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Sunt oameni, care prin felul lor de a fi, a gândi şi a acţiona influen-
ţează benefic asupra mentalităţii şi orientării în viaţă a celor din jur, 
produc schimbarea la nivel individual şi social. Printre aceştia un loc 
destoinic îl ocupă dl Vladimir Guţu, profesor universitar, doctor 
habilitat în pedagogie, actualmente decan al Facultăţii de Psihologie 
şi Ştiinţe ale Educaţiei a  Universităţii de Stat din Moldova. Evoluţia 
carierei sale profesionale este marcată de mai multe realizări valoroase, 
însă, incontestabil, cea mai mare desăvârşire este proiectarea şi imple-
mentarea curriculum-ului preuniversitar şi universitar, care constituie 
esenţa reformei învăţământului în Republica Moldova, realizată într-un 
nou context social-pedagogic din perspectiva edificării unei societăţi 
democratice bazate pe cunoaştere. Cunoscut ca expert în domeniu, 
„naşul” curriculum-ului a schimbat percepţia noastră asupra realităţii 

pedagogice, ne-a ajutat să înţelegem, să conştientizăm şi să ne formăm convingerea în oportunitatea 
transformării de fond a sistemului educaţional în vederea asigurării calităţii educaţiei, formării / dezvoltării 
personalităţii umane adecvat provocărilor contemporaneităţii.  

Profesorul universitar Vladimir Guţu este o personalitate integră de o forţă intelectuală puternică, liantul 
vieţii sale îmbinând în mod fericit activitatea de formare a cadrelor didactice cu cea de cercetare ştiinţifică.  

Vocaţia sa pedagogică şi inteligenţa ştiinţifică se reflectă în cadrele de înaltă calificare pe care i-a 
pregătit, inclusiv şi îndeosebi pe cei peste 20 de doctori în ştiinţe pedagogice, fapt care mărturiseşte că este 
un ghid excelent, care ne-a inspirat, ne-a însufleţit, ne-a dat elan în această operă de creaţie, orientându-ne 
minuţios în atingerea obiectivelor preconizate. Dl Vladimir Guţu a intuit şi a susţinut potenţialul în alţii, 
dezinteresat şi cu multă generozitate a crescut o pleiadă de savanţi în domeniu, manifestându-şi respectul 
pentru om prin încredere în demnitatea lui, punând întotdeauna accentul pe libertatea de gândire, preţuind 
valoarea oamenilor. Impresionează aria problematicii de cercetare a Domniei sale, disciplina, pasiunea, talentul 
de care dispune cu prisosinţă,  care, fiind impulsionate de o conştiinţă înaltă, dă roade bogate pe tărâmul edu-
caţiei şi al împlinirii sale.  

Profesorul universitar Vladimir Guţu se bucură de o autoritate morală şi profesională autentică.  
Or, consecvenţa sa, devotamentul cauzei căreia îi slujeşte, tenacitatea, competenţa, inteligenţa intelectuală, 
sinergia, entuziasmul, intuiţia sunt caracteristici ce-i aparţin şi-i conferă valoare ca Om, savant, profesor, 
manager, consultant, expert. 

Cu ocazia frumoasei aniversări de 55 de ani, ne exprimăm recunoştinţa profundă faţă de dl profesor uni-
versitar Vladimir Guţu pentru sprijinul acordat în atingerea excelenţei profesionale  datorită spiritului, capa-
cităţii sale de a descoperi în oameni calitatea şi potenţialul de care dispun, făcându-i să creadă în ei. Îi dorim 
noi realizări în viaţa personală, profesională şi cea publică. 
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