
LAUDATIO 

Domnului Profesor universitar doctor NECULAI TABĂRĂ din cadrul Universității ”Al. I. Cuza” Iași, cu ocazia 

acordării de către Universitatea ”Danubius” din Galați a Titlului de Doctor Honoris Causa 

        Manifestările prilejuite de împlinirea a 20 de ani de la înființarea universității noastre, desfășurate în 

cadrul Conferinței Internaționale „Integrarea Europeană – Realități și Perspective” ediția a VII-a, ne oferă 

ocazia de a recunoaște excepționala personalitate academică, reputația și prestigiul științific, 

profesionalismul și ținuta morală a unui model uman și profesional al comunității academice românești și 

internaționale, profesorul universitar doctor NECULAI TABĂRĂ. Domnia sa este o personalitate care s-a 

remarcat printr-o bogată activitate didactică şi de cercetare în domeniul contabilității, care i-a adus un 

prestigiu ştiinţific recunoscut de întreaga comunitate academică din ţară şi europeană. 

        Este greu a cuprinde într-un cadru restrâns o personalitate, de aceea vom selecta doar câteva repere 

semnificative, care să definească activitatea domniei sale, în vederea acordării de către Universitatea 

”Danubius” din Galați a Titlului de Doctor Honoris Causa eminentului profesor şi om de ştiinţă, NECULAI 

TABĂRĂ, pentru remarcabilele sale contribuţii în domeniul Contabilității. 

Stimate domnule Președinte, 

Stimate domnule Rector, 

Stimaţi membri ai Senatului Universităţii Danubius, 

Distinşi oaspeţi, 

Doamnelor şi domnilor, 

        Asistăm astăzi la un eveniment deosebit, prin care Senatul Universității „Danubius” din Galaţi îşi 

exprimă admiraţia şi preţuirea faţă de un ilustru profesor şi om de ştiinţă. În acest context excepţional, ne 

face plăcere să oferim câteva repere biografice ale domnului profesor Neculai Tabără. Acesta s-a născut 

la data de 26 septembrie 1945 la Galați. În perioada 1959-1962 a avut rezultate de excepţie în cadrul 

Liceului „Vasile Alecsandri” din Galați, și a Liceului Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, 

în 1963, la care a urmat ultima clasă de liceu și unde și-a susținut și bacalaureatul. Domnia sa este 

absolvent al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiind șef 

de promoție și unde a avut dascăli remarcabili, precum profesorul Dumitru RUSU, părintele școlii ieșene 

de contabilitate. Obține titlul de doctor în Ştiinţe economice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

în 1984 sub conducerea ştiinţifică a Prof. univ. dr. Alexandru Bărbat. Își începe cariera universitară în anul 

1973 la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar în anul 

1995 devine profesor universitar doctor. 

        Cunoscător și admirator al culturii și lumii academice franceze a participat în dese rânduri la manifestări 

de o înaltă ținută științifică în Franța unde a popularizat tradiția școlii românești de contabilitate. A împărtășit 

entuziasmul științific al unor mari personalități precum Daniel Boussard, Jaques Richard, Henri Bouquin, 

Yvon Pesqueux și Bernard Colasse. 

        A efectuat un stagiu de cercetare în perioada ianuarie – iulie 1994 în cadrul programului TEMPUS la 

Université Paris - Sud şi Université Paris Dauphine. De asemenea, a participat la cursurile şi dezbaterile 

ştiinţifice organizate de Institut Français de Gestion Paris privind exigenţele reformei contabilităţii în 



România și la activităţile Laboratorului de Economie Socială (LES), privind domeniul Contabilităţii naţionale, 

din cadrul Universităţii Paris 1 – Sorbonne. Întors în țară cu spiritul impregnat de academismul francez al 

universităților Paris Dauphine și Paris 1 – Sorbonne a contribuit la modernizarea contabilității românești și 

la formarea a mii de specialiști. 

        De asemenea, a introdus în tainele cercetării contabile și a format personalitățile științifice a 33 de 

doctori în contabilitate începând cu 1997, an în care a obținut titlul de conducător de doctorat. 

        A fost și este o personalitate marcantă a asociației profesioniștilor contabili din România (CECCAR) 

dobândind calitatea de expert contabil în 1981. În această calitate a condus peste 800 de expertize în cele 

trei decenii de activitate profesională. Din 1990 este membru al Asociaţiei de Contabilitate Naţională – 

Paris, și din 1991 membru al Asociaţiei Franceze de Contabilitate (devenită în 1997 Asociaţia Francofonă 

de Contabilitate) și Membru fondator al Asociaţiei Profesorilor Români de Contabilitate (ARC) din 1994 şi 

vicepreşedintele al acesteia din 1996. 

        Activitatea didactică l-a condus pe tărâmul unor discipline ale științei contabilității precum: Bazele 

contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune, Audit financiar și Contabilitate naţională. 

        Activitatea de cercetare ştiinţifică a domnului profesor Neculai Tabără reprezintă o importantă 

componentă a operei sale. Palmaresul ştiinţific al profesorului universitar doctor Neculai Tabără include 46 

cărţi publicate în mai multe ediţii, în calitate de unic autor sau coautor, peste 70 de comunicări prezentate 

în cadrul unor conferințe naționale și internaționale şi 330 articole publicate în reviste de prestigiu precum: 

Revista "Tribuna Economică", Revista Finanţe Publice şi Contabilitate, Revista Contabilitatea, Expertiza şi 

Auditul Afacerilor, Revista Română de Statistică, Revista Audit financiar, Revista de Contabilitate. 

        A contribuit la popularizarea noutăților de ultimă oră în domeniul cercetării contabile prin traducerea 

în limba română a numeroase lucrări prestigioase ale autorilor de renume mondial cum ar fi Bernard 

Colasse sau Henri Bouquin. Rolul său sub acest aspect a fost recunoscut de profesorul Henri Bouquin, 

care în 2012 a scris studiul introductiv al cărții Profesorului Neculai Tabără intitulată „Actualități și 

perspective în contabilitate și control de gestiune”, carte publicată în colaborare cu profesorul universitar 

doctor Sorin Briciu. 

        De asemenea, Profesorul Neculai Tabără a participat la peste cincizeci de comisii de susținere a 

tezelor de doctorat în calitate de preşedinte, raportor sau membru. 

        Activitatea sa didactică și de cercetare este completată și cuprinde o importantă componentă de 

responsabilităţi ştiinţifice, dintre care amintim: membru în colegiul de redacţie sau în Comitetul ştiinţific 

internaţional al mai multor reviste, precum și Membru al Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili 

şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în perioada 1998 – 2000 şi din 2008 până în prezent. 

        În concluzie, considerăm că întreaga activitate a acestui strălucit reprezentant al şcolii românești de 

contabilitate exprimă seriozitatea şi profunzimea sa ştiinţifică, precum şi o mare corectitudine îmbinată cu 

o neobişnuită putere de muncă. Îl asigurăm de întreaga noastră admirație și gratitudine invitându-l să 

accepte să intre în comunitatea noastră academică, onorând astfel Universitatea „Danubius” din Galați. 

Considerăm că acordarea titlului de Doctor Honoris Causadomnului profesor Neculai TABĂRĂ de către 

Universitatea ”Danubius” este o binevenită recunoaştere şi o mare sărbătoare pentru întreaga comunitate 

academică gălăţeană. 

COMISIA DE ÎNTOCMIRE A LAUDATIO : 



Preşedinte, 

Conf. univ. dr. Andy Puşcă, Rector al Universităţii „Danubius” din Galaţi 

Membri: 

Conf. univ. dr. Rodica Pripoaie, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Univ. „Danubius” din Galaţi 

Prof. univ. dr. Yvon Pesqueux, Conservatoire National des Arts et des Metiers, Paris 

Prof. univ. dr. Adriana Tiron Tudor, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 

Prof. univ. dr. Doiniţa Ariton, Universitatea „Danubius” din Galaţi 

Prof. univ. dr. Sorin Briciu, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Lect. univ. dr. Florian Nuță, Universitatea „Danubius” din Galaţi 

 


