
CURRICULUM  VITAE 

Lorina Coseac 

 

 

Studii şi diplome: 

Studii superioare – 1978-1983 – Universitatea de Stat din Moldova; 

1983 – Diploma cu menţiune a Universităţii de Stat din Moldova; 

1975 – Diploma cu menţiune a şcolii muzicale din Chişinău; 

1981 – Adeverinţă de lector a facultăţii de profesii obşteşti a Universităţii de 

Stat din Moldova; 

13.10.2001 – Diplomă de participare la Conferinţa Internaţională ştiinţifico-

practică de informatică şi economie INFECO-2001; 

05.10.2005 – Diplomă de merit pentru activitate profesională prodigioasă şi 

în legătură cu ziua profesională a lucrătorului din învăţămînt; 

16.04.2005 – Diplomă de participare la Conferinţa Internaţională ştiinţifico-

practică de informatică şi economie INFECO-2005; 

12.02.2008 – Diploma CFBC „Cel mai creativ profesor” 

05.10.2010 – Diplomă de Laureat pentru prestanţă deosebită la sporirea 

calităţii procesului educaţional, concursul „Profesorul anului”; 

   30.08.2012 – Certificat la Seminarul ”Atestarea cadrelor didactice în baza 

   noului Regulament de atestare”, CFBC; 

   05.12.2013 – Certificat la Seminarul metodico-didactic ”Formarea unei 

   personalități autonome”, CFBC; 

   13.01.2014 – Certificat la Seminarul metodico-didactic ”Formarea culturii 

   de relaționare interpersonală și competențelor de comunicare profesor–elevi”, 

   CFBC; 

   07.10.2014 – Certificat la Seminarul ”Personalități dificile – secretul 

comunicării și interacțiunii cu ele”, CFBC; 

04.11.2014 – Certificat la masa rotundă ”Absenteismul școlar – strategii de 

prevenire și soluții de diminuare ale lui”, CFBC; 

20.01.2015 – Certificat la Seminarul metodico-didactic ”Aplicarea 

Teoriei Inteligențelor Multiple în predarea diferențiată”, CFBC; 

01.10.2015 – Certificat la Seminarul științifico-practic ”Modalități de 

motivare a elevilor”, CFBC. 

 
Grade didactice: 2016 -  Confirmarea gradului didactic Superior la specializarea „Statistica”; 

2011 - Gradul didactic Superior la specializarea ”Discipline economice”, 

„Statistica”; 

   2001 - Gradul didactic Întâi la specializarea ”Discipline economice”, 

„Statistica”; 

   1999 - Gradul didactic Doi la specializarea ”Discipline economice”, 

„Statistica”. 

 
Experienţa profesională: 

1984-1990 şcoala profesional-tehnică nr.93 din Chişinău; 

   1990-1993 Colegiul de Informatică din Chişinău; 

1993-1995 Liceul român-german „Mihail Kogâlniceanu”; 

  1995-2017 Colegiul Financiar-Bancar „A.Diordiţă” din Chişinău, actual: 

Centrul de Excelenţă in Economie şi Finanţe. 

 
Cursuri de perfecţionare psiho-pedagogice: 

   24.02.06-15.03.06  Cursuri de perfecţionare la specialitatea 

„Psihopedagogie”, UPS „I.Creangă” din Chişinău; 

    



01.02.08-23.02.08  Cursuri de formare continuă la specialitatea 

„Psihopedagogie”, Institutul de Ştiinţă ale Educaţiei; 

19.04.10-07.05.10 Stagiere la Catedra „Statistică şi Previziune Economică”, 

ASEM; 

10.01.11-12.01.11  Certificat „Formarea de competenţe prin strategii 

didactice interactive”, Centrul Educaţional ProDidactica; 

   25.09.2015 Certificat de perfecționare la specializarea ”Discipline 

economice”, Institutul de Formare Continuă; 

   21.09.2015-03.10.2015 Certificat de perfecționare/specializare la cursul 

   ”Metode moderne de predare-învățare”, Institutul de Formare Continuă; 

   15.09.2015 Certificat de formare profesională continuă la ”Modulul 

   psiho-pedagogic pentru cadrele didactice din învățămîntul profesional”, 

   Institutul de Formare Continuă. 

14.09.2015-30.06.2016 Programul de recalificare profesională la specialitatea 

   Psihopedagogie, Institutul de Formare Continuă. 

27.11.2017-25.01.2018 Certificat de formare profesională continuă la 

modulul „Cultura relațiilor profesor-elev”, Institutia publică „Centrul de 

Excelență in Economie si Finanțe” 

 

Publicaţii:  L. Coseac „Bazele statisticii” / Ed. ASEM, Chişinău, 2005. 

   L. Coseac „Previziune economică” / Ed. Labirint, Chişinău, 2006. 

   L. Coseac „Statistica. Curs rezumativ” / Ed. Labirint, Chişinău, 2010. 

Univers Pedagogic PRO „Strategia educaţională a creativităţii”, 11.11.2011.

 Univers Pedagogic PRO „Eficientizarea lecţiei prin folosirea 

   activităţii în grup”, 18.11.2010. 

   L. Coseac. „Contabilitate internațională”, Note de curs, Chișinău, 2011. 

   L. Coseac „Statistica. Note de curs”, Chișinău, 2012. 

   L. Coseac „Statistica. Conspect - reper”, Chișinău, 2014. 

   L. Coseac „Cultura afacerilor. Note de curs”, Chișinău, 2016. 

 

Activităţi în cadrul Decadei catedrei „Contabilitate şi Analiză Economică”: 

   2005 – Masă rotundă la tema „Strategii didactice moderne de colaborare 

   profesor-elev”; 

2006 – Masă rotundă la tema „Metode şi tehnici ale gândirii critice utilizate 

la disciplinele economice”; 

2007 - Masă rotundă la tema „Eficientizarea procesului educativ-instructiv 

în baza stimulării creativităţii la disciplinele economice”; 

2008 - Masă rotundă la tema „Factorii succesului şi insuccesului şcolar la 

disciplinele economice”; 

2010 – Atelier profesional statistic la tema „Statistica – ştiinţă aleasă, mîndra 

cifrelor mireasă”; 

   2012 - Masă rotundă la tema ”Formare de competențe prin 

   strategii didactice interactive”; 
   2014 - Ședința publică a membrilor cercului ”Generația statisticienilor 

   moderni” cu tema ”Planurile de viitor și învățătură în CFBC: coincidențe și 

   divergențe (sondaj statistic)”; 

   2014 - Masă rotundă la tema ”Impactul motivației elevilor în 

   obținerea succesului școlar”; 

 2015 - Atelier profesional la „Cultura afacerilor” la tema „Cultura  

exteriorului și ținuta de protocol”; 

2016 - Atelier profesional statistic la tema „Statistica – mijloc puternic de 

cercetare a faptelor sociale”; 

2017 - Atelier profesional la „Cultura afacerilor” la tema „Diferentele de 

cultură în afacerile internaționale”. 

 

Limbi străine: Rusă (fluent), Franceză (fluent) 


