CURRICULUM VITAE
Numele şi prenumele: TIMOTIN (GRAMA) Mariana
Grad ştiinţific: doctor în drept
(specialitatea 554.1 drept penal şi execuţional penal),
Diploma seria DR nr.1675 din 24 aprilie 2003
Titlul didactic: conferenţiar universitar,
Atestat seria CU nr.0203 din 27 iunie 2006
Data naşterii: 06.06.1974
Locul naşterii: s.Lăpușna, r-nul Hâncești
Adresa: str. Cogălniceanu, 65, bloc 2, bir.105, MD-2009, Chişinău

Telefon: 069348429
E-mail: marianagrama@mail.ru

DOMENII DE CERCETARE
Dreptul penal, Dreptul execuțional penal, Criminologia, Penologia, Psihologia socială,
Psihiatria judiciară.
Domeniile de interes ştiinţific: participaţia, asistenţa juridică internaţională în materie
penală, responsabilitatea şi iresponsabilitatea în dreptul penal, aplicarea legii penale în timp și
spațiu, ordinea aplicării pedepselor penale, aspecte de psihologie în dreptul penal etc.

DISCIPLINE PREDATE
Drept penal.Partea generală ( Ciclul I, Licenţă)
Drept penal.Partea generală ( Ciclul II, Master)

STUDII
1991-1996 – Studii de licenţă - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea
de Drept – (calificarea obţinută: jurist);
1999-2000 – Studii de master - Domeniul de formare Drept public Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept;
1997- 2002 – Studii de doctorat - Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea
de Drept.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
3 iunie, 2020 – expert al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în
Educație și Cercetare, secretar științific al Comisiei de experți Științe juridice, politice,
militare și informații;
20 mai 2020 -

membru al Consiliului coordonator interministerial în

domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie (ordinul nr.481 al ministrului MSMPS
din 20 mai 2020);
2019 - prezent – membru al Consiliului de Integritate al Autorității
Naționale de Integritate;
2017 - prezent – membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
2010 - 2014 - membru al Colegiului de Calificare de pe lângă Procuratura
Generală a Republicii Moldova;
2012-2018 - expert al Comisiei de Experţi ai Consiliului Naţional de
Acreditare şi Atestare de pe lângă Guvernul RM;
2012-2013; 2017-prezent - membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ de
pe lângă Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova;
2019 - prezent - membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ de pe lângă
Curtea Constituțională a Republicii Moldova
2007 - 2019 – preşedintele Comisiei de Asigurare a Calităţii la Facultatea
Drept a Universităţii de Stat din Moldova;
2009 – 2019 – prodecan la Facultatea Drept a Universităţii de Stat din
Moldova;
2012 - 2019 - membru al Consiliului Calităţii a Universităţii de Stat din
Moldova;
2006 - prezent – conferenţiar universitar la Departamentul Drept penal,
Facultatea Drept, USM;
1996 – 2006 – lector universitar la Catedra Drept penal şi criminologie,
Facultatea Drept, USM;
2006 - prezent - conducător de doctorat, USM, specialitatea 554.01- Drept
penal şi execuţional penal, Şcoala Doctorală Ştiinţe Juridice, Facultatea Drept, USM,
(Certificat de abilitare seria CD nr.2453 eliberat la 05 iulie 2016 nr.414);
2016 - 2020 - secretar ştiinţific în Seminarul Ştiinţific de Profil,
specialităţile 554.01 – Drept penal şi execuţional penal, 554.02 – Criminologie şi 554.03 –

Drept procesual penal
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Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2:
Utilizator experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi
străine
COMPETENȚE
Competenţe de
comunicare și sociale

Competenţe
organizaţionale/manageri
ale

▪ bune competenţe de comunicare verbală și scrisă dobândite prin
experienţa de predare și cercetare, inclusiv de manager al calității;
▪ competență de control asupra procesului de comunicare și gestionare a
reacțiilor nonverbale și paraverbale;
▪ spirit de echipă;
▪ capacitate de adaptare sporită;
▪ seriozitate;
▪ capacitate de sinteza si analiză;
▪ capacitate de asimilare de noi informatii si abilități;
▪ competențe dobândite în urma realizării numeroaselor proiecte de grup
în cadrul activităților de la locul de muncă.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

leadership;
competența de negociere;
bune competenţe organizaţionale ;
capacități decizionale;
aptitudini de coordonare;
capacitatea de a lua decizii in conditii de stres si de a respecta termene
limită;
capacitate de evaluare a abilităților profesionale ale colaboratorilor ;
spirit de evaluare si imbunătățire ;
monitorizarea lucrului echipei (controlul calității) ;
capacitate de autoperfecționare-autodidact.

Competenţe dobândite la
locul de muncă

▪ o bună cunoaştere a proceselor de monitorizare a calităţii învățământului
superior

Competenţe informatice

▪

o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office

INFORMAΤII

peste 60 lucrări științifice și metodico-didactice,

SUPLIMENTARE

participări la Conferinţe, simpozioane, seminare ştiinţifice, științificopractice din țară și străinătate

DECORAȚII
1. Medalia „Universitatea de Stat din Moldova” decernată cu prilejul celei de a 60-a
aniversări a USM ( Legitimația nr. 801), 01.10.2006
2. Diplomă de gr. I decernată de Guvernul RM cu prilejul a 50 ani de la fondarea Facultăţii
de Drept a USM, nr 1802- 0297 din 17.10.2009
3. Diplomă pentru

realizări distincte didactico-științifice, merite deosebite în domeniul

pregătirii cadrelor de înaltă calificare și cu prilejul celei de-a 65-a aniversări din ziua fondării
USM, 01.10.2011p
4. Diplomă pentru activitatea prodigioasă didactico-științifică, contribuție substanțială la
pregătirea specialiștilor de înaltă calificarea în domeniul profesat, promovarea științei la nivel
național și internațional și în legătură cu cea de-a 70-ea aniversare din ziua fondării USM,
01.10.2016
5. Diplomă de onoare decernată de Decanul Facultății de Drept, nr.1 din 26.06.2019
Vechime în muncă: 25 ani.

TIMOTIN (GRAMA) Mariana

