborare şi diseminare studii 

III.2. Elaborare rapoarte intermediare şi finale 

 

Centrul de Geografie Regională, Cluj-Napoca, 2016 


