
Curriculum Vitae et Studiorum 

Informaţii  personale 

Adresa 

E-mail 

Telefon 

Data naşterii 
Stare civilă 

COHAL ALEXANDRU-LAURENŢIU 

Al. T. Neculai 93, 700685 Iaşi, România 

alexcohal@yahoo.it 
alexandru.cohal@unipv.it 

+40 0774 431842 

22/06/1976 
căsătorit 

Domeniu occupațional 
Perioadă 

Principale activităţi şi responsabilităţi 

Nume şi adresă a angajatorului 

Tip / sector de activitate 

Lingvist 

din iunie 2015 Cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie Română „A. 
Philippide" – Iaşi 

1. Digitizarea Etno- şi Socio-textelor din cadrul Noului Atlas lingvistic pe
regiuni. Moldova şi Bucovina, în vederea arhivării datelor audio în format
electronic (de pe benzi de magnetofon); transferul datelor în format digital, cu
ajutorul tehnologiei informatice; prelucrarea tehnică primară a informaţiei
audio; prelucrarea acestora pentru analiză fonetică.

2. Redactarea Noului Atlas lingvistic pe regiuni. Moldova şi Bucovina.

Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I nr. 8, Iaşi, 700505 

cercetare fundamentală 

Experienţă  professională 
Perioadă 2014 – 2015 

Funcţie sau post ocupat profesor invitat 
Principale activităţi şi responsabilităţi activitate de predare şi de seminar, în calitate de responsabil al laboratorului de 

limbă şi cultura română [L-LIN/01* – Sociolingvistica migraţiei]; activitate de 
predare, pragmalingvistică [L-LIN/01 – Sociolingvistică] 

Nume şi adresă a angajatorului Master Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione, 
Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università  degli Studi di Pavia, 
coordonator prof. Anna Rita Calabrò, Corso Strada Nuova, 65 Pavia 27100, 
Italia [www.immigrazionegenere.com] 

Tip / sector de activitate învăţământ universitar 
(*) codurile identifică sectoarele de cercetare și de învăţământ în Italia 

Perioadă 2008 – 2014 
Funcţie sau post ocupat profesor invitat 

Principale activităţi şi responsabilităţi activitate de predare şi activitate de seminar, în calitate de responsabil al 
laboratorului de limbă şi cultura română [L-LIN/01 – Sociolingvistica migraţiei] 

Nume şi adresă a angajatorului Master Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione, 
Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università degli Studi di Pavia, 
coordonator prof. Anna Rita Calabrò, Corso Strada Nuova, 65 Pavia 27100, 
Italia [www.immigrazionegenere.com] 

Tip / sector de activitate învăţământ universitar 

mailto:alexcohal@yahoo.it
mailto:alexandru.cohal@unipv.it
mailto:alexandru.cohal@unipv.it
http://www.immigrazionegenere.com/
http://www.immigrazionegenere.com/


Educaţie şi formare 
Perioadă 01/11/2008 → 10/10/2012 

Diploma / calificare obţinută (diploma de) doctor în lingvistică [L-LIN/01 – Lingvistică] 
Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

lingvistică generală, sociolingvistica migraţiei, lingvistica aplicată (achiziţia 
limbilor secundare) 

Nume, tip şi adresă a Instituţiei Università di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici, 
Corso Strada Nuova, 65, 27100 Pavia 
http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=ScienzeLinguistiche 

Nivel în clasificarea internaţională 

Perioadă 

ISCED 8 
15/10/2001 → 01/03/2008 

Diploma / calificare obţinută diplomă de Licenţă în sociologie, profilul Ştiinţele comunicării 
[SPS/08 – Sociologia comunicării] 

Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

metodologia cercetării în ştiinţele sociale, sociologia comunicării, teorii şi 
tehnici ale mass mediei 

Nume, tip şi adresă a Instituţiei Sapienza, Università degli studi di Roma, Facoltà di Scienze della 
comunicazione, Via salaria, 113, 00198 Roma 
[ www.uniroma1.it/ateneo/dove-siamo/scienze-della-comunicazione ] 

Nivel în clasificarea internaţională ISCED 6 
Perioadă 01/10/1999 → 15/06/2000 

Diploma / calificare obţinută diplomă de Studii aprofundate, disertaţie susţinută în 2007 
Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

specializarea Literatură română 

Nume, tip şi adresă a Instituţiei Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Facultatea de Litere, 
Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 [http://media.lit.uaic.ro/] 

Nivel în clasificarea internaţională ISCED 7 
Perioadă 10/10/1995 → 22/06/1999 

Diploma / calificare obţinută diploma de Licenţă în litere, profilul filologie 
Discipline principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi Literatura română – Limba şi Literatura franceză 

Nume, tip şi adresă a Instituţiei Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Facultatea de Litere, 
Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 [http://media.lit.uaic.ro/] 

Nivel în clasificarea internaţională ISCED 6 

Aptitudini şi competenţe personale 

Limbi cu noscute* 

Româna Italiana Albaneza Rusa Engleza Franceza 
limba maternă C2 Experimentat B1 Independent B1 Independent B2 Independent C2 Experimentat 

(*) În conformitate cu Nivelul Cadrului European comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

participare la activităţi de cercetare, atât în calitate de coordonator cât şi de 
membru al echipei de cercetare, în timpul cărora s-au construit compentenţe în 
proiectarea, coordonarea şi executarea cercetării ştiinţifice 

Membru în asociații 
profesionale 

Societatea Română de Dialectologie  
Société de Linguistique Romane 
Associazione Italiana di Romenistica 

http://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=ScienzeLinguistiche
http://www.uniroma1.it/ateneo/dove-siamo/scienze-della-comunicazione
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Activitate de cercetare - cercetare: 
  2018-2020: Responsabil Proiect „Componenta etnolingvistică a identității în 
contextul migrației: comunitățile românofone din Europa Occidentală”, parte a 
Proiectului complex “Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare 
multidisciplinară” – un proiect finanțat de Ministerul Cercetării şi Inovării din 
România prin CCCDI - UEFISCDI, nr. PN-III-Pl-1.2-PCCDI-2017-0116 I 
48PCCDl/2018 din PNCDI III L-LIN01 – Sociolingvistica migraţiei]. 

04.05.2014 – 01.05.2015: Membru adăugat al echipei de cercetare în proiectul 
Repertori, lingue e usi linguistici di alunni immigrati in Provincia di Pavia e nel 
Piemonte (Coordonatori: prof. Marina Chini, Università di Pavia, Cecilia 
Andorno, Università di Torino), organizat sub egida CNR-Agenzia 2000, din 
partea Departamentului de Ştiinţe umaniste, Università di Pavia [L-LIN01 – 
Sociolingvistica migraţiei] 

  10.07.2014 – 01.02.2015: coordonator al echipei de cercetare în proiectul I 
minori stranieri non accompagnati nella provincia di Pavia 
(www.provincia.pv.it), supervizat de prof. Anna Rita Calabrò, în cadrul 
Departamentului de Ştiinţe politice şi sociale, Università di Pavia [SPS/07 – 
Sociologia migraţiilor] 

2012-2014: conducere de teze de Master in Immigrazione e genere,  la 
Universitatea din Pavia:  

Erica Bin, Atteggiamenti sociolinguistici di famiglie immigrate residenti nel 
pavese: un’indagine ecologica, an academic 2012-2013; 
  Teodora Borca, Immigraziona – dialogo sulla femminilità e maternità in 
Liguria, an academic 2013-2014. 

Alte activităţi - activitate de popularizare a lingvisticii româneşti în Italia, prin articole ce 
tratează teme de (socio)lingvistica limbii române din afara Ţării, adresate publicului 
larg cititor de limbă română din Italia. În acest sens, am înfiinţat în săptămânalul 
românesc Gazeta Românească (redactat şi publicat la Roma – director Sorin Cehan) 
pagina Observator Lingvistic pentru anul 2011, în care, la rubrica Limba ce-o 
vorbim, a propus cititorilor răspunsuri la întrebări urgente precum menţinerea 
limbii şi identităţii române în diaspora, vitalitatea etnolingvistică a minorităţii 
româneşti din Peninsulă, presiunea limbii italiene asupra generaţiei secunde. Câteva 
titluri reprezentative: Starea limbii române în Italia, Limba română în Canada, Mă 
duc la România? Limbă, rădăcini şi roade, Româna emigranţilor basarabeni din 
Italia, De ce suntem confundaţi cu slavii, Cine suntem şi ce facem aici, Prestigiul, 
identitatea şi limba (www.gazetaromaneasca.com) 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- pachetul Office (Word, Power Point, Excel); 
- software ce gestionează transcrierea în format electronic a înregistrărilor audio 

ale discursului vorbit (CHILDES); 
- software ce gestionează fişierele audio: precum PRAAT, ELAN (specializat în 

analiză fonetică), cît şi alte programe, ce corespund altor scopuri (spre ex. 
îmbunătăţire, modificare) precum Adobe Audition); 
- ca teză de licenţă la Sapienza am realizat varianta START a unui produs 

multimedia ce a constat într-un CD “Dicţionar italian – albanez – român al 
frazeologismelor corporale” 



Informaţii suplimentare        Participant la diferite Conferinţe, Congrese, printre care: 

Cohal, A., L, (2019), „Language vs. Nation: Recent Romanian Migration in 
Europe” la Conferința internațională „Migrations and Identity in European 
History. Communities, Connections, Conflicts”, Iași, 26-28.09.2019; 

Cohal, A., L. (2019), „Innovation items in the nowadays sociolinguistic 
research method”, la Conferința anuală a „Comitetului Român de Istoria și 
Filosofia Științei și Tehnicii”, 7-8 iunie, Institutul de Cercetări Economice și 
Sociale „Gheorghe Zane” și Institutul de Antropologie „Francisc J. Rainer”; 

Cohal, A., L. (2019), „Elemente de inovație în metoda cercetării 
sociolingvistice actuale” la Conferinţa „Migrație și identitate în spațiul 
cultural românesc. Abordări multidisciplinare” 23-26 mai, Facultatea de 
Științe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;

Cohal, A., L. (2018),  „După douăzeci de ani... de limbă română L1 în 
Occident, în cadrul Simpozionul internațional 1918 – 2018. Limba şi cultura 
română – structuri fundamentale ale identităţii naţionale: evaluări, 
perspective”, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – 
Iași, 27.09.2018;

Cohal, A., L. (2018), „Un Progetto educativo per gli alunni LCCR in Italia, 
în cadrul sesiunii de comunicări științifice Progetti e strategie educative per 
gli alunni nel contesto europeo della migrazione lavorativa in Europa” 
organizat de Direzione Didattica Statale “Duca D’aosta”, Torino, Italia, în 
data de 28.06.2018; 

Cohal, A., L. (2018), „Minorități lingvistice românești din perioada recentă 
(Italia, Franța, Spania)”, în cadrul Simpozionului Centenarul Marii Uniri a 
românilor: istorie și perspective, organizat de Despărțamântul „Mihail 
Kogălniceanu” Iași (ASTRA) împreună cu Institutul de Cercetări Economice 
și Sociale „Gheorghe Zane”, 10.06.2018;

Cohal, A., L. (2018), „Fenomeni di interferenza linguistica nelle seconde 
generazioni di migranti romeni in Italia”, în cadrul Simpozionului 
„Randromania im Focus: gesprochenes Rumanisch, Portugiesisch und 
Galicisch”, organizat de Universitatea Ludwig Maximilians din Munchen, 
26.04.2018.
Cohal, A., L. (2016), „La dimensione socio- nell’inchiesta, dalla 
dialettologia alla sociolinguistica”, la Congresul Internaţional de Lingvistică 
şi Filologie Romanică de la Roma, 18-23.07.2016;

20.10.2019 Dr. Alexandru-Laurenţiu COHAL 
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