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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. 

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. 
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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 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; 
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• 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 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; 
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• 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. 

 
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 
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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 
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„etapele intermediare finalității pot fi văzute, sub aspect tehnic, ca utilizare 
performantă de resurse pentru rezultate materiale, dar niciodată finalitatea 
ultimă a 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 
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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 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 
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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 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”. 
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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 
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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, 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 
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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 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 
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viitorul apropiat, pe care i-l dorim laureatului nostru cât mai fructuos, în 
deplină sănătate! 
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