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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

Numele  CORINA GAIBU 
Adresa permanentă  mun. Chişinău, Republica Moldova 

E-mail  corina.gaibu@gmail.com  
 
 

EXPERIENŢA DE LUCRU 
 

• Data (de la – până la)  2017 - prezent 
• Denumirea şi adresa angajatorului  AO Kaizen Grup 

• Genul de activitate  Consultanță, Analiza şi monitorizarea politicilor publice, Dezvoltare locală 
• Poziţia deţinută  Președinte          

 
• Data (de la – până la)  2020 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Comisia Europeană, Horizon 2020 
• Genul de activitate  Finanțare proiecte europene în eficiență energetică 

• Poziţia deţinută  Evaluator Independent          
 

• Data (de la – până la)  Octombrie 2019 – Ianuarie 2020 
• Denumirea şi adresa angajatorului  RED Nord SA 

• Genul de activitate  Distribuție energie electrică în zona de Nord 
• Poziţia deţinută  Membru în Consiliul de Administrare          

 
• Data (de la – până la)  2013 – 2016 

• Denumirea şi adresa angajatorului  Fondul de Eficiență Energetică 
• Genul de activitate  Administraţie publică, Finanțare proiecte în eficiență energetică  

• Poziţia deţinută  Membru în Consiliul de Administrare 
 

• Data (de la – până la)  2008 – prezent 
• Denumirea şi adresa angajatorului  IDIS (Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale) Viitorul 

• Genul de activitate  Societate civilă, Analiza şi monitorizarea politicilor publice 
• Poziţia deţinută  Economist           

 
• Data (de la – până la)  2006 - 2007 

• Denumirea şi adresa angajatorului  KPMG 
• Genul de activitate  Audit financiar 

• Poziţia deţinută  Auditor 
 
ACTIVISM CIVIC 
 

• Genul de activitate  Societate civilă/Activism civic 
• Poziţia deţinută  Economist  

• Activităţi  - Am elaborat aviz la noua lege a condominiului, am participat la mese rotunde pentru discutarea 
modificărilor cadrului normativ. Am efectuat propuneri de optimizare a cadrului normativ pentru 
facilitarea funcționării Asociațiilor în condominiu și deblocarea mecanismelor de gestionare 
generate de cadrul normativ restrictiv. 

 
- Am elaborat studiul cu privire la datoriile condominiilor din blocurile rezidențiale vechi față de 

Termoelectrica și am arătat impactul lor asupra înregistrării condominiilor din fondul rezidențial 
vechi în asociații de coproprietari în condominiu. Au fost explorate barierele pentru 
înregistrarea blocurilor rezidențiale vechi în forma modernă de administrare și potențiale soluții. 
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STUDII ŞI EDUCAŢIE 

 
• Data (de la – până la)  2001 – 2005 

• Denumirea şi adresa instituţiei  Academia de Studii Economice din Moldova 
• Titlul    Licențiat în Economie 

 
• Data (de la – până la)  2003 – 2004 

• Denumirea şi adresa instituţiei  Universitatea Tehnică din Moldova 
• Titlul    Master în Inginerie și Management în Energetică 

 
• Data (de la – până la)  2001 – 2003 

• Denumirea şi adresa instituţiei  Universitatea Tehnică din Moldova 
• Titlul    Licențiat în Inginerie și Management în Energetică 

 
 
 
 
 
 
 


