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- „Studiul rețelei de așezări urbane din județele Iași, Neamț și Vaslui“, 1964
-„Resursele umane ale județului Vaslui“ (colab. cu P. Poghirc), 1965
-„Studiul poluării atmosferei în zonele orașelor Suceava și Bicaz“, contract cu M.E.I., 1971
-„Originea, evoluția funcțiilor și zonarea internă ale orașelor Freiburg și Iași“, contract cu
Universitatea din Freiburg, 1975
-„Modelul optim de dezvoltare al județului Iași“, convenție de cercetare cu Consiliul Popular
al județului Iași, 1978 – 1979
-„Die Zentresysteme als Träger der Raumentwicklung in Mittel- und Osteuropa“, contract cu
Ministerul Amenajării Teritoriului din Germania, 1993
-„Observații și sugestii pentru îmbunătățirea conținutului și a modului de prezentare ale
manualelor de geografie de clasa a X-a (ediția 1984 – 1985)“, colab. cu contract cu M.E.I.
-„Particularitățile evolutive ale rețelei de așezări din Moldova care au perspectiva de a deveni
centre urbane elementare agro-industriale“, 1986
-„Studiul evoluției caracteristicilor teritorial-demografice ale populației României în a doua
jumătate a sec. XIX și în prima parte a sec. XX“, contract cu M.E.I., 1987 – 1988
-„Städte und Stadtsysteme in Mittel- und Südosteuropa“, contract cu Ministerul Amenajării
Teritoriului din Germania, 1995
-„Resursele balneo-climatice ale județului Iași“, grant cu Ministerul Învățământului, 1995
-„Studiul preliminar de fundamentare „Sporirea capacității de circulație pe D.N. 28 TârguFrumos – Iași“ (colab. cu I.C. Munteanu), 1995
-„Atlasul informatizat al Moldovei“, grant cu M.E.I., 1996 – 1998
-„Schimbări în peisajul umanizat în Moldova extracarpatică“, grant cu M.E.N., 1996 – 1998
-„Stabilirea și caracterizarea regiunilor defavorizate din România“, program P.H.A.R.E.,
1998
-„Aplicarea sistemelor informaționale geografice la analiza regională (județul Botoșani)“,
grant cu M.E.N., 1998 – 1999
-„Dezvoltarea rurală în România“, program P.H.A.R.E., 1998 – 1999
-„Maillages géographiques de la Roumanie“, (colab. cu J.B. Racine, Micheline Cosinschi, V.
Donisă, O. Groza, C. Iațu și I. Muntele), grant al guvernului federal al Elveției, 1998 – 1999
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-„Rumänien - Regionalgeographie“, contract cu Editura Hermann Haack, Gotha, 1998 –
1999
-„Revigorarea funcției practic aplicative a învățământului geografic universitar din
România“, grant cu M.E.I., 2000 – 2001
-„Forța de muncă în Moldova“, (director de grant), grant cu Banca Mondială, 2000 – 2001
-„Studiul geografic complex al perimetrului Gura Humorului - Voroneț, în perspectiva
dezvoltării durabile“ (colab. cu E. Rusu, Irina Ungureanu ș.a.), grant cu C.N.C.S.I.S., 2001 –
2002
-„Denumirile multilingve ale localităților cu peste 20% minoritari“, (colab. cu Ș.
Dragomirescu și M. Buza), contract cu Guvernul României, 2001
-„Încadrarea comunelor din județul Iași în zonele de relief“, contract cu Consiliul Județean
Iași, 2002
-«Amenajarea și dotarea unui laborator de amenajare a teritoriului la Catedra de Geografie
Umană și Regională a Universității „Al. I. Cuza Iași“ » (colaborare cu C. Iațu ș.a.), 2003
-„Populația din Depresiunea Neamțului în circuitele migratorii internaționale postcomuniste“
(colab. cu R. Dimitriu, O. Groza, G. Țurcănașu și Marinela Istrate), grant cu C.N.C.S.I.S.,
2006
-„Dare de seamă asupra situației șomajului și a emigrației din Depresiunea Neamțului“
(colab. cu R. Dimitriu, O. Groza, G. Țurcănașu și Marinela Istrate), contract cu Consiliul
Județean Neamț și Consiliul orășenesc Târgu Neamț, 2006
-„Domeniile și specializările pentru licență pentru ciclul I“, convenție cu A.R.A.C.I.S., 2006
-„Realizarea atlasului on line al României“, membru în colectivul coordonat de Micheline
Cosinschi și O. Groza, 2007 – 2008
-„Redarea corectă a toponimiei României pe hărțile topografice din secolele XX - XXI“
(colab. cu col. V. Alniței, Ș. Dragomirescu, I. Boamfă ș.a.), contract cu Direcția Topografică
Militară, 2010
-„175 de ani de la stabilirea de relații diplomatice între Belgia și România“, proiect coordonat
de ambasada Belgiei la București, 2012
-„Studiul geografic cantitativ al patronimiei românești“, proiect coordonat de I. Boamfă,
2015

