
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pirțac Grigore 

Adresă(e) Str. Cucorilor 12 ap.5 Chisinau, Republica Moldova 

Telefon(oane) +373 22 509-182 (serviciu),  

+373 22 463-263 (domiciliu) 

Mobil: + 373 68494111 

Fax(uri)  

E-mail(uri) grigorepirtac@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Republica Moldova 

Data naşterii 07/02/1968 

Sex M 

Locul de muncă vizat 

/ Domeniul 

ocupaţional 

Conferenţiar universitar, USEM 

Experienţa 

profesională 

 

Perioada  1994-2008 – lector, lector superior, conferențiar universitar în cadrul 

Catedrei Discipline Sociale a Academiei de Poliție  

 1 septembrie 2008 – prezent – conferențiar universitar , Universitatea 

de Studii Europene din Moldova 

 

Funcţia sau postul 

ocupat 

conferențiar universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

In calitate de conferențiar: pregătirea curriclulelor la disciplinele predate 

(Politologie,sociologie,istoria gîndirii politice,istoria statului și 

dreptului,istoria dreptului romănesc  etc.), organizarea lucrului individual al 

studenţilor, desfăşurarea de cercetări sociologice etc.   

Numele şi adresa 

angajatorului 

USEM, str. Gh.Iablocichin, Chişinău, Republica Moldova  

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ superior 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Cercetare politologică 

Experienţa profesională 

Perioada 1993-2008 

Funcţia sau postul 

ocupat 

 Lector,lector superior,conferențiar universitar 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Desfășurarea activităţilor didactico-științifice 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Academia Ștefan cel Mare a M.A.I.,str.Gh.Asachi-21, Chisinau, Republica 

Moldova  

mailto:grigorepirtac@yahoo.com


Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ superior 

 

 

Experienţa profesională 

Perioada  2008 –prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 

conferenţiar ,USEM 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Pregătirea curriclulelor la disciplinele predate (9 cursuri), organizarea 

lucrului individual al studenţilor, desfăşurarea de cercetări științifice etc. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

USEM 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ superior 

Educaţie şi formare 

Perioada 1996-1999 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diplomă de doctor în științe politice, diploma nr.00755 eliberată la 29 aprilie 

1999 

 

Conferenţiar universitar la catedra Discipline socio-umane  (atestatul seria 

CU, nr. 1098, eliberat la 31 octombrie 2002) 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Politologie,istoria găndirii politice,metodologia cercetării,istoria statului și 

dreptului,istoria dreptului romănesc 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea de Stat din Moldova 

Perioada 1986-1993 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Licenţiat în istorie 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea pedagogică de Stat I.Creangă 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

 

Diploma Seria 000057 nr.976 eliberată la 25 iunie 1993 



 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimar

e scrisă 

Limba franceză  
C2 

Utilizator 

experimentat 
C2 Utilizatort C2 

Utilizator 

experimentat 
C1 Utilizator 

C

1 

Utilizat

or 

Limba rusă  

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 

experimentat 

C

2 

Utilizat

or 

experi

mentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Spirit de echipă. Abilităţi de comunicare.  

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

Experienţă în managementul resurselor umane. Abilităţi de creare a 

coeziunii grupului. Abilităţi de logistică. 

Competenţe 

profesionale 

Abilităţi practice în pregătirea şi coordonarea studiilor științifice; 

Elaborarea instrumentelor de cercetare în domeniul științelor politice, etc. 

Moderarea şedinţelor de focus grup; 

Analiza datelor şi redactarea rapoartelor de cercetare; 

Experienţă în analize social-politice, evaluări de programe şi proiecte etc. 

Competenţe şi 

aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

 Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Open Office,  

navigare Internet 

Competenţe şi 

aptitudini artistice 

- 

Alte competenţe şi 

aptitudini 

- 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii 

suplimentare 

Locotenent-colonel de poliție în rezervă. 

Decorat cu insigna Pentru serviciu impecabil prin ordinul MAI din 

10.12.2001 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 Participări la foruri 

ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale 

1. Conferința științifică cu participare internațională “Valorificarea 

opțiunii europene a Republicii Moldova::realități și 

perspective”,Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Cercetăti 

Juridice și Politice, 8 mai 2014, comunicarea “Liberalizarea regimului 

de vize cu statele Comunității Europene – un pas înainte  în procesul de 

integrare europeană al Republicii Moldova”. 

2. Conferința științifică cu participare internațională “ Abordări europene 

în cercetare și inovare”, 

3. Universitatea de Studii Europene din Moldova, 8 octombrie 2014, 

comunicarea  “Specificul  evoluției managementului funcției publice și 

a funcționarului public prin prisma cadrului normativ în vigoare.” 

4. Conferința națională “Stratul și societatea civilă din Republica Moldova 

prin prisma rigorilor europene”, Academia de Științe a Moldovei, 

Institutul de Cercetări Juridice și Politice, 28 octombrie 

2014,comunicarea “Societatea civilă și dezvoltarea instituțională a 

Republicii Moldova”. 

5. Conferința științifică cu participare internațională “Un deceniu de 

realizări și experiență a parteneriatului și cooperării Republicii 

Moldova cu Comunitățile Europene și Statele lor 

membre”,Universitatea de Studii Europene din Moldova,20-23 

noiembrie 2014,comunicarea “Beneficiile și oportunitățile economice 

ale procesului de integrare europeană al Republicii Moldova”. 

6. Conferința națională “Republica Moldova – determinante și perspective 

integrării europene”, Chișinău, USM,5 martie 2015, comunicarea  

“Experiența Republicii Moldova în abolirea regimului de vize cu 

statele-membre ale UE”. 

7. Conferința națională cu participare internațională “Stabilitate,creștere 

economică și prosperitate – în spațiul european”, Chișinău,USEM,26-

27 martie 2015, comunicarea “Determinanta economică în procesul de 

intergare europeană a Republicii Moldova”. 

8.  Conferința științifică internațională “Integrarea economică europeană”, 

Chișinău,USEM,25-26 martie 2016, comunicarea “Acordul de 

Asociere cu Uniunea Europeană – realizări și perspective”. 

 

Publicaţii 30 publicații: articole ştiinţifice, lucrări metodice, monografii, culegeri de 

materiale în limba română, limba engleză şi limba rusă 

 



Abilitarea cu dreptul de conducător științific  

HOTĂRÎREA Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare din 22 decembrie 

2015,nr.7/6,certificatul de abilitare seria CD nr.2336, cu privire la abilitarea cu dreptul de 

conducător de doctorat a d.Grigore Pîrțac, doctor în științe politice, conferenţiar universitar, 

profilul Politologie, specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei.Instituții și 

procese politice. 
 


