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OMAGIU PROFESORULUI ŞI MENTORULUI –
VICTOR GUŢULEAC
Florea Bogdan,
doctor în drept, consilier juridic și mediator,  
                           asistent universitar în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

V

iața academică este o continuă zbatere între pasiunea pentru cercetare și dorința de a
împărtăși această pasiune studenților, masteranzilor și
doctoranzilor, iar profesorului îi revine greaua misiune
de a descoperi talentul şi vocaţia discipolului spre a-i
călăuzi și desăvârşi munca. Profesoratul a devenit în
zilele noastre un demers tot mai anevoios spre care se
îndreaptă doar cei dispuşi la sacrificiul bunăstării materiale în favoarea trudei neobosite pe altarul dezvoltării științei.
Profesor se poate numi acela care îmbină cu talent pasiunea pentru cunoaştere cu dragostea pentru
oameni. Aceste calități îl atrag pe discipol pe tărâmul
infinit al cunoașterii.
Rolul principal al profesorului nu este acela de a
fi un simplu purtător de informaţii, ci este acela de a-l
inspira pe ucenic, deschizându-i calea spre un orizont
nou și facinant, orizontul cunoașterii. Domnul profesor Victor Guțuleac posedă acest har al profesoratului, lăsându-și amprenta asupra parcursului academic
al fiecărui tânăr aflat la început de carieră, prin implicare activă în munca acestuia și prin încurajarea permanentă pentru descoperirea noului.
Setea de cunoaştere a omului de ştiinţă, rigoarea carierei militare şi blândeţea părintească fac din savantul
şi cercetătorul V. Guţuleac o personalitate complexă
care îl inspiră pe discipol şi-l face să-şi dorească să
atingă starea euforică a cunoaşterii.
Cariera militară de excepție pe ale cărei cele mai
înalte trepte a urcat domnul profesor V. Guţuleac nu
i-au răpit acestuia modestia şi dorința continuă pentru
cunoaștere, făcându-l să slujească neobosit în continuare, atât în domeniul cercetării ştiinţifice, cât şi la catedra universitară unde împărtăşeşte cu generozitate studenţilor şi doctoranzilor din experienţa şi cunoştinţele
acumulate de-a lungul unei vieţi dedicate cercetării.

Munca continuă, disciplina cazonă, armonios îmbinate cu pasiunea în transmiterea poftei de cunoaştere
către ucenici îl înnobilează pe profesorul V. Guţuleac
şi îl fac un exemplu şi un model demn de urmat pentru
generaţiile actuale.
Mentoratul domnului profesor V. Guţuleac se caracterizeaza prin rigoarea sa pentru realizarea unei
cercetări ştiinţifice de calitate, precum și prin gândirea
vizionară şi uimitor de profundă, care-i oferă tânărului
aflat la început de drum, echilibrul și siguranţa că munca şi strădania sa nu vor fi în zadar.
Iminența eşecului poate fi covârșitoare pentru discipol, însă domnul profesor stăpânește arta de a-i risipi
temerile şi îndoielile, transformând orice eșec într-o
oportunitate.
Eşecul, în viziunea domnului profesor V. Guțuleac,
nu înseamnă abandonarea definitivă a luptei, ci
îmbrățișarea noilor idei, indiferent de cât de îndrăznețe
ar putea părea la un moment dat. Cei care au avut oportunitatea de a-i fi discipoli, l-au auzit deseori spunând
că ideea ce azi ni se pare năstruşnică şi de neîmplinit,
mâine poate să devină o realitate care să ne pară a fi
fost cunoscută dintotdeauna şi fără de care ne-ar fi greu
să concepem dezvoltarea în continuare a ştiinţei.
Pentru imensa bucurie pe care am simţit-o atunci
când am ţinut pentru prima oară în mâini teza de doctor, precum și pentru toate cele pe care le-am învăţat
de la dumneavoastră, vă mulţumesc, Stimate Domnule
Profesor, şi vă urez să aveţi parte de acum înainte de
mulţi ani fericiţi, cu sănătate şi cât mai multe satisfacţii
atât pe plan profesional, cât şi pe plan personal!
La mulți ani, domnule profesor!
Cu aleasă considerație,
Bogdan Florea,
doctor în drept, discipol al domniei voastre

