
LAUDATIO 

în onoarea profesorului universitar doctor GHEORGHE PĂCURARIU 

cu ocazia decernării titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA 

 

Stimată doamnă Rector, 

Onoraţi membri ai Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 

Distinşi invitaţi, 

 

Constituie pentru mine o onoare în acelaşi timp o mare bucurie ca, împreună cu Comisia de 

Analiză instituită de către Biroul Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, să prezint în plenul 

Senatului elementele semnificative ce caracterizează personalitatea profesorului universitar doctor 

GHEORGHE PĂCURARIU, căruia universitatea îi decernează titlul academic de DOCTOR 

HONORIS CAUSA. 

În această perioadă România a intrat de aproape 1 an în marea familie a naţiunilor Uniunii 

Europene şi, la fel de important, în Aria Europeană a Învăţământului Superior. 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad – centru de învăţământ superior, cercetare, cultură şi 

religie ce se afirmă continuu în plan didactic şi ştiinţific, deschis în acelaşi timp spre lumea academică 

din afara lui – este conştientă de înalta responsabilitate ce îi revine în îndeplinirea misiunii de a forma 

generaţii de absolvenţi care să probeze competenţa profesională pe piaţa internă şi europeană a 

muncii. 

Drumul ascendent al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a fost şi este marcat de existenţa 

unor personalităţi ce au desfăşurat o activitate didactică, ştiinţifică şi managerială deosebit de 

fructuoasă în cadrul intern şi extern al instituţiei, împărtăşind din valoroasa lor experienţă şi 

constituind modele pentru actualul corp didactic şi studenţi. Printre aceştia se numără şi domnul 

profesor universitar doctor Gheorghe Păcurariu – până de curând şef de catedră şi  

ex-Rector al universităţii – căruia Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a hotărât să i se 

decerneze înaltul titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA. 

Ştiu că a durat ceva mai mult decât de obicei – însă, cum se spunea odinioară „condiţiile 

înfăptuirii nu erau coapte”. Istoria nu uită, „faptele înaintaşilor rămân fapte” şi momentul aniversar a 

sosit... Şi cum se spune, „nu atitudinile ne aleg pe noi, ci noi le alegem pe ele”, cred că profesorul 

Gheorghe Păcurariu face parte dintre acele persoane care şi-au ales atitudinea, realizând cariera 

didactică şi vocaţia împlinirii sale. 

Profesorul Gheorghe Păcurariu îmi este cunoscut şi ne este cunoscut tuturor, prin ceea ce a 

înfăptuit în această universitate, şi nu numai, în calitate de pedagog şi formator al multor generaţii de 

elevi, studenţi, doctoranzi şi de cadre didactice universitare, dar şi în calitate de manager abil şi 

competent. 

Despre activitatea complexă, cu rezultate remarcabile, a domnului prof.univ.dr. Gheorghe 

Păcurariu se pot spune foarte multe, dar acest moment festiv mă obligă să rezum bogata informaţie de 

care dispun la următoarele. 

Născut la 13 mai 1937 în localitatea Cuvin, judeţul Arad,  

domnul profesor Gheorghe Păcurariu, după absolvirea Şcolii Medii Tehnice de Comerţ – Arad (1955), 

se înscrie la Institutul de Ştiinţe Economice – Bucureşti, de la care obţine Diploma de Licenţiat al 

Facultăţii de Comerţ, Specializarea Merceologia produselor industriale cu rezultate foarte bune. A 

obţinut în 1982 titlul ştiinţific de doctor în economie, specializarea Comerţ la Academia de Studii 

Economice din Bucureşti. 

Cunoaşterea personalităţii domnului Gheorghe Păcurariu începe cu aproape trei decenii în 

urmă, pe când îşi desfăşura doctoratul în cadrul Catedrei de Merceologie în care activam la acea dată. 

Purta în sine un aer distins şi plăcut, tânăr, vesel când ambientul îi oferea ocazia şi serios în relaţiile cu 

colegii, în comunicarea ştiinţifică, stăpân pe el şi pe materia pe care o profesa – Merceologia – 

enciclopedică, atrăgătoare, interesantă şi grea în acelaşi timp, dar pentru care avea darul să o prezinte 

pe înţelesul elevilor şi în continuare al studenţilor. 

După o îndelungată experienţă profesională şi cu funcţii de conducere la Grupul Şcolar 

Comercial Arad (director şi director adjunct), domnul Păcurariu îşi începe în 1993 cariera academică 



în calitate de conferenţiar universitar la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Drumul ascendent al 

domnului Păcurariu continuă cu obţinerea titlului de profesor universitar în anul 1998 la aceeaşi 

universitate şi culminează cu deţinerea funcţiei de rector al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad în 

legislatura 1996-1999. Ca semn de apreciere a deosebitelor sale calităţi organizatorice şi de 

comunicare în relaţia cu cadrele didactice şi studenţii, profesorul Gheorghe Păcurariu s-a aflat în 

postura de şef de catedră în perioada 2000-2007. 

Domnia sa este fără îndoială una din persoanele ce stau la loc de frunte în Galeria „Grands 

Hommes” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad: personalitate complexă, valoros profesor 

universitar şi om de ştiinţă, mentor desăvârşit prin exemplu, simţ etic, dăruire şi acţiune. Mărturie în 

acest sens sunt numeroasele şi valoroasele cărţi – 23 la număr, din care 14 în calitate de unic autor, 

lucrări ştiinţifice elaborate la nivel naţional şi internaţional (25) şi cercetări cu caracter ştiinţific-

aplicativ (8) ale domnului profesor, realizate cu pasiunea şi devotamentul lucrului bine făcut. Dintre 

acestea menţionăm: „Textile neaprinzibile în industria hotelieră”, Editura Tehnică, 1982; 

„Merceologie” – Manual, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994, ISBN; „Merceologie”, 

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, 2002, la toate acestea şi la altele coautor; Economia comerţului 

(1991); Marketing (1993); Merceologie (1996 şi 2009) şi altele ca unic autor. 

Dintre numeroasele articole şi studii publicate în reviste de specialitate sau colecţii (22) se 

disting: „Efectele terapeutice antireumale ale triboelectricităţii fibrelor policlorvinilice” (Colecţia 

Lucrări Ştiinţifice ale ASE Bucureşti, 1980); „Evoluţia conceptului de produs” (1993); „Argument 

pentru organizarea unui compartiment de marketing la Societatea ARBEMA – Arad” 1994; 

„Propuneri privind orientarea structurii reţelei comerciale în centrul comercial al Aradului”, 1991; 

„Şocul marketingului în pregătirea inginerilor”, 1992; „Dimensionarea învăţământului superior în 

zona de atracţie a Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 1994; „Ipostazele produsului în circuitul 

economic”, 2000, ş.a. 

La toate acestea se adaugă o serie de contracte de cercetare la care domnul profesor Gheorghe 

Păcurariu a participat (8) începând cu anul 1979 şi până către sfârşitul mileniului 2. Demne de 

menţionat sunt şi manifestările pe plan internaţional la care domnia sa a participat: Padova – Italia 

1994 şi 1996; Seged – Ungaria, 1997; Programul TEMPUS – Franţa, 1999; Milocer – Muntenegru, 

Iugoslavia, 1995. 

În calitate de Rector al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad  

(1996-1999) şi în continuare a militat şi susţinut introducerea în Curricula Facultăţii de Ştiinţe 

Economice a unor discipline legate de extinderea marketingului în domeniul serviciilor (de comerţ, 

turism, financiar – bancar) sau a instrumentării calităţii în organizaţii (Managementul calităţii şi 

înregistrarea costurilor calităţii în contabilitate). 

Cariera didactică, ştiinţifică şi managerială a domnului profesor doctor Gheorghe Păcurariu a 

fost însoţită şi completată prin participarea în o serie de Organizaţii şi Asociaţii: membru al AGER şi 

Preşedinte al Filialei Arad (1996-2000); membru al Asociaţiei Române de Marketing – AROMAR din 

1992 şi vicepreşedinte al Filialei Arad (1992-2000) şi altele. 

Excelenta activitate a profesorului Gheorghe Păcurariu s-a remarcat şi prin domeniile de 

excelenţă pe care le-a abordat şi la care a participat în cariera sa: 

 Managementul calităţii mărfurilor şi serviciilor; 

 Merceologia produselor textile; 

 Marketingul bunurilor de consum final; 

 19 participări în comisii de acordare a titlului de doctor în economie. 

Şi ca un corolar al bogatei activităţi în învăţământ şi cercetare a primit distincţia: Ordinul 

„Meritul pentru învăţământ” în grad de ofiţer – Decretul nr.1097 din 10 decembrie 2004 publicat în 

Monitorul Oficial al României nr.1181 din 13 decembrie 2004. 

Fin psiholog, profesorul Gheorghe Păcurariu a ştiut să atragă tânărul auditoriu universitar atât 

prin actualitatea şi valoroasele informaţii profesionale, cât şi prin trezirea curiozităţii ştiinţifice, prin 

cultivarea sentimentului datoriei şi al dragostei faţă de muncă şi cultură. 

Adept al ordinei, promptitudinii şi echilibrului, de la distinsul profesor se poate reţine faptul 

că, după înţelepciune, respect şi bunătate, munca trebuie să rămână chintesenţa vieţii. 



Conferirea înaltului titlu de „DOCTOR HONORIS CAUSA” al Universităţii „Aurel Vlaicu” 

din Arad domnului profesor universitar doctor Gheorghe Păcurariu reprezintă o cinstire a laborioasei 

sale activităţi şi o cinste pentru comunitatea academică a universităţii. 

 

6 decembrie 2007   Prof.univ.dr. ION DIACONESCU 

    Academia de Studii Economice Bucureşti 

 


