Nume şi prenume GUŢU Andrei
Specializarea Licenţiat în ştiinţe umanistice (istorie). Master în drept (instituții şi structuri de drept
obținută constituțional și administrativ). Master în științe economice (management).
Instituţii absolvite 2007 - 11 clase, Şcoala medie de cultură generală nr. 49 din municipiul Chișinău;
2008 - Diplomă de bacalaureat, Universitatea de Stat din Moldova;
2011 - Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova;
2013 - Facultatea de Drept Public, Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
2018 - Catedra Economie și Management Public, Academia de Administrare Publică.
Activităţi ştiinţifice
















2012 Participant cu prezentare de material ştiinţific la Conferinţa publică
naţională cu genericul: „Fenomenul Juridic, problemele metodologice ale
cercetării juridice”, desfăşurată în cadrul Universităţii Libere Internaţionale
din Moldova;
2017 Participant cu prezentare de material ştiinţific în cadrul Conferinței
științifice internaționale cu genericul: „Administrarea publică: teorie și
practică”, organizată la Chișinău, în cadrul Academiei de Administrare
Publică;
2018 Participant cu prezentare de material ştiinţific în cadrul Conferinței
internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice. 25
de ani de elaborări teoretice și realizări practice în domeniul administrării
publice”, organizată la Chișinău, în cadrul Academiei de Administrare
Publică;
2019 Participant cu prezentare de material ştiinţific la conferinţa ştiinţifică
naţională cu participare internaţională cu genericul: Învăţământ superiror:
tradiţii, valori, perspective. Organizator - Universitatea de Stat din Tiraspol cu
sediul la Chişinău;
2021 Participant în cadrul conferinţei online cu genericul: „Viaţa post
pandemie – Artă şi cultură, spiritualitate, voluntariat, educaţie”. Organizator –
Asociaţia pentru Dialog şi Valori Universale din Bucureşti, România;
2021 Participant cu prezentare de material ştiinţific în cadrul simpozionului
pedagogic transfrontalier cu genericul: „Profesionalizarea cadrelor didactice:
tendinţe şi realităţi socio-psiho-pedagogice”. Organizator – Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei din Republica Moldova;
2021 Participant cu prezentare de material ştiinţific în cadrul conferinţei
ştiinţifico-practică internaţională cu genericul: „Teoria şi practica
administraţiei publice”, ediţia a XXV-a. Organizator – Academia de
Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova;
2021 Participant cu prezentare de material ştiinţific intitulat „Impactul
pandemiei asupra educaţiei” în cadrul conferinţei ştiinţifice internaţională cu





Cursuri
de perfecţionare














genericul: „Condiţii pedagogice de optimizare a învăţării în post criză
pandemică prin prisma dezvoltării gândirii ştiinţifice”. Organizator –
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău;
2021 Participant cu prezentare de material ştiinţific în cadrul conferinţei
ştiinţifice naţionale cu genericul „Cercetarea în psihologie şi ştiinţe ale
educaţie: provocări, perspective. În memoriam prof. Nicolae Bucun”.
Organizator – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Republica Moldova;
2021 Participant cu prezentare de material științific în cadrul Conferinței
științifice națională cu participare internațională cu genericul: „Practici
naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul
provocărilor societale”, 17.11.2021.
2010 Absolvent al cursurilor de instruire în cadrul școlii de vară cu genericul
„Provocările istoriei ca știință și disciplină de învățământ la începutul
mileniului trei”, orașul Oradea, România. Organizator – Academia Română în
parteneriat cu Centrul de Studii Transilvane şi Guvernul României;
2013 Absolvent al cursurilor de instruire cu genericul: „Integrarea profesională
în funcția publică”. Organizator - Academia de Administrare Publică pe lângă
Președintele Republicii Moldova;
2014 Absolvent al cursurilor de instruire cu genericul: „Exercitarea atribuțiilor
de serviciu în funcția publică”. Organizator - Academia de Administrare
Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova;
2015 Absolvent al modulului de instruire cu genericul: „Îmbunătățirea
comunicării publice”, organizat de către Ministerul Economiei al Republicii
Moldova în parteneriat cu Uniunea Europeană;
2019 Absolvent al atelierului de instruire cu genericul: „Transferul tehnologic
prin transdisciplinaritate și interdisciplinaritate asigurat de managementul
eficienței la nivel instituțional”, organizat la Chişinău de către Direcţia
Generală Educaţie, Tineret şi Sport a municipiului Chişinău;
2021 Absolvent al seminarului metodologic de formare cu genericul:
„Perspective de reconfigurare a procesului de învăţare din învăţământul
general”. Organizator – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Republica
Moldova în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al
Republicii Moldova;
2021 Absolvent al programului de perfecţionare cu genericul: „Codul
Administrativ şi Legalitatea Actelor”. Organizator – Centrul de Formare
APSAP, Bucureşti, România;
2021 Absolvent al programului de perfecţionare cu genericul: „Comunicarea
în Administraţia Publică”. Organizator – Centrul de Formare APSAP,
Bucureşti, România;
2021 Absolvent al programului de perfecţionare cu genericul: „Sistemul de
Control Intern / Managerial”. Organizator – Centrul de Formare APSAP,
Bucureşti, România.

Publicaţii ştiinţifice

1. Membru al colegiului de redacţie pentru editarea lucrării ştiinţifice „Metode
ale cercetării ştiinţifice a fenomenului juridic”, editată în cadrul Universităţii
Libere Internaţionale din Moldova, anul 2012.
2. Articol ştiinţific: „Scopul ştiinţei, explicaţiile lui K. Popeer. Importanţa
metodologică”, publicat în cadrul lucrării ştiinţifice „Metode ale cercetării
ştiinţifice a fenomenului juridic”, pag. 107. ULIM, 2012;
3. Articol ştiinţific: „Importanța conceptului de leadership în contextul
administrației publice”, publicat în revista metodico-științifică trimestrială
Administrarea publică, pag.74, Chișinău, 2017;
4. Articol ştiinţific: „Kaizen – un pas spre schimbare şi progres”, publicat în
revista metodico-științifică trimestrială Administrarea publică, pag. 468.
Chișinău, 2018;
5. Articol ştiinţific: „Specificul implementării sistemului Kaizen în educaţie”,
publicat în lucrarea „Învăţământul superior: tradiţii, valori, perspective:
materialele conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională din
27-28 septembrie 2019”, volumul III, ştiinţe socio-umanistice şi didactica
ştiinţelor socio-umanistice, pag. 39. Chişinău, 2019;
6. Articol ştiinţific: „Competenţa cadrului didactic în predare”, publicat în
cadrul materialelor ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, pag. 188.
Chişinău, 2021;
7. Articol ştiinţific „Modernizarea administraţiei publice locale prin
descentralizare”, publicat în cadrul lucrării ştiinţifice a Academiei de
Administrare Publică, Chişinău, 2021, pag. 149;
8. Articol ştiinţific „Importanţa educaţiei incluzive în dezvoltarea copilului”,
publicat în iunie 2021, în cadrul volumului de lucrări ştiinţifice a Universităţii
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău;
9. Articol ştiinţific „Ipostaze ale managementului formării continue a cadrelor
didactice”, publicat în cadrul materialelor ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe
ale Educaţiei, Chişinău, 2021;
10. Articol ştiinţific „Impactul pandemiei asupra educaţiei”, publicat în iunie
2021, în cadrul volumului de lucrări ştiinţifice a Universităţii Pedagogice de
Stat „Ion Creangă” din Chişinău, pag. 304;
11. Articol științific „Managementului formării continue a cadrelor didactice”,
publicat în noiembrie 2021, în cadrul volumului de lucrări ştiinţifice a
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Articol
prezentat la Conferința științifică națională cu participare internațională cu
genericul: „Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor
didactice în contextul provocărilor societale”, 17.11.2021.

Activităţi de voluntariat 2021 Voluntar al Centrului Academic Internaţional Eminescu din Chişinău, în cadrul
și culturale programului estival „Provocarea verii”;
2019-2020 Voluntar al Centrului Municipal de Tineret Chişinău, Republica
Moldova. Responsabil pentru instruirea elevilor și studenților în domeniul
managementului japonez şi managementul timpului;
2021-prezent Membru al Societăţii Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, filiala
Mureş, România.
1.
2.
3.
4.

Experiență profesională
2011-2013 Controlor gospodărie gaze în cadrul companiei Chişinău-Gaz, Moldova-Gaz;
2013 Specialist principal în cadrul Serviciului e-Transformare a Agenției Turismului a Republicii Moldova
(instituţie publică subordonată Guvernului Republicii Moldova);
2013-2014 Profesor de istorie şi diriginte de grupă în cadrul Școlii profesionale nr.8 din Chișinău, Republica
Moldova;
2014-2015 Specialist principal în cadrul Serviciului relații cu publicul a Agenției Apele Moldovei (instituție
publică subordonată Ministerului Mediului al Republicii Moldova);

5. 2015 Specialist principal în cadrul Serviciului de informare și comunicare cu mass-media a Agenției pentru
Protecția Consumatorilor (instituție publică subordonată Ministerului Economiei al Republicii Moldova);
6. 2015-2016 Consultant principal în cadrul Biroului comunicare și relații cu presa al Prim-ministrului,
Cancelaria de Stat, Guvernul Republicii Moldova;
7. 2017-2018 Formator în cadrul companiei japoneze Fujikura Automotive MLD;
8. 2018 Specialist relaţii publice şi comunicare al I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal Nr.1 din Chișinău,
Republica Moldova;
9. 2018-2019 Manager (responsabil pe informații şi reclamă), profesor de educația civică, istorie şi oratorie în
cadrul Instituției Private de Învățământ EXCELSIS din Chişinău, Republica Moldova;
10. 2018-2019 Realizator şi prezentator al rubricii „Tezaurul Vorbirii” de la Radio Vocea Speranţei, Republica
Moldova;
11. 2019-2020 Profesor de istorie, educaţia civică, dezvoltare personală şi oratorie în cadrul Gimnaziului nr.67
din oraşul Sîngera, Republica Moldova;
12. 2020 Profesor de istorie, educație pentru societate, arta comportamentului moral, integrare europeană pentru
tine și oratorie în cadrul Liceului Teoretic cu Profil de Arte „Elena Alistar” din Chişinău, Republica Moldova;
13. 2019-2020 Preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, cultură, tineret, sport, protecţia socială a populaţiei,
sănătate şi familiei a Consiliului orăşenesc Sîngera, Republica Moldova;
14. 2019-2021 Ales local, consilier orăşenesc, consilier al oraşului Sîngera, municipiul Chişinău, Republica
Moldova;
15. 2019-prezent CoFondator şi preşedinte al Institutului de Management Japonez din Republica Moldova;
16. 2021-prezent Profesor de istorie şi religie, educaţie socială, diriginte, în cadrul Şcolii Gimnaziale „Omega”
din municipiul Târgu Mureş, România;
17. 2021-prezent Profesor de religie în cadrul Şcolii Gimnaziale Omega-Nazna, din comuna Sâncraiu de Mureș,
România.
Aptitudini şi competenţe personale
Limbi cunoscute Română, rusă.
Competenţe şi abilităţi
sociale





Responsabilitate, perseverenţă, comunicare eficientă;
Spirit creativ și analitic, interes pentru autodezvoltare continuă;
Capacitate de asimilare a noilor informații.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice





Capacitate de organizare, elaborare şi implementare a proiectelor;
Discreţie, capacitate de analiză şi sinteză, elaborare de documente;
Formarea copiilor şi adulţilor.

Competenţe şi aptitudini Microsoft Office (Word, Excel); Internet Explorer; Administrarea paginilor web,
de utilizare a crearea acestora; Power Point; Photo Mecanic, etc.
calculatorului

