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Cuvânt 

la deschiderea ceremoniei de acordare a titlului de 

DOCTOR HONORIS CAUSA SOCIALIUM SCIENTIARUM 

al  Universității de Vest din Timișoara 

Domnului Profesor universitar doctor DINU MARIN, 

 

 

Stimate Domnule Profesor universitar doctor Dinu Marin, 

Stimați membri ai comunității academice,  

Stimați invitați,  

Dragi studenți,  

Onorat auditoriu, 

 

 În lumea în care trăim și ne desfășurăm activitatea, viața economică a devenit o 

componentă fundamentală, căreia îi dedicăm o mare parte din eforturile și timpul nostru. Este 

unul dintre motivele pentru care o înțelegere adecvată a economiei, formularea logică a 

raționamentelor economice și găsirea unor soluții economice fundamentate științific nu mai sunt 

doar de preferat ci devin obligatorii. Pentru aceasta, este nevoie de profesori-model, care pe 

lângă dedicația cu care au cultivat cunoștințe economice în generații successive de economiști, 

le-au format abordarea critică a lumii înconjurătoare și le-au arătat că gândirea și acțiunea 

economică trebuie să fie congruente cu toți determinanții și toate componentele unui întreg 

aparte, care determină evoluția societății.  

 Urmând îndemnul predecesorilor de a fi un catalizator pentru societate, Universitatea de 

Vest din Timișoara este preocupată constant de susținerea demersurilor care pot conduce la o 

dezvoltare durabilă a României și la formarea unor generații responsabile, bine pregătite și 

dornice să inoveze sau să urmeze modelul unor mari personalități, deschizătoare de drumuri în 

domeniile lor. De aceea, astăzi avem onoarea de a promova și recunoaște meritele unui astfel de 

model pentru generații întregi de economiști și nu numai. Suntem bucuroși să primim în 

rândurile noastre pe domnul profesor universitar dr. Dinu Marin, personalitate marcantă a vieții 

academice din România, figură reprezentativă a Școlii Române de Economie. 

Titlul onorific conferit astăzi, cel de Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum, 

reprezintă modalitatea prin care Universitatea de Vest din Timișoara, recunoaște public și pe 

deplin meritele deosebite ale domnului profesor Dinu Marin, în impresionanta sa carieră 

universitară, în care a contribuit cu devotement, eleganță și determinare la dezvoltarea teoriei 

economice și a epistemologiei, oferind prin scrierile sale o radiografie a statutului epistemic și 

metodologic al științei economice. 
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Pornind de la idea că fenomenul economic este esențialmente uman, profesorul Dinu 

Marin atrage atenția asupra necesități unei viziuni complexe asupra științei economice, care să 

utilizeze abordări diverse și unghiuri de vedere complementare. Prin tot ceea ce scrie, domnul 

profesor dovedește competență și acuratețe în folosirea conceptelor, în formularea problemelor și 

în fundamentarea soluțiilor, fiind un adevărat model pentru toți cei care sunt preocupați să 

înțeleagă economia. El este cel care susține neobosit idea că, în orice analiză economică, trebuie 

în primul rând să ne asigurăm de corecta percepere a  realității pentru că, doar așa, putem lua 

decizii corecte cu privire la ce este de făcut, putem obține succesul proiectelor noastre și putem 

crește calitatea comportamentelor noastre. Calitatea implicării economice pornește din calitatea 

înțelegerii esenței lucrurilor iar explicarea corectă a faptelor economice ne ferește de opinii 

inadecvate, de abordări părtinitoare sau de a cădea în plasa manipulării. Dl. Profesor Dinu Marin, 

prin opera sa, ne ușurează accesul la idei economice avansate, extrăgând esența/sensul unor 

contexte economice complexe și transpunându-l în argumentații bine structurate și formulate 

într-un limbaj clar și bogat.  

Domnul profesor Dinu Marin ne atrage atenția că “marile rateuri în înțelegerea și 

explicația fenomenelor economice țin tocmai de faptul că uităm esența lor de fenomene umane, 

că ele sunt ceea ne reprezentăm noi că suntem, ceea ce gândim, ceea ce facem și cum facem noi 

oamenii, individual și laolaltă, cu proiectele noastre de viață”  

 

   Stimate Domnule Profesor universitar doctor Dinu Marin, 

 

 Universitatea de Vest din Timișoara, întreaga noastră comunitate academică, este onorată 

de prezența dumneavoastră, astăzi, la Timișoara. Prin acordarea onorantului titlu de Doctor 

Honoris Causa Socialium Scientiarum, Universitatea de Vest din Timișoara recunoaște public 

meritele dumneavoastră și este convinsă că, prin alăturarea Domniei Voastre comunității 

academice pe care o reprezint, prestigiul acestei instituții se va consolida. 

 Vă urăm multă sănătate și putere de muncă pentru a putea continua cu aceeași pasiune 

activitatea dumneavoastră de profesor și cercetător de elită în domeniul economiei și vă 

mulțumim pentru lumina adusă adesea asupra fenomenelor economice. 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel Pirtea 

 

 

Rectorul Universității de Vest din Timișoara  
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LAUDATIO 

în onoarea  

Domnului Prof. Dr. Marin DINU 

cu ocazia acordării titlului de  

DOCTOR HONORIS CAUSA SOCIALIUM SCIENTIARUM  

 

 

Domnule Rector al Universității de Vest din Timișoara, 

Domnule Președinte al Senatului UVT, 

Dragă Domnule Prof. univ. dr. Marin Dinu, 

Onorați invitați, 

Stimați membri ai Senatului UVT și ai comunității academice a Timișoarei, 

Dragi studenți, 

 

 

I. Propositio 

 

Astăzi, Universitatea noastră conferă prestigiosul titlu de Doctor Honoris Causa 

Sociallium Scientiarum, în baza Hotărârii Senatului UVT din 15 noiembrie 2018, Domnului 

Profesor universitar doctor Marin Dinu, de la Academia de Studii Economice din București. 

Prin conferirea acestui titlu onorific, Universitatea de Vest din Timișoara dă expresie 

celei mai înalte aprecieri pentru întreaga sa activitate didactică la catedra universitară de 

Economie din cadrul ASE, de cercetare științifică și de management universitar, la care se 

adaugă aprecierea noastră asupra activității sale de reprezentare în diverse organisme, organizații 

și asociații, precum și aceea de BUN ROMÂN, cetățean al României de la a cărei întregire 

sărbătorim zilele acestea 100 de ani! 

Afirmăm astăzi recunoașterea noastră pentru unul dintre cei mai reputați și mai valoroși 

reprezentanți ai Școlii Române de Economie, care prin activitatea sa didactică universitară și de 

cercetare științifică s-a înscris în eșalonul de aur al universitarilor economiști, devenind o 

personalitate marcantă a învățământului economic superior din România, cu contribuții majore la 

dezvoltarea științei economice. 
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Pentru elaborarea acestei Laudatio am luat în considerare 5 laturi definitorii ale 

universitarului Marin Dinu, alcătuind astfel un „pentagon” al evaluării noastre, ale cărui laturi 

sunt: bibliografia, competența, determinarea, slujirea cetății și morala. 

Aceste 5 laturi de susținere a propunerii de conferire a titlului onorific de Doctor Honoris 

Causa Sociallium Scientiarum sunt, la profesorul universitar Marin Dinu, nu doar bine conturate, 

ci și reprezentative pentru o conduită ce îl asociază unei tradiții a Alma Mater în Economie din 

România, în cadrul căreia știința economică și activitatea la catedra universitară s-au împletit cu 

asumarea de responsabilități concrete în administrația publică a țării, în condiții de maximă 

eficiență. Astfel, în lista marilor profesori universitari ai Academiei de Studii Economice din 

București, în cei peste 105 ani de funcționare a acesteia, găsim numele a numeroși profesori-

model care nu s-au rezumat doar la cultivarea minților generațiilor succesive de studenți 

economiști, ci s-au dedicat și treburilor publice, asumându-și responsabilități ministeriale, spre a 

servi intereselor cetății. 

Asemenea marilor săi înaintași, profesorul universitar Marin Dinu s-a dedicat în egală 

măsură amfiteatrului universitar și cetății, iar tocmai această dublă dedicare, cu competență și o 

determinare exemplară, constituie, în aprecierea noastră, secretul amplei bibliografii semnate de 

Marin Dinu, încă de la lucrarea de licență și teza de doctorat, pe o linie de continuitate tematică 

deschisă, până la cartea pe care am primit-o astăzi fiecare dintre noi: Înțelegerea fenomenului 

economic. Despre funcționarea principiului conexiunii, publicată de Editura Economică din 

București în urmă cu câteva zile. 

În fine, considerăm că, pentru Domnul Prof. univ. dr. Marin Dinu, morala este baza 

„pentagonului” evaluării noastre, pe care se susțin celelalte 4 laturi: bibliografia, competența, 

dăruirea și slujirea cetății. 

 

II. Curriculum 

Domnul Marin Dinu este licențiat al Facultății de Economie Generală din cadrul 

Academiei de Studii Economice din București, promoția 1973, cu lucrarea de diplomă „Sistemul 

științelor economice”, elaborată sub îndrumarea prestigiosului Academician Nicolae N. 

Constantinescu. Imediat după absolvirea facultății, în octombrie 1973, a devenit cadru didactic 

universitar, cu gradul de asistent, la Facultatea de Economie Generală, iar în anul 1984 a obținut 

titlul științific de „doctor de economie”, după susținerea tezei de doctorat cu titlul „Strategia 

dezvoltării științei”, elaborată sub conducerea științifică a reputatului Prof. univ. dr. Constantin 

Danciu. 

După susținerea tezei de doctorat, cu post didactic rezervat la Facultatea de Economie 

Generală din cadrul ASE, până în anul 1998, a îndeplinit mai multe răspunderi profesionale în 

domeniul presei scrise, inclusiv în presa de specialitate economică, în Grupul de presă 

„Economistul” al Asociației Generale a Economiștilor din România.  

În anul 1999 a ocupat, prin concurs, postul de profesor universitar la Catedra de 

Economie din cadrul ASE – actualul Departament de Economie și Politici Economice, al cărui 
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director a fost în perioada 2012-2016, după încheierea unui reușit mandat de decan al Facultății 

de Economie, în perioada 2008-2012. 

Din anul 2001, Domnul Prof. univ. dr. Marin Dinu a devenit conducător științific de 

doctorat la ASE din București, fiind în același timp și profesor al Școlii doctorale din cadrul 

ASE. 

Apreciind întreaga activitate desfășurată până în prezent, în decursul celor 45 de ani de la 

absolvirea facultății, formulăm următoarea frază: 

Domnul Marin Dinu întruchipează un profesor universitar de elită al României 

contemporane, un manager universitar competent și dedicat învățământului superior economic 

din România, un prestigios cercetător științific, cu o vastă operă științifică în domeniul teoriei 

economice și al epistemologiei, un specialist consacrat în domeniul economic, cu importante 

funcții de conducere, de reprezentare și de expertiză în organisme, board-uri editoriale, consilii 

științifice, consilii de conducere, consilii de administrație, asociații profesionale, comitete, 

edituri. 

Referindu-ne la prima latură a „pentagonului” evaluării noastre – bibliografia – redăm 

dimensiunea cantitativă a operei științifice a Profesorului universitar Marin Dinu, care până în 

prezent s-a concretizat în:  

 15 cărți de unic autor; 

 16 cursuri universitare publicate la edituri de prestigiu; 

 12 lucrări științifice de sinteză la care profesorul a fost coordonator (la 2) și/sau 

coautor (la toate cele 12) ; 

 135 de articole științifice publicate în reviste de specialitate și jurnale științifice 

indexate, din care la 114 este unic autor; 

 24 de comunicări științifice publicate în volumele unor conferințe/congrese științifice 

internaționale, 13 dintre acestea fiind de unic autor; 

 22 de programe/proiecte de cercetare, în calitate de director de program/proiect (4), 

de expert științific, expert pe termen lung sau pe termen scurt, tutore, membru în 

echipa de cercetare științifică; 

 23 de conferințe publice susținute. 

Summa summarum este vorba de 247 de titluri de cărți, cursuri universitare, lucrări 

științifice de sinteză, articole și comunicări științifice, programe/proiecte de cercetare, conferințe 

publice susținute, absolut originale, proprii profesorului Marin Dinu, care i-au transformat 

numele comun într-un distins renume! 

De aceea, considerăm că, potrivit unor cunoscute expresii populare, profesorul universitar 

Marin Dinu este un om „cu drag de carte”, care „are știință de carte” și care este un  original 

și ilustru „creator de carte”. Sau, sintetic, în limba latină: amator et scientificus et creator 

libri! 

Cu gândul mereu la cartea scrisă, Domnul Marin Dinu a fondat în anul 1993 Editura 

Economică din București, al cărei editor și director a fost până în anul 2000, iar în anul 2004 a 

fost inițiatorul înființării revistei de specialitate Teorie economică și aplicată (Theoretical and 
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Applied Economics) – al cărei editor este și în prezent – revistă indexată B, care se publică sub 

egida Asociației Generale a Economiștilor din România. Iar această revistă are acum un loc bine 

definit între revistele de specialitate din domeniul economic, fiind una din cele mai importante 

reviste în care sunt publicate articole științifice ale universitarilor economiști din România și ale 

cercetătorilor științifici români din domeniul economic.  

Competența și determinarea – ca laturi ale „pentagonului” evaluării noastre – sunt 

sugestiv susținute, între altele, de: 

 mandatul de decan al Facultății de Economie din cadrul ASE din București, 

îndeplinit cu foarte bune rezultate în perioada 2008-2012; 

 mandatul de director al Departamentului de Economie și Politici Economice din 

cadrul ASE din București, în perioada 2012-2016; 

 mandatul de membru al Senatului României în perioada 2000-2004 și funcția de 

vicepreședinte al Senatului României în anul 2004; 

 mandatele de Secretar general al Asociației Generale a Economiștilor din România – 

AGER, începând din anul 1998, și mandatul de președinte al Consiliului Director al 

AGER, începând din anul 2004; 

 mandatul de președinte al Comisiei Naționale pentru Învățământul Preuniversitar 

Economic, în perioada 2000-2005; 

 mandatele de vicepreședinte al Asociației pentru Studii și Prognoze Economice și 

Sociale – ASPES, în perioada 2003-2016; 

 mandatul de director de departament în Asociația Facultăților de Economie din 

România – AFER, în perioada 2008-2012 

 mandatele succesive de membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a 

României, începând din anul 2009 și în prezent. 

Totodată, este de menționat că Domnul Profesor universitar dr. Marin Dinu este membru 

a încă 3 asociații profesionale (redate în CV) și în board-urile editoriale sau în colegiile științifice 

ale 8 reviste de specialitate indexate (redate în CV) între care și „Timișoara Journal of 

Economics”, fondat în anul 2004. 

Revenind la prima latură a „pentagonului” evaluării noastre – bibliografia – trebuie să 

luăm în considerare și cele 23 de conferințe publice susținute de Profesorul universitar Marin 

Dinu în cadrul ciclului „Academica” inițiat de Banca Națională a României, al programelor de 

cercetare științifică post-doctorat ale Academiei Române și ASE din București, al ciclului „Zilele 

porților deschise pentru studenții economiști”, Școlilor de vară Proeconomica și ale AFER, 

conferințe ce au fost susținute în București, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Pitești, Sinaia, 

Târgu-Jiu, Oradea și Tușnad, cu răspunsuri concrete ale cercetătorului științific la întrebările 

proprii de genul: Este știința economică în criză? Ce știm? Ce vrem? Ce putem? Ce a fost va mai 

fi? Cât rezolvăm? Ce înțelegem? Ce învățăm? Când de termină adversitatea? Lumea este altfel? 

și multe, multe altele. 
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III. Cogitationes scientificae 

Opera științifică scrisă, publicată și vorbită a universitarului economist Marin Dinu a 

configurat, în decursul a mai mult de patru decenii, o autentică magistrală analitică a 

radiografierii statutului epistemic și metodologic al științei economice, pornind de la 

aserțiunea că fenomenul economic este esențialmente uman. 

Analiza operei științifice publicate de universitarul economist Marin Dinu ne determină 

să menționăm că esențial este modul în care autorul a înțeles să explice ideile avansate și să 

formuleze argumentele și contraargumentele discursului său, prin apelul la asocieri de 

perspective fără a fi vorba de construcții verbale eflorescente, ci de un limbaj bogat și clar, care 

esențializează sensul și care invită direct la ceea ce contează în orice context, oricât de complex 

este acesta. 

Adoptând o linie de bază a cercetării fenomenului economic, în condiții de continuitate, 

profesorul Marin Dinu a reușit să elaboreze și să publice memorabile lucrări de analiză și a 

fenomenelor reale, două dintre acestea fiind răsplătite cu premii ale Academiei Române. 

Este vorba despre cartea „Economia României. Întreprinderile Mici și Mijlocii. Cu ce 

ne integrăm?”, publicată în anul 2002, pentru care a primit, în anul 2004, cel mai important 

premiu pentru cercetarea științifică economică românească – premiul „Petre S. Aurelian” și de 

cartea „Răzbunarea trecutului. Capitalismul în cinci luni postdecembriste”, publicată în 

calitate de prim coautor din doi coautori, în anul 2014, pentru care a primit, în anul 2016, cel de-

al doilea premiu al Academiei Române (situație puțin obișnuită pentru tradiția premiilor celui 

mai înalt for științific al țării) – Premiul „Virgil Madgearu”. 

Ne aflăm, așadar, în prezența unei opere economice de valoare, cu deplină confirmare a 

calității științifice, pe care membrii comunității academice a Universității de Vest din Timișoara 

o apreciază și o răsplătesc astăzi prin conferirea acestui înalt titlu de Doctor Honoris Causa 

Sociallium Scientiarum. 

Din aserțiunea originară a profesorului Marin Dinu, menționată ceva mai înainte, rezultă 

necesitatea de a centra întotdeauna cunoașterea economică pe adevăratul scop al acțiunii 

economice: omul real și starea lui de bine. 

Fără îndoială, aspectele materiale ale economiei sunt importante, iar avuția este 

consecința fundamentală a oricărei acțiuni economice, dar și mai important este ca orice efect să 

se subsumeze omului, să fie și să se valideze ca efect de bunăstare. De aceea, așa cum subliniază 

profesorul Marin Dinu, trebuie abandonată viziunea care a prevalat vreme îndelungată „că 

economia este un mecanism de producere a avuției, că omul este parte a acestui proces, care se 

supune neputincios regulilor de fier ale pieței, fiind o resursă oarecare, chiar una consumabilă”. 

În acest cadru, profesorul Marin Dinu concluzionează că „natura economicității are sens 

doar când rămâne strict legată de universul de așteptări al omului, când pleacă, prin motivații și 

prin desfășurare, de la om și se întoarce la om prin efecte de bunăstare”. Mai departe, se 

consideră, cu justețe, că „etapele intermediare finalității pot fi văzute, sub aspect tehnic, ca 

utilizare performantă de resurse pentru rezultate materiale, dar niciodată finalitatea ultimă a 
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acțiunii economice nu poate contraveni condiției umane și naturii umane, iar calculul economic 

(care este al omului) are funcția de a servi starea de bine a omului. 

Continuând firul cercetării științifice al înaintașilor din ASE, între care îi amintim pe 

academicianul Nicolae N. Constantinescu, profesorul Ionel Blaga și profesorul Constantin 

Danciu – cărora le-a fost student și colaborator – profesorul Marin Dinu a cercetat rătăcirile 

metodologice și epistemologice ale științei economice. 

Potrivit profesorului universitar economist Marin Dinu, în cercetarea economică, 

assemenea tuturor domeniilor cunoașterii, sunt decisive „coerența și consistența înțelegerii și 

explicării fenomenelor, ca și recurgerea la metodologia adecvată decelării acestor fenomene”. 

Fără a scoate în evidență legătura cu temeiul natural al fenomenelor economice și de a interpreta 

concluziile cercetării economice în raport cu consecința corectă a acțiunii economice, pe terenul 

teoriei apar fanteziile și pericolul creării de utopii, care, așa cum scrie profesorul Marin Dinu, 

duc la deformarea realității, la distopii. În acest fel, se atrage atenția asupra responsabilității în 

studiile de economie, principiul de bază ce trebuie conștientizat fiind acela că realitatea a ajuns 

să fie expresia directă a teoriei economice, ca urmare a promovării de politici economice 

întemeiate pe teoria economică. De aceea, profesorul și cercetătorul economist Marin Dinu 

susține necesitatea reproiectării conceptuale a științei economice pornind de la 

compatibilizarea înțelegerii obiectului de studiu în cadrul mai larg al științelor socioumane. Și, 

așa cum argumentează profesorul Marin Dinu, „proba de foc” pentru această întoarcere acasă a 

științei economice este „să mizeze în explicații pe reglatorul fenomenelor umane, care este o 

formă de emergență a tuturor simțurilor omului, adică bunul-simț, cu forma sa socială, simțul 

comun. În acest fel, știința economică poate să facă față nevoii de a avea contact direct cu mersul 

acțiunilor și lucrurilor concrete, de a presupune în sens propriu gestiunea experimentului, fără a 

fi obligată să introducă viața economică în laborator”. 

În felul acesta, știința economică se asigură de coerență cu specificul obiectului său, 

economicitatea fiind forma randamentală a fenomenului uman, precum și de coerență 

contextuală cu cunoștințele proprii tuturor științelor socioumane. Doar astfel, susține profesorul 

și cercetătorul Marin Dinu, știința economică „depășește nevrozele cantitativiste și materialiste, 

principiile excluzive și metodele inadecvate cercetării fenomenelor vii”. Ca urmare, reproiectarea 

conceptuală a științei economice trebuie să repună ca țintă prevalentă a cunoașterii fenomenelor 

economice, ca forme speciale ale fenomenului uman, starea de bine a societății. Iar toate 

celelalte obiective studiate de știința economică, precum eficiența, profitul, creșterea economică, 

stabilitatea prețurilor, echilibrul economic etc., nu sunt altceva decât instrumente pentru 

realizarea scopului esențial al acțiunii economice, care este asigurarea stării de bine a societății 

umane. 

Observând că o lungă perioadă de timp (care încă nu s-a încheiat), știința economică s-a 

uitat la fenomenul economic ca la un mecanism, omul însuși fiind parte a acestuia, profesorul 

Marin Dinu afirmă că „fiind un fenomen uman, fenomenul economic nu poate fi considerat și 

înțeles ca un mecanism decât în condițiile unei simplificări monstruoase”. În acest sens, se 

consideră că adevărata și corecta perspectivă din care trebuie să ne uităm este aceea de a vedea 
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un peisaj complex, viu, cu condiționări naturale și în care funcționează proiectele omului, 

inclusiv cel dedicat bunăstării sale. Ca urmare, piața însăși este expresia relațiilor 

interindividuale motivate de utilitate  și de randament, nefiind un mecanism implacabil care 

domină sau comercializează viața. 

Acest peisaj este cercetat din mai multe unghiuri de vedere, care diferențiază știința 

economică în disciplinele sale fundamentale (Micro și Macroeconomia) sau în teoretizări 

speciale din punctul de vedere al naturii umane (Economia Comportamentală), al puterii 

(Economia Politică), al legii (Economia Instituțională), al mediului natural (Ecologia), al 

gospodăriei (Economia Naturală) și al lumii (Economia Globală). Iar aspectele instrumentale 

sunt aprofundate prin discipline care au dezvoltat profesii și specializări prin care realitatea este 

în detaliu ajutată să fie funcțională, să rămână în trendul dezvoltării și în aria echilibrelor 

materiale, monetare și financiare, spre a satisface așteptările oamenilor, asigurând împlinirea 

nevoilor de trai și de confort. 

Provocările schimbărilor societale ocupă un loc important în opera economică publicată 

de universitarul Marin Dinu, care s-a poziționat în miezul teoretic al proceselor 

transformaționale care privesc țara și lumea, tranziția la economia funcțională de piață și 

integrarea în Uniunea Europeană – ca provocări pentru România, și globalizarea, ca formulă de 

depășire a adversităților lumii de azi. 

În cazul cercetării tranziției, domnul profesor Marin Dinu consideră că fundamental este 

să stabilim cum memoria socială influențează direcția schimbării, cu concluzii corecte asupra 

vitezei și duratei tranziției și în ce privește necesarele măsuri de corecție pentru ca tranziția 

postcomunistă din România să fie exact ce trebuie în sens de progres. În acest context, se 

concluzionează că tensiunile din memoria socială au amânat finalitatea racordării economiei 

noastre la capitalismul de secol XXI. Astfel, acțiunea memoriei trecutului precomunist al țării, a 

capitalismului interbelic, pe calea metodei „restitutio in integrum”, a șubrezit inovarea 

antreprenorială, iar acțiunea memoriei postcapitaliste, a comunismului de import, a zădărnicit 

înclinația antreprenorială, pe calea paternalismului. Pe aceste temeiuri, în concepția profesorului 

Marin Dinu, tranziția postcomunistă a României ar fi trebuit să fie mai întâi și decisiv o 

problemă de inovare antreprenorială, care să fi cuplat economia națională la trendurile actuale ale 

capitalismului și ale celei de-a patra revoluții industriale. Apoi, creativ și în respectul dreptății, 

într-o perioadă de timp strict determinată, puteau fi rezolvate și așteptările legate de trecut. 

În analizele destinate globalizării, profesorul Marin Dinu ne reține atenția asupra 

complicațiilor în acțiune și atitudine ce vin din faptul că este vorba de o problemă de ordine a 

lumii și, de aceea, de unde rezultă urgența definirii viziunii naționale. În acest sens, profesorul 

Marin Dinu susține că este fundamental să conștientizăm, la nivelul unei mase critice, că suntem 

în fața unei alegeri urgente: între a ne globaliza, pregătind propriile aliniamente economice 

înainte de toate, sau a fi înglobați în structuri unde rostul nostru ar fi acela „de a popula coada 

cometei globalizării”. 

Așa cum ne avertizează de la început, cartea scrisă cu dedicație pentru acest eveniment, 

cu titlul „Înțelegerea fenomenului economic” și subtitlul „Despre funcționarea principiului 
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conexiunii”, sintetizează ideile care permit abordarea științei economice în esența sa 

inovativă, insistând asupra a ceea ce înseamnă înțelegerea fenomenului economic, considerând 

că tocmai modul practicat azi în înțelegerea economicității „trebuie să se debaraseze de schemele 

abstracte și să se încarce de nevoia de a rezona cu realitatea în mișcare, care este viața trăită”. 

În această carte, după un întemeiat avertisment, profesorul Marin Dinu abordează 

centrele economicității, cu o dezvoltare originală a 6 conexiuni: ce este & cum este, hipocentru 

& epicentru, funcție & scop, promisiuni & rezultate, natură & cultură, tradiție & inovare. 

Urmează cele două părți ale analizei teoretice a 3 forme ale relației axiale și, respectiv, a 

determinanților obiectivi și subiectivi ai conexiunii temeiurilor. 

Într-o abordare originală, sunt examinate 4 forme conective primare (ordine & haos, 

unu & multiplu, parte & întreg, individ & societate), 4 forme conective sublimate 

(responsabilitate & încredere, drepturi & obligații, morală & etică, contract &climat social) și 4 

forme conective deviante (individualism & colectivism, libertarianism & comunism, sfera 

privată & sfera publică, privat & stat). Apoi, pe aceeași schemă de câte 4, sunt prezentați 4 

determinanți obiectivi ai conexiunii (a fi & a face, a trăi & a avea, contexte & probleme, 

autoreglare & coreglare) și 4 determinanți subiectivi ai conexiunii (intenței & finalitate, 

motivație & legitimare, așteptări & posibilitate, constrângeri & justificare). 

În loc de concluzii, în cartea prezentată se apreciază că neglijarea de către știința 

economică a analizei fenomenului economic ca fenomen uman a condus la „opțiunea 

epistemologică pentru instrumentarea rezultatelor, prin mecanismul de validare a raționalității, al 

pieței, lăsând la o parte sursa acțiunii umane care duce la finalitate”. De aici a rezultat riscul 

epistemologic al științei economice – de a vedea și a instrumenta preponderant epifenomene. 

Având această convingere, universitarul și cercetătorul economist Marin Dinu scrie că 

știința economică trebuie să se ocupe mai întâi de fenomene umane, iar matricea cognitivă de 

bază să fie construită pe conexiunea între două centre ale acțiunii umane, numite de autor 

hipocentru și epicentru. Primul centru explică și legitimează constituența acțională a 

fenomenului uman, iar cel de-al doilea centru triază și validează expresiile economicității, 

formele performante ale fenomenului economic. 

În fine, descrierea tare a acestei viziuni este redată prin următoarea frază: „omul este 

cauza unică și efectul fără rest al acțiunii umane”. 

 

IV. Scripta et facta 

Până în prezent, activitatea profesională, activitatea științifică, de management universitar 

și de reprezentare ale Domnului Prof. univ. dr. Marin Dinu – cu referire la toate cele 5 laturi ale 

„pentagonului” evaluării noastre – au fost foarte bine apreciate prin acordarea/conferirea a 27 

de premii, titluri, distincții, diplome de onoare, diplome de excelență, diplome, din care 

menționăm următoarele 16: 

 2 premii ale Academiei Române: „Petre S. Aurelian” – în anul 2004, pentru cartea 

„Economia României. Întreprinderile mici și mijlocii. Cu ce ne integrăm?”, 

publicată în anul 2002 de Editura Economică, și „Virgil Madgearu” în anul 2016, 
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pentru cartea „Răzbunarea trecutului. Capitalismul în cinci luni 

postdecembriste” (coautor), publicată în anul 2014 de Editura Economică; 

 Diploma „Virgil Madgearu” cu medalie de aur, acordată de Senatul ASE din 

București în  anul 2016; 

 Titlul de Doctor Honoris Causa, acordat de Senatul Universității Petrol-Gaze din 

Ploiești în anul 2017; 

 Premiul „Eugen Carada” pentru economie pe anul 2018, acordat de Marea Lojă 

Națională din România, la propunerea Academiei Române, pentru cartea „Știința 

economică postcriză. Răspunsuri inconsistente sau reproiectare conceptuală”, 

publicată în anul 2017 de Editura Economică; 

 Diploma de Membru de onoare cu medalia de aur pentru prețuire, conferită în anul 

2015 de AFER; 

 Diploma jubiliară de prețuire cu medalia de aur, conferită de AFER în anul 2013; 

 Diploma de Excelență cu medalia omagială de argint – „100 de ani de la Inițierea 

Primului Congres al Economiștilor din România”, conferită de AGER, AFER și 

SRS în anul 2013; 

 Diploma de Excelență pentru utilizarea metodelor cantitative în cercetarea 

economică, conferită de Asociația Română de Statistică, în anul 2013; 

 Distincția „Profesor Emerit”, conferită de AFER în anul 2012, în semn de 

recunoaștere și apreciere a aleselor calități profesorale și manageriale puse în slujba 

dezvoltării și afirmării învățământului superior economic și cercetării științifice 

românești, precum și pentru remarcabila contribuție la înfăptuirea obiectivelor 

AFER; 

 Diplomă de onoare pentru promovarea statisticii oficiale românești, conferită în anul 

2011 de Societatea Română de Statistică –SRS; 

 Titlul de Cetățean de Onoare al Comunei Ghimpețeni din județul Olt, conferit de 

Consiliul Local și Primăria comunei Ghimpețeni, în anul 2011; 

 Distincția „Cea mai bună carte a anului 2010” din domeniul „Teorie Economică”, 

acordată în anul 2011 de AFER pentru cartea „Economia de dicționar”, publicată în 

anul 2010 de Editura Economică; 

 Diploma de Onoare a Universității de Vest din Timișoara, conferită în anul 2009; 

 Diploma „Nicholas Georgescu-Roegen” pentru cercetare științifică în cadrul 

proiectelor finanțate de organisme naționale și internaționale, conferită de ASE din 

București, în anul 2006; 

 Diploma „Opera Omnia” pentru întreaga activitate în domeniul cercetării științifice 

economice, conferită de ASE din București, în anul 2003. 

 

V. Ergo… 

Corpul academic al Universității de Vest din Timișoara a avut și are privilegiul de a 

beneficia de cărțile, lucrările didactice și articolele științifice scrise și publicate de către Domnul 
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Prof. univ. dr. Marin Dinu, având la dispoziție un întreg „raft de bibliotecă”. De aceea, înscrierea 

Domniei Sale în rândul membrilor comunității academice a Universității de Vest din Timișoara, 

prin decernarea prestigiosului titlu de DOCTOR HONORIS CAUSA SOCIALLIUM 

SCIENTIARUM, reprezintă un act de onoare, cu întemeiate motivații, un omagiu adus unei 

puternice și tonice personalități plurivalente, pe care o apreciem pentru excelenta sa activitate 

didactică la catedra universitară, prestigioasa activitate științifică și editorială, precum și în 

domeniul complex al practicii economice. 

Iar prin acest titlu onorific, Senatul Universității de Vest din Timișoara dă expresie 

prețuirii ce i se cuvine Domnului Prof. univ. dr. Marin Dinu pentru activitatea sa din perioada 

trecutului și a prezentului, dar și pentru cea din viitorul apropiat, pe care i-l dorim laureatului 

nostru cât mai fructuos, în deplină sănătate! 

 

COMISIA  DE  EVALUARE  ȘI  DE  ELABORARE  A  LAUDATIO 

 

Preşedinte:  

Prof. univ. Dr. Marilen Gabriel PIRTEA, Rectorul  Universității de Vest din 

Timişoara 

Membri: 

Acad. Prof. univ. dr. Mugur ISĂRESCU, Membru al Academiei Române; 

Academia de Studii Economice din București, Guvernatorul Băncii Naționale a 

României 

Acad. Prof. univ. dr. Păun Ion OTIMAN, Membru al Academiei Române 

Prof. univ. dr. Viorel NEGRU, Președintele Senatului Universității de Vest din 

Timișoara 

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, Rectorul Academiei de Studii Economice din 

București 

Prof. univ. dr. Petru ȘTEFEA, Decanul Facultății de Economie și de 

Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara 

Prof. univ. dr. Alexandru BUGLEA, Vicepreședintele Senatului Universității de 

Vest din Timișoara 

Prof. univ. dr. Nicoleta MOLDOVAN, Director de Departament, Facultatea de 

Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din 

Timișoara 

Prof. univ. dr. Ioan TALPOȘ, Facultatea de Economie și de Administrare a 

Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara  
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MARIN DINU 

 

DATE PERSONALE 

 Data și locul nașterii: 6 mai 1950, Ghimpețeni, Județul Olt 

 Părinți: tatăl, Barbu Dinu (n. 1911-m.2009), mama Tudora Dinu (n.1914-m.2002) 

 Cetățenia: română 

 

STUDII 

 Primare: 1957-1964 -  școala primară și gimnazială în comuna natală. 

 Liceale: 1964-1969 – Liceul Văleni, Județul Olt. 

 Universitare: 1969-1973 – Facultatea de Economie Generală, Academia de Studii 

Economice din București. Lucrarea de licență: „Sistemul științelor economice”, 

îndrumător academician Nicolae N. Constantinescu. 

 Doctorale: Academia de Studii Economice, teza „ Strategia dezvoltării științei”, susținere 

1984, coordonator științific prof.univ.dr. Constantin Danciu. 

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ 

 1999 – prezent: Profesor universitar doctor, Facultatea de Economie Teoretică și 

Aplicată, Academia de Studii Economice din București, Departamentul de Economie și 

Politici Economice; 

 2008-2012: Decanul Facultății de Economie, Academia de Studii Economice din 

București; 

 2009- prezent: Membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României; 

 2012-2016: Director al Departamentului de Economie și Politici Economice, Academia 

de Studii Economice din București; 

 2004- prezent: Editorul revistei Theoretical and Applied Economics; 

CURRICULUM VITAE 
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 2000-2004:  Senator, 2004 - vicepreședinte al Senatului României; 

 1996- 2000: Membru în Boardul Asociației Editorilor din România 

 1992-2000: Ziarist, Grupul de presă „Economistul” al Asociației Generale a 

Economiștilor din România, 1996-2000, redactor șef, apoi director al ziarului; 

 1993-2000:  Editor, Fondator și Director al Editurii Economice; 

 1980-1992: Ziarist, Scânteia Tineretului (redactor șef adjunct), Revistele Viața 

Studențească, Amfiteatru, Studențimea Democrată, Ghidul Admiterii în Învățământul 

Superior, redactor șef, director; 

 1973-1980:  Asistent universitar. Facultatea de Economie Generală, Academia de Studii 

Economice din București. 

 

ACTIVITATE PUBLICĂ 

Asociații profesionale 

 Membru al Asociației Generale a Economiștilor din România – AGER; 

 Membru al Asociației de Studii și Prognoze Economice și Sociale – ASPES: 

 Membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați di România – 

CECAR; 

 Membru al Centrului pentru Analize și Politici Economice, ASE 

 Membru de onoare al Societății Științifice de Management din România 

 Secretar general al Asociației Generale a Economiștilor din România – AGER; 

 Președinte al Consiliului Director al Asociației Generale a Economiștilor din România; 

  2000-2005: Preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Învăţământul Preuniversitar 

Economic; 

 2003-2016: Vicepreședinte al Asocieției pentru Studii și Prognoze Economice și Sociale - 

ASPES 

 2008-2012: Director Departament, Asociația Facultăților de Economie din România – 

AFER 

 

Instituții publicistice 

 

 Membru în Editorial Board, Studii Economice, Revistă a Institutului Naţional de 

Cercetări Economice, REPEC (IDEAS, ECONPAPERS),  ISSN: 2285 – 7036, ISSN-L: 

2285 – 7036, http://se.ince.ro/; 

 Membru în Editorial Board, Working Papers of National Institute of Economic Research, 

ISSN 285-7028,  http://www.workingpapers.ro/cgi-sys/suspendedpage.cgi;  

 Membru în Colegiul ştiinţific al revistei „Buletinul UPG, Seria Ştiinţe Economice”; 

 Membru în Editorial Bord al Review of Economic &  Business Studies, REPEC (IDEAS, 

ECONPAPERS), DOAJ, ECONLIT,URLICH, COPERNICUS, ISSN-L 2068 – 7249, 

http://www.rebs.ro/editorial-board.html; 

 Membru în Editorial Board, „Romanian Journal of Economics”, ISSN-L 1220-5567 

1220-5567, http://www.revecon.ro/index.php?option=articles&cntid=4&itemID=29; 

http://www.ince.ro/
http://www.ince.ro/
http://se.ince.ro/
http://www.rebs.ro/editorial-board.html
http://www.revecon.ro/index.php?option=articles&cntid=4&itemID=29
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 Membru în în Editorial Board, al revistei „Timişoara Journal Economics”; ECONLIT, 

ECONPAPERS,ECONBIZ, ACADEMIC KEYS, ISSN (print) 1842-7340, 

http://www.tje.uvt.ro/index.php/tje/about/editorialPolicies#custom-1; 

 Iniţiatorul şi editorul revistei ştiinţifice Theoretical and applied economics / Economie 

teoretică şi aplicată”;  (ECTAP), indexată EBSCO, REPEC (IDEAS, ECONPAPERS), 

DOAJ, ECONLIT, ISSN 1841-8678,  (http://www.ectap.ro/theoretical-and-applied-

economics-editors/); 

 Membru în Colegiul ştiinţific al revistei „Convorbiri economice”;  

  

 

TITLURI, PREMII, DISTINCȚII 

 

 2004 - Premiul „P.S. Aurelian” al Academiei Române, pentru volumul „Economia 

României. Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Cu ce ne integrăm?”, Editura Economică, 

2002; 

 

 2016 - Premiul „Virgil Madgearu” al Academiei Române, pentru volumul, „Răzbunarea 

trecutului. Capitalismul în cinci luni   postdecembriste” (coautor), Editura Economică, 

2014; 

 

 2016- Diploma „Virgil Madgearu” cu medalie de aur, Senatul Academiei de Studii 

Economice din București; 

 

 2017 – Doctor Honoris Causa al Universității Petrol-Gaze din Ploiești 

 

 2018 – Premiul „Eugeniu Carada” pentru economie, pentru lucrarea , Știința economică 

postcriză. Răspunsuri inconsistente sau reproiectare conceptuală, Editura Economică, 

2017, selectată de Academia Română pentru premiile Marii Loji Naționale din România. 

 

 2015 - Diploma „Membru de onoare” cu medalia de aur pentru preţuire, conferită de 

AFER; 

 

 2013- Diplomă de Excelenţă pentru utilizarea metodelor cantitative în cercetarea 

economică, conferită de Asociația Română de Statistică; 

      

 2013 - Diploma de Excelenţă cu moneda omagială de argint, "100 ani" de la Iniţierea 

primului Congres al Economiştilor din România, conferită de AGER, AFER, SRS; 

 

 2013 - Diplomă jubiliară de preţuire cu medalia de aur, conferită de AFER; 

 

 2012 -  Distincţia Profesor Emerit, AFER, În semn de recunoaştere şi apreciere a aleselor 

calităţi profesorale şi manageriale puse în slujba dezvoltării şi afirmării învăţământului 

superior economic şi cercetării ştiinţifice româneşti, precum şi pentru remarcabila 

contribuţie la înfăptuirea obiectivelor AFER; 

http://www.tje.uvt.ro/index.php/tje/about/editorialPolicies#custom-1
http://www.ectap.ro/theoretical-and-applied-economics-editors/
http://www.ectap.ro/theoretical-and-applied-economics-editors/
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 2011 - Diplomă de onoare, pentru promovarea  statisticii oficiale româneşti, conferită de 

Societatea Română de Statistică din România; 

 

 2011 – Cetățean de Onoare al Comunei Ghimpețeni, Județul Olt 

  

 2011 - Diplomă de excelenţă, secretar general al AGER, pentru activitatea desfăşurată în 

conducerea şi impunerea în mediul economic a AGER, conferită de Societatea Română 

de Statistică din România; 

  

 2011 - Distincţia cea mai bună carte a anului 2010 din domeniul „Teorie Economică” 

lucrării „Economia de dicţionar” Editura Economică, 

         Bucureşti, 2010, acordată de AFER;   

 

 2010 - Diploma de excelenţă „Paul Bran”, pentru promovarea valorilor învăţământului 

economic românesc, prodigioasa activitate profesional-ştiinţifică şi excelenţă în domeniul 

managementului instituţional, Academia de Studii Economice din  Bucureşti, Facultatea 

de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori; 

 

 2010 - Diploma de excelenţă pentru rezultate deosebite în managementul academic, 

conferită de Societatea Română de Statistică din România; 

  

 2009 - Diploma de onoare a Universităţii de Vest din Timişoara; 

 

 2008 - Diplomă, Membru de onoare, în semn de recunoaştere a remarcabilelor calităţi de 

gânditor vizionar în tranziţia spre globalizare şi pentru performanţele manageriale care au 

impus literatura economică românească în peisajul ştiinţific intern şi internaţional, 

conferită de Senatul Societăţii Ştiinţifice de Management din România; 

 

 2008 - Diplomă, Premiul II pentru literatură de specialitate Economică din domeniul 

Economie lucrării Economia României. O viziune asupra tranziţiei postcomuniste, 

Editura Economică, Autori: Marin Dinu, Cristian Socol, Aura Niculescu, Bucureşti, 

2005, acordată de  AFER 

 2008 - Diplomă de excelenţă, Director – Economie Teoretică şi Aplicată pentru 

promovarea culturii statistice, conferită de Societatea Română de Statistică din România;  

 

 2007 - Diploma de excelenţă pentru performanţă managerială în învăţământul academic 

conferită de Societatea Română de Statistică din România; 

  

 2006 - Diploma pentru titlul onorific de „Profesor emerit” conferită de Asociaţia 

Facultăţilor de Economie din România (AFER); 

 

 2006 - Diploma „ Nicholas Georgescu Roegen” pentru cercetare ştiinţifică în cadrul 

proiectelor finanţate de organisme naţionale şi internaţionale, Academia de Studii 

Economice din  Bucureşti; 
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 2004 - Diplomă de Onoare, conferită de ASE din Bucureşti, cu ocazia celei de-a 90-a 
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Socol, Tudor Grosu, Gabriel Staicu, Specificul tranziţiei postcomuniste româneşti. Evaluarea 

politicilor economice în perspectiva integrării în UE, Revista de Management Comparat 

Internaţional (Economia), Editura ASE Bucureşti, ISSN 1454-0320, cotată CNCSIS tip B+ 

  Suciu Christina, Coralia Angelescu, Paul Tănase Ghiţă, Marin Dinu, Ailenei Dorel, Cristian 

Socol,  Bazele teoretico metodologice ale investiţiei în educaţie, Revista de Management 

Comparat Internaţional (Economia), Editura ASE Bucureşti, ISSN 1454-0320, cotată CNCSIS 

tip B+ 

  Dorel Ailenei, Coralia Angelescu, Marin Dinu, Cristian Socol, Elaborarea şi testarea unor 

modele de dezvoltare endogenă, Revista de Management Comparat Internaţional (Economia), 

Editura ASE Bucureşti, ISSN 1454-0320 , cotată CNCSIS tip B+, pp. 9-19 

  Dorel Ailenei, Coralia Angelescu, Marin Dinu, Dorin Jula, Ananie Gârbovean, Tudor Grosu, 

Estimarea stării dezechilibrelor regionale. Realizarea unor scenarii privind creşterea 

economică a României pe termen mediu şi lung, Revista de Management Comparat 

Internaţional (Economia), Editura ASE Bucureşti, ISSN 1454-0320, cotată CNCSIS tip B+ 

 

 Colecții coordonate 

 

 Colecția „ Paradigmele economiei” la Editura Economică, București 

 

Editare cărții 

 

 Circa 1000 de volume 

 

Comunicări științifice publicate în volume 

 

 Marin Dinu, Marius-Corneliu Marinaş: Correlation of demand and supply shocks between 

Romania and Euro area, 18th    International Economic Conference – IECS 2011, “CRISES 

AFTER THE CRISIS. INQUIRIES FROM A NATIONAL, EUROPEAN AND GLOBAL 

PERSPECTIVE”, University Lucian Blaga Sibiu (19-20 Mai 2011), http://iecs.ulbsibiu.ro/ 

 Marin Dinu, Marius-Corneliu Marinaş, Cristian Socol, Aura-Gabriela Socol: The impact of 

population aging on the sustainability of european social model, Conference “The Financial 

Markets in the Context of the New Economy Paradigm”, West University of Timişoara (13-14 

Mai 2011), http://www.feaa.uvt.ro/fmcnep/ 

http://iecs.ulbsibiu.ro/
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 Marin Dinu, Comunicare: „Constituţia epistemică a Economiei. Despre temeiul natural & 

consecinţa corectă” Simpozionul Ştiinţific: Criza globală şi reconstrucţia Ştiinţei Economice?, 

Facultatea de Economie, ASE din Bucureşti, 5 noiembrie 2010, http://www.economie.ase.ro/ 

economie 

 Marin Dinu, The crisis of the preglobal era. the european solution, Conferinţa internaţională 

„Integrarea Europeană – noi provocări pentru economia României, Ediţia a V-a, 29-30 mai 

2009, Facultatea de Ştiinţe  Economice din cadrul Universităţii din Oradea, Comitet ştiinţific, 

Analele Universităţii din Oradea”, seria Ştiinţe Economice - Tom XVIII, 2009, ISSN-1582-

5450 (în format electronic pe CD), revistă cotată CNCSIS categoria B+, 

http://steconomice.uoradea.ro/ anale, European Integration – New Challenges for the Romanian 

Economy, 5th Edition , 29 -30 May 2009, Oradea, România, Editura Universităţii din Oradea, 

2009,  p. 48, ISSN: 1844-5519,  http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2009/conference-

abstracts-2009.pdf 

 Marin Dinu, Coralia Angelescu, Dorel Ailenei, Comunicare: Coeziunea economică şi sistemul 

de pieţe integrate, Simpozionul Ştiinţific: România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. 

Dezvoltare regională ASE, Facultatea de Economie, Catedra de Economie şi Politici 

Economice, Centrul pentru Analize şi Politici Economice, Bucureşti, publicat în Supliment 

Economie Teoretică şi  Aplicată, pp. 7-14, 2008  

http://store.ectap.ro/suplimente/Romania_UE_Calitatea-integrarii_dezvoltare-regionala.pdf 

 Marin Dinu, Coralia Angelescu, Dorel Ailenei, Comunicare: Eficienţa politicii regionale a 

României,  Simpozionul Ştiinţific: România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. 

Dezvoltare regională, ASE, Facultatea de Economie, Catedra de Economie şi Politici 

Economice, Centrul pentru Analize şi Politici Economice, Bucureşti, publicat în Supliment 

Economie Teoretică şi  Aplicată pp. 15-20, 2008 

http://store.ectap.ro/suplimente/Romania_UE_Calitatea-integrarii_dezvoltare-regionala.pdf 

 Marin Dinu,  Comunicare: Ciclurile tranziţiei – O perspectivă epistemologică asupra 

globalizării, Simpozionul Ştiinţific: România în Uniunea Europeană. Calitatea Integrării. 

Creştere. Competenţă. Ocupare 23. noiembrie 2007 Simpozionului dedicat Zilei Economiştilor 

sub patronajul Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, Asociaţiei Facultăţilor de 

Economie din România şi Academiei de Studii Economice Bucureşti, şi în organizarea 

Centrului de Excelenţă pentru Analize şi Politici Economice şi Catedrei de Economie şi Politici 

Economice, publicat în Supliment Economie Teoretică şi Aplicată,Vol. 1,  pp.151-162,   

http://store.ectap.ro/suplimente/simpozion,_23_nov_2007_ro.pdf 

 Marin Dinu, Simpozionul anual al AGER, Integrarea României în Uniunea Europeană. 

Oportunităţi  & Provocări, aprilie, 2007, comunicare: Viziunea contextului şi modernizarea 

ultimativă, publicat în Supliment Economie  Teoretică şi  Aplicată, Integrarea României în 

Uniunea Europeană. Provocări şi soluţii, Vol. I, ISSN 1841-8678, pp. 21-30, 

http://www.asociatiaeconomistilor.ro/documente /simpozion_AGER_2007_romana.pdf 

 Marin Dinu, Globalizarea ca proiect de modernitate, Simpozionul Ştiinţific Internaţional, 

Economy, Society, Civilization, 6-7 iulie 2007, ASE Bucureşti, Facultatea de Economie 

Generală, CD - ISBN 973-87329-7-2, 978-973-87329-7-1, Plenary session pp.121-130 

 Marin Dinu, Cristian Socol, Comunicare: O schiţă a ieşirii din periferie, Simpozionul Naţional 

"România în Uniunea Europeană. Potenţialul de Convergenţă", Al V-lea Congres AGER, 2 

iunie 2006, ASE, publicat în Supliment Economie Teoretică şi Aplicată, ISSN 1841-8678, pp. 

1-72, http://www.asociatiaeconomistilor.ro/documente/O schita a iesirii din periferie.pdf, 

http://steconomice.uoradea.ro/%20anale
http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2009/conference-abstracts-2009.pdf
http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2009/conference-abstracts-2009.pdf
http://store.ectap.ro/suplimente/
http://store.ectap.ro/suplimente/simpozion,_23_nov_2007_ro.pdf
http://www.asociatiaeconomistilor.ro/documente/simpozion_AGER_2007_romana.pdf
http://www.asociatiaeconomistilor.ro/documente/simpozion_AGER_2007_romana.pdf
http://www.asociatiaeconomistilor.ro/documente
http://www.asociatiaeconomistilor.ro/documente/O
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 Marin Dinu, Coralia Angelescu, Dumitru Ciucur, Cristian Socol, Marius Marinaş - Comunicare: 

Globalizare şi catching-up: de la contracţie la creştere economică în ţările în tranziţie. Cazul 

României, în volumul Simpozionului Ştiinţific Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Academia de 

Studii Economice Bucureşti, Editura ASE, 2006, Bucureşti, ISBN (10) 973-594-777-3     

 Marin Dinu, Cristian Socol – Comunicare: Coordonarea politicilor economice în Uniunea 

Europeană – principii, metode şi paradigme, în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional 

Economia României – strategii de dezvoltare, Editura Artifex,  2006, Bucureşti, ISBN 973-

7631-10-2     

 Marin Dinu, Cristian Socol – Comunicare: Construcţia modelului european: de la piaţa 

spontană la reglementarea pieţei, în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional al Facultăţii 

de Comerţ, ASE, Bucureşti 27-29 Martie 2006, ISBN 10 973-594-785-4, ISBN 13 978-973-

594-785-9 

 Marin Dinu – Comunicare: Convergenţa reală ca efectivizare a tranziţiei postcomuniste, în 

volumul Simpozionului Ştiinţific Naţional – Economia României în perspectiva aderării la UE, 

Editura Artifex, 2006,  Bucureşti, ISBN 973-7631-08-0 

 Marin Dinu, Cristian Socol – Comunicare: Condiţionalităţi ale aderării României la Uniunea 

Europeană: de la raţionalitate la conflict, în volumul Simpozionului Ştiinţific Naţional – 

Educaţie şi instruire: descentralizare, etică şi calitate, Universitatea Naţională de Apărare Carol 

I, Bucureşti 10-11 Martie 2006, ISBN 978-973-663-333-1(general), 978-973-663-327-0, 973-

663-333-0, 973-663-327-6 

 Marin Dinu, Cristian Socol – Comunicare: De la diversitate la globalitate. Analiza comparată a 

modelelor de integrare, în volumul Simpozionului Ştiinţific Naţional – Economia României în 

perspectiva aderării la UE, Editura Artifex, 2006, Bucureşti, ISBN 973-7631-08-0 

 Marin Dinu – Comunicare: The explanatory model of globalization, în volumul The 

International Economic Conference. The Preconference for the International Economic History 

Congress (Helsinki, Finlanda 21-25 august 2006), Identity, Globalization and Universality in the 

Eastern and Central European Economic Area – Evolutions and Involutions in the Modern and 

Contemporary Period: Experience, Meaning, Lessons, vol II, mai, Universitatea Lucian Blaga, 

Sibiu, ISBN (10) 973-739-259-0, ISBN (13) 978-973-739-559-6 

 Marin Dinu – Comunicare: Reconfigurarea structurilor funcţionale de tip societal. Cazul 

Uniunii Europene, în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional – Administraţia Europeană. 

Concepte şi abordări contemporane, ASE, 2005, Bucureşti, Editura Economică, ISBN (10) 973-

709-221-x, (13) 978-973-709-221-2 

 

 Marin Dinu - Comunicare: Tipologia modelelor regionale de economie, în volumul 

Simpozionului Ştiinţific Internaţional – Aderarea României la UE. Bătălia cu timpul, ASE, 

2004, Bucureşti, Editura Economică, ISBN 973-709-039-x 

 Marin Dinu - Comunicare: Modelul explicativ al paradigmelor economice. Cazul tranziţiei 

postcomuniste, în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional – Educaţia economică, 

actualitate şi perspective, ASE, 2003, Bucureşti, Editura Economică, ISBN 973-590-868-9  

 Marin Dinu - Comunicare: Tensiunea pattern global – inovaţie locală, în volumul 

Simpozionului Ştiinţific Internaţional – Coordonatele japoneze ale managementului sectorului 

public, SNSPA 2002, Bucureşti, ISBN 973-590-645-7 

  

 Marin Dinu - Comunicare: Aproximări ale globalizării. Modelul european, în volumul 

Simpozionului Ştiinţific Internaţional Convergenţe în Uniunea Europeană organizat de Catedra 
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de Economie şi Politici Economice, 24 mai 2002, ASE Bucureşti, Editura Economică, ISBN 

973-590-693-7  

 Coralia Angelescu, Marin Dinu, Cristian Socol - Comunicare: Les perspectives du croissance 

economique dans de l`Europe de l`Ouest. L`economie Roumaine, în volumul Preconferinţei 

Internaţionale ”Les pays de l`Europe Centrale et de l`Europe de l`Est: allez, retour, allez vers 

l`economie de marche”, Editura Continent, Sibiu, 4-5 aprilie 2002, ISBN 973-8321-08-5 

 Marin Dinu - Comunicare: Efectele tensiunii restructurare-destructurare asupra creşterii 

economice, în volumul Simpozionului Ştiinţific Naţional Relansarea creşterii economice din 

România, ASE Bucureşti, mai 200, ISBN 973-590-415-2 

 

 PROGRAMME DE CERCETARE 

A. Formare profesională 

 

 Coordonator postdoctorat, titlul proiectului: „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală 

şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, POSDRU/159/1.5/S/ 134197, 

manager Prof. univ. dr. Pavel Năstase, (valoare proiect 13.030.249) aprilie 2014- octombrie 

2015; 

 Tutore doctorat, expert pe termen lung, titlul proiectului: „Performanţă şi excelenţă în 

cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, 

POSDRU/159/1.5/S/142115, manager Prof. univ. dr. Pavel Năstase, (valoare proiect 

13.030.249) aprilie 2014- octombrie 2015; 

 Tutore postdoctorat, expert pe termen lung, titlul proiectului:"Rute de excelenţă academică în 

cercetarea doctorală şi post-doctorală - READ" Contract POSDRU/159/1.5/S/137926, 

Academia Română; 

 Expert pe termen lung, titlul proiectului: „ Competenţe avansate – profesionale si de cercetare – 

în managementul riscului internaţional”, contract POSDRU/86/1.2/S/5320.  Proiectul se 

încadrează în axa prioritară 1. "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice 

şi societăţii bazate pe cunoaştere", domeniul major de intervenţie 1.2. "Calitate în învăţământul 

superior". Manager proiect Radu Lupu. Cu o valoare totală de 19.135.874,00 lei, din care 

18.241.490,00 lei finanţare nerambursabilă; 

 Responsabil proiect/Director de proiect, titlul proiectului: „Performanţă şi excelenţă în 

cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Numărul de 

identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/59184, în cadrul  Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi 

formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 

cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 – „Programe  doctorale şi postdoctorale în 

sprijinul cercetării”, manager prof. univ. dr. Ion, Gh. Roşca, (valoare 18232147 Lei); 

 Tutore, titlul proiectului: „Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a 

cercetătorilor de elită (SPODE)” ID 61755, coordonat de Academia Română, cofinanţat Fondul 

European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, 

Axa prioritară nr.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe 

doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"   ID 61755, Coordomator principal  Acad. 

Mugur Constantin ISĂRESCU şi  Acad. Păun Ion OTIMAN (valoare 18.688.874 Lei ); 
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 Expert pe termen scurt, titlul proiectului: „Doctorat pentru o carieră în cercetarea economică 

interdisciplinară la nivel european - DOCCENT”, POSDRU/107/1.5/S77213, Axa prioritară 1, 

Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate 

pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 – „Programe  doctorale şi postdoctorale în 

sprijinul cercetării”, Manager prof. univ. dr. Ion Stancu (valoare 14.175.102 lei); 

 Expert ştiinţific, titlul proiectului: „Doctorat în economie la standardele Europei cunoaşterii 

(DoEsEC)”, POSDRU/88/1.5/S/55287, Competiţie în cadrul  call  88 Burse doctorale  lansată  

de AMPOSDRU, Strategic, cofinanţat Fondul European, Programul Operaţional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Manager Prof. univ. dr. Miron Dumitru) 

(valoare 14.158.665 lei); 

 Expert, titlul proiectului : „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model interregional de 

şcoală antreprenorială pentru femei”, proiect finanţat din FSE – „Investeşte în oameni!”, 

contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5, coordonator interregional – Facultatea de Ştiinţe Economice, 

Universitatea Oradea Competiţie naţională (Competiţia POSDRU proiecte strategice nr. 

1/2008), Proiect finanţat din FSE – „Investeşte în oameni!”, Cod proiect (ID): 2427, /1,10.2008, 

Proiect strategic, finanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, POSDRU 2007 

– 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrărilor şi a întreprinderilor”; Domeniul 

major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale (valoare 12.500.104 Lei); 

 

B. Proiecte de cercetare 

 

 Membru, titlul proiectului :„Fundamentarea şi Implementarea unui model econometric pentru 

îmbunătăţirea politicii fiscal-bugetare în perspectiva aderării la zona euro”, grant CNCSIS – 

proiecte de cercetare exploratorii. Programul Idei, contract nr. 176615/15.01.2009, 3 faze, 

(valoare 874.268 Lei) ; 

 

 Expert ştiinţific, titlul proiectului : „Studiu privind stabilirea şi valorificarea avantajelor 

competitive  al formelor româneşti de comerţ exterior în vederea maximizării efectelor pozitive 

ale aderării României la UE” (acronim: SVACEX), Contract cu CBMP nr. 92073/01.10.2008, 

PNCDI Competiţie naţională (PNCDI Competiţia 2, 2008)Contract finanţat de CENTRUL 

NAŢIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP prin Programul 4 – Parteneriate în 

domeniile prioritare, Domeniul 9 - Cercetare socio-economică şi umanistă, Direcţia de 

cercetare 9.1 (valoare 2.000.000 Lei) ; 

 Membru, titlul proiectului : „Diminuarea inegalităţilor – condiţie esenţială a coeziunii 

economice şi sociale”, contract PN II 91-050, 91-050/PARTENERI PNCDI II 21.09.2007. 

ANCS, director: Prof. univ. dr. Ailenei Dorel (valoare 803471 Lei), 4 faze ; 

 Membru, proiectul de cercetare „Determinanţi ai inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de 

învăţământ superior din România”,Contract PN II 91-020, 91-020/PARTENERI PNCDI II 

14.09.2007, ANCS, director: Prof. univ. dr. Angelescu Coralia, 6 faze (valoare 67200 Lei) ; 

 Director, proiectul de cercetare „Globalizare şi catching-up: de la contracţie la creştere 

economică în ţările în tranziţie. Cazul României”, grant tip A, CNCSIS,Nr.1067 CNCSIS A/30 

din 22.06.2005, nr. contract 34683/24.06.2005,  (valoare10.000 lei), 2 faze ; 

 Membru, proiectul de cercetare : „ Formarea tacticilor de servire a clienţilor şi de stabilire a 

preţurilor pe piaţa gazelor naturale din România”, cod CPSA – 741473, DCE 85/28.06.2006, 

Contract cu mediul de afaceri, ANRGN, (valoare 60.000), director prof. univ. dr. Angelescu 
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Coralia, 1 fază; 

 Membru, proiectul de cercetare : „Politicile macroeconomice în România în perspectiva 

integrării în U.E. Avantaje şi riscuri ale integrării”, grant tip A CNCSIS, contract 33518/2003, 

tema 3, cod CNCSIS 927, 2 faze, 2003-2004, director prof. univ. dr. Coralia Angelescu ; 

 Membru, proiectul de cercetare : „Tipologia creşterii economice, evoluţia principalelor corelaţii 

macroeconomice în perioada de tranziţie”, contract M.E.C – program CERES, nr. 

98/25.12.2002, CERES PP4, 2002-2005, director Prof univ. dr. Angelescu Coralia,  1 fază ; 

 Director, proiectul de cercetare „Stabilizare, ajustare şi perspective de creştere a economiei 

româneşti în condiţiile integrării în UE”, grant tip A, finanţare MEC – CNCSIS, cod CNCSIS 

741, 1 fază ; 

 Membru, proiectul de cercetare : „Investiţia în educaţie şi dezvoltarea economică”, finanţare 

M.E.C – CNCSIS, grant tip A CNCSIS, cod 191, 2 faze, 2001-2002, director prof. univ. dr. 

Martha Cristina Suciu ; 

 Membru, proiectul de cercetare ESEN II, „Analiza structurală a sistemului de companii 

româneşti”, Academia Română ; 

 Reprezentant legal din partea AGER în proiectul Băncii Mondiale: „Sistemul de finanţare a 

învăţământului mediu în România” ; 

 Membru, proiectul de cercetare : „Fundamentarea strategiilor de gestionare a situaţiilor de 

criză datorate dezechilibrelor regionale, programul naţional „Orizont 2000”, finanţare MEC, 

2000-2002, 3 faze, membru, nr. contract 536/ 2000, nr. tema B4, cod program 19, valoare 40 

mil. Lei, director prof. univ. dr. Dorel Ailenei, 2 faze. 

 

Conferințe publice 

 Înțelegerea și explicația în Economie. Prezentarea adevărului în spațiul public, Ședința Festivă 

a Senatului ASE pentru decernarea  Diplomei Virgil Madgearu cu medalie de aur, 23 noiembrie 

2017, Academia de Studii Economice din București, www.bnr.ro; 

  

 Când se termină adversitatea ? Despre schimbare de ciclu. (Reconsemnări de economie 

politică), Ciclul „Academica ”, 1 septembrie 2014, Universitatea de Marină, www.bnr.ro 

 Unde greșim ? Recurs la persistența subdezvoltării. (O problemă de înțelegere a acțiunii), 

Ciclul „Academica ”, 5 martie 2014, Sinaia, www.bnr.ro 

  

 25 de ani de restaurare a economiei de piață în România. Transformarea postcomunistă. 

Peisajul funcționalității, Sesiunea plenară a Comisiei de Istorie Economică și Istoria Gândirii 

Economice a Secției de Economie, Științe Juridice și Sociologie a Academiei Române, 10 

decembrie 2014, www.dinumarin.ro; 

 

 Lumea este altfel ? Despre violența mâinii invizibile, Ciclul „Zilele porților deschise pentru 

studenții economiști”, 27 noiembrie 2013, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca,  

www.bnr.ro 

 De unde vine teama de euro ? Motive ale întemeierii unei economii a Bunului-Simț, Ciclul 

„Academica ”, 13 februarie 2013, Sinaia, www.bnr.ro 

 După tranziție. Avatarurile dezvoltării. (Interogare a ceea ce suntem prin ceea ce facem), 

http://www.bnr.ro/
http://www.bnr.ro/
http://www.bnr.ro/
http://www.dinumarin.ro/
http://www.bnr.ro/
http://www.bnr.ro/
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Ciclul „Academica ”,  4 septembrie 2013, Universitatea Ovidius din Constanța, www.bnr.ro 

 Postmodernismul.Limitările științei economice și fenomenul economic, Școala de Vară de la 

Sinaia, Programul de Cercetare Postdoctorală „SPDAE”, Academia Română, 23 iulie 2012, 

www.dinumarin.ro; 

 Economia Bunului-Simț. Ce știm ? Ce înțelegem ? Ce învățăm ?, Ciclul „Academica ”, 9 

septembrie 2012, www.bnr.ro 

 Copilul ideal și/sau idealul educației, Liceul Teoretic Național, 20 septembrie 2012, 

www.dinumarin.ro; 

 Ideal și funcțional în economia deschisă. Despre modele de gândire și acțiune, Ciclul „Zilele 

porților deschise pentru studenții economiști”, 18 octombrie 2012, www.bnr.ro 
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