
 

Secretar științific  

Dr. Bunduc Petru 

Tel: +373 (22) 21-11-34, fax: +373 (22) 73-98-38 

e-mail: ieg@asm.md, patryk_85@yahoo.com 

 

Data naşterii: 28 iunie 1985 

Locul naşterii: municipiul Botoșani, județul Botoșani, România 

Naționalitate: român  

Starea familiară: căsătorit 

Limbi vorbite: română (nativă), franceză (fluent), engleză (satisfăcător), spaniolă (satisfăcător) 

 

Studii: 
2004-2008 - licență - Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea „Al.I.Cuza“ din Iași 

2008-2010 – master - Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea „Al.I.Cuza“ din Iași 

1 februarie – 2 iulie 2009, Mobilitate academică în cadrul programului Erasmus +, stagiu realizat 

la „Faculté de Sciences” Université de Liege, Belgia. 

2011-2015 – doctorat - Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea „Al.I.Cuza“ din Iași 

1 noiembrie – 30 aprilie (2014-2015) - Mobilitate academică în cadrul proiectului Erasmus Mundus 

IANUS II  (Inter-Academic Network Erasmus Mundus) cu finanțarea Comisiei Europene, stagiu 

realizat la Facultatea de Biologie – Pedologie, Departamentul de Științele Solului, Geografie si 

Geologie, Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova. 

 

Grade și titluri științifice: 
2015 – Doctor în geografie; 

2011–2015 - Doctorand, Facultatea de Geografie și Geologie, Scoala Doctorală „Chimie și Științe ale 

Vieții si Pământului ”Universitatea „Al.I.Cuza“ din Iași; 

01.09.2015–01.03.2016 – Cercetător științific stagiar, Laboratorul Impact Ecologic și Reglementări de 

Mediu, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Științe din Republica Moldova; 

01.03.2016–01.07.2016 – Cercetător științific, Laboratorul Impact Ecologic și Reglementări de 

Mediu, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Științe din Republica Moldova; 

01.07.2016-07.11.2016 - Cercetător științific superior, Laboratorul Impact Ecologic și Reglementări 

de Mediu, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Științe din Republica Moldova; 

07.11.2016-28.02.2017 – Secretar ştiinţific interimar, Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei; 

28.02.2017 – prezent, Secretar ştiinţific, Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei; 

 

Domeniul de activitate științifică: 

Specialist în domeniul geografiei umane, în particular migrația internațională a populației 

(pregătirea doctorală), probleme sociodemografice, starea de sănătate a populației, turism și 

dezvoltare regională. 

Activitatea de cercetare constă în studierea particularităţilor structurale ale populaţiei în 

dimensionarea fluxurilor migratorii, a destinațiilor, rețelelor și a efectelor fenomenului de migrație; 

evidențierea arealelor „problemă” în ceea ce privește starea sociodemografică (sănătatea, îmbătrânirea 

și depopularea populației din mediul rural/urban); evaluarea potențialului turistic și impactul asupra 

mediului. 
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Participarea la proiecte de cercetare: 

Proiectul 15.817.02.20A „Studiul impactului activităților economice a Regiunii de Dezvoltare Centru 

(bazinul r. Răut – arie pilot) în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării 

durabile” (2015-2018) din planul de cercetare al instituţiei în calitate de executant; 

 

Publicaţii ştiinţifice: 35 lucrări ştiinţifice: articol cu factor de impact 1, articole în reviste editate în 

străinătate – 8, articole din reviste naţionale – 4, articole în culegeri naţionale – 4, articole în culegeri 

internaţionale – 4, teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane culegeri naţionale – 7, 

internaţionale – 4, publicații electronice – 3. 

 


