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INFORMAȚII PERSONALE COREȚCHI Boris  
 

 

str. S. Lazo 26, s. Antonești, r. Ștefan Vodă, Republica Moldova, MD-2012 (domiciliu) 

str. Mircești 22/3, or. Chișinău, Republica Moldova, MD-2009 (reședința) 

0 22 432-387, 069298809 

coretchi.boris@gmail.com; coretchi_boris@mail.ru  

coretchi.boris (Skype) 

Sexul masculin | Data nașterii 09/07/1985 | Naționalitatea Moldovean  

Cetățenia Republica Moldova   

EXPERIENȚA 

PROFESIONALĂ   
 

EDUCAȚIE ŞI FORMARE   
 

COMPETENΤE PERSONALE   
 

 

 

 

2016 – conferențiar universitar interimar,  doctor în științe economice, Catedra „Economie 

generală” UASM. (titular) 

2014-2016 – lector superior universitar,  doctor în științe economice, Catedra „Economie și 

Relații Economice Internaționale” UASM. (titular) 

2014 - prezent – doctor în științe economice, lector universitar, Departamentul ”Economie, 

Marketing și Turism” Universitatea de Stat din Moldova (str. Al. Mateevici 60, or. Chișinău, 

Republica Moldova, MD-2000, www.usm.md). (cumulard) 

 2012-2014 – lector superior universitar, Catedra „Marketing  și Relații Economice 

Internaționale” USM. (cumulard) 

2012-2014 – director executiv ÎCS “Trade-Marketing” SRL, or. Chișinău. (cumulard) 

 2011-2014 – lector universitar, Catedra „Economie și Relații Economice Internaționale” 

UASM. (titular) 

2009-2011 – asistent universitar, Catedra „Economie și Relații Economice Internaționale”, 

UASM. (titular) 

 

 

 

2016 – cercetare post doctorat, 521.03 - Economie și management în domeniul de activitate, 

USM; 

24.01.2014 – doctor în științe economice, 08.00.14 – Economie mondială; relații economice 

internaționale; 

2009-2013 – doctorand al facultății „Științe Economice”, specialitatea 08.00.14 - „Economie 

mondială; relații economice internaționale”, USM; 

2007-2008 – masterand al facultății de „Economie”, specializarea „Economie generală”, 

UASM; 

 2002-2007 – student al facultății de „Economie”, specialitatea „Finanțe”, UASM; 

 2002 - absolvent al școlii medii din s. Antonești, r. Ștefan Vodă. 

Limba maternă Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute 

 

 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversație  
Discurs oral   

Limba rusă C2  C2  C2  C2 C2 

Limba franceză C1 C1 B2 B2 B2 

Limba engleză B1 B1 B1 B1 B1 

mailto:coretchi.boris@gmail.com
mailto:coretchi_boris@mail.ru
http://www.usm.md/
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INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   

 
 

 

Competențe de comunicare   spirit de echipă: am experiența a muncii în echipă încă din facultate, totodată 

făcând voluntariat la ONG “Alianța-prosperării”; 

 am făcut studii “Modulul psihopedagogic”, 2010, am continuat să consolidez 

această experiență ca angajat în postul de cadru didactic în învățământul superior; 

 bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie de director executiv  

ÎCS  “Trade-Marketing” SRL. 

 

Competențe 

organizaționale/manageriale  

 leadership (2012-2014 – în cadrul ÎCS  “Trade-Marketing” SRL în colaborare cu Coca-

Cola Hellenic Moldova și  QB PROMOTION COMPANY S.R.L. România, București) 

Competență digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informației 
Comunicare 

Creare de 

conținut 
Securitate 

Rezolvarea 

de probleme 

 
Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

  

 o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Permis de conducere  Categoria  A, B, H. 

Publicații Peste 75 de lucrări științifice și metodice publicate ca rezultat al participării în cadrul 

conferințelor naționale și internaționale. 

  

Proiecte 

 

 

2014 – prezent, particip în proiectul LMPH «Licence Masters professionnels en 

management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique 

en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie No 544191 TEMPUS 1-2013-1-PT JPCR» din 

cadrul Universității de Stat din Moldova, Facultatea Științe economice; 

 

2016 - Elaborarea studiilor de pre-fezabilitate la crearea Școlilor de Câmp pentru fermierii 

(tehnologii de lucrare minimă a solului), în cadrul programului Rural de reziliență Economico-

Climatică incluzivă (PRRECI), implementat de către Unitatea Consolidată pentru 

Implementarea Proiectelor IFAD; 

 

2016 - Elaborarea proiectelor investiționale pentru grupurile-client care au depus, cereri de 

finanțare pentru anul 2017 la construcția obiectelor de infrastructură, în cadrul Programului 

Rurală de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), implementat de către 

Unitatea Consolidată pentru implementarea proiectelor IFAD.  

 

2012 – participant la proiectul „Dezvoltarea curriculumului universitar în domeniul studiilor 

europene din Republica Moldova”, organizatori fundația Soros-Moldova. 

 

Distincții 2010 – premiant la concursul „Cel mai bun profesor al anului - 2010” UASM. 


