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 Curriculum vitae  
Europass  
Informaţii personale  

Nume / Prenume  COJOCARU, Vlad  
Adresa  Iaşi, 700091, str. Zugravi, nr. 3, bl. F9-1, ap. 14, 

cod 700091  
                                                                  Telefon  Fix: +40332 495942,  Mobil: +40723 

039409  
E-mail  vldcojocaru@yahoo.com  

Cetăţenia  Română  
Data naşterii  24 iulie 1952  

Sex  bărbătesc  

 

 

 

Locul de muncă vizat / 

Poziţia în cadrul proiectului 

Atribuţii/responsabilităţi 

Experienţa profesională 

 
 
 
Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  
 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 
 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 
Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  
 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 
 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 
 
 
 
 
 
 
2014 
Cercetător ştiinţific gradul I doctor 
 
Activităţi de cercetare în domeniul toponimiei, potrivit 

standardelor cerute de gradul ştiinţific I. Proiectul prioritar al 

Academiei Române Tezaurul toponimic al României.Moldova şi 

proiectul Micul dicţionar toponimic al Moldovei (România) 

 
 

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

Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro 

Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

 
 
2004 - 2014  
Cercetător ştiinţific gradul II doctor 
 
Activităţi de cercetare în domeniul toponimiei, potrivit 

standardelor cerute de gradul ştiinţific II. Proiectul prioritar al 

Academiei Române Tezaurul toponimic al României.Moldova şi 

proiectul Micul dicţionar toponimic al Moldovei (România) 

 
 

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

Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro 

Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

 

2001-2002 

Lector dr. 

http://www.academiaromana-is.ro/
http://www.academiaromana-is.ro/


 2 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 
 
Numele şi adresa angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 
 
Numele şi adresa angajatorului 

 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cursuri şi seminarii de lingvistică generală şi psiholingvistică la 

Facultatea de Litere a Institutului de Studii Europene „Ştefan 

Lupaşcu” din Iaşi. 

Institutul de Studii Europene „Ştefan Lupaşcu” din Iaşi 

 
1998–2004 

Cercetător ştiinţific gradul III doctor 

Activităţi de cercetare în domeniul toponimiei, potrivit 

standardelor cerute de postul de cercetător ştiinţific III. Proiectul 

prioritar al Academiei Române Tezaurul toponimic al 

României.Moldova. 

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

Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro 

Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

 

 

 

1990– 1998 

Cercetător ştiinţific 

Activităţi de cercetare în domeniul toponimiei, potrivit 

standardelor cerute de postul de cercetător ştiinţific. Proiectul 

prioritar al Academiei Române Tezaurul toponimic al 

României.Moldova. 

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

Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro 

 

Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

 

 

1986 –1990 

Filolog principal 

Activităţi de cercetare în domeniul toponimiei, potrivit 

standardelor cerute de postul de filolog principal. Proiectul 

prioritar al Academiei Române Tezaurul toponimic al 

României.Moldova. 

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

Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro 

Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

 
 

1979-1986 

Filolog 

Activităţi de cercetare în domeniul toponimiei, potrivit 

standardelor cerute de postul de filolog. Proiectul prioritar al 

Academiei Române Tezaurul toponimic al României.Moldova. 

 

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

Iaşi, cod poştal 700.505, www.academiaromana-is.ro 

Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 

 

http://www.academiaromana-is.ro/
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Educaţie şi formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 
Limba maternă 

 
Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare 

Nivel european 

 
 
Limba franceză 

 
Limba engleză 

 
 

 

1980-1998 

Diploma de Doctor în filologie 

 
Domeniul: limba română 

Titlul tezei: Toponimia văii mijlocii a Trotuşului. Dinamica 

structurilor toonimice. 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Facultatea de Litere 

Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

 

Studii postuniversitare (doctorat) 

 
1986-1987 

Diplomă de studii postuniversitare 

Studii postuniversitare de Limbă germană la Facultatea de Litere 

a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Facultatea de Litere 

Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

 

 

Studii postuniversitare 

 

 

1971-1975 

Diploma de Licenţă 

Profilul: filologie 

Specializarea: Limba şi literatura română – limba şi literatura 

franceză 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Facultatea de Litere 

Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

 

Studii universitare 

 

 

Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile: lingvistică 

românească, lingvistică generală, istoria limbii române, toponimie 

 

Româna 

 
 

Înţelegere                         Vorbire                              Scriere 

Ascultare      Citire       Participare     Discurs oral Exprimare 

                                         la conversaţie                         scrisă 

 

C2 Utilizator experimentat Utilizator experimentat     Utilizator 

                                                                                    experimentat 

C2             Utilizator experimentat         B2 Utilizator independent 
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Limba germană 

 
Limba spaniolă 

 

Limba italiană 

 
Competenţe şi abilităţi 

sociale 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 
 
 
 
 
Distincţii 

 
 
 
 
 
 

Participare la proiecte 

naţionale şi internaţionale 

 
 
 

 

B2 Utilizator independent      A2       Utilizator independent 

 

C2 Utilizator experimentat   B1            Utilizator independent 

 

B2 Utilizator independent   A1  Incepător         A1 Incepător 

 

Expert în activitatea ştiinţifică de performanţă în colective de 

cercetare, ca cercetător profesionist, formată într-un institut de 

cercetare al Academiei Române. 

Membru în comitetele de organizare a Simpozioanelor 

internaţionale organizate de Institutul de Filologie Română „A. 

Philippide”, Iaşi şi de Asociaţia Culturală „A. Philippide” din 

Iaşi: 17-18 mai 2002 – Identitatea limbii şi literaturii române în 

perspectiva globalizării; 23-24 mai 2003 – Limba şi literatura 

română înspaţiul etnocultural dacoromânesc şi în diaspora; 1-2 

octombrie 2004 – Spaţiul lingvistic şi literar românesc din 

perspectiva integrării europene. 

Organizator şi membru în Comitetul ştiinţific al simpozionului cu 

tema Toponimia între istorie, geografie şi lingvistică   (Iaşi, 23 

ianuarie 2014; instituţie organizatoare: Institutul de Filologie 

Română „A. Philippide”, Iaşi, în colaborare cu Asociaţia 

Culturală „A. Philippide” din Iaşi. 

Sef al Departamentului de toponimie al Institutului de Filologie 

Romana A. Philippide in anul 2009 şi din 2011 până în prezent. 

Membru fondator şi cenzor al Asociaţiei Culturale “A.Philippide” 

din Iaşi. 

Coorganizator al Sesiunilor ştiinţifice lunare ale Institutului de 

Filologie Română “A.Philippide”, 2004-2007. 

Referent ştiinţific la Editura Harmattan , collection Nomino ergo 

sum.   

Competenţele şi cunoştinţele personale de utilizare a 

calculatorului sunt reprezentate de cunoaşterea şi utilizarea 

procesoarele de texte şi a altor aplicaţii, utilizarea bazelor de date, 

a Internetului. Acestea sunt după cum urmează: 

– o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, 

XML, şi PowerPoint™); 

– utilizarea Internetului. 

Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române, din anul 1989, 

pentru lucrarea H. Tiktin, Rumänisch-Deutsches Wörterbuch, 2. 

Auflage, überarbeitete und ergänzte Auflage von Paul Miron, 

Band I-III, Wiesbaden, Otto Harrassoowitz, 1986, 1988, 1989 

(colectiv). 

Premiul Timotei Cipariu al Academiei Romane (1993). 

 

Proiecte ştiinţifice instituţionale naţionale: 

Proiecte obţinute, în calitate de director: 

– 

Membru în echipa de cercetare la proiectele: 

2013-2017 Micul Dicţionar Toponimic al Moldovei, structural şi 
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etimologic. Partea a II-a Toponime descriptive (proiect naţional al 

Academiei Române;cercetător). 

2007-2012 Micul Dicţionar Toponimic al Moldovei, structural şi 

etimologic. Partea I Toponime personale (proiect naţional al 

Academiei Române;cercetător). 

2007-2010 Programul PN II IDEI nr, 278/2007 Teoria câmpurilor 

toponimice (cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova), 

director de proiect Dragoş Moldovanu; membru al echipei de 

cercetare). 

1979-2014 Tezaurul toponimic al României. Moldova (TTRM) 

(DLR) (proiect naţional al AcademieiRomâne, cercetător). 

1985-1988: H. Tiktin, Rumanisch-deutsches Worterbuch, ediţie 

revăzută si adăugită, Editura Otto Harrassowitz, Wiesbaden, vol. 

I-III. 

Curriculum vitae                                                                               Data ultimei actualizări: 

CS I dr. Vlad Cojocaru                                                                    15.10.2014 


