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PRIMA FEMEIE PROFESOR UNIVERSITAR, 
DOCTOR HABILITAT ÎN DREPT,  

ÎN BASARABIA POSTBELICĂ
Conf. univ. dr. în drept  Valentina COPTILEŢ,  

Facultatea de drept a USM;
dr. în drept  Mihai TAŞCĂ, 

cercetător ştiinţific superior,  
Institutul de Cercetări Juridice  şi Politice, AŞM

Profesorul univer-
sitar, doctorul habilitat 
în drept Elena Aramă 
este o personalitate 
care s-a remarcat prin-
tr-o bogată activitate 
didactică şi de cerceta-
re în domeniul juridic, 
de-a lungul a peste trei 
decenii, aceasta asigu-

rându-i un prestigiu ştiinţific recunoscut 
de comunitatea academică din ţară şi de 
peste hotare. Se adaugă trăsăturile mora-
le, care atestă că în activitatea sa s-a simţit 
răspunzătoare nu numai profesional, ci şi în 
relaţiile cu oamenii, ceea ce dă măsura an-
gajamentului faţă de sine şi lumea în care 
trăieşte, conferindu-i şi o autoritate morală 
care-i întregeşte identitatea.

În plină putere de muncă, creaţie, per-
sonalitatea profesoarei se conturează ca 
fiind definită de doi factori: împrejurări-
le – din care a ştiut să descifreze oportu-
nităţile dezvoltării proprii – şi inteligenţa 
personală.

Este greu a cuprinde într-un cadru re-
strâns o personalitate, de aceea vom se-
lecta doar câteva repere semnificative, ale 
activităţii sale.

* * *
Elena Aramă s-a născut la 12 martie 

1949, în satul Oziornoie (înainte de 1944 – 
satul Mareşal Alexandru Averescu), acum 
raionul Ismail, regiunea Odesa, Ucraina, în 
familia lui Sevastian şi Domniţa Teleuţa.

După absolvirea Şcolii Pedagogice din 
or. Cahul şi un scurt stagiu didactic, şi-a 
continuat studiile la Universitatea de Stat 
din Moldova, Facultatea de Drept, pe care 
a absolvit-o în 1973. În 1977 obţine titlul de 
doctor în drept la prestigioasa Universita-
te „M.V. Lomonosov”, din Moscova, cu teza 
Organizarea socială şi de stat a Moldovei în 
sec. al XVII-lea, sub îndrumarea prof. univ. 
dr. hab. Xenia A. Sofronenko. În acelaşi an 
este angajată ca lector la Catedra disciplini 
statale a Facultăţii de Drept a USM, ur-
când toate treptele ierarhiei universitare. 
În 1992 susţine teza de doctor habilitat în 
drept intitulată Evoluţia instituţiilor juridice 
ale Moldovei medievale, devenind astfel 
prima femeie doctor habilitat în drept 
din R. Moldova. În 1995 i se acordă titlul 
ştiinţifico-didactic de profesor universitar. 
Între 1993 şi 2010 a exercitat funcţia de şef 
al Catedrei teoria şi istoria dreptului.

Debutul activităţii ştiinţifice a dnei Ele-
na Aramă s-a produs încă în facultate, prin 
participarea la cercul ştiinţific studenţesc 
(conducător dr. conf. Vladimir Lavric), prin 
realizarea tezelor anuale, continuând în 
cadrul practicii de stat la Academia de Şti-
inţe, sectorul de istorie medievală, căci în 
calitate de temă a tezei de licenţă a optat 
pentru Reformele administrative şi fiscale 
ale lui Constantin Mavrocordat.

Opţiunea era justificată din două mo-
tive: a) a avut mereu o inclinare pentru 
istorie şi se preconiza să fie trimisă în doc-
torantură la această specialitate pentru a 
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o preda la facultate; b) nefiind membru de 
partid, dacă ar fi ales perioada sovietică, 
nu ar fi avut acces peste tot în arhive. 

La Academia de Ştiinţe s-a familiarizat 
cu bazele teoretice şi, în special, cele prac-
tice ale paleografiei slavono-române pen-
tru a putea descifra hrisoave medievale, 
acte ale cancelariei domneşti din Moldova 
medievală, beneficiind de concursul Lari-
sei Svetlicinaia, colaborator al sectorului 
istoria Evului Mediu.

În activitatea de cercetare ştiinţifică 
s-a axat pe studierea fenomenului statal 
şi cel al instituţiilor juridice româneşti. Şi-a 
îndreptat permanent atenţia spre valorifi-
carea trecutului juridic românesc.

După demararea procesului de demo-
cratizare, a abordat şi teme din domeniul 
teoriei dreptului şi a dreptului constituţi-
onal, la care a ajuns tot datorită cercetă-
rilor istorico-juridice anterioare, prin per-
spectiva analizei diacronice a formelor de 
implementare şi realizare a unor instituţii 
juridice. Doar atunci pentru prima dată se 
deschidea posibilitatea valorificării experi-
enţei istorice în condiţiile de transparenţă 
şi libertate a creaţiei ştiinţifice, în premieră 
a devenit posibil de a readuce în atenţia 
opiniei publice a comunităţii ştiinţifice şi 
a practicienilor practica instituţiilor de-
mocratice din epo-
cile anterioare, ce 
fuseseră trecute cu 
vederea în timpul re-
gimului politic vechi 
din motive binecu-
noscute astăzi.

Prin investigaţi-
ile ştiinţifice ulteri-
oare şi îndrumarea 
doctoranzilor au fost 
continuate aceste 
direcţii de cercetare, 
căci edificarea statu-
lui de drept va deve-
ni o sarcină posibilă 

doar într-o societate cultă, conştientă de 
valorile sale, iar opera de modernizare a 
statului şi a sistemului de drept, adoptarea 
unor acte normative democratice se poate 
realiza prin concentrarea eforturilor susţi-
nute nu numai asupra prezentului, dar şi 
asupra trecutului, prin reevaluarea unor 
tradiţii juridice existente în istoria noastră, 
prin evidenţierea avantajelor şi dezavan-
tajelor introducerii lor in sistemul de drept 
a unor societăţi în tranziţie de la un regim 
politic la altul. Tocmai din această perspec-
tivă s-au investigat instituţia controlului 
de constituţionalitate a legilor şi instituţia 
contenciosului administrativ.

Este conducător ştiinţific de doctorat 
la specialitatea 12.00.01 Teoria statului şi 
a dreptului; Istoria statului şi dreptului; 
Istoria doctrinelor politice şi de drept; a 
fost preşedinte al Consiliului Ştiinţific Spe-
cializat, precum şi al Seminarului Ştiinţific 
Specializat interuniversitar la aceeaşi spe-
cialitate. 

Sub îndrumarea sa atentă şi participa-
tivă 14 cercetători şi-au susţinut tezele de 
doctor în drept, de pe ambele maluri ale 
Prutului, inclusiv de la Bucureşti, Bacău şi 
Timişoara, alţi doi doctoranzi îşi finalizează 
tezele. În calitate de membru al Consiliilor 
Ştiinţifice Specializate a participat la susţi-
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nerea a peste 60 de teze doctor în drept, 
iar la nouă teze de doctor în drept a fost 
referent oficial. A fost membru al Senatu-
lui USM şi preşedinte al Comisiei de Ex-
perţi de pe lângă Consiliul Naţional pentru 
Atestare şi Acreditare. În anii 2005-2008 a 
fost membru al Adunării Generale a Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei.

A participat la diferite conferinţe şti-
inţifice naţionale şi internaţionale. Este 
autoare şi coautoare a 14 monografii, 12 
materiale didactice, peste 90 de articole 
ştiinţifice, vizând istoria statului şi dreptu-
lui românesc, precum şi la teoria dreptului. 
A acordat avize la un şir de acte normative, 
printre care Legea cu privire la arbitraj, Le-
gea cu privire la avocatură etc. A prezentat 
rapoarte şi comunicări la diverse simpozi-
oane şi conferinţe naţionale şi internaţio-
nale. 

Personalitatea didactică, ştiinţifică, 
managerială a dnei prof. dr. Elena Aramă 
s-a remarcat şi în exercitarea funcţiilor de 
preşedinte al comisiei metodice, şef de 
catedră, membră a colegiilor de redacţie 
ale publicaţiilor de specialitate Dreptul, 
Revista naţională de drept, Revista Institu-
tului Naţional al Justiţiei, Revista de studii 
şi cercetări juridice, al Analelor ştiinţifice 
ale Universităţii de Stat din Moldova. Este 
membru al proiectului de cercetare cu In-
stituţia Publică a AŞM „Enciclopedia Mol-
dovei”.

Pe parcursul întregii sale activităţi, a 
demonstrat dăruire de sine, nobleţe, ab-
negaţie, urmărind cu consecvenţă conso-
lidarea spiritului academic în colectivul în 
care activează.

Îmbinând competenţa profesorală şi 
tactul nativ, cu politeţea şi respectul faţă 
de colegi, profesorul universitar Elena Ara-
mă a confirmat, parcă, subtila observaţie a 
lui D. Gusti cu referire la tendinţa firească a 
omului de a se impune în carieră şi în viaţă: 
„Personalitatea nu se capătă, se cucereşte, 
că munca este legea lumii moderne şi că 

orice personalitate se străduieşte să înalţe 
cât mai sus cota de prestigiu a domeniului 
în care s-a remarcat, el însuşi fiind rodul 
epocii şi al generaţiei căreia ii aparţine, că 
personalitatea se ridică la un nivel de cu-
noaştere şi valorificare a înţelepciunii co-
lective pe care puţini îl ating.”

A urmat cursuri şi stagii de perfecţi-
onare didactico-ştiinţifică, organizate de 
Asociaţia „Prodidactica”, de Universitatea 
„Montesquieu-4” din Bordeaux, Franţa, 
de Universitatea „Navarra” din Pamplona, 
Spania.

Apreciind eforturile Elenei Aramă, Uni-
unea Juriştilor din Republica Moldova şi 
Facultatea de Drept a Universităţii de Stat 
din Moldova a organizat la 14-15 martie 
2009 Conferinţa ştiinţifică internaţională 
cu genericul Contribuţii la dezvoltarea doc-
trinară a dreptului. În honorem Elena Ara-
mă. Profesor universitar. Doctor habilitat în 
drept. Om emerit. Manifestarea a întrunit 
savanţi şi cadre ştiinţifice, parcticieni şi 
doctoranzi, avocaţi şi judecători etc. din 
patru state: Republica Moldova, România, 
Federaţia Rusă şi Ucraina, numărul celor 
înscrişi pentru comunicări fiind de 46. Stu-
diile prezentate în cadrul conferinţei au 
fost incluse în culegerea Dimensiunea şti-
inţifică şi praxiologică a dreptului, Chişinău, 
2009, 448 p.

Ziarul Timpul, a desemnat-o pe dna 
Elena Aramă, în zilele când tocmai împli-
nea 60 de ani, Omul săptămânii.

Pentru contribuţie substanţială la 
dezvoltarea ştiinţelor juridice şi pregă-
tirea specialiştilor de înaltă calificare, 
activitate metodică intensă profesorul 
universitar Elena Arama a fost decorată 
cu Ordinul „Gloria Muncii” (2010), сu me-
daliile „50 de ani ai USM” (1996) şi „50 de 
ani ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei”. 
Deţine titlul onorific Om Emerit al Repu-
blicii Moldova (2006). Este menţionată cu 
Diploma Guvernului (2004), Diploma de 
Gradul I (2009), Diploma de Recunoştinţă 
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a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Diplo-
ma Ministerului Învăţământului, Diploma 
CNAA.

* * *
Este un privilegiu şi un mare noroc să 

fii colegul şi discipolul unui Mare Profesor, 
care prin imensă bogăţie spirituală şi auto-
sacrificiu te ridică la starea de cultură şi ci-
vilizaţie necesară unei societăţi moderne. 

În rândurile ce urmează, noi, ca dis-
cipoli ai dnei prof. E. Aramă, am dori să 
nuanţăm trăsăturile morale definitorii ale 
personalităţii profesorului universitar Ele-
na Aramă.

Profesia de cadru didactic universitar 
are multiple valenţe. Profesorul adevărat 
este ca „un cristal cu multe faţete, un ge-
nerator de energie, un avocat al dreptă-
ţii şi un stâlp al moralităţii”, activitatea sa 
având consistenţă, eficienţă şi precizie. In-
discutabil, astfel de calităţi ii sunt proprii 
profesorului universitar Elena Aramă, pe 
care le-a valorificat şi le-a dăruit fără regret 
la formarea generaţiilor de specialişti.

Adesea eşti rugat: „Spune pe cine şi cu 
ce l-ai ajutat, ca să-ţi spun cine eşti.”

În lumea academică formarea unui 
specialist nu se reduce la ceea ce dai – cum 
suntem tentaţi şi credem –, ci, mai ales, la 
cum şi cât primeşte cel în cauză, ceea ce se 
reflectă în calitatea dialogului şi a legăturii 
afective intre profesor şi discipol.

Nu există o satisfacţie mai mare decât 
a vedea că cei cărora le insufli setea de cu-
noaştere şi perseverenţa profesională se 
afirmă în diferite domenii ale jurispruden-
ţei, devenind membri utili ai societăţii.

Un mare pedagog afirma că „cea mai 
înaltă datorie etică a cuiva este să devină o 
personalitate”. Incontestabil, dna profesor 
Elena Aramă îşi îndeplineşte cu brio aceas-
tă datorie, devenind un reputat specialist 
şi o personalitate remarcabilă.

Profesoara Elena Aramă este pentru 
cei pe care i-a format – un exemplu, un 
model; în cazul dumneaei cumpăna tim-

pului se înclină nu după numărul anilor, ci 
după realizările obţinute. Astfel, urmărin-
du-i treptele vieţii, ajungem la concluzia 
că dna profesor Elena Aramă este un pro-
fesor de vocaţie, cercetător înzestrat şi Om 
de omenie.

Lucrează mult, este corectă, modestă, 
generoasă şi înţeleaptă. Principialitatea, 
consecvenţa, cumsecădenia, mărinimia 
şi multe alte calităţi umane ale doamnei 
profesoare au fost pentru noi, discipolii 
Domniei Sale, o lecţie de omenie, de viaţă, 
de profesionalism, pe care am învăţat-o zi 
de zi.

Urmărind activitatea sa profesorală şi 
de cercetare, menită să descifreze sinuo-
zităţile gândirii juridice, ca şi tainele spi-
ritului uman, apare inevitabil o întrebare 
pentru cei de la catedră: cum să-i învăţăm 
pe tinerii de azi să-şi dezvolte curajul de a 
investiga, să treacă prin ucenicia cercetării 
realităţii, care este preludiul marilor reali-
zări în orice domeniu, cum să-i convingem 
că satisfacţia muncii este un secret pe care 
îl descoperi singur?

Fiind vorba de educaţie şi de constan-
ta sa preocupare pentru întărirea spiritului 
academic, ne reţine atenţia şi faptul că, în 
acest context, dna prof. univ. dr. hab. Elena 
Aramă a căutat să arate, că a fi informat, 
a poseda cunoştinţe înseamnă implicit a 
fi şi cult, că latura morală este o dimensi-
une principală a caracterului, iar compe-
tenţa şi consecvenţa presupun existenţa 
unei scări de valori. În sfârşit, că succesul şi 
eşecul sunt faţete ale aceleiaşi realităţi, iar 
tineretul trebuie pregătit pentru ambele şi 
nu numai pentru prima (D. Salade), că per-
formanţa este expresia unei concordanţe 
între o activitate şi aptitudinile unui om, 
că întotdeauna primul pas este greu, că 
făcând, înveţi ce să faci.

Profesorul universitar Elena Aramă şi-a 
asumat riscul ieşirii din tiparele comune, 
optând pentru perspectiva optimistă de a 
semăna lumină celor din jur. De aceea, cre-
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dem, că pentru dna profesor Elena Aramă 
vârsta pe care o împlineşte nu este, ca pen-
tru mulţi, o cunună de spini, ci una de lauri.
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