Prof. univ. dr. Niculae Feleagă
(9 februarie 1947 – 8 noiembrie 2017)

În ziua de 8 noiembrie 2017 a trecut la cele veşnice domnul profesor universitar doctor Niculae
Feleagă. Prof. univ. dr. Feleagă a reprezentat un deschizător de drumuri în contabilitatea
românească, fondator al unei şcoli de contabilitate şi un model de universitar, un autodidact,
pedagog, avangardist şi un suflet mare.
Prof. univ. dr. Niculae Feleagă s-a născut la 9 februarie 1947 în Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi. A
absolvit în 1970 Facultatea de Contabilitate din ASE Bucureşti, iar în anul 1980 a primit titlul de
doctor în contabilitate. În perioada 1991-1992 a urmat cursul de studii aprofundate în ştiinţe de
gestiune din cadrul Universităţii Paris IX Dauphine.
A început cariera didactică în ASE în anul 1970 şi a fost profesor invitat pentru activităţi de predare
la Universitatea din Setif, Algeria (1982-1985), Université de Pau, Franţa (1993), INTEC Paris,
Franţa (1997-2000) şi Université Pierre Mèndes, Grenoble, Franţa (2009). Din aceste experienţe
internaţionale a adus acasă un stil de predare pe care l-a insuflat şi discipolilor săi. A scris numeroase
cărţi şi articole prin care a fost mereu cu un pas înaintea timpurilor, căutând, acceptând provocarea
necunoscutului, mereu în spiritul ideilor reformiste.
Pe lângă pasiunea, respectul şi consideraţia pentru amfiteatru, Profesorul Feleagă a fost
vicepreşedinte al CECCAR (1993-1996 şi 2004-2007), şef de catedră (1994-1996 şi 2000-2008),
prodecan (1990-1993) şi decan al Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune (1996-2000).
În aceste poziţii, Profesorul Feleagă a impus un puternic curent de reformă în contabilitatea
românească, ceea ce a condus la o pregătire mai bună a studenţilor şi profesioniştilor contabili,
influenţând astfel pozitiv cariera multor generaţii. A respectat mereu valorile, a descoperit talente şi
le-a cultivat, a încurajat mereu şi „a dat aripi” tinerei generaţii. A primit numeroase premii şi
distincţii pentru activitatea sa didactică, de cercetare şi administrativă.
A fost şi va rămâne pentru mulţi dintre noi un deschizător de drumuri, un mentor şi un model de
pedagog, de cercetător, de PROFESOR. Ne înclinăm cu respect şi pioşenie în faţa amintirii
PROFESORULUI FELEAGĂ!
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

