
Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Ion BUZINSCHI 

Voluntarilor 57, 3100 mun. Băl i (Republica Moldova) ț

 (+373) 693 97 047    

 ion.buzinschi@gmail.com 

http://buzinschi.md  

Skype ion.buzinschi  

Sexul Masculin | Data naşterii 17/05/1979 | Naţionalitatea moldoveană 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2001–2003 Consultant civil
Activitate individuală de consultare i reprezentare în instan ele de drept ș ț

2001–2003 Lector universitar
Universitatea de Criminologie, Chi inău (Republica Moldova) ș

Tipul sau sectorul de activitate ÎnvăŢământ 

2003–2004 Pre edinte al Organiza iei Neguvernamentale „ATM”ș ț
ONG „Asocia ia Tineretului Modern”ț
Str. Sciusev, 3100 mun. Băl i (Republica Moldova) ț

- Gestionarea activită ii organiza iei, managementul membrilor asocia iei;ț ț ț

- Stabilirea rela iilor de colaborare cu administra iile municipale;ț ț

- Negocierea parteneriatelor sociale;

- Ob inerea certificatului de utilitate publică.ț

2003–2005 Coordonator al rubricii „Consultaţii juridice”
Ziarul „АТМосфера труда” (информационный бюллетень Центра занятости населения мун. 
Бэлць и Ассоциации Современной Молодежи «АТМ»)
Str. Sciusev, 3100 mun. Băl i (Republica Moldova) ț

Tipar săptămînal în colaborare cu Primăria mun. Băl i, Oficiul ocupării for ei de muncă mun. Băl i i ț ț ț ș
ONG „Asocia ia Tineretului Modern", abreviat „ATM". ț

2009 Secretar al Consiliului Electoral de Circumscripţie mun. Bălţi
Consiliul Electoral de Circumscrip ie Băl i, mun. Băl i (Republica Moldova) ț ț ț

http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=5062&l=ro&attempt=1

2009 Formator
Clinica Juridică Universitară
Str. Puşkin 38, 3100 mun. Băl i (Republica Moldova) ț
http://www.clinicajuridica.md 

Tipul sau sectorul de activitate Informare şi comunicatii 

2008–2010 Jurisconsult
SCS „Team-Spirit” - IDNO 1004602010042
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Str. Dostoevschi, 63, ap. 4, 3100 mun. Băl i ț

2012–2014 Lector universitar
Institutul Umanitar Contemporan, Centrul de Instruire Băl iț
Str. M. Viteazu, 44, 3100 mun. Băl i (Republica Moldova) ț

06/10/2015 Membru al Comitetului Organizatoric
Conferin a tiin ifico-practică interna ională, Chi inău, 6 octombrie 2015, mun. Chi inău (Republica ț ș ț ț ș ș
Moldova) 

24/05/2016–31/08/2016 ef Sec ie JuridicăȘ ț
Î.S. „Aeroportul Interna ional Mărcule ti”, Mărcule ti (Republica Moldova) ț ș ș

2013–2017 Jurisconsult, CORM 006-14, 261104
S.R.L. Vefasistem-Companie
Str. Kiev 114/A, MD-3100 mun. Băl i (Republica Moldova) ț
www.vefasistem.md 

Tipul sau sectorul de activitate Servicii administrative şi activităti de sprijin 

2013–2017 Administrator de sistem, CORM 006-147, 2522
S.R.L Vefasistem-Companie
Str. Kiev 114/A, MD-3100 mun. Băl i (Republica Moldova) ț
www.vefasistem.md 

Tipul sau sectorul de activitate Informare şi comunicatii 

2016–2017 Monitor
Clinica juridică universitară
Str. Puşkin 38, 3100 mun. Băl i (Republica Moldova) ț
http://www.clinicajuridica.md 

- Vizită de studiu în ora ul Bucure ti, România, în perioada 24-28 octombrie 2016 pentru preluarea ș ș
bunelor practici;

- Elaborarea instrumentelor de monitorizare i a metodologiei de lucru;ș

- Realizarea vizitelor de monitorizare în cadrul Inspectoratelor de Poli ie Flore ti;ț ș

- Contribuirea la colaborarea i comunicarea cu conducerea Inspectoratelor de Poli ie;ș ț

- Contribuire la elaborarea raportului final de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor private 
de libertate în Inspectoratele de Poli ie.ț

Tipul sau sectorul de activitate Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor private de libertate în 
custodia poli ieiț  

2003–2017 Lector universitar
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Băl iț
Str. Pu kin, nr. 38, MD-3100 mun. Băl i (Republica Moldova) ș ț
www.usarb.md 

Tipul sau sectorul de activitate ÎnvăŢământ 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1997–2001 Diplomă de studii superioare universitare de licen ăț
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Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Băl iț
Str. Pu kin, 38, 3100 mun. Băl i (Republica Moldova) ș ț
www.usarb.md 

Licen iat în profilul - Juridică, Specialitatea - Dreptț

2001–2002 Diplomă de Magistru
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Băl iț
Str. Pu kin, 38, 3100 mun. Băl i (Republica Moldova) ș ț
www.usarb.md 

Magistru în Drept

2004 Livret Militar
Centrul Militar Zonal Băl i, RM, mun. Băl i (Republica Moldova) ț ț

2008 Permis de conducere
Categoria „B"

06/10/2015 Certificat de participare la conferin a tiin ifico-practică interna ionalăț ș ț ț
Organizarea Administra iei Publice Locale în Republica Moldova în lumina experien ei i a practicilor ț ț ș
administra iei locale din Europaț , Chi inău (Republica Moldova) ș

06/10/2015 Comunicare tiin ifico-practicăș ț
Guvernarea electronică vs servicii publice on-line în Republica Moldova, mun. Chi inău (Republica ș
Moldova) 

2014–2015 Modulul psiho-pedagogic
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Băl i, mun. Băl i (Republica Moldova) ț ț

Modul necesar pentru competen e managerialeț

2012 Seminar de informare: Programul Cadru 7 al Comunită ii Europene ț
de Dezvoltare a cercetării i tehnologiilorș
Academia de tiin e a Moldovei, mun. Băl i (Republica Moldova) Ș ț ț

22/10/2015–24/10/2015 Monitorizarea locurilor de deten ieț
PNUD .a., mun. Chi inău (Republica Moldova) ș ș

2009 Conferinţa internaţională la Tîrgul Mureş. Simpozion Internaţional la 
Alba Iulia, România
(România) 

2014 Articol: E-transformarea actului de conducere – oportunită i i riscurț ș
Colloquia professorum, Băl i, 18 octombrie 2013, mun. Băl i (Republica Moldova) ț ț

23/07/2015–25/07/2015 Сертификат "Доступ адвокатов и юристов к информации и 
вопросы обмена персональными данными. Национальные, 
региональные и международные стандарты и механизмы. 

  Pagina 3 / 5

http://www.usarb.md/
http://www.usarb.md/


Curriculum vitae Ion BUZINSCHI

Эффективность правового представительства.
Летняя Школа организованноая миссией ОБСЕ Молдова, Vadul lui Vodă (Republica Moldova) 

11/07/2016–12/07/2016 Certificat de participare
Ensuring Protection of Human Rights and fundamental freedoms in offline and online environments, 
mun. Chi inău (Republica Moldova) ș

24/06/2016–26/06/2016 Certificat de participare „Acordarea asisten ei juridice calificate în ț
cazul de încălcare a drepturilor persoanelor din GRSI”
Promo-Lex, Soros Moldova, mun. Chi inău (Republica Moldova) ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

rusă C2 C2 C2 C2 C2

engleză A2 B2 A1 A1 A1

franceză A2 B2 A2 A2 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare - abilită i de comunicare dobîndite în urma experien ei de jurisconsult, lector universitar, ca membru al ț ț
consiliilor tiin ifice, ca coordonator al serviciului juridic;ș ț

- abilită i de interac iune cu func ionarii publici, cu colaboratorii institu iilor de drept i administra ia ț ț ț ț ș ț
publică centrală i locală;ș

- autocaracterizare: seriozitate, sociabil, spirit de echipă, dinamism, creativitate, insistenţă, iniţiativă, 
receptiv la nou, rezistivitate la situa ii de stres i ardere profesională.ț ș

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- ef Sec ia Juridică a companiei Î.S. „Aeroportul Interna ional Mărcule ti;Ș ț ț ș
- monitorizarea respectării drepturilor persoanelor private de libertate în custodia poli iei „Inspectoratul ț
de Poli ie Flore ti";ț ș
- organizarea i promovarea conferin elor tiin ifico-practice interna ionale în calitate de membru al ș ț ș ț ț
comitetului organizatoric;

- coordonarea i asigurarea juridică a participărilor ofertan ilor la procedurile de achizi ie publică;ș ț ț

- priceperi în domeniul TIC: Sistemele de operare Windows, Linxu+Shell, Pachetul Software Office 
Volume Edition All, instalare, configurare, deservire re ea. asigurarea securită ii ț ț
informa ionale/antivirus, circula ia electronică a documentelor semnătura electronică calificată ț ț
avansată. Internet/Intranet, http, ftp, domen, hosting. 

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- o bună cunoa tere a procedurilor de contencios, a procedurilor de contestare;ș

- atribuirea i executarea contractelor, garan ia executării a rezultatului executării i post garan ia;ș ț ș ț

- abilită i de căutare operativă a solu iilor;ț ț

- bun mentor responsabil de instruirea i formarea tinerilor speciali ti, orientarea în domeniului ș ș
strategiilor de luare a deciziilor juridic asigurate i argumentate;ș

- îmbinarea factorului uman i TIC;ș

- automatizarea posturilor de muncă, ergonomia locului de muncă;
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- eficientizarea lucrului în echipă, specializarea i distribuirea echilibrată a competen elor de func ie.ș ț ț

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Alte competenţe Hobby: 

Sport, muzică, reprezentarea în şedinţele de judecată, psihologie, jurispruden ă i practici juridice ț ș
efective, achizi ii publice, infracţiuni în domeniul tehnologiilor informaţionale, contracte civile i ț ș
administrative, managementul serviciilor publice, asigurarea juridică a institu iilorț , e-transformare, 
interoperabilitate, reutilizarea informa iilor în sectorul public, circula ia electronică a documentelor.ț ț

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Cursuri Domeniile de cercetare i predare:ș

▪ Asigurarea juridică a securită ii informa ionaleț ț

▪ Drept informa ionalț

▪ Drept administrativ

▪ Managementul achizi iilor publiceț

▪ E-guvernarea în Republica Moldova

▪ Sisteme de e-services în administra ia publicăț

▪ Administra ia publică localăț
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   ECV 2017-09-20T22:24:41.399Z 2017-10-09T20:18:30.915Z V3.3 EWA Europass CV false                                     Ion BUZINSCHI    Voluntarilor 57 3100 mun. Bălți  MD Republica Moldova  ion.buzinschi@gmail.com   (+373) 693 97 047  mobile Mobil   http://buzinschi.md   ion.buzinschi  Skype    M Masculin   moldoveană  image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/photo/08136C43-0119-4EEA-8676-6EA131F907B7.6789FC9BE91A83BCFEC92021352EFBD61506072656113.image_jpeg           false  Consultant civil  Activitate individuală de consultare și reprezentare în instanțele de drept     false   Lector universitar  Universitatea de Criminologie    Chișinău  MD Republica Moldova  P ÎnvăŢământ     false  Președinte al Organizației Neguvernamentale „ATM” <p>- Gestionarea activității organizației, managementul membrilor asociației;</p><p>- Stabilirea relațiilor de colaborare cu administrațiile municipale;</p><p>- Negocierea parteneriatelor sociale;</p><p>- Obținerea certificatului de utilitate publică.</p>  ONG „Asociația Tineretului Modern”    Str. Sciusev 3100 mun. Bălți  MD Republica Moldova     false  Coordonator al rubricii „Consultaţii juridice” <p>Tipar săptămînal în colaborare cu Primăria mun. Bălți, Oficiul ocupării forței de muncă mun. Bălți și ONG „Asociația Tineretului Modern&#34;, abreviat „ATM&#34;. </p>  Ziarul „АТМосфера труда” (информационный бюллетень Центра занятости населения мун. Бэлць и Ассоциации Современной Молодежи «АТМ»)    Str. Sciusev 3100 mun. Bălți  MD Republica Moldova    false  Secretar al Consiliului Electoral de Circumscripţie mun. Bălţi <p>http://www.cec.md/index.php?pag&#61;news&amp;id&#61;1001&amp;rid&#61;5062&amp;l&#61;ro&amp;attempt&#61;1</p>  Consiliul Electoral de Circumscripție Bălți    mun. Bălți  MD Republica Moldova    false  Formator  Clinica Juridică Universitară    Str. Puşkin 38 3100 mun. Bălți  MD Republica Moldova  http://www.clinicajuridica.md  business  J Informare şi comunicatii     false  Jurisconsult  SCS „Team-Spirit” - IDNO 1004602010042    Str. Dostoevschi, 63, ap. 4 3100 mun. Bălți     false  Lector universitar  Institutul Umanitar Contemporan, Centrul de Instruire Bălți    Str. M. Viteazu, 44 3100 mun. Bălți  MD Republica Moldova    false  Membru al Comitetului Organizatoric  Conferința științifico-practică internațională, Chișinău, 6 octombrie 2015    mun. Chișinău  MD Republica Moldova     false   Șef Secție Juridică  Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”    Mărculești  MD Republica Moldova     false  Jurisconsult, CORM 006-14, 261104  S.R.L. Vefasistem-Companie    Str. Kiev 114/A MD-3100 mun. Bălți  MD Republica Moldova  www.vefasistem.md  business  N Servicii administrative şi activităti de sprijin     false   Administrator de sistem, CORM 006-147, 2522  S.R.L Vefasistem-Companie    Str. Kiev 114/A MD-3100 mun. Bălți  MD Republica Moldova  www.vefasistem.md  business  J Informare şi comunicatii     false   Monitor <p>- Vizită de studiu în orașul București, România, în perioada 24-28 octombrie 2016 pentru preluarea bunelor practici;</p><p>- Elaborarea instrumentelor de monitorizare și a metodologiei de lucru;</p><p>- Realizarea vizitelor de monitorizare în cadrul Inspectoratelor de Poliție Florești;</p><p>- Contribuirea la colaborarea și comunicarea cu conducerea Inspectoratelor de Poliție;</p><p>- Contribuire la elaborarea raportului final de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor private de libertate în Inspectoratele de Poliție.</p>  Clinica juridică universitară    Str. Puşkin 38 3100 mun. Bălți  MD Republica Moldova  http://www.clinicajuridica.md  business  Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor private de libertate în custodia poliției     false   Lector universitar  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți    Str. Pușkin, nr. 38 MD-3100 mun. Bălți  MD Republica Moldova  www.usarb.md  business  P ÎnvăŢământ      false  Diplomă de studii superioare universitare de licență <p>Licențiat în profilul - Juridică, Specialitatea - Drept</p>  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți    Str. Pușkin, 38 3100 mun. Bălți  MD Republica Moldova  www.usarb.md     false  Diplomă de Magistru <p>Magistru în Drept</p>  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți    Str. Pușkin, 38 3100 mun. Bălți  MD Republica Moldova  www.usarb.md    false  Livret Militar  Centrul Militar Zonal Bălți, RM    mun. Bălți  MD Republica Moldova  Comandant de grupă    false  Permis de conducere <p>Categoria „B&#34;</p>    false  Certificat de participare la conferința științifico-practică internațională  Organizarea Administrației Publice Locale în Republica Moldova în lumina experienței și a practicilor administrației locale din Europa    Chișinău  MD Republica Moldova    false Comunicare științifico-practică  Guvernarea electronică vs servicii publice on-line în Republica Moldova    mun. Chișinău  MD Republica Moldova     false  Modulul psiho-pedagogic <p>Modul necesar pentru competențe manageriale</p>  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți    mun. Bălți  MD Republica Moldova    false  Seminar de informare: Programul Cadru 7 al Comunității Europene de Dezvoltare a cercetării și tehnologiilor  Academia de Științe a Moldovei    mun. Bălți  MD Republica Moldova     false  Monitorizarea locurilor de detenție  PNUD ș.a.    mun. Chișinău  MD Republica Moldova    false Conferinţa internaţională la Tîrgul Mureş. Simpozion Internaţional  la Alba Iulia, România      RO România    false  Articol: E-transformarea actului de conducere – oportunități și riscur  Colloquia professorum, Bălți, 18 octombrie 2013    mun. Bălți  MD Republica Moldova     false  Сертификат "Доступ адвокатов и юристов к информации и вопросы обмена персональными данными. Национальные, региональные и международные стандарты и механизмы. Эффективность правового представительства.  Летняя Школа организованноая миссией ОБСЕ Молдова    Vadul lui Vodă  MD Republica Moldova     false  Certificat de participare  Ensuring Protection of Human Rights and fundamental freedoms in offline and online environments    mun. Chișinău  MD Republica Moldova     false  Certificat de participare „Acordarea asistenței juridice calificate în cazul de încălcare a drepturilor persoanelor din GRSI”  Promo-Lex, Soros Moldova    mun. Chișinău  MD Republica Moldova      ro română     ru rusă   C2 C2 C2 C2 C2   en engleză  A2 B2 A1 A1 A1   fr franceză  A2 B2 A2 A2 B1  <p>- abilități de comunicare dobîndite în urma experienței de jurisconsult, lector universitar, ca membru al consiliilor științifice, ca coordonator al serviciului juridic;</p><p>- abilități de interacțiune cu funcționarii publici, cu colaboratorii instituțiilor de drept și administrația publică centrală și locală;</p><p>- autocaracterizare:  seriozitate, sociabil, spirit de echipă, dinamism, creativitate, insistenţă, iniţiativă, receptiv la nou, rezistivitate la situații de stres și ardere profesională.<strong></strong></p>  <p>- Șef Secția Juridică a companiei Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești;<br />- monitorizarea respectării drepturilor persoanelor private de libertate în custodia poliției „Inspectoratul de Poliție Florești&#34;;<br />- organizarea și promovarea conferințelor științifico-practice internaționale în calitate de membru al comitetului organizatoric;</p><p>- coordonarea și asigurarea juridică a participărilor ofertanților la procedurile de achiziție publică;</p><p>- priceperi în domeniul TIC: Sistemele de operare Windows, Linxu&#43;Shell, Pachetul Software Office Volume Edition All, instalare, configurare, deservire rețea. asigurarea securității informaționale/antivirus, circulația electronică a documentelor semnătura electronică calificată avansată. Internet/Intranet, http, ftp, domen, hosting. </p>  <p>- o bună cunoaștere a procedurilor de contencios, a procedurilor de contestare;</p><p>- atribuirea și executarea contractelor, garanția executării a rezultatului executării și post garanția;</p><p>- abilități de căutare operativă a soluțiilor;<br /></p><p>- bun mentor responsabil de instruirea și formarea tinerilor specialiști, orientarea în domeniului strategiilor de luare a deciziilor juridic asigurate și argumentate;</p><p>- îmbinarea factorului uman și TIC;</p><p>- automatizarea posturilor de muncă, ergonomia locului de muncă;</p><p>- eficientizarea lucrului în echipă, specializarea și distribuirea echilibrată a competențelor de funcție.</p>   C C B C C   B  <b><span class="redactor-invisible-space"></span>Hobby: </b>Sport, muzică, reprezentarea în şedinţele de judecată, psihologie, jurisprudență și practici juridice efective, achiziții publice, infracţiuni în domeniul tehnologiilor informaţionale, contracte civile și administrative, managementul serviciilor publice, asigurarea juridică a instituțiilor, e-transformare, interoperabilitate, reutilizarea informațiilor în sectorul public, circulația electronică a documentelor.<br /><p><b><br /></b></p>    courses Cursuri <p><strong></strong><strong>Domeniile de cercetare și predare:</strong></p><ul><li>Asigurarea juridică a securității informaționale</li><li>Drept informațional</li><li>Drept administrativ</li><li>Managementul achizițiilor publice</li><li>E-guvernarea în Republica Moldova</li><li>Sisteme de e-services în administrația publică</li><li>Administrația publică locală</li></ul>  

