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LAUDATIO PROFESOREM 

Prof. Univ. Dr. Mihai RISTEA 
- în semn de preţuire la împlinirea vârstei de 75 ani - 

 
 

Evidenţierea unei personalităţi ştiinţifice din domeniul universitar şi ştiinţific este un privile-
giu, dar acest fapt este extrem de necesar, deoarece omul şi profesorul universitar Mihai Ristea 
reprezintă un etalon de valoare autentică, o personalitate ştiinţifică şi didactică de excepţie, un 
unicat, a cărui preţuire şi valoare sunt unanim recunoscute de comunitatea academică a dome-
niului contabilitate şi de profesioniştii contabili. 

Evidenţiem o personalitate puternică, un model de profesionalism, un om minunat, devo-
tat, implicat cu pasiune şi multă putere de muncă, dedicat carierei universitare, didactice şi ştiin-
ţifice, care a obţinut pe parcursul a peste 40 de ani de activitate rezultate de excepţie, pentru 
care merită toată lauda. 

Mulţumim cu distincţie şi naturaleţe Domnului Profesor Mihai Ristea pentru că ne-a în-
văţat cum să învăţăm contabilitate, pe drumul costisitor de a obiectiva în şi pentru oameni para-
digma ADEVĂRULUI CONTABIL. Mulţumim cu sinceritate că am învăţat să facem eforturi pen-
tru a reproduce adevărul contabilităţii cu fidelitate, mulţumim pentru adevărul – distincţie şi pen-
tru modelul de diferenţiere constructivă a adevărului realitate. 

Dacă realitatea absolută este independentă de oameni şi locuri, modelul adevărului conta-
bil are în Profesorul Mihai Ristea o marcă inconfundabilă de discurs şi o reprezentare fidelă de 
sorginte nobilă, spirituală. 

Mulţumim, Domnule Profesor, pentru toate preocupările Dumneavoastră, esenţiale şi 
permanente în spaţiul contabilităţii autentice, mulţumim pentru preocuparea exemplară de 
sacrificiu necesar de dragul contabilităţii, mulţumim că aţi contribuit la crearea unei adevărate 
Şcoli de cercetare contabilă cu deviza că adevărul contabilităţii nu este posesie exclusivă, nu 
poate fi dat, confundat sau trădat, dar trebuie cu necesitate în permanenţă căutat. 

Mulţumim pentru generozitatea convingerilor cu care aţi creat condiţii favorabile de acces 
la ştiinţă şi profesie unui număr impresionant de oameni adevăraţi care slujesc contabilitatea cu 
pasiune şi devotament, prin criteriile judecăţii adevărate, urmând îndemnurile unui mare profe-
sor. 

Mulţumim Domnului Profesor Ristea pentru ilustrarea exemplară a modelului Ristea, 
pentru că aţi adăugat sens şi semnificaţie efortului spiritului uman de a defini, valoriza şi aprecia 
contabilitatea, ca adevăr autentic şi ca posibilitate de judecare încununată totdeauna de succes. 
Mulţumim că am primit totdeauna lecţiile folositoare, iar Dumneavoastră aţi considerat că pre-
darea şi învăţarea contabilităţii nu umple doar simple vase şi goluri, ci modelează conştiinţe, iar 
şlefuirea substanţială şi unică a discursului a presupus apropiere umană, înţelegere, identitate 
şi nobleţe spirituală. 
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Mulţumim că aţi avut curaj să operaţi cu distincţie critică, între sintagma “fiecare cu ade-
vărul său” şi sintagma “fiecare cu opiniile sale”, pentru a selecta calitativ opinii, adevăruri pretin-
se, adevăruri certificate şi convingeri. 

Mulţumim pentru concordanţă, corespondenţă şi adecvare în calificarea adevărului ca pro-
prietate a limbajului şi discursului Dumneavoastră, pentru arta şi măiestria verificării minuţioase 
a adevărului contabil. 

Domnul Profesor Doctor RISTEA MIHAI s-a născut la 14.07.1939 în oraşul Segarcea, 
judeţul Dolj. 

I. Activitatea didactică 

A absolvit, cu diplomă de merit, în anul 1962, Facultatea de Finanţe, Credit şi Contabilitate 
de la Academia de Studii Economice Bucureşti. După absolvirea facultăţii a funcţionat ca prepa-
rator la Catedra de Contabilitate Generală, ocupând succesiv funcţiile de asistent, lector, confe-
renţiar şi profesor universitar.  

Începând cu anul universitar 2009-2010 a fost pensionat pentru limită de vârstă şi îndepli-
neşte calitatea de profesor consultant la Catedra de Contabilitate, Audit şi Control de Gestiune. 

Domnul Prof. Dr. Ristea Mihai a dobândit titlul ştiinţific de Doctor în economie în iulie 1971, 
iar începând cu anul 1990 a fost numit Conducător ştiinţific de doctorat, specialitatea contabili-
tate. 

Specializări şi perfecţionări în domeniul universitar şi ştiinţific: 

 The Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 
 REPARIS 
 Specializare la Institut Superior de Gestion ISG Paris – mai 1993 
 Specializare la Fachhoschule Bochum Germania – calculaţia şi managementul prin 

costuri 
În toată perioada universitară a predat disciplinele: “Bazele contabilităţii”, “Contabilitate fi-

nanciară”, “Contabilitate aprofundată”, “Contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor”, “Meto-
de şi politici contabile”, “Teorie contabilă şi raportare financiară”, “Standarde Internaţionale de 
Raportare Financiară”, “Contabilitatea afacerilor”, “Reglementări şi practici contabile specifice”, 
“Contabilitate şi fiscalitate”. 

Activităţile didactice desfăşurate s-au caracterizat prin concreteţe, relevanţă, fundamen-
tare teoretică şi aplicabilitate. Totodată, nu au lipsit problematizările pentru a genera întrebări, 
soluţii şi idei la nivelul subiecţilor instruiţi. Discursul profesional a fost centrat pe analiza conta-
bilităţii în 3 ipostaze – ceea ce este, ceea ce trebuie să fie şi ceea ce nu este. 

II. Contribuţii ştiinţifice reprezentative 

S-au concretizat prin publicarea a 64 manuale şi lucrări de specialitate, peste 452 articole 
şi studii publicate în revistele de specialitate, 2 articole ISI, 2 articole publicate în baze de date 
indexate internaţional, precum şi numeroase comunicări în cadrul unor simpozioane ştiinţifice. 
Începând cu anul 1990 şi până în prezent are o contribuţie ştiinţifică recunoscută şi apreciată 
pozitiv la elaborarea şi promovarea tuturor reglementărilor contabile din România, precum şi la 
cea de membru în Comitetul de Revizuire în procesul de traducere IFRS în ţara noastră. În acti-
vitatea universitară a militat şi a reuşit să delimiteze şi să creeze noi discipline ale contabilităţii, 
cu deosebire în planurile de învăţământ ale cursurilor master. Sunt semnificative în acest sens 
disciplinele de “Teorie contabilă şi raportare financiară”, “Standarde Internaţionale de Raportare 
Financiară”, “Contabilitatea afacerilor”, “Reglementări şi practici contabile specifice”. Aşa cum 
se apreciază în mai multe lucrări de specialitate, dar şi în practicile contabile bune, cartea uni-
versitară scrisă de Profesorul Mihai Ristea poate fi recunoscută ca referenţial pentru şcoala de 
contabilitate din ţara noastră. 
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Sunt de remarcat contribuţii ştiinţifice ale autorului cu privire la analiza raporturilor dintre 
contabilitate şi fiscalitate, libertate şi conformitate în contabilitate, prudenţă şi agresivitate în tra-
tamentele contabile, contabilitatea între funcţia de decontare gestionară şi cea managerială. 

III. Prestigiul profesional şi ştiinţific 

Pe parcurs, începând cu anul 1990, Domnul Profesor RISTEA MIHAI a îndeplinit funcţiile 
de Decan al Facultăţii de Contabilitate – între 1990 şi 1996, prorector ASE între 1996 şi 1999, 
şi pe cea de şef de catedră, Catedra de Contabilitate, Audit şi Control de Gestiune între anii 
2000-2008. 

Membru al asociaţiilor profesionale: membru Asociaţia Română de Contabilitate, ex-
pert contabil şi Vicepreşedinte CECCAR, membru ales şi delegat CECCAR în Consiliul de 
Supraveghere a Auditului Statutar, Membru CNATDCU la Ministerul Educaţiei şi Cerce-
tării, comisia de atestare a titlurilor universitare, Reprezentant al mediului academic în 
consilierea standardelor şi reglementărilor contabile aprobate de Consiliul Contabilităţii 
şi Raportării Financiare, Participant la Programul Băncii Mondiale de îmbunătăţire a con-
tabilităţii din România, Participant la Programul Naţional de Devoltare Economico Socială 
a României, iniţiat în 1990, membru şi Vicepreşedinte al Colegiului Consultativ al Conta-
bilităţii, Ministerul Finanţelor Publice. 

Recunoaştere ştiinţifică şi profesională: 

 Conferenţiar Universitar Evidenţiat, titlu acordat de Ministerul Educaţiei şi Învăţămân-
tului în iulie 1989 

 Ordinul “Meritul pentru învăţământ în grad de Comandor”, acordat prin Decret1 al Pre-
şedintelui 

 Diploma “Opera Omnia”, pentru întreaga activitate în domeniul cercetării stiinţifice eco-
nomice 

 Diploma “Georgescu Röengen” – 2 diplome, pentru cercetare ştiinţifică în cadrul proiec-
telor finanţate de organisme naţionale sau internaţionale 

 “Diploma de Laudă” – 3 diplome, pentru cercetare ştiinţifică 
 Titlul “Meritul publicistic”, pentru activitate editorială specifică, Editura Tribuna Econo-

mică 
 Diploma “VIRGIL MADGEARU”, acordată de Academia de Studii Economice Bucureşti, 

în anul 2013, cu ocazia împlinirii a 100 ani de la crearea Academiei, ca semn de recunoaştere, 
pentru a onora personalitatea Profesorului Mihai Ristea, care a contribuit la promovarea valo-
rilor învăţământului şi ştiinţei economice. Senatul Academiei de Studii Economice a acordat Di-
ploma “Virgil Madgearu” domnului Profesor Universitar Doctor Emerit Mihai Ristea pentru urmă-
toarele realizări: modalitatea exemplară prin care a contribuit la formarea profilului complex al 
Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, îmbinând teoria normativă şi ştiinţa cu 
practica profesiei contabile; activitate didactică susţinută din anul 1962 până în prezent la 
disciplinele – Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Contabilitate aprofundată, Contabi-
litate de gestiune şi calculaţia costurilor, Metode şi politici contabile, Teorie contabilă şi 
raportare financiară, Contabilitatea afacerilor, Reglementări şi practici contabile specifice, 
Contabilitate şi fiscalitate – o remarcabilă activitate de cercetare ştiinţifică, incluzând 64 de cărţi, 
monografii, cursuri universitare şi culegeri de probleme, peste 452 de articole în reviste din ţară 
şi din străinătate, peste 120 de comunicări la simpozioane ştiinţifice, dintre care 19 la 
manifestări ştiinţifice internaţionale, 15 contracte de cercetare ca membru, 7 contracte de 
cercetare ca director, DECAN al Facultăţii de Finanţe, Credit şi Contabilitate (1990-1996), 
Prorector ASE (1996-1999), ŞEF al Catedrei de Contabilitate, Audit şi Control de Gestiune 

                                                 
1 Decretul nr. 1.097/10.12.2004 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul pentru Învăţământ (M.O. nr. 1.181/ 

13.12.2004) 
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(2000-2008), Conducător de Doctorat în domeniul Contabilitate din anul 1990, Profesor 
universitar emerit. 

În continuare prezentăm selectiv câteva aprecieri şi reflecţii cu privire la valoarea profe-
sională şi ştiinţifică a domnului profesor universitar emerit doctor Ristea Mihai: 

 Profesorii universitari doctori Pavel Năstase şi Ion Gh. Roşca, coordonatori ai lu-
crării “Academia de Studii Economice din Bucureşti – un secol de existenţă”, Editura ASE, Bu-
cureşti, 2013, evidenţiază “Profesorul Mihai Ristea a fost în perioada 1990-1993 Decan al 
Facultăţii de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, iar în perioada 1993-1996 Decan al Facultăţii de 
Gestiune şi Contabilitate. A absolvit Facultatea de Contabilitate ASE în 1962 cu Diplomă de me-
rit, fiind repartizat ca preparator la Catedra de Contabilitate. În anul 1971 a susţinut Doctoratul 
în Contabilitate. Pe parcursul activităţii universitare a fost Decan (1990-1996), Prorector ASE 
(1996-2000) şi Şef al Catedrelor de Contabilitate şi respectiv Contabilitate, Audit şi Control de 
Gestiune (2000-2008). A deţinut calitatea de profesor consultant al unor foruri legislative şi pro-
fesionale (Ministerul Finanţelor, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi Colegiul 
Consultativ al Contabilităţii – Vicepreşedinte). Este membru fondator şi Vicepreşedinte 
CECCAR, precum şi membru fondator al Asociaţiei Române de Contabilitate (ARC). S-a remar-
cat prin deţinerea unor funcţii importante în organisme profesionale, precum şi prin contribuţia-
cheie la reformarea contabilităţii din România. Pentru activitatea sa a primit numeroase distinc-
ţii, dintre care menţionăm: Diploma Opera Omnia pentru întreaga activitate în domeniul cercetă-
rii ştiinţifice, Diploma Nicholas Georgescu Röengen pentru cercetarea ştiinţifică în cadrul proiec-
telor finanţate de organisme naţionale şi internaţionale, Diploma de Laudă pentru cercetare 
ştiinţifică, Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Comandor, Diploma de Excelenţă pentru 
întreaga activitate, titlul de Profesor Universitar Emerit pentru excelenţă didactică şi de cerce-
tare în domeniul ştiinţelor economice. Este autor şi coautor al unor cărţi de referinţă în domeniul 
contabilităţii, dintre care amintim: “Bilanţul în gestiunea patrimoniului”, Editura Academiei Ro-
mâne, Bucureşti, 1989, “Noul sistem contabil din România”, Editura Cartimex, Bucureşti, 1994, 
“Libertate şi conformitate în standardele şi reglementările contabile”, Editura CECCAR, Bucu-
reşti, 2012.”. 

 Profesor universitar doctor Puchiţă Victor în lucrarea “O viaţă dedicată învăţământu-
lui universitar şi cercetării ştiinţifice în domeniul contabilităţii”, Editura ASE, Bucureşti, 2008 – 
apreciază că “Profesorul univ. dr. Mihai Ristea este un mare profesor de contabilitate, care, în 
calitate de Prorector, Decan şi Şef de Catedră în Academia de Studii Economice s-a implicat cu 
rezultate dintre cele mai bune în managementul învăţământului universitar. Afirm fără nici o reţi-
nere, că poate fi aşezat de pe acum în galeria profesorilor mari de contabilitate din ţara noastră.”. 

 Profesor universitar doctor Niculae Feleagă şi profesor universitar doctor Ion 
Ionaşcu‚ în lucrarea “Contabilitate financiară”, 4 volume, Editura Economică, Bucureşti, 1993, 
apreciază că “realizarea reformei Contabilităţii româneşti nu ar fi fost încheiată cu bine dacă 
specialiştii nu ar fi făcut apel la consilierea universitară. Aceasta s-a întruchipat prin prezenţa 
activă a câtorva profesori ai Catedrei de Contabilitate din Academia de Studii Economice, mai 
ales a profesorului Mihai Ristea, după părerea noastră, specialistul cel mai proeminent al Con-
tabilităţii Româneşti din ultimii zeci de ani.”. 

 În Dicţionarul Personalităţilor din România – biografii contemporane, editat de Ro-
manian Biographic Institute, ediţia 2011, Editura Anima, Bucureşti, 2011, la pagina 399 este ci-
tată personalitatea şi biografia domnului Profesor universitar doctor Ristea Mihai, vicepreşedinte 
CECCAR, născut la 14 iulie 1939 la Segarcea Dolj, căsătorit cu Angela Ristea, tatăl lui Andrei 
Ristea (născut în 1968), fiul lui Tudor şi Ştefania Ristea. A absolvit Facultatea de Finanţe şi 
Contabilitate ASE în 1962, iar în 1971 a devenit Doctor în economie, specialitatea contabilitate. 
Între anii 1962-1990 a parcurs toate treptele carierei universitare la ASE, Catedra de Contabi-
litate – preparator, asistent, lector, conferenţiar şi profesor. A fost profesor universitar doctor în-
tre anii 1990-2009, iar din anul 2009 şi în prezent este profesor consultant. Decan al Facultăţii 
de Finanţe, Credit şi Contabilitate între 1990-1996, Prorector ASE între anii 1996-1999. A publi-
cat 64 de cărţi de specialitate ca autor şi coautor, peste 460 de articole ştiinţifice, a participat 
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direct la realizarea, implementarea şi perfecţionarea noului sistem de contabilitate din România. 
Între publicaţiile reprezentative sunt citate “Bilanţul în gestiunea patrimoniului”, Editura Acade-
miei Române, Bucureşti, 1989; “Bazele contabilităţii”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucu-
reşti, 1995; “Managementul şi calculaţia costurilor”, Editura Teora, Bucureşti, 2006; “Contabilita-
tea afacerilor”, Editor Tribuna Economică, Bucureşti, 2008; “Prudenţă şi agresivitate în trata-
mentele contabile”, Editor Tribuna Economică, Bucureşti, 2009; “Contabilitatea societăţilor co-
merciale”, 2 volume, Editura Universitară, Bucureşti, 2009. Domnul Profesor doctor Mihai Ristea 
a fost premiat în anul 2004 cu Ordinul Naţional “Meritul pentru Învăţământ” în grad de Coman-
dor, a primit din partea ASE Diploma “Opera OMNIA” şi Diploma “Georgescu Röengen”, iar din 
partea Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România distincţia “Excelenţă pentru întreaga 
activitate”. În referinţele biografice domnul profesor Mihai Ristea precizează că are ca hobby 
lectura cărţilor şi scrisul. 

 Profesorul Vasile Răileanu, în calitate de Decan al Facultăţii de Contabilitate şi Infor-
matică de Gestiune, în lucrarea “Elite ale mediului universitar economic” – distincţii acordate de 
Asociaţia Facultăţilor de Economie din România în perioada 2005-2009, Editura Universităţii din 
Craiova, la pagina 69, apreciază elogios “activitatea universitară, lucrările ştiinţifice ale Domnu-
lui profesor Mihai Ristea, dar mai ales valoarea ştiinţifică a ideilor, soluţiilor şi rezolvărilor, pre-
cum şi modelele create. Lucrările şi cărţile publicate au o personalitate bine conturată, fiind cen-
trate pe probleme în măsură să contribuie la aprofundarea şi dezvoltarea teoriei şi practicii con-
tabile. Ele se disting prin adâncimea gândirii, inovaţie şi puterea de a nuanţa, acolo unde se 
pare că există numai comun. Totodată, sunt de reţinut contribuţiile ştiinţifice ale Profesorului 
Mihai Ristea cu privire la analiza raporturilor dintre contabilitate şi fiscalitate, libertate şi confor-
mitate în contabilitate, prudenţă şi agresivitate în tratamentele contabile, contabilitatea între 
funcţia de decontare gestionară şi cea managerială. (...) Întreaga activitate de cercetare ştiinţi-
fică a profesorului Mihai Ristea se înscrie în sintagma nu există ştiinţă decât în general, nu exis-
tă adevăr decât în particular, fiecare problemă se rezolvă pe măsură şi nu de-a gata.”. În lista 
studiilor publicate, cu caracter de noutate figurează un set publicat în Editura ASE – Colecţia 
Multimedia – studii în premieră pentru disciplina la Şcoala Doctorală “Teorie contabilă şi rapor-
tare financiară”. 

 Profesorul universitar doctor Emil Horomnea de la Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza din IAŞI în lucrarea “Dimensiuni ştiinţifice sociale şi spirituale în contabilitate – geneză, 
doctrină, normalizare, decizii”, Editura TipoMoldova, Iaşi, aduce mulţumiri speciale unui mare 
dascăl, domnul profesor universitar doctor Mihai Ristea, pentru amabilitatea de a scrie prefaţa 
cărţii, care prin conţinutul ei, onorează şi obligă deopotrivă “... după anul 1989 Catedrele univer-
sitare de specialitate au elaborat numeroase tratate, studii şi lucrări, prin care se realizează pro-
cesul de armonizare şi convergenţă a contabilităţii româneşti cu reglementările europene şi 
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Este cunoscută şi recunoscută în context 
contribuţia semnificativă a unor distinşi colegi de breaslă din centrele universitare Bucureşti, 
Cluj, Timişoara, Craiova şi nu numai. Despre Iaşi, modestia şi eleganţa demersului nostru ne 
obligă să nu vorbim noi. Altfel spus, nu poţi vorbi astăzi în România despre contabilitate şi pro-
fesia contabilă, fără a aminti, direct sau indirect, de numele unor personalităţi emblematice: 
Mihai Ristea, Niculae Feleagă, Vasile Răileanu, Marin Toma, Ion Horia Neamţu, Ana Morariu, 
Dumitru Matiş, Atanasiu Pop, Iacob Petru Pântea, Ion Ionaşcu ... în mod evident, lista noastră 
ar putea continua.”. 

 Profesorul Neculai Tabără de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din IAŞI, “deo-
sebită consideraţie pentru întreaga activitate domnului profesor universitar doctor în economie 
Mihai Ristea, promotor al contabilităţii româneşti actuale”. 

 Profesorii universitari Marius Dumitru Paraschivescu, Willi Păvăloaia, Florin 
Radu, Gabriela Fotache, Lucian Pătraşcu, Gabriela Daniela Bordeianu şi Oana Grosu de 
la Universitatea George Bacovia din Bacău, autori ai lucrării “Contabilitate – fundamente, 
aplicaţii, istorie şi personalităţi”, Editura Tehnopress, Bacău, “dedică această carte iluştrilor 
noştri dascăli şi autori luminaţi în ale contabilităţii – profesor universitar doctor docent Dumitru 
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Rusu, profesor universitar doctor Oprea Călin, profesor universitar doctor Mihai Ristea, profesor 
universitar doctor Aurel Cuciureanu”. 

 În Revista CAPITAL, numărul 14 din 8 aprilie 1994, se apreciază contribuţia remar-
cabilă a Profesorului Ristea Mihai la Reforma Contabilităţii şi la implementarea Noului Sistem de 
Contabilitate. 

 Profesorul universitar doctor Marin Toma, în lucrarea “Drumuri prin memoria profesi-
ei contabile”, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011, face următoarea dedicaţie personală “Domnu-
lui profesor universitar doctor Mihai Ristea, pentru contribuţia uriaşă la dezvoltarea Şcolii Româ-
neşti de Contabilitate, pentru contribuţia deosebită la crearea CECCAR, pentru sprijinul con-
stant la crearea profesiei contabile din România, pentru rolul constructiv şi obiectiv jucat în 
structurile de conducere ale CECCAR, pentru activitatea desfăşurată pentru realizarea acestei 
lucrări, cu urări de sănătate, viaţă lungă şi noi realizări în cadrul CECCAR”. 

Mulţumim, Domnule PROFESOR MIHAI RISTEA, ne asumăm caracterul moral al exi-
genţei modestiei posibilităţilor de a opera cu criteriul selecţiei, am trăit exigenţa vieţii extrem de 
colorate, avem puterea de a continua şi de a obiectiva ADEVĂRUL CONTABIL, dincolo de 
mândrie, constrângere sau prejudecată, înţelegem că selecţia adecvată a evidenţei binelui 
măsurat, din plăcere, putere, acţiune sau pasiune îi obligă pe toţi profesioniştii contabili care    
v-au cunoscut şi apreciat cu adevărat să nu ascundă nimic, să vă aprecieze sincer, să vă mulţu-
mească, dar să continue să dăruiască celorlalţi ceea ce au primit, ca semn al demnităţii asuma-
te şi ca privilegiu al libertăţii. 

 
 
 

La mulţi ani fericiţi, viaţă lungă, sănătate, putere, 
raţiune, voinţă, speranţă, încredere şi iubire! 


