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 Stimate domnule Profesor, 

 Stimată doamnă Rector, 

 Stimați invitați, 

 Onorat auditoriu, 

 

 

 Astăzi avem onoarea de a oferi înalta distincție a universității noastre, distinsului 

profesor universitar dr. Vasile Dinu, un apreciat cercetător, un foarte bun manager și un om de 

o calitate morală ireproșabilă. Contribuția domniei sale la dezvoltarea învățământului superior, 

în special al celui economic, este recunoscută la nivel național și constituie un punct de 

referință în dezvoltarea cercetării academice în domeniul științelor economice. 

Profesorul Vasile Dinu este o personalitate al cărui drum dovedește dorința de 

autodepășire, forță de muncă și tenacitate. 

Unde a început acest drum? Vasile Dinu  a dat binețe lumii în data de 4 martie, 1947, 

în comuna Vadu Pașii din județul Buzău. Studiile liceale economice le urmează în Buzău. 

Primul pas spre economie îl face la liceul teoretic B.P. Hașdeu pe care l-a absolvit în anul 
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1965. Chiar dacă la aceea vreme nu știa ce perspective îi va deschide preocuparea pentru 

domeniul economic, aceasta s-a transformat într-un adevărat modus vivendi.  

După  finalizarea studiilor liceale își continua pregătirea în cadrul Facultății de Comerț 

din cadrul Academiei de Studii Economice din București, obținând diploma de licență în 

specializarea Merceologie, în anul 1970. 

Devine profesor la  la Liceul Economic din Buzău, deci se întoarce acasă,  unde va 

preda timp de 28 de ani. Rolul său modelator în formarea tinerilor elevi este dublat de 

contribuția la dezvoltarea materiei de specialitate prin conceperea a trei manuale: Mercelogie 

pentru clasa a XI-a și a XII-A și  Tehnologia și comercializarea  mărfurilor pentru clasa a X-a.  

În anul 1999 obține diploma de doctor în economie la Academia de Studii Economice 

din București, moment în care își concentrează mare parte din activitate în capitala țării. 

După obținerea doctoratului în economie se îndreaptă spre o carieră academică pe care 

o parcurge cu succes, afirmându-se în spațiul universitar românesc ca o voce importantă în 

cercetarea științitifică. În anul 2007 devine profesor universitar cu o prodigioasă și respectată 

activitate didactică. 

Domnia sa este unul dintre prestigioșii specialiști în domeniul științelor cosumatorului, 

un inovator în domeniul calității serviciilor. Este autorul a 182 de articole publicate în reviste 

de specialitate naționale și internaționale, din care 82 au fost publicate  în reviste cotate Web 

of Science și 75 în revisteSCOPUS.  A scris 29 de lucrări de specialitate la care se adaugă 36 

de studii publicate în volume de manifestări științifice. A făcut parte din colectivele a 12 

proiecte de cercetare câștigate în cadrul competițiilor naționale și internaționale, în 7 dintre 

ele fiind director. 

Recunoașterea valorii lucrărilor sale a fost confirmată de mai multe distincții dintre 

care amintim:  

 distincția acordată de Asociația Facultăților Economice din România (AFER) în anul 

2018 „Cea mai bună carte din domeniul economic” pentru lucrarea „A concepe, a 

redacta și a publica un articol științific. O abordare în contextul cercetării 

economice”, coordonată de distinsul profesor Vasile Dinu 



 4 

 Premiul „Victor Slăvescu” al Academiei Române în 2019 pentru ediția a II-a a 

aceluiași volum. 

 De succes în mediul academic s-a bucurat și Ghidul de bune practici privind 

elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor de licență și masterat care a fost postat 

în mod oficial pe site-ul Academiei de Studii Economice din București. Este o lucrare 

care evidențiază aspectele esențiale ce țin de realizarea unei lucrări științifice, de un 

real folos pentru studenți și cadre didactice. 

Recunoașterea valorii științifice a lucrărilor sale este confirmată prin valoarea indicilor: 

Hirsch: 16 în Web of Science; 14 în Scopus; 19 în Google Scholar; 15 în ResearchGate și 9 în 

Research Papers in Economics (RePEc), precum și în numărul de citări în baze de date 

precum Web of Science (628), Scopus (545), Google Scholar (1442). 

 Un alt aspect important al carierei sale este rolul definitoriu în înființarea și 

dezvoltarea Colegiului Economic al Academiei de Studii Economice din Buzău, în cadrul 

căruia a ocupat funcția de decan, demonstrând reale calități manageriale.  

Domnia sa este, de asemenea, un foarte bun organizator, un lider care a știut să 

coaguleze o întreagă echipă în jurul lui,  fapt demonstrat în activitatea sa, în calitate de  

redactor-șef al revistei Amfiteatru Economic. Revista este cea mai bine cotată revistă din 

domeniul economic în România, indexată și cotată  în baza de date Web of Science. 

 Dincolo însă de aceste aspecte care vizează activitatea academică, domnia sa a avut o 

importantă contribuție civică, fiind fondatorul și președintele Asociației pentru Protecția 

Consumatorilor „UniversCons” din Buzău. Asociația a asigurat, de asemenea, legătura dintre 

teorie și practică, constituindu-se într-o adevărată bază de practică a studenților, deoarece aici 

aplicau cunoștințele însușite la discipline precum Merceologie alimentară și nealimentară, 

Turism-servicii și, în mod special, de la disciplina Protecția consumatorilor.  

Este, de asemenea,  un membru activ al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România 

(UZPR),  membru al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR), membru al 

Asociației Europene pentru Cercetare în domeniul Serviciilor (RESER) și al Asociației pentru 

inovare și calitate în afaceri sustenabile (BASIQ), din Facultatea de Business și Turism, ASE 

București.  

   Activitatea sa bogată i-a adus multe premii și distincții dintre care amintim:  

 Diploma „Meritul universitar Virgil Madgearu”, Academia de Studii Economice din 

București, 2022;  
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 Distincția „Credință și Loialitate”, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, 

2021;  

  Distincţia „Excelenţă pentru întreaga activitate”, Asociaţia Facultăţilor de 

Economie din România (AFER), 2015;  

 Diplomă jubiliară de Preţuire, Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, 2015;  

 Diplomă cu ocazia Centenarului Academiei de Studii Economice din București, 2013; 

 Diplomă de Excelenţă, Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER), 

2012; 

 Diploma N.G. Roegen pentru contribuţia la cercetarea ştiinţifică şi economică, 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, în anii 2003 și 2006. 

 

A devenit Profesor Emerit pentru excelență didactică și de cercetare în domeniul științelor 

economice, titlu acordat de Senatul Academiei de Studii Economice din București și a primit 

titlul de Profesor evidenţiat, din partea Ministerul Educaţiei și Învățământului din România. 

 

Acestea sunt doar câteva repere ale unei personalități marcante a învățământului 

economic care se constituie ca și argumente ce converg spre decizia Senatului Universității 

„Aurel Vlaicu” din Arad de a-i conferi înalta distincție academică, Prof. univ.  dr. emerit Vasile 

Dinu  de la Academia de Științe Economice din București 

Stimate domnule profesor,  Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este onorată să vă 

ofere titlul de Doctor Honoris Causa, ca semn al aprecierii pentru întreaga dumneavoastră 

activitate științifică și managerială. 

 Suntem onorați de prezența Domniei Voastre la Arad și de intrarea în rândurile 

comunității noastre academice! 

 

 

Comisia de Laudatio  

Președintele comisiei:  prof.univ.dr. Radu IOAN 

 

Membrii comisiei de Laudatio: 

dr.habil.ec. Dan-Cristian DABIJA, Profesor universitar la Facultatea de Științe Economice și 

Gestiunea Afacerilor a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

Academician Emilian DOBRESCU 

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