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INFORMAŢII PERSONALE  

 

 mun. Bălți, R. Moldova  

      (373) 79561300  

 vgarbuz@yahoo.com 
 

Sexul masculin | Data naşterii 06/03/1981 | Naţionalitatea MDA 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

2016 - 2019 
Asistent  universitar la catedra de Psihologie din cadrul facultăţii “Științe ale Educației, Psihologie și Arte”, 
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți. 

2006 - 2016 
Lector universitar la catedra de Psihologie din cadrul facultăţii “Științe ale Educației, Psihologie și Arte”, 
Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți. 

2014 – prezent membru din cadrul consiliului de administrare a Asociației Obștești ”Moștenitorii”. 

Septembrie 2012 – aprilie 2014 Prodecan al facultăţii “Psihologie şi Asistenţă Socială”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din mun. Bălţi 

2003 - 2005 
asistent universitar la catedra Psihologie şi Asistenţa Socială din cadrul facultăţii “Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă 
Socială”, USB „Alecu Russo” din mun. Bălți. 

2003-2005 director executiv la Centrul Regional de Resurse pentru Tineri „Moştenitorii” din mun. Balţi 

1999 - 2003 coordonator de programe la Centrul Regional de Resurse pentru Tineri „Moştenitorii” din mun. Balţi. 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Cursuri: Psihodiagnostic, Psihosexologie, Asistența Psihologică a Persoanelor Dependente, Psihologia 
Managerială, Psihologia. Practica de Inițiere. 

Numele și adresa angajatorului Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, str. A. Puşkin 38, Bălţi 3100, Republica Moldova 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

  

2010 – 2014 studii de doctorat la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din mun. Chişinău la specialitatea Psihologie Socială 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută  
Disciplinele principale studiate/competenţe 
profesionale dobîndite  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare E 

2003 – 2005 
Magistru în Pedagogie și Psihologie / Seria AM N.006042 
Titlul tezei: Valorificarea resurselor umane prin orientare profesională 
 
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută  
Disciplinele principale studiate/competenţe 
profesionale dobîndite  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare E 

1999 – 2003 
Licențiat în psihologie, profilul Psigologie, specialitatea Psihologie /judiciară. Seria AL N. 0060728 
Titlul tezei de licență: Stările depresive şi corelarea lor cu tentativele de suicid. 
 
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută  
Disciplinele principale studiate/competenţe 
profesionale dobîndite  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare E 

1996-1999 
Diplomă de Bacalaureat/ AB nr. 0009857 
Specialitatea – Limbi străine 
 
Liceul Teoretic Regional „Ion Creangă” din Bălţi; 

COMPETENΤE PERSONALE   
Limba(i) maternă(e) Română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba rusă C1 C1 C1 C1 C1 

Limba engleză B1 B1 B1 B1 A2 

Limba franceză B1 B1 B1 B1 B1 

Competenţe de comunicare  Competențe de comunicare dobîndite prin experiența personală și profesională în calitate de cadru didactic, 
membrul  Asociației Obștești ”Moștenitorii” și participarea în diverse activități cu caracter formal cît și neformal. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Competențe organizaționale și manageriale (3-500 persoane).  

Competențe ce țin de planificare, organizare, coordonare și evaluare a activității. 

 

 
 

mailto:vgarbuz@yahoo.com
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Competențe în ceea ce privește organizarea și desfășurarea procesului de instruire în mediul 
academic cît și cel neformal.  

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea 
de probleme 

 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 

 Scrieţi alte competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. De 
exemplu: 

▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (word, excell, power point ș.a., editarea paginilor web) 

Permis de conducere  Categoriile A, B 
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Formare contiună 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participări în proiecte științifice 

 

 

 

 

13-14.12 2018 „Monitorizarea și evaluarea calității programelor de formare civică”, DVV International Ucraina. Kiev. 
Ucraina 
 
29-31.10.2018. Formare de formatori ,,Dinamica grupului în stagii de formare”, DVV International Moldova, mun. 
Chișinău 
 
17-18. 08.2018 Curs de formare  “Evaluarea si asigurarea integritatii institutionale in sectorul public” 
Council of Europe Office in the Republic of Moldova, Or. Vadului Vodă 
 
11.05.-02.06.2018. Programul de formare profesională inițială în domeniul medierii. Centrul pentru dezvoltare 
personal și profesională. mun. Bălți 
 
06.2018 Seminar ,,Strategii de învățare eficientă”, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți 
 
06.2018 Curs de instruire ,,Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea”, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din 
Bălți 
 
28.05.2018 ”Creative and entrepreneurial thinking development among youth”. YEP Moldova, mun. Chișinău 
 
03.2018 Seminar „Élaboration du matériel didactique appuyé sur les TIC (usage des cartes mentales)”, 
Centrul Universitar Francofon al Universității de Stat „A. Russo” din Bălți 
Vasile Garbuz 
 
7.02.2017 Republica Moldova, USARB La formation des competences d'utilisation outils TIC lors des recherché 
scientifiques (le projet “La promotion de la culture de la qualite des services educationnels dans le context de 
l'internationalisation de l'Universite d'Etat “Alecu Russo” de Balti” 
 
10-11.02.2017 Republica Moldova, USARB La formation “Methodes didactiques interactive dans l'enseignement 
universitaire” (le projet “La promotion de la culture de la qualite des services educationnels dans le context de 
l'internationalisation de l'Universite d'Etat “Alecu Russo” de Balti” 
 
Ianuarie- mai 2017 Republica Moldova, USARB Participare la ateliere de lucru pentru cadrele didactice universitare 
„Conceperea unor cursrui eficeinte pe platforma MOODLE ” (în baza proiectului instituțional 15.817.06.27A 
Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire 
adaptivă(PROFADAPT, www.profadapt.usarb.md 
 

5-6 noiembrie 2016 - Curs de formare continuă ”Evaluarea personalității individuale – de la normalitate la 
patologie”, curs organizat de Agenția de Consultanță în managementul resurselor umane. Aprobat și creditat de 
Colegiul Psihologilor din Romanaia. 20 credite 

 

29 iulie-2 august 2015, Școala de vară ”Cercetarea psihologică fără frontiere”, ediția a II-a, Departamentul Școlii 
Doctorale al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” 

 

September 10, 2014 – Training for researchers, entrepreneurs and NCPs. Center of International Projects, 
Academy of Schiences of Moldova. Chișinău. 

 

27 Iunie - -4 iulie 2014 Academia de Vară pentru specialiștii în Educația adulților, organizat de Internationale 
Zusammenarbeit des Deutschen Volkschschul – Verbandes, Kiev, 27 Iunie - -4 iulie 2014, Glebovka, Kiev region, 
Ukraine 

 

2013-  iunie. Academia de Vara pentru specialiștii în educația adulților. “Curriculum Globale” organizat de Institut fur 
Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshachschul-Verbandes, Bishkek, Kirgistan.  

 

2015-2017 Membrul echipei de lucru în cadrul proiectului „Cercetarea funcţionalităţii familiilor contemporane din 
Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-sociale în contextul integrării europene”, sprijinit 
financiar de Academia de Științe a Moldovei  

 

2011-2014 Membrul echipei de lucru în cadrul proiectului „Cercetarea şi elaborarea mecanismelor de fortificare a 
sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizaţional”, sprijinit financiar de Academia de Științe a Moldovei 

 

2007-2008 Membrul echipei de lucru în cadrul proiectului „Managementul stresului ocupaţional în mediul 
educaţional”, sprijinit financiar de Academia de Științe a Moldovei  

▪  

http://www.profadapt.usarb.md/
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Publicaţii 

 

GARBUZ Vasile. Aspecte teoretice și metodologice privind cercetarea comportamentului managerial. In: Materialele 
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, „Mediul social contemporan între reprezentare, interpretare şi schimbare”, 15 
decembrie 2017. Volumul I. Ed: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: p. 123-126, an. 2018. ISBN 978-9975-
50-221-4. 
GARBUZ Vasile. Importanța tehnologiilor informaționale în activitatea și formarea profesională a psihologilor. In: 
The scientific – practical conference with International participation. The use of modern educational and 
informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education 
institutions. Articles, December 7-8, 2018, Bălți.Ed: Tipografia din Bălți. p.255-260.  ISBN 978-9975-3276-0-2.  
Garbuz, Vasile. Culegere de probleme şi exerciţii pentru seminare şi lucrări de laborator la disciplina Psihologie. 
Practica de iniţiere / Vasile Garbuz ; recenzenţi: Luminiţa Secrieru, Natal ia Guţu ; Universitatea de Stat "Alecu 
Russo" din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. - Bălţi, 2017. - 135 p. 
/format tipărit întegistrat cu nr. de inventar 1321125-1321127 / http://81.180.66.64:899l/F?func=direct&local 
base=SUO01&doc number-002544 
Garbuz, Vasile. Abordări teoretice şi metodologice ale motivaţiei personalului din mediul educaţional / V. Garbuz // 
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare = Educational management: achievements and 
the development perspectives : Materialele Conf. şt.-pract. intern., ed. 1-a, 27 aprilie 2017, Chişinău. – Bălţi : S. n., 
2017. – P. 126-129. – ISBN 978-9975-132-97-8. 
Briceag, Silvia. Calculatorul : prieten sau inamic? / Silvia Briceag, Vasile Garbuz // Revista Tehnocopia : Rev. şt.-
metodică. – 2010. – Nr 1(2). – P. 36-38. – ISSN 1857-3843. 
Garbuz, Vasile. Ce stă la baza motivaţiei profesorului în exercitarea cu succes a atribuţiilor sale? / Vasile Garbuz // 
Aspecte psihosociopedagogice ale procesului educaţional: tradiţii, valori, perspective : Materialele conf. şt.-practice 
intern. consacrată jubileului de 50 de ani de la fondarea Fac. de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă socială, Bălţi, 27 
mai 2011. – Bălţi, 2011. – P. 166-168. ISBN 978-9975-4278-0-7 
Garbuz, Vasile. Managementul resurselor umane prin motivarea personalului în sistemul educaţional / Vasile 
Garbuz, Veronica Garbuz // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi 
internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. - Bălţi. - 2012. - P. 126-127.  ISBN 978-
9975-50-069-2. 
Garbuz, Vasile. Activitatea de orientare profesională în cadrul serviciului psihologic şcolar // Aspecte psihosociale 
ale procesului educaţional : Materialele conf. int. (28-29 oct. 2005). – Chişinău, 2006. - P. 218-220 

Conferinţe/comunicări  

 

 

Vasile GARBUZ, asistent universitar, Modele distinctive ale comportamentului managerial. COLLOQUIA 
PROFESSORUM „Tradiție și inovare în cercetarea științifică” , ediția a VIII-a 
USARB 12.10.2018 mun. Bălți, USARB 
Vasile GARBUZ, asistent universitar, Comunicare științifică, Importanța tehnologiilor informaționale în activitatea și 
formarea profesională a psihologilor, 7 decembrie 2018 
Vasile GARBUZ, asistent universitar, doctorand, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Consilierea 
psihologică a cuplurilor marcate de infidelitate maritală. În Mediul social contemporan  între reprezentare, 
interpretare şi schimbare, Bălţi, 15 decembrie, 2017 la Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, psihologie şi arte.  
Garbuz Vasile, Abordări teoretice și metodologice ale motivației personalului în mediul educațional În: 
Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare. Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică 
internațională din 27 aprilie, 2017, Bălți   
Vasile GARBUZ, lector universitar, master în psihologie, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Moldova; 
Aspecte psihologice ale motivației și satisfacției profesionale în mediul educațional În: Structura și dinamica 
personalității umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice: Materialele  conf. șt. Intern. 26 mai, 
2017 
Vasile GARBUZ, lector universitar, master în psihologie, Rolul comportamentului managerial în motivarea 
personalului În: Conferinta Stiintifica Internationala "Preocupari contemporane ale stiintelor socio-umane" editia a 
VIII. din 8-9 decembrie 2017. Ulim, Chisinau. 
Garbuz Vasile, Analiza modelelor comportamentale ale managerilor din mediul educațional În: Colocviul  științific: 
orientări actuale în cercetarea doctorală, ediția a VII-a. 7 decembrie, Bălți, 2017 
Vasile GARBUZ, asistent universitar, doctorand, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi,  Aspecte psihologice 
ale motivației și satisfacției profesionale în mediul educațional. În Mediul social contemporan  între reprezentare, 
interpretare şi schimbare, Bălţi, 15 decembrie, 2017  
COLLOQUIA PROFESSORUM, TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, Ediţia a III-a, mun. Bălţi, 
19 octombrie 2013, comunicarea „Specificul motivaţiei personalului în mediul didactic”; 
 Colocviu ştiinţific Orientări actuale în cercetarea doctorală, Bălţi, 13 decembrie 2013, organizat de către 
departamentul Ştiinţă şi Relaţii internaţionale a USARB,  comunicarea „Abordări teoretice în practica motivațională”; 
 


