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Născut la 24 ianuarie, anul 
1940, în satul Moara-

Domnească, raionul Glodeni, la 
vârsta de 17 ani se încadrează 
în câmpul muncii în calitate de 
tractorist, iar mai târziu continuă 
să lucreze în calitate de opera-
tor de cinema. După serviciul în 
Forţele Armatei a fost înmatricu-

lat la Tehnicumul politehnic din or. Bălţi. Atracţia faţă 
de ştiinţele umanistice i-a predeteminat alegerea dome-
niului de activitate. 

 Îmbinând activitatea comsomolistă şi, mai apoi, pe-
dagogică cu studiile, în anul 1973 absolveşte Facultatea 
de drept a Universităţii de Stat din Moldova. La reco-
mandarea organelor de partid este angajat în organele 
de interne. În anul 1975 şi-a urmat studiile la Academia 
Ministerului Afacerilor Interne al URSS din or. Mosco-
va, secţia zi. La Academie participă în activitatea ştiin-
ţifică, obţinând titlul de laureat al Concursului Unional 
al lucrărilor ştiinţifice studenţeşti. Este ales membru al 
comitetului de partid al Academiei. 

 După absolvire, în 1978 este invitat să lucreze la 
Catedra Academiei „Dirijarea cu organele orăşeneşti şi 
raionale ale MAI”.

 Continuă activitatea ştiinţifică, participă la confe-
rinţe, simpozioane, articolele fiind publicate în diferite 
ediţii ştiinţifice. În anii 1982-1983 urmează studiile la 
doctoratul Academiei. Reuşeşte în cadrul unui an ca-
lendaristic să însuşească programul de studii preconizat 
pentru 3 ani şi susţine cu succes teza de doctorat la spe-
cialitatea „Dirijarea în sistemele sociale şi economice”.

 În anul 1984 se întoarce în Republica Moldova și 
activează în domeniul practic deţinând funcţiile de ad-
junct, prim-adjunct al Secţiei orăşeneşti de miliţie din 
or. Bălţi, şef al secţiei de miliţie a raionului Octombrie 
(Rîşcani) din or. Chişinău. Aplică în practică multe pro-
puneri din propria teză de doctor şi alte elaborări ştiinţi-
fice, continuând să publice şi să realizeze alte genuri de 
activitate ştiinţifică. 

 Începând cu anul 1988 şi până în 2001 desfăşoară 
activitatea pedagogică şi ştiinţifică în sistemul M.A.I. al 
R.M. deţinând funcţiile de lector superior, şef de catedră 
la şcoala medie de miliţie din Chişinău, şeful Catedrei, 
comandant-rector al Academiei de poliţie „Ştefan cel 
Mare”. În această instituţie se realizează în calitate de 
savant, pedagog şi conducător. În Academie ia amploare 
activitatea Centrului ştiinţific, organizat de fostul rector 
(dl T.Roşca). Într-un scurt timp Centrul devine o subdi-
viziune structurală de bază a Academiei. Se înfiinţează 
Centrul editorial. Academia asigură atât procesul de in-
struire, cât şi întregul sistem al M.A.I. cu literatură şti-
inţifică şi metodică de specialitate. Este deschisă Școala 

Doctorală, iar mai tărziu Consiliul ştiinţific specializat 
pentru susţinerea tezelor de doctor în drept.

 Acordă atenţie deosebită pregătirii tinerilor peda-
gogi şi savanţi. 

 În anul 1997 i s-a conferit titlul didactic de conferen-
ţiar universitar, iar în 2000 – profesor universitar.

Victor Guţuleac, doctor în drept, profesor universi-
tar, a consacrat ştiinţei şi pedagogiei peste 40 de ani de 
acti vitate. Ca rezultat al activităţii stiinţifice desfăşurate, 
au văzut lumina tiparului peste 150 de lucrări ştiinţifice 
şi didactice, care dovedesc calităţile sale de bun cerce-
tător şi savant. 

 Participă fructuos în activitatea legislativă. Este 
coautor al Legii privind controlul asupra armelor indi-
viduale, membru al colectivului de autori care au ela-
borat proiectul noului Cod contravenţional și comen-
tariul Codului penal al RM (în limba rusă), elaborând 
personal 7 capitole.

 Pentru meritele sale în domeniul activităţii pedago-
gice şi ştiinţifice a fost decorat cu medalia Meritul Civic 
şi Ordinul Republicii .

Calm, exigent şi intransigent, dar mereu politicos şi 
amabil, prin com portamentul său ireproşabil de intelec-
tual veritabil, Dl V.Gutuleac demonstrează că persona-
litatea umană, ca pur tător al valorilor morale şi intelec-
tuale, este valoare su premă a organizării şi funcţionării 
societăţii democrati ce.

Ca valoros cadru universitar de prestigiu, dotat cu un 
profund simţ pedagogic, stimat şi iubit de colegi şi de 
studenţi, domnul Profesor Victor Gutuleac a împărtă-
şit necondiţionat, cu dăruire de sine, taina unei ilustre 
gândiri juridice luminoase şi reformatoare, punându-şi 
amprenta asupra altoirii și cultivării profesionale a nu-
meroase promoţii de jurişti.

Ajuns la onorabila vârstă a împlinirilor şi reuşitelor, 
ne exprimăm, şi cu această ocazie, toată consideraţiunea 
şi preţuirea faţă de personalitatea şi opera profesorului 
Victor Guţuleac.

Dorindu-Vă bucuria unor împliniri şi realizări pro-
fesionale deosebite, Vă asigurăm de disponibilitatea 
noastră de a conlucra şi pe viitor în spirit constructiv şi 
colegial pentru promovarea intereselor societăţii.

La multiplele felicitări parvenite în adresa Dumnea-
voastră, adăugăm urările noastre de sănătate şi succese, 
însoţite de un călduros „La mulţi ani!”. Tinereţea care 
Vă însoțește să se reînnoiască mereu!

Lumină, pace şi armonie în sufletul și în casa Dum-
neavoastră!

Vă dorim sănătate, prosperare şi realizări cât mai 
rodnice în inspirata dumneavoastră activitate.
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Victor GUŢULEAC, 
doctor în drept, profesor universitar la 80 de ani


