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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 

Informaţii personale 
Nume / Prenume Grama Dumitru 

Adresă(e) sat.Rîşcova, r-nul Criuleni 
Telefon(oane) 022 72 10 58; 0 69 624 511; 

Cetăţenia MDA 
  

Data naşterii 26 octombrie 1943 
  

Sex masculin 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Experiență profesională  
 

  

Perioada Octombrie 1972 – aprilie 2014; 

Funcția sau postul ocupat Cercetător ştiinţific inferior, cercetător ştiinţific superior, cercetător ştiinţific coordonator 

Numele și adresa angajatorului Academia de Ştiinţe din Moldova (AŞM), Chişinău, Moldova. 

Tipul activității/sectorul de activitate Cercetător ştiinţific (jurisprudenţă); 
 

  

Perioada Septembrie 2005 – prezent; 

Funcția sau postul ocupat Conferenţiar universitar, Catedra Drept Public, ULIM 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Chişinău, Moldova. 

Tipul activității/sectorul de activitate profesor(drept); 
 

Perioada 

 

Educaţie şi formare  
 

  

Perioada 1967 – prezent; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Jurist  
 Drept Public; 
 Istoria statului şi dreptului, Drept constituţional, Istoria doctrinelor politice şi de drept; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stat din Moldova (USM), Chişinău, Moldova; Catedra Drept Public, Facultatea Drept; 
 

  

Perioada 1995 – 1999; 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în drept, titlul lucrării de doctorat: Tendinţele evoluţiei doctrinelor juridice în Moldova (1774-
1859) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Teoria generală a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria doctrinelor politice şi de drept; 
 Investigarea şi caracterizarea problemelor disciplinelor menţionate şi predarea lor; 
 Franceză 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti; 
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Limba maternă Română 
  

   Limbi străine cunoscute    Fiţi Va rog atenti la aceasta completare acestuia compartiment. 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  A2 A2 A2 A2 A2 

Limba rusă  C2 C2 C2 C2 C2 
 
 
 
 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Câteva aspecte care mă caracterizează sunt bunăvoinţa, deschiderea, comunicativitatea, 
punctualitatea, onestitatea, perseverenţa, principialitatea. Manifest spirit analitic şi obiectiv. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

 Sunt coordonator al Asociaţiei ştiinţifice studenţeşti Cugetătorul; 
 Coordonez an de an petrecerea Conferinţei ştiinţifice studenţeşti de totalizare  

 
  

Domenii de interes Istoria statului şi dreptului; Teoria generală a dreptului; Drept constituţional; Drept internaţional 
public. 
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Cărţi şi articole publicate (2012-
2013) 

1. Istoria statului şi dreptului a Ţărilor Române: suport de curs pentru pregătirea studenţilor către 
seminare şi examen. Chişinău: Grafema Libris, 2010. – 111p. – vol.5,53 c.a. 

2. Istoria statului şi dreptului a Ţărilor Române: suport de curs pentru pregătirea studenţilor către
seminare şi examen. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Chişinău: Grafema Libris, 2011. –
134p. – vol.6,56 c.a. 

3. Suveranitatea RSS Moldoveneşti în anii 1940-1990: de jure şi de facto. Partea I. În: Studii 
Juridice Univeristare, nr.1-2, 2009, p.39-50, vol.0,88 c.a. 

4. Suveranitatea RSS Moldoveneşti în anii 1940-1990: de jure şi de facto. Partea II. În: Studii 
Juridice Univeristare, nr.3-4, 2009, p.47-61, vol.0,75 c.a. 

5. Din istoria constituirii instituţiei Ombudsmanului în ţările europene. În: Persoane dispărute fără
veste: constatări, concluyii şi recomandări. Chişinău: Grafema Libris, 2009. – 254-261p. –
vol.0,6 c.a. (coautor Veronica Bădescu-Şerbănoiu). 

6. RSS Moldovenească – continuatoarea de drept a RASS Moldoveneşti. În: Revista de Studii şi 
Cercetări Juridice, nr.3-4, 2009, p.26-35, vol.0,94 c.a. 

7. Impedimentele funcţionării instituţiilor constituţionale ale Republicii Moldova în Transnistria în 
procesul integrării europene. În: Teoria şi practica administrării publice: materiale ale conferinţei
internaţionale ştiinţifico-practice. 21 mai 2010. Chişinău: AAP, 2010, p.53-56, vol.0,43 c.a. 

8. Caracterizarea teoretică a conceptului „Suveranitatea de Stat”. În: Dreptul internaţional
umanitar la 60 de ani de la semnarea convenţiilor de la Geneva. Materiale ale coloeviului 
internaţional „Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică”
30-31 octombrie 2009. Chişinău: Grafema Libris, 2010. – p.241-247. – vol.0,86 c.a. 

9. Federalizarea statului unitar – impediment în calea evoluţiei suveranităţii Republicii Moldova. 
În: Probleme actuale ale istoriei, teoriei dreptului şi ştiinţelor administraţiei publice. Conferinţă
ştiinţifică internaţională (1-2 octombrie 2009). Chişinău: ASEM, 2010, p.43-47. vol.0,5 c.a. 
(coautor Rodica Ciubotaru). 

10. Noţiunea de stat reflectată de prof.univ.Mihail Rotaru în cursul universitar „Istoria dreptului
românesc”. În: Probleme actuale ale istoriei, teoriei dreptului şi ştiinţelor administrative.
Conferinţă ştiinţifică internaţională (1-2 octombrie 2009). Chişinău: ASEM, 2010, p.82-84. 
vol.0,22 c.a. 

11. Conştientizarea de către intelectualii democraţi din URSS a necesităţii constituirii Instituţiei
Ombudsmanului. În: Revista de Studii şi Cercetări Juridice, nr.3-4, 2011, p.32-45. vol.0,84 c.a. 

12. Corelaţia dintre evoluţia suveranităţii Principatului şi promovarea principiilor statului de drept în 
Ţara Moldovei. În:  Contribuţii ştiinţifice la edificarea statului de drept. Materialele conferinţei
ştiinţifice internaţionale consacrate jubileului de 70 de ani al prof.univ. Gheorghe Costachi, 3 
mai 2011. Chişinău: E.E.- P. „Tipografia Centrală”, 2011, p.751-762. vol.0,8 c.a. 

13. Drepturile şi libertăţile omului în URSS în perioada dictaturii staliniste: de jure şi de facto. În:
Revista Studii Juridice Universitare, 2011, nr.1-2, p.108-127. vol.1,41 c.a. 

14. Gheorghe Bobână – savant şi patriot al neamului. În: Bobână Gheorghe. Bibliografie. Chişinău:
Tipografia Sirius, 2012, p.80-81. vol.0,2 c.a. 

15. Caracterizarea juridică a dezmembrării statului Moldova în 1812. În: Revista de Istorie a
Moldovei, 2012, nr.2, p.25-40. vol.1,24 c.a. 

16. Revenirea Basarabiei de Sud-Vest în 1857 în componenţa statului românesc cu suveranitate 
internă Moldova. În: Basarabia după 200 de ani. Conferinţa Internaţională, organizată de
Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi la 12 mai 2012, p.187-210. vol.0,9 c.a. 

17. Nelegitimitatea creării aşa-numitei Republici Moldoveneşti. În: Coharta – revistă ştiinţifică de 
istorie militară, 2013, nr.1, p.28-46. vol.1,46 c.a. 

18. Evoluţia legislaţiei şi a opiniilor cugetătorilor statului suveran sub protecţie Ţara Moldovei 
privitor la utilizarea torturii. În: „5 ani de la crearea Mecanismului Naţional de prevenire a
Torturii în Republica Moldova”. Materiale ale Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice (2013, 
Chişinău). Chişinău: S.n., 2013, p.51-56. vol.0,5 c.a. 

 

 

Activităţi extracurriculare 2005-2014 – Coordonator al Asociaţiei Ştiinţifice Studenţeşti „Cugetătorul”. 
2005-2014 – Membru în Seminarul ştiinţific de profil interuniversitar la specialitatea 12.00.01 –

teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept. 
Sub conducerea mea a fost pregătită şi susţinută în 2011 teza de doctor în drept de către

doctoranda de la ULIM Veronica Bădescu-Şerbănoiu pe tema „Instituţii de tip ombudsman în ţările 
Uniunii Europene şi în statele limitrofe”.  

2013 - prezent – exercit conducerea pregătirii tezelor de doctorat a doi doctoranzi de la ULIM:
Iurie Gasnaş „Instrumente juridico-administrative de reglementare în comunicaţii electronice”; Vasile 
Şeremet „Autonomia naţional-culturală – modalitatea optimă de reglementare a relaţiilor interetnice”. 

2009 - 2013 – a, participat cu rapoarte şi comunicări la 6 conferinţe naţionale şi internaţionale. 
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