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Intr-o pagină de revistă este dificil a scrie despre un om pe care îl cunoști de o veșnicie (chiar 

dacă îl știi de 20 de ani). De aceea, încercările mele de a expune aici parcursul profesional al 

domnului Victor Guțuleac, eminent om al științei și învățământului din Republica Moldova, au 

fost anevoioase.  

Sunt convins că o biografie completă a acestui om, adevărat bărbat al neamului, abia așteaptă 

să fie întocmită. Eu voi face doar unele creionări cu semnificație biografică în rândurile de mai 

jos. Prietenii și discipolii vor completa acest mic eseu. 

Activitatea polițienească o începe în anul 1972, la vârsta de 32 de ani, în momentul în care 

a acumulat deja o bogată experiență de viață în calitate de mecanic de cinema, secretar al 

organizației comsomoliste a Colegiului Politehnic și a Trustului de Construcții din Bălți, precum 

și de vice director al unei școli profesionale. 

După doar 3 ani de activitate în organele afacerilor interne, este selectat pentru a-și continua 

studiile în cadrul uneia dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ – Academia MAI din 

Moscova. Soarta l-a legat de acest lăcaș științific pentru o perioadă de 9 ani. Aici își face 

doctoratul, își susține teza de candidat în științe juridice (doctor în drept, conform terminologiei 

actuale) și desfășoară activitate didactică (lector și lector superior). 

În anul 1984, Victor Guțuleac schimbă portofoliul didactic pe o activitate polițienească 

practică (vice comisar, prim-vice comisar și comisar), activitate care i-a îmbogățit și aprofundat 

cunoștințele teoretice. 

În anul 1988 revine în auditoriul studențesc, desfășurând-și activitatea în diverse posturi 

didactice – de la lector universitar la rector al unei instituției de învățământ superior.  

Cea mai fructuoasă perioadă din biografia dlui V. Guțuleac o constituie activitatea din cadrul 

Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare” (anii 1992-2001), în care a muncit în calitate de șef al 

Catedrei ”Activitate Administrativă a Organelor Afacerilor Interne”, apoi, din anul 1997, devine 

comandant (rector) al acestei instituții.  

Anume în această perioadă se produce afirmarea Academiei ca un centru național de instruire 

juridică și polițienească, un centru științific și cultural, grație energiei inepuizabile și capacităților 
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manageriale ale dlui Guțuleac. Statul a apreciat înalt meritele dlui Victor Guțuleac, Domnia sa 

fiind decorat în anul 2000 cu cea mai înaltă distincție de stat – Ordinul Republicii. 

O pierdere majoră, pe de o parte, dar și o achiziție de valoare, pe de alta, a fost plecarea dlui 

Victor Guțuleac de la Academia de Poliție la Universitatea de Criminologie (prorector și prim-

prorector). În noul colectiv, el se bucură de același respect, devenind, în scurt timp, un părinte 

sufletesc al studenților și tinerilor profesori.  

Victor Guțuleac trăiește lichidarea Universității de Criminologie ca pe o tragedie personală, 

antrenându-se în lupta pentru păstrarea bunului nume al instituției și pentru restabilirea dreptății și 

echității călcate în picioare de guvernarea comunistă. 

În perioada 2004-2013 își desfășoară activitatea în mai multe instituții de învățământ, cum 

ar fi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Liberă Internațională din 

Moldova și Academia de Administrare Publică. Din anul 2013, Victor Guțuleac se alătură, din 

nou, colectivului criminologic în calitate de șef al Catedrei ”Științe juridice și Securitate 

Criminologică” a Institutului de Criminologie, fapt cu care ne mândrim nespus de mult. 

Profesorul și cercetătorul Victor Guțuleac scrie și publică mult, profesează mult, precum și 

îndrumă masteranzi și doctoranzi. Elaborează de unul singur sau în coautorat lucrări de valoare, 

manuale și studii monografice. 

Aria intereselor dlui Victor Guțuleac depășește problematica contravențională, dumnealui 

realizând studii în dreptul administrativ, teoria dirijării, dreptul polițienesc, teoria prevenirii 

delincvenței; dezbate probleme de dirijare statală și vine cu propuneri de lege ferenda; organizează 

numeroase conferințe și seminarii științifice. Este un exemplu de perseverență și devotament 

pentru cei care accesează ABC-ul școlii superioare. 

Personal, am avut o deosebită plăcere să lucrez alături de Victor Guțuleac în cadrul 

Academiei de Poliție, apoi la Universitatea de Criminologie, iar acum – în cadrul Institutului de 

Științe Penale și Criminologie Aplicată. În orice postură – șef, coleg de serviciu sau subaltern – a 

fost întotdeauna prietenos, respectuos față de colegi și disciplinat.  

…Și totuși, cine este Victor Guțuleac? Acele caracteristici pe care le-am auzit: este un om 

cu o inimă mare, e dur cu nedreptatea, e harnic și prodigios din punct de vedere științific, are o 

minte lucidă, este aristocratic, e un egoist echilibrat și zeci de alte epitete nu îi dezvăluie oricum 

caracterul. Fiecare dintre noi percepe doar un mic aspect din complexitatea acestui om nobil. Eu 

rămân convins: Dumnezeu l-a înzestrat cu multă virtute și l-a trimis pe Pământ cu o misiune. Poate 

de aceea Victor Guțuleac se conduce de principiul că trebuie să îți trăiești viața în așa mod, încât 

să nu îți fie rușine de zilele trecute fără sens și să nu regreți clipele irosite în zadar. 
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