
ÎNAINTAŞII...

Elena Aramă – 
prima femeie doctor habilitat 
în drept din Republica Moldova

S-a născut la 12 martie 1949 în sarul Oziornoe (până 
la 1944 – Mareșal Alexandru Averescu) din regiunea Ode-
sa, Ucraina, în familia lui Sevastian și Domnița Teleuță. 

După absolvirea Colegiului pedagogic din Cahul, 
și-a continuat studiile la Facultatea de Drept a USM, pe 
care a absolvit-o în 1973 cu menţiune. Din 1973 până în 
1976 a urmat doctorantura la Facultatea de Drept a Uni-
versităţii de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova.

A debutat științi�c încă la facultate, prin participare 
la cercul științi�c condus de dr. Vladimir Lavric și prin 
realizarea tezelor anuale. În calitate de teză de licență a 
optat pentru tema „Reformele administrative și �scale 
ale lui Constantin Mavrocordat”. 

În 1977 a susţinut teza de doctorat la specialitatea 
12.00.01-Teoria și istoria dreptului – Organizarea socială 
și de stat a Moldovei în sec. XVII, iar în 1992, la Universi-
tatea de Stat „I.I. Meciniciv” din Odesa - teza de doctor 
habilitat în drept cu tema Эволюция государственно-
правовых институтов средневековой Молдовы (XV-
XVIII вв.), devenind astfel prima femeie din R. Moldova 
care a obţinut titlul de doctor habilitat în drept. 

Din 1977 a activat la Facul tatea de Drept a USM, 
unde a acumulat o vastă experienţă, urcând treptele ier-
arhiei didactico-știinţi�ce de la lector până la profesor 
universitar. În 1993 a fost numită șef al Catedrei Teorie și 
istorie a dreptului, unde a iniţiat și a organizat renovarea 
programelor de studii la disciplinele catedrei, a introdus 
cursuri speciale privind edi�carea statului de drept și 
democratizarea vieţii publice. A optat pentru orientarea 
procesului didactic universitar, a doctrinei și practicii 
juridice spre redescoperirea adevărului istoric privind 
evoluţia dreptului românesc. S-a a�at la conducerea Ca-
tedrei de teorie și istorie a dreptului până în 2010. Este 
autorul primului manual universitar „Istoria dreptului 
românesc”, publicat în Republica Moldova (1995).

Este membru al Consiliului USM și membru al Sena-
tului Facultăţii de Drept, USM. Între 2011-2013 a fost șef 
al Catedrei Drept public la USPEE „Constantin Stere”. 

A urmat cursuri și stagii de instruire didactico-stiin-
ţi�că organizate de Asociaţia „Prodidactica”, Universita-
tea Montesquieu-4 din Bordeaux, Franţa, Universitatea 
Navarra din Pamplona, Spania. A prezentat rapoarte și 
comunicări la diverse simpozioane și conferinţe naţio-
nale și internaţionale.

A obţinut titlul știinţi�co-didactic de conferenţiar 
(1982), iar în 1995 i s-a conferit titlul știinţi�co-didac-
tic de profesor universitar. Deopotrivă cu activitatea di-
dactică a exercitat funcţii administrative în structurile 
știinţi�ce din domeniul dreptului: conducător știinţi�c 
de doctorat la specialitatea 12.00.01-Teoria statului și a 

dreptului, Istoria statului și dreptului, Istoria doctrinelor 
politice și de drept; președinte al CȘS, precum și al Se-
minarului Știinţi�c Specializat interuniversitar la ace-
eași specialitate; Președinte al Comisiei de Experţi de pe 
lângă CNAA; membru al Asambleii AȘM (2005-2008); 
membru al Consiliului consultativ de pe lângă Curtea 
Constituţională a R. Moldova. 

Sub îndrumarea Elei Aramă, au fost elaborate teze 
de către doctoranzi de pe ambele maluri ale Prutului, in-
clusiv din București, Bacău, Timișoara și Sibiu, 15 dintre 
care au obţinut gradul știinţi�c de doctor în drept. Con-
tinuă să �e membru al colegiilor de redacţie la publica-
ţiile în domeniul dreptului: Revista Naţională de Drept, 
Revista INJ (2006-2010), Dreptul (Chișinău), Revistă de 
�loso�e a dreptului și �loso�e socială (Timișoara). În anii 
2005-2008 a fost membru al Adunării generale a Acade-
miei de Științe a Moldovei. Este membru al proiectelor 
de cercetare realizate în comun cu Instituţia Publică a 
AȘM Enciclopedia Moldovei, cu Institutul de Cercetări 
Juridice și Politice al AȘM etc.

Numele Elenei Aramă a fost inclus în Enciclopedia 
„Femei din Moldova”.

La 14-15 martie 2009, Uniunea Juriștilor și Faculta-
tea de Drept a USM au organizat Conferinţa știinţi�că 
internaţională „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a 
Dreptului. In honorem Elena Aramă, profesor univer-
sitar, doctor habilitat în drept, Om Emerit”, iar comuni-
cările conferinței au apărut în culegerea „Dimensiunea 
științi�că și praxiologicică a dreptului”. 

A publicat 10 monogra�i, 15 materiale didactice 
și cira 100 de articole șriinți�ce vizând istoria statu-
lui și dreptului românesc, precum și teoria dreptului. 
Contribuția sa la dezvoltarea știinţelor juridice și pregă-
tirea specialiștilor de înaltă cali�care a fost menționată 
cu mai multe distincții, inclusiv titlul onori�c Om emerit 
al R. Moldova (2006) și Ordinul Gloria Muncii (2010).

Mihai Tașcă, 
doctor în drept

LA  MULȚI  ANI,
dragi colegi din stânga Prutului!

Pentru că suntem deja spre sfârșit de an, le 
doresc colegilor din stânga Prutului să se bucure 
în liniște și pace de Sărbătoarea Crăciunului! 

Pentru Noul An 2016 le doresc sănăta-
te, multă putere de muncă, să-și împlinească 
aspirațiile în plan personal și profesional, dar 
nu în ultimul rând le urez ca vremurile care vin 
cel puțin să nu-i separe și mai mult de colegii 
din dreapta Prutului!

Octavia Spineanu-Matei,
judecător detașat, 

Directorul Institutului Național 
al Magistraturii din România
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CRĂCIUN  FERICIT!
Prin lumina colindelor,

Institutul Național al Justiției
vă urează Crăciun fericit!

Să aveți un an prosper!

Diana Scobioală,
Director executiv

al Institutului Național al Justiției


