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Scrisoare de motivare a candidaturii 

 

 

 Subsemnatul, Dragan Alexandru, lect. univ. dr. în cadrul Departamentului de Geografie al 

Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, îmi motivez candidatura pentru poziția de membru al 

Consiliului Facultății de Chimie, Biologie, Geografie pe următoarele deziderate: 

1. Creșterea vizibilității științifice a Facultății, la nivel național și internațional; 

2. Implicarea Facultății în nevoile comunității locale și regionale prin proiecte concrete; 

3. Sporirea vizibilității instituționale a Facultății; 

4. Implicarea echitabilă a membrilor Facultății în activitățile curente; 

5. Menținerea unui climat colegial constructiv; 

5. Urmărirea creșterii atractivității ofertei educaționale atât prin actualizarea permanentă a 

materiilor predate, cât și prin activități de promovare; 

6. Sprijinirea internaționalizării Facultății, prin invitarea/cooptarea unor colegi în proiecte 

sau la evenimente științifice; 

7. Sprijinirea asociațiilor studențești, ca modalitate formatoare de a practica geografia; 

8. Având în vedere entuziasmul, energia și dedicarea ce mă caracterizează, am convingerea 

că rolul meu în Consiliul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie va contribui la asigurarea unui 

climat propice unei dezvoltări echilibrate. 

 

 

Timișoara,      Lect. univ. Dr. Alexandru DRAGAN 

15.11.2019 
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DECLARAȚIE 

 

 Subsemnatul, DRAGAN Alexandru, având funcția de Lector universitar doctor în cadrul 

Departamentului de Geografie al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie de la Universitatea de 

Vest din Timișoara, având în vedere intenția de a candida pentru un loc în Consiliul Facultății de 

Chimie, Biologie, Geografie, declar pe  proprie răspundere că nu am fost colaborator al securității 

și nu am desfășurat activități de poliție politică. 

 

 

 

 Timișoara, 15.10.2019     Lect. univ. Dr. 

                Alexandru Dragan 

website:%20http://www.uvt.ro/
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Lector universitar  
Departamentul de Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara 

Laborator: CDR-START – Timișoara  
 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE   

 
Oct.. 2012 – 

Dec. 2015 

Doctorat, Université d’Angers/Universitatea de Vest din Timișoara 

Titlul tezei : « Emergența și structurarea economiei sociale și solidare în România » 

Coordonatori : HDR Sébastien Fleuret, Prof. univ. Dr. Nicolae Popa, MCF Emmanuel Bioteau 

 

2011-2012 Master 2 « Dezvoltarea întreprinderilor și a teritoriilor » 
Université d’Angers 

Disertație: « Le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) en Roumanie: quels enjeux et 

perspectives?  L’ESS française – une source potentielle de transfert d’innovation et de futur partenariat »  

 

2010-2012 Master 1 și 2 « Planificarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului » (șef de promoție) 

Universitatea de Vest din Timișoara 

Disertație: « Economia socială: un nou sector în România. Problematici și perspective » 

 

2007-2010 Licență, specializarea Planificare teritorială (șef de promoție) 

Universitatea de Vest din Timișoara 

Lucrare de licență : « Modificări recente în evoluția spațiilor funcționale ale municipiului Arad » 

 

Oct.-nov. 2009 Stagiu în domeniul sistemelor informaționale geografice (SIG) 
Programul CEEPUS II, Universitatea de Vest Székesfehérvár (Ungaria) 

 

2008-2009 Mobilitate Erasmus 
Universitatea Paris Sorbona, Institutul de Geografie și Amenajare  

 

Mai 2011 Trainer specializat în GIS 

Universităţile din Alma Ata, Salzburg şi Graz 

 

Nov. 2010 - 

apr. 2011 

Profesor Comenius  
IES Jacaranda, Sevilia (Spania) 

 

2007-2011 Modul pedagogic (nivelul I și II) 

Universitatea de Vest din Timișoara 

 
ACTIVITĂȚI DE CERCETARE   
 

Cuvinte cheie 
 Economie socială și solidară și dezvoltare teritorială 

 Inovația socială și efectele sale spațiale 

 Geografia populației 

 Cartografierea mediului social-economic 

 Calitatea vieții 

 

                                            Curriculum Vitae 
_______________________________________________           

 

Alexandru DRAGAN 
 

  

  
Universitatea de Vest din Timișoara 

Departamentul de Geografie 

 

 alexandru.dragan@e-uvt.ro 
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Experiență de cercetare 
 

2019-prezent Patrimoniu și înnoire urbană: spațiile creative, cultura inclusivă și antrenarea spiritului civic 

- 17-AUF, Universitatea de Vest, Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea din Angers, Academia 

de Studii Economice a Moldovei 

- Cercetare cantitativă și calitativă cu privire la spațiile creative urbane 

 

2017-prezent Strategic partnership for ensuring personal life management for better work perspectives in 

disadvantaged regions (2017-1-HU01-KA201-036045, buget proiect: 257.465 Euro) – responsabil 

de proiect 

- KatHaz Szeged, UVT, Akademie Klausenhof, Socialna Akademija Ljubljana    

- Cercetare cu privire la calitatea vieții în Europa de Sud-Est 

 

2015-2018 

 

Proiectul “Strategic partnership for enhancing social consciousness” (2015-1-HU01-KA201-

013623, buget proiect: 228.846 euro)  - responsabil de proiect 

- KatHaz Szeged, Universite d’Angers, Akademie Klausenhof, Socialna Akademija Ljubljana, Bela 

Bartok Lyceum, Súkromná Bátorove Kosihy 

- Cercetare cu privire la inovația și incluziunea socială Slovacia, Ungaria și România 

 

2017-2018 Studiu privind calitatea factorilor de mediu în comuna Poiana Mărului (situl ROSCI0126 

Munții Țarcu şi situl ROSCI0217 Retezat) 

- Universitatea de Vest din Timișoara    

- planificarea unei dezvoltări susținute a comunei, care să integreze pe lângă aspectele economice și 

sociale și aspectele privind protecția mediului 

- expert cartograf 

 

2016-2017  Disparités démographiques dans les espaces ruraux (14-AUF-DISRUR buget: 67.388 lei),  

- Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea de Vest, Universitatea din Angers 

- Cercetare cantitativă și calitativă cu privire la efectele depopulării munților Poiana Ruscă 

 

2016-2017 - Studiu postdoctoral – Migrația românească în străinătate  

- UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-BSH-2016-0002, Universitatea de Vest din Timișoara 

- Studiu cu privire la dimensiunea integrării sociale a românilor din Vestul Franței 

 

2017-2018  - Evaluarea dimensiunilor generatoare de  calitate a vieții timișorenilor  

- Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara 

- Studiu interdisciplinar, bazat pe 1600 de respondenți timișoreni, cu scopul de propune măsuri de creștere 

a calității vieții în Timișoara  

         

2017-2018 - Evaluarea percepției străinilor care vizitează Timișoara în perspectiva CC2021 

- Universitatea de Vest din Timișoara 

- Studiu interdisciplinar, bazat pe 966 de respondenți străini, cu scopul de propune măsuri de îmbunătățire a 

serviciilor și a spațiilor publice în vederea CC2021 

 

2017-2018 - Integrarea socială a migranților români în străinătate  

- Universitatea de Vest din Timișoara 

- Testarea pragurilor care îi pot determina pe emigranții români să revină în țară (1100 respondenți) 

 

2016 Strategia de management a apelor uzate (Interreg IPA II, ETC SMIS) 

- Primăria Dumbrăvița, Primăria Giarmata, Primăria Golubac (SRB) 

- Cercetare cantitativă și calitativă de teren; Cartografie digitală 

 

2013-2015 Programul de cercetare « Argent des Particuliers, Médiation Sociale » (AdPMS)" , 

Universitatea din Angers, Franta 

- Universitatea din Angers (Franța) 

- Cercetare în cadrul axei  “le lien entre développement, innovation et territoire” 
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2012-2015 Consorțiul European “2H2S” 

- Laboratorul de cercetare Espaces et Sociétés (Univ. Angers) și 7 universități din Uniunea Europeană 

- Cercetare, mobilități și diseminare pe tematica democrației locale și a guvernanței teritoriale 

 

2012 

Apr.-aug. 

Stagiu de cercetare în domeniul economiei sociale și solidare  

CRESS Pays de la Loire (Nantes), Lab. ESO (Univ. Angers) 

- Analiză critică a economiei sociale și solidare din România 

- Cercetare de teren în cadrul Regiunii Vest, focalizată pe dezvoltarea locală 

 

Sept. 2011- 

apr. 2012 

Diagnostic economic și teritorial 
CRESS Pays de la Loire (Nantes), Lab. ESO (Univ. Angers) 

- Economie socială și solidară și dezvoltare locală : înscriere în perimetrul Angers Loire Metropole 

și Pays d’Ancenis (Franța) 

 

 
 

ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE   

 

Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Geografie 

2015- 

prezent 

 

 

 « Geografie socială » , « Geografie economică », « Geografia populației », « Geografie umană », « Elemente de 

amenajare și urbanism »,  « Introducere în  planificare teritorială », « Metode și tehnici de analiză a teritoriului »,  

« Metodologia cercetării uman-geografice » 

 
 

Université Catholique de l'Ouest (Angers) 

2015-

2016 

 
 

 

« Territoires et frontières », anul al II-lea și al III-lea (24 h curs, 24 h seminar) 

 

« Géographie des risques », anul al II-lea și al III-lea (24 h curs, 24 h seminar) 

 
Université d’Angers, Département de Géographie 
 

2013-

2016 

 « Commentaires des documents en géographie humaine » (inclusiv ieșiri de teren), anul I (29 h LP)  

 

« Initiation à la recherche en géographie », anul al III-lea (2 h LP) 

 

« Questions de géopolitique contemporaine et réflexion géographique », anul al II-lea (10 h LP) 

 

« Economie sociale et solidaire », anul al II-lea, extensia Cholet (9 h curs, 9 h LP) 

 

« Ville et Société - Morphologie urbaine » (inclusiv ieșiri de teren), anul al III-lea (42 h curs) 

 

« Ville et Société – suivi d’évaluation », anul al III-lea (10 h LP) 

 

« Tackling European Issues »,  disciplină transversală în lb. engleză (26 h LP) 

 
Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Geografie 
 

2013-

2014 

 « Metode și tehnici de analiză a teritoriului » (inclusiv ieșiri de teren), anul I (21 h LP) 

 

 

Profesor de geografie, I.E.S. Jacaranda, Sevilia, programul Comenius 
 

2010-

2011 

 

Ciclu liceal și gimnazial (225 h)  
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Practică pedagogică (60 ETCS) 
 

2007-

2011 

Diferite licee și școli generale din Timișoara (30 h) 

 
 

MOBILITĂȚI  INTERNAȚIONALE   

 

- Mobilitate de cercetare la Universitatea Goethe din Frankfurt (Germania), centrat pe tematica dinamicii 

fronturilor de gentrificare urbană (iunie 2019). 

 

-Mobilitate de formare și cercetare la Universitatea din Szeged (Ungaria), concentrată pe tematica Fenomene 

migratorii în Europa Centrală și de Est ( Erasmus+, noiembrie 2018).  

  

- Mobilitate de formare și cercetare la Universitatea din Zaragoza (Spania), concentrată pe tematica Migrația 

românească în Spania ( Erasmus+, iunie 2018).   

 

- Mobilitate de cercetare la Universitatea din Bari (Italia), în cadrul Studiu postdoctoral Migrația românească în 

străinătate (UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-BSH-2016-0002), Facultatea de Științe Sociale, iulie.2017; 

 

- Mobilitate de predare și cercetare la Universitatea din Valencia (Spania), axată pe cursuri de geografie economică 

și socială și pe organizarea unui seminar doctoral (Eramus+, noiembrie 2017); 

 

- Mobilitate de formare și cercetare la Universitatea din Angers (Franța), concentrată pe tematica inovație socială în 

Europa ( Erasmus+, decembrie 2016).   

 
 

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE   

 
- Preşedinte al Asociaţiei Europene a Studenţilor şi tinerilor geografi (EGEA), ce regrupează 4000 de membri din 

100 de facultăți de geografie, din peste 30 de țări europene - 2010-2011; 

 

- Vice-președinde al Societății Române de Geografie, filiala Timiș, responsabil de activitatea științifică- 2018 – 

prezent; 

 

- Membru al consiliului de conducere al asociației « CDET’Intractif », rețea de geografi și economiști din cadrul 

Universității din Angers  

    - Responsabil de departamentul internațional (pagina internațională a « CDET Magazine », promovarea/recrutarea 

studenților străini - 2014 – 2017; 

 

- Membru al Centrului ligerian de studii românești (CLER) a Universității din Angers, ce reunește cercetători ale 

căror domenii de interes cuprind și România - 2012 – prezent; 

 

- Membru al Comisiei pentru condițiile de viață și de muncă a Departamentului de Geografie al Universității din 

Angers - 2014 – 2016; 

 

- Responsabil de organizarea unei rețele de schimb științific între studenții și doctoranzii geografi din 

Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Kârgâstan și Kazahstan (proiect TEMPUS) – 2011; 

 

- Membru al comitetului de organizare al conferinței internaționale « Geography at 55 », organizată de 

către Departamentul de Geografie al Universității de Vest - Mai 2014; 

 

- Preşedinte al Asociaţiei Studenţilor Geografi din Timişoara - 2009-2010; 

 

- Co-organizator a 6 schimburi ştiinţifice şi culturale între tineri geografi din Timişoara, Sankt-Petersburg, 

Belgrad, Bratislava, Utrecht, Izmir şi Iaşi - 2008-2014; 
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- Iniţiator şi coordonator al Concursului “GEOmondis”, organizat la Departamentul de Geografie al 

Universității de Vest din Timişoara, pentru 60 de elevi din Regiunea Vest - 2010; 

 

- Iniţiator şi coordonator al website-ului www.geotim.ro, gândit să crească vizibilitatea studenţilor geografi 

din Universitatea de Vest, să le ofere informaţii şi să devină mijloc de colaborare cu studenţi din alte 

universităţi - 2011; 

 

INFORMAȚII COMPLEMENTARE   
 

Competențe lingvistice 

Limba franceză : C1 

Limba engleză : C1 

Limba spaniolă : A2 
 

Competențe digitale 
Programe cartografice : ArcGis, Philcarto, Cartes et Données, Adobe Illustrator, Corel 

Programe statistice : SPSS, Gephi, Sphinx  

 

 

PREMII   

 

 

- Premiul Uniunii Internaționale de Geografie (IGU) pentru munca de cercetare în domeniul dimensiunii geografice a 

economiei sociale (Congresul Internațional de Geografie, Beijing, 2016); 
 

- Premiul UEFISCDI (Unitatea executivă pentru finanțarea învățământului superior, a cercetarii dezvoltarii și inovării) pentru 

articolul Social Economy in Post-communist Romania: What Kind of Volunteering for What Type of NGOs?, București, 2017. 

 

 

Lista lucrărilor efectuate  

- Lect. univ. dr. Alexandru Dragan - 

 

 

1. Lista articolelor publicate în reviste din fluxul științific internaţional principal 

1.1. Articole ISI, zona roșie 

- DRAGAN, A., POPA, N., 2017, « Social economy in post-communist Romania: what kind of 

volunteering for what type of NGOs? », Journal of Balkan and Near Eastern Studies, vol. 19, nr. 3, pp. 

330-350, doi:10.1080/19448953.2017.1277088. 

 

1.2. Articole ISI, zona galbenă 

- MATICHESCU, M., DRAGAN, A., LUCHEȘ, D., 2017, « Channels to West: exploring the migration routes 

between Romania and France », Sustainability, vol. 9(10), pp. 1-18, doi:10.3390/su9101861. 

 

 

http://www.geotim.ro/
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1.3. Articole ISI 

- GLEMAIN, P., BIOTEAU, E., DRAGAN, A., 2013, « Les finances solidaires et l'économie sociale en 

Roumanie: une réponse de «proximités» à la régionalisation d'une économie en transition? », Annals of Public and 

Cooperative Economics, vol. 84(2), pp. 195-217, doi.org/10.1111/apce.12009, ISSN 1370-4788 (EBSCO, 

Proquest etc.);  

 

1.4. Articole BDI 

- BIOTEAU, E., GLEMAIN, P., DRAGAN, A., 2014, « L’économie sociale en Roumanie à l’épreuve des 

représentations et des faits », Revue internationale de l'économie sociale (RECMA), nr. 332, pp. 46-60, 

ISSN 1626-1682 (INSIT-CNRS, Econlit, Journalbase, AERES etc.); 

 

- DRAGAN, A., HYUNGSIK, E., BIDET, E., BIOTEAU, E., 2014, « Inscription international de 

l’économie sociale. Les exemples de la Roumanie et de la Corée du Sud », Jurisassociations, nr. 495, pp. 

17-20. 

 

-  DRAGAN, A., 2011, « The latest changes in the structure of functional spaces in the municipality of 

Arad: the central nucleus, the industrial and commercial areas », Geographica Timisiensis, vol. 20, nr. 1, 

pp.31-46. 

 

2. Cărți 

- DRAGAN, A., 2018, « Émergence et structuration de l’économie sociale et solidaire en Roumanie », 

Editura Universității de Vest din Timișoara, Colecția ”Biblioteca de cercetare”,  206 p., ISBN 978-973-125-

639-9; 

 

- MATICHESCU, M., PĂȘCUȚĂ, I., DRAGAN, A., ȚÎRU, L., PROTEASA, V., 2019, « Barometrul de 

opinie publică asupra calității vieții în municipiul Timișiara », Editura Universității de Vest din Timișoara, 

Colecția ”Biblioteca de cercetare”, ISBN 978-973-125-641-2, 123 p.  

 

3. Capitole de carte 

- DRAGAN, A., 2018, « Frontiera de vest a României – între diplomație și știință », in Hedeșan, O. (ed.), 

100. Gânduri și ipostaze, Editura Universității de Vest din Timișoara, pp. 71-84; 

 

- Dragan, A., 2018, « Sistemul teritorial bănățean. Rețeaua de așezări ca soclu al dimensiunilor socio-

economice», in Majaru, A., Dragan, A., Mușat, N., Palconi A., Ursu A., Ursu A. (ed.), Cămine în mișcare, 

Editura ArtPress, 200 p. 
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4. Lista lucrărilor comunicate  

4.1. Comunicări la conferințe internaționale organizate în străinătate 

1. Seminarul AUF Developpement rural en Europe. Roumanie, France, cu lucrarea, ”Que reste-t-il des 

cooperatives roumaines?”, Angers, 06.10.2017; 

2. Congresul Internațional al Uniunii Internaționale de Geografie – Shaping our harmonious worlds, cu lucrarea 

”Local governance, non-governmental organizations and vulnerable groups. A multi-scale approach in Western 

Romania”, Beijing, 21-25.08.2016; 

3. Seminarul ”Politique publique et action sociale – comparaison France - Roumanie”, cu prezentarea  ”Une 

économie sociale et solidaire en Roumanie ? Périmètre institutionnel, champs d’action et regards d’acteurs”, (co-

prezentare cu E. Bioteau), Université d’Angers, 18.12.2014;  

4. Seminarul ”Politique publique et action sociale – comparaison France - Roumanie”, cu prezentarea ”La 

Roumanie dans la crise. Etat des lieux fin 2014”, (co-prezentare cu E. Bioteau), Université d’Angers, Franța, 

18.12.2014; 

5. Seminarul internațional 2H2S ”Gouvernance et région métropolitaine : la participation des citoyens – 

comparaison internationale – une approche interculturelle” cu prezentarea ”Metropolitan development and local 

governance in Romania. Between social needs, economic projects and territorial dinamics”, (co-prezentare cu N. 

Popa), Humboldt-Universität zu Berlin, 9-13.04.2014; 

6. Seminarul internațional ”Argent des Particuliers – Médiations sociales”, cu prezentarea ”La finance solidaire 

et les microcrédits en Roumanie : une réponse de « proximités » à la régionalisation d’une économie 

européenne en transition?”, Université d’Angers, 5-6.11.2013; 

7. Seminarul internațional ”Europe centrale et orientale : travail, emploi et sociétés, entre transition et 

changement ”, cu prezentarea ”Faire face aux vulnérabilités salariales, innover socialement dans la 

transition. Une nouvelle alternative par les réseaux d'économie sociale en Roumanie?”, (co-prezentare cu 

E. Bioteau și P. Glemain), Université d’Evry Val d'Essonne, 22.11.2013; 

8. Al 25-lea Seminar internațional  ”L’économie sociale dans le mouvement des idées”, cu prezentarea ”L’ES en 

Roumanie : dimensions économiques, sociales, spatiales d’un objet d’étude émergent”, (co-prezentare cu E. 

Bioteau și P. Glemain, K. Fenies), Association pour le développement de la documentation sur l'économie sociale, 

(ADDES), Paris, 22.10.2013; 

9. XIIIe Rencontres du Réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire  (RIUESS) ”Penser et faire 

l’ESS aujourd’hui. Valeurs, Statuts, Projets ?”, cu prezentarea ”L’Economia Socială en Roumanie: un secteur 
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dissymétrique et reformaté. Enjeux territoriaux et institutionnelles”, Université d’Angers, 5-7.06.2013; 

10. Séminaire doctoral d’Espaces et Sociétés (ESO), ”Une thèse à ESO, laboratoire de géographie sociale : 

pourquoi ? Comment ?”, cu prezentarea ”Étudier l’ «economia socială» en Roumanie: une approche 

géographique qui passe par l’interdisciplinarité”, Université d’Angers, 15.06.2013; 

11. Journée des jeunes chercheurs ”Géographie des marges et marges en géographie”, cu prezentarea ”Les 

limites d’une économie sociale reformatée”, Université Paris Sorbonne, 21.04.2013; 

12. Congresul internațional ”Planning and management: shaping the future”, cu prezentarea ”New democracy 

and GIS-based participation methods”, University of Copenhagen, 15-20.04.2013. 

 

4.2. Comunicări la conferințe internaționale organizate în țară 

13. Conferința internațională – ”Living in a liquide society”, cu lucrarea Evaluating the tourist satisfaction in 

Timisoara, European Capital of Culture 2021 (coprezentare cu Sorina Voiculescu, Florentin Popescu, Nicolae 

Popa, Cătălina Ancuța și Marius Matichescu), Universitatea de Vest din Timișoara, 14-15.09.2018 

14. Conferința internațională Regional Studies - Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: 

Challenges for Innovative Place-based Policies, cu lucrarea ” Regional Dynamics and New Polarized 

Developments in Central and South-Eastern Europe”, autori Popa, Nicolae; Dragan, Alexandru, Cluj-Napoca, 10-

13.09.2017; 

15. Conferința internațională Building urban tourism through place making and urban regeneration in Central 

and Eastern Europe countries, cu lucrarea ”Urban regeneration trough civil society. A case study in Timisoara”, 

Timișoara, 20.05.2017; 

16. Conferința internațională Dimitrie Cantemir, cu lucrarea “Commner developper un secteur médico-social?“, 

Iași, 23.10.2016; 

17. Methodological challenges in geography seminar, with the paper “Perception and representation in social 

research. Semi-structured interview in different cultural environments. An empirical perspective”, Timișoara, 15-

16.05.2015; 

18. Conferința internațională ”Perspectives of geographical approach on territorial development”, cu prezentarea 

” Social economy – what factors for an emerging socio-medical sector?”, Universitatea de Vest din Timișoara, 13-

14.05.2016; 

19. Seminarul internațional ”Emergence et structuration d'un secteur médico-social en Roumanie. Rôles et 
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places de l'économie sociale et solidaire”, cu prezentarea ”Economia socială – quels facteurs d’émergence pour le 

secteur médico-social ?”, Universitatea de Vest din Timișoara, 24.03.2016 ; 

20. Conferința internațională ”Methodological challenges in geography”, cu prezentarea ”Perception and 

representation in social research. Semi-structured interwiev in different cultural environments. An empirical 

perspective”, Universitatea de Vest din Timișoara, 15-16.05.2015; 

21. Conferința internațională ”Geography at 55”, cu prezentarea ”A geographical approach of social and 

solidarity economy. Some preliminary results on Romania’s Western Region”, Universitatea de Vest din Timișoara, 

16-17.05.2014; 

22. Seminarul internațional 2H2S ”Initiatives entrepreneuriales et développement régional. Comparaisons 

internationales”, cu intervenții privitoare la ”Rolul capitalului social în dezvoltarea regională”, Universitatea din 

București, 22-28.09.2013; 

23. Conferința internațională ”Geography for Sustainable Development”, cu prezentarea    ”Margins and 

Marginalities in geography: a territorial approach to Social Economy structures in Romania’s West Region”, 

Universitatea de Vest din Timișoara, 17-18.05.2013. 

 

 

4.3. Comunicări la conferințe naționale 

24. Conferința ROMIG – ”From source to destination: new challenges of migration in Central and Eastern 

Europe”, cu lucrarea The social integration of Romanian immigrants in Western Europe (coprezentare cu Marius 

Matichescu și Daniel Lucheș), Universitatea de Vest din Timișoara, 11-12.09.2018; 

25. Conferinţa Şcolii Doctorale în domeniile  Sociologie  şi  Filosofie  ”Economia şi incluziunea socială în 

România - situaţia actuală”, cu prezentarea ”Disimetrii şi disparităţi teritoriale: o abordare geografică a 

structurilor de ES din Regiunea Vest”, Universitatea de Vest din Timișoara, 16.06.2013. 
 

 

4.4. Comunicări în cadrul școlilor de vară 

26. Intensive European Programme ”Local development through Europe: a multinational and interdisciplinary 

approach”, cu prezentarea  ”Qu’est-ce qu’une métropole en France ?”, (co-prezentare cu A. Vitour), Lisabona, 3-

14.06.2014; 

27. 4th EMES International PhD Summer School ”The three SE pillars: Social Entrepreneurship, Social 

Economy and Solidarity Economy”,  cu prezentarea ”Emergence and structure of the Social (and solidarity) 

Economy in Romania’s Western Region”,  Timișoara, 29-31.05.2014;  
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28. Intensive European Programme ”Local development through Europe: a multinational and interdisciplinary 

approach”, cu prezentarea ”Territorial governance and territorial re-organization in Romania. A problem of 

“proportion” between participative and representative democracy?”, Universitat Jaume I de Castelló, 01-

14.06.2013; 

 
 

5. Participări la workshop-uri desfășurate în țară și în străinătate 

1. The 4th International Research Conference on Social Economy (CIRIEC), ”Social Economy on the move… at 

the crossroads of structural change and regulation”, workshop-ul ”Participatory democracy”, Universiteit 

Antwerpen, 24-26.10.2013; 

2. Școala de vară ”Exploring geography through dialogue”, workshop-ul ”Human geography”, University of 

Malta, 18-31.08.2013; 

3. Conferința anuală a Societății Române de Geografie, ”Geografia – știință a întregului territorial”, workshopul 

”Geografie umană”, Universitatea de Vest din Timișoara, 24-62.05.2013; 

4. The Fourth International Conference ”Psycho-social perspectives in the quasi-coercive treatment of offenders. 

Social control and vulnerable groups”, workshop-ul ”Community policing and minority groups in Europe”, 

Universitatea de Vest din Timișoara, 24-25.04.2013; 

5. Séminaire doctoral ”Méthodologies de l’entretien: quels choix ? Quels enjeux?” Université du Maine, Le 

Mans, 15.04.2013. 

 

 

 


