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… 77… NODURI CULTURALE I SEMNE AMICALE 

(C )    
poezii,

1 ast , realitatea 

ar fi starea de fapt a celor  414 

Meridianul Cultural Românesc

intelectuale într-
plasmatice, precum în sângele uman  

sau mai mici unde arde oxigenul, unite 

propuneri.
…

AMICALE/ , pare a cuprinde mai 
bine realitatea social – cultural – noi, cei din 

, (13) ianuarie – februarie – martie 
2018), - cu 

Argumente:
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Am observat i în alte rânduri

cu 

ui ca 
istoricul literar, 

eminescologul Th.

Va
Marin, poetul Val Andre

activ Gruia Novac, sunt  al i autori de valoare mai mult sau 

i Elena Monu, scriitorul Vasile Chelaru, romancierul Iorgu 

în care-
academicianul Avram D. Tudosie. Prof. Dr. Vicu Merlan 

înscrie 
cultural

- ,

poetul  Ion Mâcnea (unic complex cultural cu statui 
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Rebricea (un 
Marin Vutcani (istoricul  Ioan 

(Andrei Dumitru, excelent animator cultural), Berezeni (ing. 

i primarul Florin Anea),

,
Solesti 

ansamblul Solestenii condus de Costel Adam);alte câteva 
La fel în câteva 

comune ( i) din
Nu

oarte bun 
organizator de mari 

), de la Vama- Suceava,
S. Cotlarciuc, univ. dr. Alexandru Ionescu 

(Ecomondia)

–
Daniela Slapciu (Drobeta-Turnu
Ulmeni –

( ) cei 
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-o întoarcem 
cu asupr

-o varietate de mijloace de 

Anghelescu, D. Damian (de la New York), a

Gruppo Scriviamo condus de d-na 
Daniela Straccamore, din Germania bunul prieten Georg 

–
Olaru, Vasile tefan 

(
-

414 colaboratori din Meridianul Cultural Românesc.

Ne- ni 

de societatea de consum). 

- i

lesne se vede) imposibil de egalat, dar e singurul care a 
determinat , n-au 
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prins epoca de consacrare ca promotori. Sadoveanu, marele 
-a determinat 

–
în secolul 

trecut, Tudor Pamfile a generat prin cei 276 de colaboratori la 

te, -1921), o 
, prin  

Tudor Pamfile (5 ani… 1923-1928), 

de teren, „ ” de sociologul Dimitrie Gusti prin 

–

n-
contemporan cu Al. Amzulescu, Ov. Papadima, Ov. Bârlea, 
A. Fochi, Gh. ,Iordan Datcu, din 

unicul, valorosul… al lui 
Iordan Datcu), da curent

,
- fundamentale ca Mitologia 

sau cele ale lui Sim. Florea Marian.

e despre 

n-au prea fost consemnate. Î
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online

valorii va mai dura, destul, probabil.

dome dintre ingineri

t

poet 
jurnalistul dr. Mihai Miron. Î
îndoial

Nom -un orizont provincial se pot face cu 
-

i „cu limba” este cea a parlamentarilor. 

i minte la ce le mai
trebuie?
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schimbat lumea, Timur Lenk 
(1336), W. Shakespeare (23 aprilie 1564), V.I. Lenin 
(22.04.1870), A. Hitler (apr.1889), Emil Cioran (8 aprilie
1911) Saddam Hussein (28 aprilie 1937) s-au ivit pe 

.
Într-o încercare ego car

( i) de
Î

es de metafora 

(din ce în ce mai mult) pe cuceririle Galaxiei Guttemberg! Iar 
irtual-

Cât mai putem, oameni… de ce nu într-o

-un

unic în peisajul literar român

CULTURAL ROMÂNESC, ziarul Meridianul… grupul de
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Precizare imp sunt
nimeni nu a sponsorizat cu ceva 

, iar existentele „organe locale” ne pun mereu
piedici…

Dintr 12 aprilie 
ti, nu?),

-
Am putea deschide cu unul dintre cei mai tineri, un 

ziarist autoritar afirmat (si fost elev), Cristian Nicolae Lapa
(n. 8 aprilie 1976), vasluian gospodar si excelent familist.

zându-i parcursul profesional, chiar îl v d mare jurnalist!
Am putea continua cu mai tinerii Dan Teodorescu, 
Th.Codreanu, cu cei 5 de 77 de ani, com având 
i

de mare merit, 12… din 77…:

Th. CODREANU, n.1 aprilie 1945, Sârbi, com. Banca, 

-patriotice 

ani:
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DAN RAVARU, Vaslui (n. 3 aprilie 1941), din ce în 
ce mai bine recunoscut pentru volumele sale publicate, pentru 

cultural vasluian. „Provine dintr-

D

, ca nimeni 
altul,
per blice etc., etc.

VIOREL SAVIN, (n. 4 aprilie,1941)
îndeosebi dramaturg, dar creator de mare diversitate: 46 de 

, reprezentativ!

MIHAI HAIVAS (n. 6 aprilie 1941) prof. de 
cunoscut 

în Moldova

printre altele, al revistei de umor Booklook, colaborator la 
ui.

DUMITRU V. MARIN (n. 28 aprilie 1941, familie 
com. Podu Turcului -
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eforturi proprii (de toate felurile). Candidat în alegeri pentru 

-zia

din toate timpurile (v. Istoria E
din România).

JIPA ROTARU (n. 28 aprilie 1941), comandor (în 
univ. dr. în istorie, autor a

-lea, etc.

DAN TEODORESCU scut pe (19 aprilie 1950),
este un fervent gazetar ie ean, care în ultima perioad a g sit 
surse s editeze mai multe volume, în special consacrate 
forma iilor sportive ie ene. Bine c poate… Noi am vrut în
acest subcapitol un grupaj numai cu cei scu i în 1941, dar 
realitatea din teren ne obliga s l rgim spectrul…

ION N.OPREA (n. 28 aprilie 1932) este unul dintre 
cei mai de seam aprili ti dimprejurul Revistei M.C.R. Mai are 
pu in i completeaza un raft de pe un perete al apartamentului, 
cu opera personal . E uimitor cât reu e te s scrie domnul 
acesta…

C.D. ZELETIN, n. 13 aprilie 1935, este un monument 
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EUGEN DEUTSCH , 1933), poet, 

peste ½ secol (autor a 23 de volume). Eugen nu„închide” lista, 
ca mai vârstnic, dar e tot aprilist

.

GEORGETA PAULA DIMITRIU ,
1929), medic, . Intr

ionar, dar aici o amintim ca un fel de prea plin 
al grupului de…11

(!!).

prin supunerea metaforei, 
ar mai putea rezi
robotizatoare, prin 

pururea… !
inspre jurnalismul 

:
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CAPITOLUL  I 
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Gheorghe Alupoaei
 

L – 
ARTISTICE VASLUIENE 

acel 
ceva inestimabil pe care-l numim har divin sau, folosind termenul 

talentul

“ ”.
El simte nevoia contactului cu societatea, cu oamenii care nu-s

oameni

-
Un impediment pe care l-

lipsa unui atelier. Majoritatea beneficiarilor de pe urma muncii mele 
mi- -
propriul interes.

Atelierul din Vaslui de care dispu

1 
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ii sale, iar acestea s-

folosite.
Din anul 1996, multe monumente de for public dintre cele 

i turnate în
-au definit într-un fel stilul personal.

-a petrecut, ba 

-am prezentat la organul de partid 
- eventual - -mi

“ ”,
organul mi-a spus cu “ ”: „ ’

’ personal!”
-

repede din somptuosul birou politic...
i-

piramidei. Nu-

Edificarea mea ca om 
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perioada 
ultimilor 35 de ani 

-
piului Vaslui, când am 

-
cum domnul doctor

doamna Valentina Lupu, 

domeniul 

domnii profesori –
matematicieni Gheorghe 

Apostolache.

uneori am colaborat a creat în jurul meu un mediu ambiant de lucru, 
iar în sufletul meu s

criticul Teodor Pracsiu, 
“ ”, profesor 

Gelu Vo

real talent Sorin Popoiu, scriitorul Ioan Baban, profesorii plasticieni 

- “Elanul”, iar lista ar 

creatori într-un fel sau altul, oam
urma lor.

O cooperare aparte pe probleme cultural-artistice am avut-o

ORFEU (ghips polisat) – Gheorghe Alupoaei
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-
pe parcursul multor ani. În urma celor realizate prin efort personal, 
înfruntând numeroase piedici, domnul prof. dr. D.V. Marin a atras 

V
Mold

i eu am publicat în rezumat câteva impresii despre domnul 
prof. dr. D.V. Marin în volumul al III-lea al serialului meu de 
portrete grafice de expresivitate cu titlul Semne grafice de 

, aceste impresii având men

Ne-am cunoscut mai bine începând cu anul 1990, imediat 

trei decenii. Domnul profesor doctor D.V. Marin luase atunci 

nu a durat. Secretarul angajat de atunci mi-

- -

eu prezent, am primit
ale domnului profesor. Una dintre acestea cu profund caracter 
autobiografic, -România. 
Dumitru V. Marin la 74 de ani, mi-
asupra întregi „permanent 
ca manager, reporter, operator T.V., conduc

t...”

romanul 
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Printre cele 

de vol
-

publicului sau în scris impresii despre domnul profesor doctor D.V. 

patrimoniului cultural vasluian. 

este acela intitulat „Omagiu c ”
iunie 2017. Activitatea s-

Cu acest prilej, profesor doctor Alexandru Ionescu din 

eurosceptici? - o radiografie a muta

-n

-a înf
mai 

2017 s- „Alexandra 
Nechita”, devenit ne
participe.
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-

-

tehnici diferite.
arte, de reviste 

a sa, portative.
- firesc - domnul 

profesor doctor D.V. Marin, domnul profesor doctor Alexandru 

domniilor lor s-
Cultural Românesc”

- -au semnalat atacuri la adresa 

fim eurosceptici? A fost pt cultural 
-

domnul Cornel Galben, istoric

De mare interes s-
vorbitori precum epigramistul Mihai Haivas, cu aprecieri la adresa 

a Ion 

Pavel, Iftene Cioriciu, Georgeta Strat etc.
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Cultural Românesc”.

internetu

pentru ducerea la îndeplinire a acestei impresionante

-

general.

Albert Oleic, , ed. 
Proema, Baia Mare: „Domnului prof. dr. Dumitru V. 

transmitere moderne – un nume intrat deja în 

Vaslui, 25 oct. 2001, Prof. Alupoaei”.
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Mihai Andon
Directorul Centrului 

,
Berezeni, viceprimar al comunei 
Berezeni, scriitor, monografist ; din 

exces de modestie nu s-a autoprezentat.

D-LUI PROF.DR. DUMITRU V. MARIN 
„Trecut-au anii ca nou

dr. 

parcurs ape atât de învolburate.
L- ist, mai 

-

culturii române, -am cunoscut.
Profesorul-

-a atras de partea lui nu

ceea ce multora le este indiferent, identitatea neamului 
românesc.

În cazul domnului profesor dr. Dumitru V. Marin, nu 

-l

-un final, pariul este între 

2 



- 23 - 
 

sensibilitatea si delicatetea figurilor evocate in scrierile sale, un 
reper moral- si 

rii omului

, care 
pre a-l sugruma 

-a fost 
ru â camera cu care filma, ziarul 
câ
de D-zeu tuturor, toate acestea pentru a-

de a-i umbri cariera întru care s-a dedic a
etatea de a fi „el primo maestosso umanitas”.

Ancorat într-

- înmoaie peni a în
foaia alb de hârtie f r s-o zgârie, prof. dr. Dumitru Marin face 

r nimii”, ,,suflet 
a cum 

î -

confirme valoarea unui om care, a evocat în scrierile 
sale 
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mo
V
putere de a men ine treaz

(Berezeni, jud.Vaslui, martie 2018)

,
Dumitru V. Marin –

Vasile Arhire, Curajul de a crede în victorie,
Jurnal sentimental, ed. Timpul : „Domnului 

truditori din lumea presei, 30.07.09”
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Val Andreescu

Debutul în volum cu volumul 
„Calul cu potcoave roz”, (Epigrame, 
fabule, panseuri), 

Vaslui, 2006; 

„Cronica”, „Convorbiri literare”, 
„Ecouri literare” -

„Elanul” (serii de articole), -
„Zorile” - - Israel, -

Vaslui, „Orizonturi”, „Epigrama”, „Book-look” - „Plumb”
„Surâsul Bucovinei” - Suceava, „BAAADUL literar”

Bârlad, „Meridianul Cultural Românesc” etc.  
Volume publicate, inclusiv cele colective: „Calul cu 

potcoave roz”, (Epig

„Voci lirice vasluiene”, 
2006, 246 pagini, cole
Codreanu, poezii -

„Tichia de 

de Teodor Pracsiu, 150 pagini; „Florete melancolice”, 
(Epigrame, fabule, rondeluri), 
pagini; „Fiorii zborului tandru” (poezii), 
pagini, cu un Cuvânt înainte de prof. Dan Ravaru; „Fabule”, 

3 
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rondeluri), 
de prof. Teodor Pracsiu; emei”, 

2010, 378 pagini, la pag. 12; Antologia „35 de ani sub semnul 
maestrului”, 

-284; „Milenii, 
roman, 

Marcu; 
pagini; orat 

„Pedeapsa iubirii”, roman din 

2015.

pe
„Radio-

La ordinea 

înregistrate, etc. 
Note critice: Emilian Marcu în revista „Orizonturi 

literare” nr. 7 din 2011, pag. 37-
„Cronica” nr. 9 din sept. 2010, pag. 26; Emilian Marcu în 
„Convorbiri literare” nr. 8 din 2010, pag. 187; Dumitru V. Marin 
în „Meridianul” 
„Ecouri literare” nr. 7 din 2011, pag. 36; Vasile Larco în revista
Plumb; troaie, 
Theodor Codreanu (în rev. Plumb), 
etc.
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MUNCA - UN ANTIDOT CARE SFID
TIMPUL! 

 
-i vreme, 

-
mai mul

tre

înalte, chiar maxime, când vizam domeniile de vârf, când eram 

precoce?  Un posi
Marin, directorul general al revistei Meridianul Cultural 

-i transmitem un  sincer La 

deceniu a

– spirituale din varii domenii de 
iune; 
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Se strânge funia la par,
Cu greu devii octogenar,

De la stânga la dreapta: Val Andreescu, Anca Moldoveanu, Mihai Batog -

Februarie 2015 -
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  P  Andrei

Uniunii Scriitorilor din România

STUDII
1952-1959 - omâni; 1959-1960  - Colegiul 

-1963 -
- -1970 - Facultatea de Filologie -

Universitatea ,,Al. I. Cuza” –

- ti , jud. Vaslui 
1970- -1982; 

-Club”.

onoare  al comunei Români –
VOLUME PUBLICATE

,, ” -1995 (Editura Panteon -
DEBUT EDITORIAL 
,,Floarea de jar”-1996(ibidem);

”-2000 (Editura ,,Sfera” Bârlad);
,, -2002(ibidem); 
,,Cântecul toamnei”-2003(ibidem); 
,,Mierea din trestii de cuvânt”-2005(ibidem); 
,,Poeme târzii”-2006 (ibidem); 

4 
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,,101 sonete”-2007 (ibidem); 
,, - la

-
,,Crepusculul de miere”-2010 (Editura ,,Cronica”-
,,Oul fermecat”-2011(Editura ,,Sfera”- Bârlad);
,, -2011(Editura ,,Sfera”- Bârlad); 
,, ”-2011 (,,Opera omnia”- Editura ,,Tipo 
Moldova”- ”-2012 (Editura ,,Sfera”-
Bârlad); 
,, ” -2013 (Editura ,,Sfera” –Bârlad); 
,,Mihai Eminescu – ”-2013 (Editura ,,Sfera” –
Bârlad ); 
,,Într- i”-2013 ( Editura ,,Sfera” – Bârlad );

-2014 ( Editura ,,Sfera” –Bârlad);
,,Lecturi empatice” – 2015 (Editura ,,Sfera” – Bârlad); 
,, – 2016 (Editura ,,Sfera” –
Bârlad, 
,,Un dor nestins de nemurire” - 2016 (Editura ,,Rafet” – Râmnicu 

,,Fabule, satire, parodii...” – 2016 (Editura PIM –
,,Când la stânga... Când la dreapta” – 2017 (Editura ,,Rafet” –

PREZE ANTOLOGII 
,,Visul de sub pleoape”-2001; 

-2002; 
,,Vara visurilor mele”-2003;
,,Sentimentali prin metafore”-2003; 
,,La timpul prezent”-2004; ,,Potecile dorului”-2005; 

-2005; 
,,Perorând printre fluturi”-2005; 

-2005; 
u privighetori”-2005; 

-2006; 
,,În pas cu vremea”-2006; 
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-2006; 
,,Parfum de liliac”-2007; 
,,Întotdeauna cu noi”-2007; 
,,De azi pe mâine”-2007; 

-2008; 
,,Privind înainte”-2008,
,,Mereu EMINESCU”-2008

-
-2003 (Editura ,,Macarie”-

-2009(Editura ,,Elisavaros”-

mental”-2009 
(Editura ,,Amurg sentimental” –
,,Carte..Omagiu mamei”-2009 (Editura PIM-

- -

-2013 
(Editura ,,Tipo Moldova” –
Ligya Diaconescu -
STARPRESS 2014); Ligya Diaconescu - ,,Antologia scriitorilor 
români contemporani din întreaga lume

– STARPRESS-2015),
,,Florilegiu poetic vasluian”, Editura ,,Sfera”, Bârlad, 2015; 
Ligya Diaconescu - ,,Antologia scriitorilor români contemporani din 
întreaga lume 

– STARPRESS-2016); 
,,România pentru tine”, Editura ,,Armonii culturale”, 2017.

-1999 
(Edit.,,Crigarus-
,,Valori spirituale tutovene” ,vol.VI -2004 (autor Traian Nicola);

-2006 (Casa 
-
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”-

-

- Veghea poetului,
1996, 195; 
- Victor Sterom, Dulc ,

- Theodor Codreanu, Mierea cuvântului, ,,Amurg sentimental” 
-

- Constantin Ciopraga, Poezie cu forme fixe, DL,2008,79; 
- Gruia Novac, Ton mic, end poezie mare, ,,Baaadul literar” ( 

Bârlad), 2008, 2;   
- Emilian Marcu, 101 sonete, CL, 2009, 7; 
- Valeriu Stancu, CRC, 2010,3; 
- Sonete etice, 2010, 6; 
- Cristian Livescu, or, CL, 2010,7; 
- Liviu Apetroaie, DL, 2010, 5-6; Theodor 

Codreanu, La cântarul de cuvinte
2012, 122; 
- Valeriu Stancu -ai cioplit un templu de cuvinte, CRC,2012,12; 
- Grigore Codrescu, ndrei – ,
,,Plumb”,

- Theodor Codreanu, Zâmbete pentru copii, ,,Ecouri literare”, 
(Vaslui), 2015, 14;    
- Gruia Novac, , ,,Baaadul literar”, 2015, 34; 
- Lina Codreanu, Structuri speculare, ,,Baaadul literar”, 2015, 34;
- Acad. Mihai Cimpoi, 

- Grigore Codrescu, Un nou septuagenar – „Plumb” 
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PREMII
-2001-
-2001-Trofeul Festivalului MIHAI EMINESCU -
-2005- Premiul al II-

-
-2005-Premiul special al juriului - Concursul de poezie ,,George 

”- -
-2006- –clasa I” ; 
-2009- -

-a. 
-2010-
-2011- Premiul I-

rafie ,,Dor de dor”- -15 iunie; 
-2015- Naji Naaman” pentru 
creativitate;
-2015- Premiul ,,Meridianul Cultural Românesc”- Vaslui;
-2015- Diploma de merit ,,Noul Literator”- Craiova, 
-2016-

-a, Râmnicu 

-2016- Premiul USR-
-2016- Premiul I –

-2016- Premiul I-
-

-2016- Premiul al III- -lea 

-2017- Premiul I –
-2017-

,,Asachi”, 2017, 
-2017,-
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-2017-
a poeziei Mircea Scarlat, oman, 2017; Laureat al 

--2017-

PROFESORUL DR. DUMITRU V. MARIN – 
 

 (77 DE ANI) 

La ceas aniversar, prof. dr. Dumitru V. Marin, 
pers

a condeiului.
– România –

- -

Din interviul luat de prof. univ. dr. Ionel Miron, la 
întreba

a) Prea m-
b) Un important jurnalist român, primul romancier din 

istoria

Vaslui”, „primul în România”, „singurul din lume” ar putea 
-au cu ce.

Pro
- ,

chiar foarte bine.



- 35 - 
 

De-

române.
Am scris în câteva rânduri despre prof. dr. Dumitru V. 

mai face.

i-

Traian NICOLA, ,,Valori Spirituale Tutovene”, 
bibliografii (vol. 4), ed. Sfera, Bârlad, 2003: ,,Colegului 
meu, prof. dr. Dumitru V. Marin, pe care-

fr

Bârlad, 
22 iulie 2003.
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Elena A Doglan

(profesori de ed
Studii: - 1966) , Liceul  

(1966- 1970), 
1971- i profesionale pentru 

Curs de Formator: 2010, 2014 (antrenor de handbal, atletism, 

* 1990 -

Vaslui;
* 1975 –

director adjunct, director educativ al Colegiului Economic 
–

I.S.
responsabil al Comisiei metodice, periodic, antrenor al echipelor 

5 
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olimpice la canotaj Lavric Florica
- Marius Mihoci.

pana in prezent (2018); - Doglan 

Ianul Emil
r-

de domnul profesor Ursanu Vasile.

Parada de deschid
„Prietenia” – 2017 –
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Voluntariat:
- - 2018, colaborator  al 

Vaslui, Primaria Municipiului Vaslui etc.
ute în nume propriu: Handbal: „ Cel 

mai bun portar de handbal” -

vizia A -
divizia B -

Atletism: aruncarea 
ategoria II (1969-1970, CSU 

– 1972),  

– artistice:

–
– Festivalul 

-1973. 
Act

în prezent-2018).  

Copiilor Vaslui: numeroase premii I, II, III la concursurile locale, 

si, 
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Constanta, Brasov, Cluj, Resita, Craiova, Baia Mare, Beclean-

me:

-
Sarkad- Ungaria, Liceul „D. Alembert” –

- Republica Moldova, Consulatul General al 
României la Odesa- Ucraina, A.N.A.P.I.E. Italia, „Fomged” 
Turcia etc.

Hobby: lectura, muzica, dansul, sportul etc.

 

Motto:  
suni la 4 

Marlene DIETRICH

Consider ca fiind  o misiune foa
rânduri  personalitatea domnului profesor doctor Dumitru V. 
Marin, motiv pentru care voi selecta câteva repere semnificative 

de 1989 ne-am întâlnit la vreo activitate cultural-
-am  cunoscut  mai bine când, la un moment dat, 
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pentru felul deosebit de a-

În cancelarie era printre colegii echilib

-ne cu respect unul 

domeniul  cultural-

el mai bine pe domnul profesor  dr. Dumitru V. Marin.
-a

-tv 

Eforturile dom -n

Domnul profesor dr. Dumitru V. Marin s-a remarcat 

-a promovat cu 
generozitate.

vasluian de-al nostru stabilit în Australia de peste 30 de ani.
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În întreaga sa activitate, domnul profesor a dovedit 

îmbi

Îl consider pe domnul profesor dr. Dumitru V. Marin un 

punct de vedere. 
-a

risipit- -a definit, s-a risipit cu 

care ne-

Copiilor & Colegiul Econ

u
valorile ce-i dau  acestuia perenitate.

ALFA, Editura Tineretului, 1967: 
„Domnului Dumitru Marin, cu drag într-o de neuitat 

prieten …”
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Mihai Apostu

Domicilu resedinta: 

Debut publicistic: 

Debut editorial: 
- 1995)

Volume publicate: 
- 1995)

– 1997)
– 2000)

„ Dialoguri perpen – 2001)
– 2010)

– 2011)
– 2012)

- 2016
Publicat în antologii:

– 1997)
-2007, Ed. Anamarol, 

„Arta de fi” (antologie de poezie –

ene” - 2001
„TVV - -2005

-2008

6  



- 43 - 
 

– Ed. Tipo 
Moldova – - 2014
„Florilegiu poetic vasluian” Ed. Sfera – Bârlad -2015

– vol I – Ed. Tipo 
Moldova – – 2016

2016
Premii: 

al de poezie I.I. Lefter , Vaslui, ed. II – 1998 –
premiul III

– 2003 –
premiul II

– 2016 ,  Locul I 

Membru fondator al Cenaclului Literar „I.I. Lefter” -1993
- 2003

– 2007

Moldaviae” -2007
i „Ecouri literare” – 2007

Moldavie” - 2007
-ului www.poesis-

moldaviae.ro 2008
Administrator forum http://poesismoldaviae.myforum.ro 2009

Membru USR filiala - 2011

-
tor de 
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Mi

expresi

unui volum de eseuri 
critice.” 

Theodor Codreanu, ele 
auguste”)

-se cu un 
alchimist sui-

Dan Ravaru
„Dialoguri perpendiculare”)

sentimentul, reflexia, imaginea, mirarea, e

”Roxana  Vasile
cincea stare”)

„Mihai Apostu va „traduce” un univers interiorizat, bântuit 

-inventa semne ale unei 

-lansa 
-distilarea folclorului, în 

trimite la un Bacovia re- -adus 
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Constantin Dram
„Dialoguri perpendiculare”)

-n poezia 

-ntr-o zi te-ar întreba de mine/ Un bob
(Cum te-

l-aprindeau,/ eu plângeam un trist sonet/ tu cântai o odisee,/ timpul 
s- C

-un 

-ne de 

interesant de exploatat.” 

„Lumina vine din interior”)
Ne-

-un registru lingvistic 

volum pentru a-
stânga unde-i…inima”                                              

(
„Planeta între noi doi”)
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 I  -7 
 

acest timp se poate dilata în 

-

cât de sus am ajuns pe vreo t

vreun ziarist mare sau despre un bogat al vremurilor sale. Uneori 

oas

ic...! Cine 

-

goale lipsite de valori în toate domen
-

vorbim despre prieteni est

foarte important al 
iu câteva argumente:

1.
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2. -

televiziune, radio, ziar).
3.

asigure nivelul mediu de venituri.
4. -

el era acolo,
5.

ori ai cuvântului (a se vedea revista „Meridianul 

6.

7. a timpului nostru. Nu este 
-

asta nu-i iese!

r exprima criticii, despre nobilul statut de 
doctor se vor exprima colegii cu doctorate!

-i

su un cutremur din timpul nostru, 
Dumitru V. rst frumoasa a timpului 

V. Marin.
Su

Mihai Apostu
Bârlad - Vaslui)
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Ioan Baban

Poet, prozator, publicist (n. 6
–

Autorul a peste 20 de volume de scrieri, 

au avut, de-a lungul vremii

Fragment din 
Literar Vasluian – , editura 

Paginile 267, 268, 269.

7
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Maria Cozma, , ed. 
- 2005: „Special pentru SC Cvintet Te-Ra 

Vaslui. 

-
paginile. Cu profund respect, Maria Cozma, Vaslui, 29 
nov. 2005”.
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Gabriela Ana Balan

Sibiu, 19 
septembrie 1968

Decembrie 1989 - 1993, redactor, ziarul 21 Radical Sibiu

Bârlad 
Cultural Românesc.

-uri on-line Literatura de 

Volume publicate:

,,Labirintul de cristal”, Ed Self-Publishing 2014,

Regal
Antologii si volume colective:
* ,,Toamna”, ,,Iarna” Ed. Singur,
*,,Doisprezece”, Ed. Topoexim,

*,,Astfel 
*,,În dreptul luminii”, Ed. Art Creativ,
*,,Credo'', Tipografia Vatra Veche,
*,,Jurnalul unui câmp de aripi”, Ed. Art Creativ,
*,Atlasul cu diezi", Ed. Armonii Culturale,
* Almanahul ,,Sintagme literare”, Ed. Eurostampa.

8
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Premii:

* Premiul ionalã 

i 2016.

Literaturitate.ro 2017

Mizil, 2018

DUMITRU V. MARIN LA CEAS ANIVERSAR 

unui om: „
-ar testa 

-ai orienta 
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Acum (28 aprilie 2018), la ceas aniversar când Dumitru V. 

prin intermediul revistei Meridianul
–

– pe 
harta 

aduc doar numele bunilor mei prieteni pe care i- -au 
înscris poeme în paginile revistei: Adrian Grauenfels (Israel), Renate 

turi de 

scriitori contemporani italieni din grupul „Scriviamo” administrat de 

(Italia), în numerele revistei Meridianul Cultural Românesc, cu 

rându-mi, eu am 

italian Gregorio Costa, în pagina Grupului Scriviamo din revista 
L’Inchesta (Italia). 

La Vaslui am 
a dlui Dumitru V. Marin într-un fel frumos, artistic, fiecare cum 
ne-
suflet –

-
-
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-
citez din editorialul pe care l-
Simpozionului din 2016 în ziarul „Meridianul”: „S-a iscat o discu ie
despre cel mai de seam jurnalist vasluian din toate timpurile. Sus in 
ideea dr. ing. Avram D. Tudosie, poeta Gabriela Ana Balan, 
jurnali ti din Ia i, Bac u, Bucure ti. 

a) Ca personalitate, D.V. Marin n-a fost niciodat glug de 
coceni în peisajul jude ean. Pe vremea comunismului n-a trecut la 
bacalaureat pe fiica secretarului II, olescu, al i copii de ofi eri, 
poli i ti i alte loaze! Nu cumva a fost îndelung ostracizat, de i era 
singurul doctorand în tiin e dintr-un jude ? 

b) Nici un ziarist în lumea asta nu întrune te multe simpatii. 
Un arbitru de fotbal mul ume te o echip , un om al legii acord
c tig cuiva, un poli ist... e i el om. Ziaristul încearc s arate un 
adev r i, de regul , sfâr e te înjurat de to i! Se poate deci vorbi de 
o particularitate uman , de un mod de a privi i ac iona în societate. 

c) Iat criterii de analiz pentru stabilirea unei ierarhii locale, 
tocmai ca publicul s - i poat face o p rere: 

– preg tire pentru meserie: dac omul are preg tire 
superioar (deci facult i) vizibil în activit ile sale absolut 
diversificate i afi ate (publicate); 

– vechime: debut în 1958, deci aproape 60 ( aizeci de ani!), 
iar în ultimii 25 conduce cel mai complet grup de pres din Moldova 
(o mai fi vreunul în ar ?) cu tv, radio, ziar i chiar o revist de 
cultur , i se pot nega meritele? Nu îndr znesc nici aplaudacii, nici 

run eii dimprejur dar adopt pozi ia comunist
cunoscuta: omisiunea! 

– DURATA de munc în domeniu: MARE. Au fost lucr tori 
în domeniu, cel mult 17 ani, dar peste un sfert de secol, niciunul! 
Niciodat ! Cu cea mai mare siguran , pentru c între 1944 - 1989, 
la singurul „Vremea nou ” erau schimba i des pentru c nu se putea 
respecta întotdeauna disciplina de partid. Ca s reziste într-o redac ie 
( i era doar una singur ) trebuia s aib vreunul mari deficien e de 
gândire. S dau nume? V.Avram, P.Necula, P.Iosub i al ii, care-au 
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disp rut dup 1989 (ca ziari ti). Grupul de pres , repet de pres ,
rezist în pia din 5 decembrie 1990. i totu i se mai g se te câte
un scelerat s nu-i recunoasc existen de i i se pune sub nas ziarul, 
poate asculta radio Unison, se poate vedea pe tvv.ro i chiar poate 
publica în M.C.R. Un sfert de secol e o perioad mare? Este! E
dovad de munc ? Sigur! E dovad de competen ? 

– Calitatea muncii în pres . Dac de peste 25 de ani are
editoriale în ziar (e cel mai vechi editorialist din România) a fost 
vicepre edinte a U.Z.P.R. i pre edinte al filialei Vaslui din 2003, 
dac a publicat articole i c r i, dac a fost reprezentant inclusiv al 
na iunii române la întâlniri interna ionale (2 decembrie 2001), e 
dovad de calitate. Dar interviuri de Guinness Books cu pre edin i
de stat, prim-mini trii i cele dintâi fe e biserice ti (Papa, Patriarhii, 
mitropoli i, episcopi...) e dovad de înalt calitate?” (Dumitru V. 
Marin,“

Nu îmi plac ierarhiile nici clasamentele aleatorii. Eu cred în 

uno

„Scrisoarea I”:
„Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel, 
N -te pe tine... lustruindu-se pe el 

 
 
 

ALFA, Editura Tineretului, 
1967: „Domnului Dumitru Marin, cu drag într-o
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Marcela Balint

 
 

volumul … 77…

-

fost ei, inclusiv dintre 
cele cu rol politic, m-

Pe 30 ianuarie 2014, l- dr. D.V. Marin 
la o întâlnire cu scriitorii, o lansare de car

,
-au fost elevi 

–
-a sp

-
Î
artistice impresionante, numai la dansuri erau 36 de perechi, cu 

9  
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-mi 
exprim prea plinul

-a acordat titlul de 

fost meritat, pentru câte -a lungul 

Marcela BALINT
– –

10. 03. 2018.               

– Amintirile
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Georg Barth

Stimate D-le Prof. (scriu dinadins cu 
litere mari) nu cred c mai este cazul 
s expun în aceast scrisoare prea multe 
date din biografia mea.

Indiferent dac
mea particular (pân în anul 1990 la Sibiu, 

dup care aici ín Bavaria pe malurile Dun rii, al turi de râurile 
, sportiv în domeniul social-

cultural, am avut deosebita pl cere s cunosc sute de oameni cu 
viziuni – desigur – diferite. 

Poate am mai „ ” unele nume de pe respectiva list ,
poate o s mai reduc „cantitatea” ín favoarea „calit ”...

agenda mea, inclusiv dvs.

Stimate D-le Prof. Dumitru V. Marin
Nu am obiceiul s rostesc cuvinte „gratuite”, nu am 

obiceiul s cultiv cultul persona nu am obiceiul sá transmit 
„laude ieftine”.

Categoric NU!
remarc ultimii ani „e-mail”,

telefon sau scrisori cu dvs. 
Îmi face o deosebit pl cere aceast cooperare la nivel 

cultural.
Mai ales revista MERIDIANUL CULTURAL 

ROMÂNESC.
Orice persoan care are ceva comun cu resortul 

CULTUR , îmi va confirma faptul c respectiva revist – de 

10  
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– este o capodoper , este un 
UNICAT!

ismul dvs. acumulat timp 
de 6

Este dac îns , nu 
voi da înapoi.

Punct.

În final, doresc s mai adaug dou citate, unul ín lb. 
român i unul în lb. german , citate care cred c reflect – cum 
nu se poate mai bine azi – cooperarea noastr în domeniul 
CULTURII ROMÂNE TI – despre care vorbeam în rândurile de 
mai sus…

- -
unul simbolic. 

,

„Tue Gutes und rede darüber“

Georg BARTH / Germania

Cezar Stegaru basmul 
„Simbolizare”, ed. s.c. ODEON S.R.L. Vaslui, 
1998: „Dlui. D. Marin, director T.V. Vaslui, 
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Mihai Batog B
n. 25.10.1945; A

Grad
Profesiune: Pilot militar pe avioane de 

Studii: 

* Academia de Înalte Studii Militare (abs. 1977) 

*Membru al Uniunii Scriitorilor din România; 2007; 
a Scriitorilor 

Români);
*Membru

România 2015

*Redactor-
*Redactor -

Românesc - Vaslui

Tribuna, Cluj-

i; 

11
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- ra-

Magazin-Expres, Alchemia, Nautilus, Israel; Gândacul de Colorado, 

ProDiaspora, RO-mania, Cipru, Bruxelles-Mision, Bruxelles; 

-
Stuttgart; Germania, Vocea Ta;Germania, Austria, Olanda, Belgia, 
etc...

*

Evreilo
18-19 dec 2008, mai 2012 etc…), sau în cadrul programului Scriitori 

1 2002 ed. Ars Longa. 
DEBUT.
2
Longa 
3 HALIMAUA; roman; 2004 ed. Timpul 
4 ; roman; 2005 ed. Ars Longa 
5 ; roman; 2005 Ars Longa 
6 - TREC PRO -

7 ALBA-NEAGRA; roman; 2007 Ars Longa 
8 ; roman; 2007 Ars Longa 
9 MIRACOLELE DE LA GLODENI; roman; 2008 Ars Longa 
10
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11 LA ; roman; ed. Cronica 2009
12 PING-
Longa 2010 
13 CÂNTECE DE SHOMERIE;  poeme ironice; ed. Ars Longa 
2011
14 ; roman; ed. Ars Longa 2011
15
16
Longa 2013
17 BÂNTUIND PRIN PARADIS roman, ed Ars Longa 2013
18 -ficiton umor; ed. Ars 
Longa 2014
19 DANTELA DE URZICI ed. Tipomoldova 2014
20 IMNUL CUCUVELELOR ed. Ars Longa 2015
21 ed. Ars Longa 2015
22 ed. Ars Longa 2016
23 ÎN VÂRFUL ACULUI 
24
CONSTANTIN IORDACHE; Ars Longa 2007
25

26 KABUKI ÎN MAHALA- - Teatru , ed. PIM 
2017
27 LEHAIM -Israel, ed. PIM 2017
28 poeme ironice Ars Longa 2017
29 HOLOGRAME roman p
30
2017
31

VOLUME ÎN LUCRU:
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GRADELOR MILITARE
Vasile Pogor-

DE MANIFESTARE A VIULUI.
BASMUL, DOAR O POVESTE DE ADORMIT 

COPII?

IN

(Legenda lui Grui-

013
ASPECTE NARATIVE ÎN STUDIILE 

LINGVISTICE -BASMUL-

EPIGRAMATIC -

PREZENT ÎN AN

ROMÂNI.

oprire)  iar în 2014 pentru ROMANUL: Bântuind prin paradis.  
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ÎN GRAD DE AMBASADOR
-Republica Artelor-Dublin)

 
 

UN OM PRINS ÎN MIJLOCUL 
FAPTELOR SALE 

 
Îl cunosc pe domnul profesor doctor Dumitru V. Marin de 

person

eufemistic vorbind, absolut neutru din toate punctele de vedere. 

Ce ne-
de îngrijora

-am apucat din 

întotdeauna curajul 
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cam un sfert de veac face 
cunoscute lumii tot ce poate fi îndreptat în planul social de 

-

Des
Într-

„laudele” din acest domeniu sunt confirmate de fapte. 

întâlnirile pe care le-am avut 

în patru continente) …

-l

ar fi tentat

Este greu de lucrat cu domnul profesor Marin. Confirm! 
-am mirat de 

achetei impuse actului 
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Da! Este greu, dar, în mod sigur, nu mi-

tru.      
Închei asemuindu-l pe domul profesor cu fructul unui 

Mihai Batog-
 
 

Prof. dr. Dorinel Ichim, prof. Florica Ichim, 
Târgul Podu Turcului (monografie etno-
1827 - 1950, – 2008: „Domnului 
Dumitru V. Marin, la a 55-a aniversare a liceului 

coordonate ale culturii populare, fam. prof. Ichim, 
06.09.2008”.
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Gheorghe B

20. 03. 1950 în satul 
Heci, comuna Le

gimnaziale în satul natal, apoi liceul la 

Universitatea „Al. I. Cuza”
torindu-

Institutul de 

care a coordonat diferite proiecte de cercetare, participând cu 

membru al Cenaclului „Th. Pallady
medalie de aur la ntarea României”, apoi 

-
fiind inclus de American Biographycal Institute

în „International Directory of Distinguished Leadership” (2000) 
Hall of Fame” (2001) „American Medal of 

12  
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Honor for Romania” (2003), „The 100 Most Intriguing People of 
2003”, „The World Medal of Freedom”, „Man of the Year
„International Directory of Experts and Expertise” (2006), 
„Great Minds of 21st Century”, „International Profiles of 
Accomplished Leaders Lifetime Achievement Award” (2007). 

apoi membru al Uniunii 

adjunct al – publicând 15 

literare, redactor la revista „Booklook”, autor a 5 culegeri de 

cronici

–

diferite întâlniri lit
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-

sufletele de bucuria împlinirii de sine. Pentru Dumitru V. Marin, 

din entuziasmul cu 

atât de neglijatul domeniu al culturii, adesea dovedindu-se a fi 

- ile de niciun fel, dând cu tifla riscurilor 
la care adesea se expune, deoarece pentru profesorul Dumitru V. 

-a lungul timpului un bagaj 

rii

recorduri mondiale, ase 

considerat cel mai mare jurnalist vasluian din toate timpurile.

Valentin MORARU, „QUO VADIS HOMO?!”:

- momente 
-
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Traian B

fost
ce a absolvit în anul 1976 Institutul de Marin „Mircea cel 
B trân” din Constan a, a urmat o carier de ofi er în marina 
comercial , fiind între 1984 i 1987 c pitanul petrolierului de
mare tonaj „Biruin a”. Între 1981-1987 a fost comandant de nav
în cadrul flotei comerciale a RSR. A fost membru al Partidul 
Comunist Român. 

La alegerile legislative din 1992 a fost ales deputat de 
Vaslui din partea FSN (1992 - 1996). 

A îndeplinit func ia de Primar General al Municipiului 
Bucure ti, din iunie 2000 pân în decembrie 2004. 

Pre edintele României între anii 2004 - 2014.

Nov. 2004 – Prof.dr. Dumitru V. MARIN cu pre .
Traian B

13  
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Domnule Profesor,
  
 Împlinirea acestei vârste, de care m în tiin a i, m
oblig s rememorez faptul c primul meu interviu de politician 
vi l-am acordat Dvs. la Vaslui, unde am fost ales deputat.

Îmi aduc aminte i de campania electoral din 2004 când
Dvs. a i spus i scris c am venit candidat i plec Pre edintele 
României, a a cum s-a i întâmplat.

În toate întâlnirile i respectiv interviurile pe care vi le-
am dat a i dovedit cea mai aleas corectitudine i des vâr it
profesionalism ca un adev rat lider în televiziune, radio, ziar.

Nu mai tiu ce c r i a i editat în afar de teza de doctorat 
i ,,TVV - 15 … explozia”, dar cred c ave i opere bune realizate 
i importante.

Sper s rezista i vremurilor i s continua i cu toat for a.
Cu toat aprecierea, 

Pre edintele României, 
Traian B sescu

(11 aprilie 2011)
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tefan Boboc P
14. 05. 1932

Localitatea:
Studii: Liceul Teoretic ,,Mihail 

eanu”

Pseudonimul:

A
prezent:

–

–
listic;

–

–

– AMPRENTELE UNOR TIMPURI, Ed. PIM, 2013.

–
roman memorialistic;

–

–

– i;
–
– Ziarul ,,SEMNAL,, Vaslui, periodic;
–

14  
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–
CONTEMP. Ed.PIM 2003;

–
Rid. Câmpina, 2004;

–

– -

– 2006;
– ONOARE vs. ONORARIU. Ed. 

– GLUME LA MASA ”
HOHOTE, 2008;

– -

–
– NICI VIITORUL NU MAI E CUM A FOST, Ed.PRO 

VITA, Cluj-Napoca, 2010;
–

– Acad. Lib.; „ ”
MAESTRULUI. Ed.Ars Lg.2010;

–

– O, TEMPORA! O, MORES!, Ed. TIMPO-
2011

–
”

– PIM, 
2011;

– Oprea, Ed. PIM,
2011;

–
nr.21, Ed. Fund. Cult. LIBRA, 2011;
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–

– F -URM. LUI 

– .N. Oprea, Ed. PIM, 
2014;

–
2014;

–
–
– DINCOACE... DINCOLO... de I.N. Oprea, Ed. PIM, 

2016;
–

Au opiniat: 
–

i
-ai înscrie în Uniunia Tineretului 

”
– Constantin Jomir: „

”
–

Pavelescu,,

Au scris:
–

”
– N -au 

”.
– Dan Ravaru: ,,romanul aduce în peisajul localismului 

creator, un aspect inedit despre o ”
– - -a 

”
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”.
– George Petrone, zice: „Are vo

”;
–

Boboc-

moravurile””.
– Teodor Pracsiu, „Epigramistul are ceva de spus, este 

-
re
ancorat într- -

”
–

-
-

volumele înscrise mai sus).”
– Au mai opiniat: Cozma Mihai, Paula Georgeta Dimitriu, 

D
–

” Râmnicul 

culturii vâlcene; 
–

comunei 
etc. 
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-L DOAMNE  
 

DUMITRU V. MARIN,  
 

SAU UN OM FOARTE ÎNV  
-FOC! 

-
- -

Sunt în via
n

faci tot posibil

generalizat.
Aceste fapte le-

ju

ru clase în satul natal, fiind premiat. 

-
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tot încuraja. Am
nu se poate!

M-
tr campion 

”
-a urmat la Podul Turcului. A

ile sale, a 
-1962 a 

,,Alexandru

-o în anul 1974. Doctoratul l-a dat în 1998.
Prof ejarii) –

- romovat inspector 
- 1 martie 

1974) 2, 3, eanu, 

Autorul acestor rânduri l-

-a
-a corectat, elevul 

”.
.

”
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v -

.

A
– centenar” (1990), ,,TVV – 15...explozia” (2006).

,,Meridianul – –
” (2009),

” (2010) i romanul ”
i Monografia ,,Tudor ” care l-a

e

Es
-Tecuci)

Prof. Dr. Dumitru V. Marin este
limbi

România, director general al celor patru mijloace mass-media: 
primul post TV (5 dec. 1990): primul post Radio (1992), ziarul 
,,Mer

-

toate mijloacele mass-media. 
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A scris peste 1000 de arti
multe volume enciclopedice despre ,,Curentul cultural –

” – 15 - în 
- ” ,

,,Meridianul- - ”; ,,Unison Radio Vaslui 
i Bârlad”; opere: Tudor Pamfile, ,,Basme” , ,,Liceul Mihail 

anu”
” ” - roman, 1999-

tivalul 
-40” (2010), 

î
ele dintre

n toate 7” sau 
,,Dumnezeu ne-a dat libertatea de a munci pentru a ne bucura de 

”
„

”.
Es -se la 

D.V. Marin; ,,Dumnezeu n-

trupului i a spiritului. T
dragoste. Este onest, competent, tenace, ferm în opinii, mereu în 

”.
În ultimul timp am continuat a-

ce le primesc cu autografe, precum: ,,SPIRALE,, 
-

-
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-

de deposedare a bunuri
-media, intelig

spontanei într-

Activitatea deosebit

În umbra marelui hidalgo, 
vol. I,
istoric militar 1978 - 1989, ed. Vivaldi, 

„Dlui Dumitru V. Marin. 
Iubitorii de carte sunt mai aproape de 

Mangalia, 14.08.2009, în cadrul 
întâlnirii 
I.P.S. Teodosie, arhiepiscopul Tomisului 
Mitropolit.”
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Simion B
Poet, prozator, eseist, publicist. 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” –
Bârlad.

la 27.10.1951, în satul Hupca din comuna 

Domiciliul: Bîrlad, str. G-ral Milea, nr. 2, sc. A, et. 3, ap. 
77.

Debut în reviste: 1969, în nr. 2 al revistei „Aripi tinere”, 
publicatie a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Bârlad.

Debut editorial: „Totem interior”, versuri, Editura 
Arania din Brasov, 1991

Opera:
1991 – „Totem interior
1992 – „Dioptrii
1994 – „ – esc”, Editura 

1996 – „Obscure
1997 – „ ”, Editura Cronica, 
1999 – „ ”, Editura Sfera, 

Bârlad;
2000 – „
2002 – „Spic de idei” (eseuri literare), Editura Timpul, 

2003 – „Oracol scufundat
2003 – „Praf la statuie” (aforisme), Editura 

Cronica, 

15  
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2005 – „Dioptrii” (antologie de versuri), Editura Cronica, 

2006 – „Zar bizar Editura Cronica,
2007 – „Poeme maxime
2008 – „

2009 – „
2009 – „
2011 – „Spleen c ” (antologie), Editura Tipo 

2011 – „ ” (antologie), Editura Dacia 
XXI, Cluj-Napoca;

2012 – „Toiagul magului

2012 – „
Editura Tipo Mo

2013 – „ ” (eseuri), Editura Sfera, 
Bârlad.

2014 – ,,Ritual de memorie” (poezii ilustrate), Editura 
.

DISCURS LA LANSAREA  
BÂRLAD – VASLUI / PAMFILE – MARIN / 

DESTINE ISTORICE 
 

tori de carte,

-
literar, cu numele „Bârlad-Vaslui / Pamfile Marin / Destine 

arin.
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–

-am rispit destul în 
-

-

T

transformându-se într- lare a 

, - i

-o
- - a fost.” 

carte beletristi -
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partea ei de -au devenit inamici în 

Vaslui, pedagog, etnolog, romancier, editorialist, manager, 

Vaslui, ajunge cel mai mare jurnalist vasluian din toate timpurile.

publicistico-

Dumitru V. Marin,

primul plan al culturii din Va
altul: „dar acum este vorba despre ce a realizat Dumitru V. 

personaj unic, numit Dumitru V. Marin.”

- –
locul nu dobitocul).

Meridianul Cultural Românesc, prin numeroasele sale scrieri.
te 
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–

Alte aspecte

–

–
n model 

în -i

în viitor, un model cultural de urmat.
Cartea „Bârlad-Vaslui / Pamfile Marin / Destine 

Cu aprecierea dintotdeauna.”
S

Joi 7 decembrie 2017
 

Tudor Pamfile, ,

Iordan Datcu, ti, 
1997: „Confratelui D.V. Marin, foarte bun 

Datcu, 25 II 1998”.
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Dumitru B
- o lume în care goana 

ale ale acestei planete, valori  

-

i într-
orcând sacrificat pentru interesul mai marilor lumii acesteia.

M-am format într-un regim de stânga ,iar 

-

ai acestei lumi au fost sau sunt de stânga. Prin poeziile sau 
articolele mele încerc

-au vândut 

mai 

116  
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personali

*
*   * 

telev

–

Într-o  lume domin

-

din aceste voci este cea a profesorului Dumitru V. Marin.
Profesorul univ. dr. Alexandru Ionescu, premiat al 

Academiei, spunea despre  acesta: ,,

onstitui un model pentru 
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profesorul D.V. Marin. Vorbim de un sec

–
fapte. Tudor Pamf -a pus în 

-
cercetat la acea vreme. În perioada 1908 – 1916, apar cele mai 
v

culegeri de mituri, legende, cântece, obiceiuri, etc. din lumea satului 
pururi

ineva decât inimosul 
profesor D.V. Marin. 

meleagurile 
-au asumat destinul istoric de a cinsti 

cu armele scri

României. 
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-a golit de 

datinelor,

na P

memorii vide". Doar izolat câte un profesor 
inimos, cu dragoste pentru locurile natale, a mai salvat ce se mai 

sorul 

tru a 
salva ceea ce se mai poate salva din patrimoniul cultural al 

!
-

par - întreaga pricepere 
-

suflu nou cerut de momentul istoric actual. A fost timpul marilor 

line. Este meritul profesorului Marin 
-

– pionier absolut în acest domeniu, 
Revista Meridianul 

Cultural Românesc. 
-a pus în slujba acestui curent, 

dominându- în 
România nu s- -o mass-

spune cu 
-o lume a mercantilismului, a 

ecenatului 
cultural, într-
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-
le-a

rian 
prof. D.V. Marin,

neamului nostru în concertul popoa ne un fapt 
aproape sin

, duce 
-

afi
cu perspicacitatea-

-

dea mintea moldoveanului cea 

,
versul

 
 
 
 
 
 

 

Ion Iachim, Decameronul Basarabean sau Dumnezeu i-a
- 2005: „Domnului 

Dumitru V. Marin, cu ve

Prieteniile literare ale lui Th. Codreanu”.
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Mihai Caba

-a ivit (norocos!) 

A urmat, în perioada 1949 – 56, cursurile 

1964, d -
“C. Negruzzi”, un liceu de 

pe care-
tru 

Ca inginer electroenergetic stagiar este angajat al 
–

1966 devine inginer

primul simulator de manevre

-74), (1974-

insti
dezvoltare, (1979- 97), unde, între 1979-89, 

20 ST 110/20 

17  
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între 1990-
kV, care ajunsese -

pentru 
taxa de racordare. 

lista
satelor în dezafectare!

În perioada 1978-80 a elaborat, ca doctorand teza: 
a SEN cu ajutorul tehnicii de calcul 

moderne, utilizând microprocesorul Z80”, 
motive de a perioadei de a constituit 
un prim punct de plecare în introducerea SCADA la nivelul 

-
2 al monografiei ed. 
E´nergo, 2007.

-se postul de dir.de dezv.,  trece pe postul de 
elaborând cu întreg 

-2020,
obiective c

consumatori. În 2000, prin noua reorganizare a sect. energetic, 
revine pe postul de 
(2000- 5 ian.2005, sarcinile strategiei 

- director 

În perioada 1985-
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e a 

-

-autor a mai multor monografii ale Uzinei 

veac”-
-17: “Negruzzist... pe firul amintirilor” Ed. Alfa, 

2013, ed.Alfa, 2014, 
volumul, Rochia de vorbe- Toni Macovei Hulubei”-2014, “Lumina 

- – 150 de ani!”, 
ed. Alfa, 2014, ed. Rotipo-2015, 
“Lespezi, pe fir de ed. Rotipo-2015, 

ed. Rotipo -2016, “Un erou s-a
Ed. Rotipo – 2017,

ametist”, Ed. Rotipo – 2017. Unele poezii tematice au fost cuprinse 
în antologiile: “Mama”, ed. Autograf- “Poezii de 

ed. Rotipo-2015. 

volume: ed. PIM, 2015, autor - Mihai 
“Condeie lespezene”, ed.Editgraf, 2015, autor –

Dan Camer, ed. PIM, 2017, autor Doina Toma, “Un 
deceniu de Booklook – uri”, ed. PIM, 2017, almanah aniversar al 

–
revistei lunare 

“Booklook” A publicat 



- 94 - 
 

“Evenimentul” 
d salvarea unor monumente 

i, Salcia 

“Junimea 90”.
“Meridianului Cultural 

Românesc” a publi
- culturale: 

“Scriptor”, “Feed –
diamantine”, “Armonii culturale”, “Prietenia”, “Surâsul 
Bucovinei”, “Dor de Basarabia”, M.C.R.

, “Buletinul SETIS” 
“Vocea ta” din 

Germania, din S.U.A, “Unirea” din Austria. 

-
“Grigore T. 

Popa”

“Junior” 
Bucurându- “OMULUI 

stipu -lea 
“File din istoria 

Editura E´Nergo, 2007, inginerul veteran 

Electric” numeroase 
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minuna
sale.

PROF.DR. DUMITRU V. MARIN LA ...77 
      

comunicare, având c

pe „Meridianul Cultural Românesc”, l-am cunoscut pe profesorul 
-

-
„Ecce homo”

Mândria lui, ce a mai dobândit de-
ie profesor, scriitor, jurnalist, 

editor, etnograf, om politic.  

succint, câteva repere biografice:
1941, în satul Giurgioana din comuna Podu–Turcului, 

-
ii de aici. 

-
ex.I.Cuza” din 

-i
profului de 
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liceal din municipiul Vaslui.

-i

-
de folclor în diverse reviste literar

„doctor în filologie” a prestigioasei
ime în România.

-au întins 

-

cei peste -

continente ale Planetei, având deja peste 414 colaboratori cu 
„greutate” cultural- -ar putea spune cu dreptate: 
un r

cultural vasluian!  Nu

depuse de editorul Dumitru V. -ul „pe 
linia de plutire”, în ciuda tot mai evidentei penurii financiare.
Desigur, ca-
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Dumitru V. Marin n-
-

meritele sale. Vorba ceea: „Ca la noi la nimeni!”

mai nimerit moment este „reperul” începutului 

profesorul doctor Dumitru V. Marin atinge, calendaristic vorbind, 
„borna de hotar temporal...77!”, deosebit prilej spre a-i transmite 

„cifra lui Dumnezeu”, Creatorul 
7 zile! De a

ui „7” s-
Nu- „dulcelui Târg 

7 coline!

umerologiei, 
dumnezeirii,

„Încrustatu-s-
a aistui leat, cel de al 77-lea însemn dumnezeiesc de când 

-s-a pe meleagurile Giurgioanei, din Plasa Podu-Turcului, 
Omul- Dumitru V. Marin, care 
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-

 
Fie-

 -  

   
 

-

- -  
 

  
 

 

 
 

     
 

- -

 

 

 
 
 
 

Horia Zilieru, , ed. Junimea, 
1972:
carte, ca un început de 
de la un muntean devenit moldovean, 22 decembrie 
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Vasile Chelaru

RESPECT 

paginile volumului „…77…”, (nu m

-o carte 

ste, evident, un mare privilegiu, pe care, recunosc, 
- -

-
unui comis –

-

de Creator într-
târgului Podu Turcului (satul Giurgiuoana), în amestec cu 
amb

DESPRE MINE:
M- -

18  
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aceea 

-ar 
-am petrecut într-

-

-a
în cuvinte potrivite, ca 

-a trecut numele în revista 

-a încurajat când am primit 
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valoarea omului n plomelor, ca 
sem

-a lungul 
timpului mi-

-am cunoscut m-
-

în  paginile câtorva reviste locale, apoi unele au fost publicate în 

-
proiecte viitoare nu voi vorbi. Sigur va fi o carte ce s-ar putea 
intitula „

DESPRE PROFESORUL DR. DUMITRU V. MARIN: 
Mi-

-mi dau 

post de televiziune, apoi dou
-am 

privit i-

arta, folclorul, literatura, fiind dispus la sacrificii imense pe care 

-l amintesc în postura de politician, 
domeniu în car i
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supus de disciplina unui partid. 
-

sine, pe judecata proprie, este nemilos când vine de vorba de 
-

prescurtarea în locul cuvintelor articu

române”.
„Acta, non verba

mit-o „Meridianul Cultural Românesc”, 

dr. Dumitru V. Marin le-
dintr-un editorial: „

le 
„domnule colonel sau general, ori  mai bine, stimate prieten!

cu intelectua

-

aminti, d Mi-

ministri, principalele fete bisericesti si multi, foarte multi ministri 
si parlamentari. Câ , la urma 
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u

domnul profesor dr. Dumitru V. Marin, iar eu, 
-i transmit 

dimensiunea - -

Pentru aceste vremuri, pentru aceste locuri, efortul 
- cultural -

Vasile CHELARU

Prof. dr. Dorinel Ichim, prof. Florica Ichim, 
Târgul Podu Turcului (monografie etno-

- 1950 u - 2008: 
„Domnului Dumitru V. Marin, la a 55-a

populare fam. prof. Ichim, 06.09.2008”.
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L Chiriac

: 29.05.1970, 
Bârlad

01.07.2013- în prezent– muzeograf 1A-
slui 

30.03.2011-30.06.2013 –
cel Mare" Vaslui

26.06.2008-30.03.2011 – muzeograf 1A-arheolog specialist, 

26.06.2007-26.06.2008 –
l Mare" Vaslui

01.09.2000-25.06.2007 – muzeograf 1A-arheolog specialist, 

11.08.1997-31.08.2000 – muzeograf-arheolog specialist, 
Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad 

15.09.1998-15.06.2000 – profesor asociat, Liceul 
Teoretic"Mihai Eminescu" Bârlad 

15.09.1991-30.09.1993 – I-VIII 

1.10.1999-17.06.2005 -
Facultatea de Istorie, profilul , 

1.10.1997-1.07.1998 -
Facultatea de Istorie, profilul , 

19  
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1.10.1993-1.07.1997 - Universitatea "Al. I. Cuza" I
Facultatea de Istorie, profilul , 

1997 - Ministerul Culturii -

"Bazele muzeologiei"

în domeniul artelor plastice; 

spirit comunicativ
spirit antreprenorial

-
CE:

utul 

2. Monumentele religioase medievale din zona Bârladului, 

Apostolache, Bârlad, Editura Sfera, 2012.
4. Memo

PIM, 2015.
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5.
Monografie –

1. Vestigii arheologice descoper

Odeon, 2002.
2.

3. –

4.

5.

6. Bârladul la întâlnirea cu Europa. Album, Bârlad, 

Constantin Teodorescu” Bârlad, 2007.
7.

8.

9. -

2008.
10. 

Teodorescu” Bârlad, 2009.
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11. 

Teodorescu” Bârlad, 2009.
12. 

PUBLICATE ÎN REVISTE 
DE SPECIALITATE:     

1. –

-28.
2. -

(autor: Ion 
Tentiuc) -
Banatica, 1998, p. 238-239. 

3. -
campania

Campania 1998", 
-228.

4. op. cit., 1999, p. 41-
42.

5. Un nou punct arheologic de tip Starcevo -

-
-34.

6. –

62-68.
7.

-4, 1999, 
-

20.
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8. Respublica Christiana

-95.
9. recenzie la Istoria Bârladului, vol. I-II, Vaslui, Editura 

-

Române, 2000, p. 306-307.
10. recenzie la Tezaurul de la Bârlad-

secolele XVI-XVII. Catalog, Bârlad, Editura D.I.P., 1999 (autori: 
-

-312.
11. Noi date istorico-arheologice

Moldaviae Meridionalis"-
XXI (1999-2000), vol. I, Vaslui, Editura Odeon, 2001, p. 63-78. p. 
495-502.

12.
op. cit., nr. XXI, 

2001, p. 495-502.
13.

-
nr. 8-9, trim. I - II, mai 2001, Bârlad, p. 15-29.

14.
Campania 2000

arheologice din România. Campania 2000”, Bucure
2001, p. 321-326.

15. – vechi centru monahal 

-99.
16. slui. 

Campania 2001
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arheologice din România. 
2002, p. 323-328.

17.
Cam

arheologice din România. 
2003, p. 333-335.

18.
Campania 200

arheologice din România. 
2004, p. 358-381.

19.
Campania 2004 (în col

arheologice din România. 
2005, p. 376-388.

20.
în lumina descoperirilor arheologice 

-39.
21.
i> Vaslui din anii 1998 - 2002, în "Acta Moldaviae 

Meridionalis", nr. XXII-XXIV (2001-2003), vol. I, Vaslui, Editura 
Cutia Pandorei, 2004, p. 83-129.

22. op. cit., vol. II, 2004, 
p. 841-847.

23. Edificiile religioase medievale din foste 
, în “Carpica” - Anuarul Complexului Muzeal 

-172.
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24. , foste 
op. cit.

Editura Documentis, 2006, p. 134-168.
25. op. cit., nr. 

-176.
26. Biserica de lemn de la Strâmba-

op. cit. -166.
27. op. cit.,

2009, p. 93-103.
28. IN MEMORIAM. Alexandru Artimon -

arheologiei, în op. cit.
-424.

29. -
op. cit., nr. XXXIX (serie n

-135.
30. op. cit.

-265.
31. -

în op. cit.
-172.

32.
neamului (1916-1918), în op. cit.

9-172.
33. -

XVIII), în op. cit.
-135.

34. Punctul arheologic <Movila Pescarului> din satul 
I) (în colaborare cu 

Meridionalis", nr. XXV-XXVII (2004-
-17.
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35. Mormântul sarmatic de la Gura Bustei - Vaslui (în 
colaborare cu Marin Rotaru), în op. cit., nr. XXV-XXVII, vol. I, 
2007, p. 38-42.

36. Doina Rotaru (1952-2005) (în colaborare cu Maria 
Popa), în op. cit., nr. XXV-XXVII, vol. II, 2007, p. 432-436.

37. - <Scândureni>, 

op. cit., nr. XXVIII-XXIX 
(2007-2008), vol. I, Bârlad, Editura Sfera, 2009, p. 12-23.

38. Punctul arheologic <Movila Pescarului> din satul 

op. cit., nr. XXVIII-XXIX, 
vol. I, 2009, p. 95-119.

39. Noi date despre ocolul domnesc al târgului Vaslui 
(1491). Localizarea toponimicului <Fântana Stanciului> (în 
colaborar op. cit., nr. XXVIII-XXIX, vol. I, 
2009, p. 264-268.

40.
Vaslui, în op. cit., nr. XXVIII-XXIX, vol. I, 2009, p. 283-289.

41. Constantin Popescu - In Memoriam (în colaborare cu 
I op. cit., nr. XXVIII-XXIX, vol. II, 2009, p. 517-
518.

42. Dimitrie Cantemir –
regi>,  în op. cit., nr. XXX (2009), vol. I, Bârlad, Editura Sfera, 2010, 
p. 273-292.

43 Manolache Costache Epureanu – omul epocii sale, în op. 
cit., nr. XXX, vol. II, 2010, p. 327-357.

44.
Musei Tutovensis"- Anuarul Muzeului “V. Pârvan” Bârlad, nr. VI 
(2010), Bârlad, Editura Sfera, 2011, p. 127-157.

45. Vaslui, dép. de Vaslui. La résidence voïevodale (în 
colaborare cu
Butnaru (coord.), Monnaies et parures du Musée Départemental 
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- 07, p. 90-91, 99- -122.
46. “Ion 

Neculce
nr. XXI (an 2015), p. 55-62.

47. -1557), în “Ion 
N

-10.
48. Biserica de lemn “Sf. Voievozi”

Vaslui –
Buletinul Muzeului de Istorie a Mo
(an 2017), p. 61-72.

49. Palatul Mavrocordat - monument istoric reprezentativ al 

Palatului Culturii, 2015, p. 609-617.
50. Biserica de lemn a schitului Pârve

263-272.
51.

Miscellanea Historica et Archaeologica: In Honorem Vasile Ursachi 
octogenarii, ediderunt: C

-412.

 
 

Profesorul-editor DUMITRU V. MARIN a realizat totul 
- a

-mediei, 
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contact cu
constituit o onoare pentru domnia sa, dar a atras pentru sine stima 

Profesorul doctor DUMITRU V. MARIN

DUMITRU V. MARIN este 

numai.
–

–
o pasiune aparte pentru cercetarea folclorului românesc (o 

activitatea ilustrului folclorist Tudor Pamfile), DUMITRU V. 
MARIN a

DUMITRU V. MARIN 

Piru,, p

ambientu
profesor doctor DUMITRU V. MARIN

activitate cultural-
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Distinsul Profesor este cel care a lucrat mereu la 

fapt pen

DUMITRU V. MARIN poate fi considerat un excelent creator 
.

Profesorul doctor DUMITRU V. MARIN
bun publicist, el remarcându-se mai întâi cu realizarea unei 

( în 

ni ti 

DUMITRU V. MARIN ri 
în mass-

– TV VASLUI, 
- UNISON 

“MERIDIANUL” - ca fo

cunoscut Grup d – CVINTET  TE-RA. Nu în 

reviste MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC (cu 414

DUMITRU V. MARIN a ajuns cel mai mare jurnalist vasluian 



- 115 - 
 

-
Pârvoiu –

ti
Lapa de la ziarul Obiectiv de Vaslui). În fond, meritul cel mai 
mare al prof. dr. DUMITRU V. MARIN -i determine pe 

cultural-
c formator de opinie în rândul 

- în 
-au coagulat talentate condeie - a constituit o 

mereu
fond,

La ceas aniversar, lui DUMITRU V. MARIN i se cuvin 

-

- -artistice ale 

a profesorului DUMITRU V. MARIN în cetatea Vasluiului e 

- -a

DUMITRU V. MARIN
-

deja în binemeritata- i dinstins domn 
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- -a
lungul anilor într-

orice fel fiind dulcele dor de toate 
-

-

Dumnezeiescului din el!
Din acest punct de vedere, DUMITRU V. MARIN

. De fapt, 
Profesorul -

-o
simfonie

-

autentice de cultu
-

DUMITRU V. MARIN este un depozitar al 
memoriei locurilor pe care le-

românesc din care se trage. Tocmai de aceea, DUMITRU V. 
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MARIN
efortul de

în drumul devenirii lor. 

Profesor

adânc
fluiditatea contrastelor sale, Profesorul ascultându-

- -
înspre departe. Profesorul DUMITRU V. MARIN -
deja efigia î -

- -

Dr. L CHIRIAC

Teodor Pracsiu, Daniela Oatu, Un senior al 
spiritului, VLADIMIR STREINU, Eseu critic,

i, 2010: „Prof. dr. Dumitru V. Marin, 
folclorist, etnolog, publicist, romancier „mogul 

-

i, 30 iulie 2010.”
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P Chiriac

Date biografice
în 22 iunie 1936 –

Studii:

Grade didactice – d

–

–
–
–
– – - trei  ani 2001-2003)
– „Bârladul”
– „Academi
– „Meridianul  Cultural Românesc” ( trimestrial)
– – Vaslui –
–

– membru în:
–
–
–
– „Istoria Bârladului” - Oltea Gramaticu 

Traian Nicola, Ion Baban, Oltea Gramaticu 

20  
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–
volume intitulate „Zidiri I”

– – 1, Editura Prometeu 

– „Efort în zbor” –
Editura Est-Vest, Bârlad;

– – roman, 1998, Editura  Cutia Pandorei, 
Vaslui;

– – roman, 2005, Editura, 
„O

– –

– „Buchet de cronici literare”, 2011, Editura Sfera, Bârlad; 
– –

copii, 2013, Editura Sfera, Bârlad;
– „Sfere de gând publicistic”, 2016,  Editura Sfera, Bârlad.

 
PRIN CUVÂNTUL SCRIS 

Judecând mai mult decât colegial caracterul integru al 

scriitor umitru
ul „Meridianul 

Cultural Românesc”) apreciindu-le prin lectura lor într-o
-

curia de a-i ura, în acest aprilie, destul de blând, dar 
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bri ai cenaclului 
-l dau realizarea tuturor gândurilor pe care 

- , desigur, 
într-

ne domnului Dumitru V. 
-a dat valoare unui loc  atât 

, anume prin scris.

pe coperta revistei „Meridianul Cultural Romanesc”: „Un 

: M !

Gândindu-

dar ceea ce r mâ Acesta, ,
„

ani, domnule Dumitru 

HIRIAC

Alexandru BALACI, „FRANCESCO 
PETRARCA” (1968): „Domnului profesor 
Dumitru V. Marin un omagiu de devotament... 
pe o carte veche.” ti, 14 
aprilie 1986
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Constantin Chirica

Constantin Chirica, fiu al satului 

-a avut profesori pe 

-

-au dat 
Andrei 

Pohodnicaru în inginerie. A

e mi-

satului natal:
-

esc.

-
-mi fie 

21  
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preda -am 
elului 

printr-

asemenea unei mame.
Au în

catastrofale provocate d
mai departe. 

Toate acestea nu l-au descurajat, ci l-au facut mai 

pentru a fi prezent la întâ
tuirile

-au stabilit în Vaslui.

- -l reîntâlnesc pe 
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Teologul” pe 30 ianu

ndu-l amfitrion pe primarul 
comunei, ingine .

-a

partidele de fotbal în 
timpul orelor
domnului profesor.

În vara 

-
-

Întâln

i-

românesc”, este

colaborator a mai multor reviste culturale. Ne-
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Întâlnirea a durat câteva ore. Ne-
- -

- bine
personalitate

dorite pe mai departe.

Constantin CHIRICA

–
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Constantin C

, alteori ne 
-

meu Constantin Chiriac, aici este „

„este cea mai mare afacere 

-

visuri – – – avere, familie – copii, 

-
„satul 

european”.
-

c re
-

format gen

-a format tot

-a 

22  
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-i acord titlul de Cet ean de 
hiriac, azi director 

al Teatrului V. Stanca din Sibiu, Victor Ciobanu, primul autor care 
a scris despre locurile natale „Pris cani – o vatr secular ” i Boris 
Cr ciun, pentru “Cronica ilustrata de la Prisacani” (2011). 

îi putem spune UN SINCER MUL UMESC 
domului Prof. dr. -i

,
-

necrezut cum s-

Dionisie Vitcu, BULICHER
, ed. 

i, 2010:

ianuarie 2011, Vaslui”.
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Theodor Codreanu

1 aprilie 1945, în Sârbi, 
com. Banca, jud. Vaslui.

: Marele 
zid,
Eminescu - Dialectica stilului, Editura 

„Eseuri”; Modelul ontologic eminescian, Editura Porto-Franco, 
ene”; Plecat- ,

epigrame, Vaslui, 1996, în colaborare; Numere în labirint, I,
Editura Opera Magna Numere în labirint, II, Editura 

, Princeps Edit, 
Istoria „canonic , Princeps Edit, 
Numere în labirint, III ,

- Ermetismul 
canonic Polemici „incorecte 
politic” , Râmnicu-

prozatori În oglinzile lui 

Valori 

– transmodernul Mihai Cimpoi: de la 
016,

-
Aforisme

Fabrizio Caramagna, col. „Aforisticamente”, pp. 51-57, Numere în 
labirint
Dialogurile unui „provincial”
Anamorfoze .

23  
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Premii, distinctii etc.: - 150”, 

noiembrie 2000 etc.

 

Una

Dumitru V. Marin, do
(1998). 

-

Basme la Editura Tudor Pamfile 
,1998.

Aceste îndeletniciri l- -l
(Editura Saeculum I.O., 

singurul vasluian

cercetarea etno-

PNL), ziarist, prozator (autor al unui roman sentimental, cu titlu 
metaforic, ), întemeietor al unui trust de 

Cvintet - TE-RA (cuprinzând televiziune, radio, ziar). Trustul 
cu pricina i- - ,

Dumitru V. Marin nu s-

-
culturale, considerând 

-a concretizat în 
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TV.V - 15… 
explozia… (Editura Tiparul, Bârlad, 2006), Meridianul (Vaslui -
Bârlad) - -

- 40

generosului 
-

nconfortabile, 

Vasile Ghica, Ioan Baban etc.
La cei 

prieteniei
ani!

Prof. dr. Theodor  CODREANU

Extras din : Marin D.V.
Op

Constantin Parascan, -
,

ed. Junimea, 2000: „Domnului Marin V. 

Moara Grecilor, martie 2004”.
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Emil Constantinescu

Emil Constantinescu (n. 19 
noiembrie 1939, Tighina, acum în 
Republica Moldova) este un politician i
om de tiin român. Constantinescu a fost 
pre edinte al României între anii 1996 i
2000; din 1966 este cadru didactic al 

Facult ii de Geologie a Universit ii din Bucure ti.
A parcurs toate treptele carierei universitare ca asistent, 

lector i conferen iar la Facultatea de Geologie (1966 - 1990). Din 
1991 i în prezent este profesor de Mineralogie la Universitatea 
Bucure ti.

În 1996, CDR a câ tigat alegerile locale i parlamentare 
iar Emil Constantinescu a fost ales prin vot direct (cu 7 milioane 
de voturi) Pre edintele României, pentru un mandat de patru ani. 
În perioada mandatului s u preziden ial (1996 - 2000), România 
s-a angajat într-un larg proces de reform în economie, justi ie i
administra ie.

C r i: ,,Tetralogia Timpul d râm rii, timpul zidirii”;
,,Cele dou fe e ale zidului”, Bucure ti, Editurile Universalia, 
2002, 685 p.; ,,Pietre de încercare”, Bucure ti, Editurile 
Universalia, 2002, 900 p.; ,,Lumea în care tr im”, Bucure ti, 
Editurile Universalia, 2002, 914 p.; ,,C r ile schimb rii”,
Bucure ti, Editurile Universalia, 2002, 740 p. etc. 

 
 
 

24  
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L-am cunoscut pe profesorul dr. Dumitru Marin cu ocazia 

e, înainte de alegerile din 
1996, când i-
televiziune pe care îl conducea. 

Pe vremea aceea, Vasluiul era considerat un fief absolut 
al PDSR-
majoritatea însemna un act de curaj.

democratice în care credea. 

– 23 noiembrie 2005
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colaboratori. 

2004.

De-a lungul timpului, mi- .
-

domeniul mass-media, unde are deja un palmares demn de 
- -a angajat 

Am mai scris deja: a avut harul de A FACE.

Martie, 2011
Prof. dr. Emil Constantinescu,

- 2000

Ioan Mâcnea -
îngeri - 2010: 

27.06.2010”.
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Sorin Cotlarciuc

organizându-se aici, printre altele: 

acum, deoarece 

Sorin Constantin Cotlarciuc, despre care voi face referire mai jos, 
economistul Ioan Mugurel Sasu, redactorul-

Scriitorul Sorin Constantin Cotlarciuc, doctor stomatolog, 

de 30 octombrie 19

25  
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Valeriu Stancu, Emilian Marcu, Mihai Batog-

2011; Inflexiuni lirice, sonete, 2012; 

destinului, roman, 2014; Pelerinul, sonete, 2014; Purgatoriul unui 

sonete, 2016; Magia h

directorul revistei „Surâsul Bucovinei”, organizatorul 

Cenaclului Literar „Nectarie” Vama-Bucovina, membru al 

-

concursu
„Liviu Rebreanu”, premiul pentru roman; Geoagiu, „Ion Budai 

De remarcat este
reviste vasluiene ,,MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC”, 

literare deosebite, savurate de 
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-a bucurat de aprecierea publicului prezent la 
preze

Vasile LARCO

–
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Monica L Cozmei

„
-

T. ARGHEZI

D -am

avans, a -

Mi-

mine s-a schimbat total.
-

geografie. Am fost ani de zile suplinitor necalificat în satul meu, 
- -am

mai mult pentru 
confirmarea profesiei la cel mai bun standard. Nu am regretat! Anii 

-

iune pe cât de grea pe atât de 

-a cucerit inima. Sunt 

-a 
verse 

26  
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-

Median Research Centre
Less Hate, More Speech; membru 

World Vision România, colaborator-
organizator al programului ED-MUN-DO-A Word of Education, 

Pro-
,

-
Sa - Muzeului Literaturii 
Române

EDUC
partea I.S.J. al echipei de proiect Made for Europe, colaborator al 
Universi
turism Royal Tour Summer Tour (Turcia), colaborator-

Palatului 
Elevilor ,
colaborator , colaborator-organizator 
evenimente Rotary Club Vaslui, colaborator

Centrul Social de Zi Sfânta 
Parascheva Simpozion 

i Moldovene”, 

CVINTET TERRA, colaborator al Centrului ,
formator parenting-
ONU festivalului 
Bookland Evolution, organizator al festivaluui ,
egalitatea între sexe, partener eveniment Ambasada Suediei 2016, 

Muzeului Literaturii 
di ,

colaborator .
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UN OM ÎNTRE OAMENI 
PROF.DR. DUMITRU V. MARIN 

din ce în ce mai frecvent peste personalitatea Domnului Profesor 
Doctor DUMITRU V. MARIN.

profesori, a unor colaboratori, Dl. Profesor Doctor,  mi-a atras 
-

-

e

n

Dumitru V. Marin
nu remarc, de la început, o împletire a mersu

prof.dr. Dumitru V. Marin
expunându-
Meridianului sau în paginile revistei Meridianul Cultural Românesc, 
deplângând aspectele, care se intersect
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maicii 
” (Dumitru V. Marin).

– 60 de studii 
peste 700 de editoriale, mii de 

-

Protagonistul filmului „A fost sau n-a fost...” este o enciclopedie 

„

CVINTET TE-RA (televiziune, radio, ziar), Dl. Dumitru V. Marin
m-

-a acceptat 
st 

OZMEI

 
 
 
 
 

Valentin Silvestru, JURNAL  DE  DRUM  
AL UNUI  CRITIC  TEATRAL (1944 - 1984), 
volumul I „D-lui 
Dumitru Marin, teleart vasluian, un salut 

Silvestru, mai 1993”.
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Iordan Datcu

10 iunie 1933, ,
Teleorman este un istoric literar, etnolog
lexicograf din România.

S-
Artur Gorovei,

Grigore Tocilescu, Simion Florea Marian,
Petru Caraman, Adrian Fochi

români (I-II, 1998), veritabil instrument de lucru, adresându-se atât 

asupra culturii române.

Fragment din UL 
ETNOLOGILOR ROMÂNI 2, editura 

Pagina 65.

27  
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Ioan D
EXCURS PAMFILIAN, 

 

-un parcurs 
imaginar, a unui specialist dintr-un 

883-1921) a 

-Florea Marian, cel care –
mentor fiindu-i –

publici 
–

–

mele 

– secundar, e drept – pentru 

dat de convertirea numelui de pe
-un termen semnificând 

o orientare cu caracter general. În cazul nostru, autorul unei teze 

28  
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ale, Dumitru V. Marin, a creat 
adjectivul „pamfilian”, pe care l-

ura „Cutia Pandorei”, 1998). A nu se 

-un singur an, 1973, D. V. 

privind promovarea cântecului popular la revista de folclor «Ion 

Pamfile” (idem) etc. Editorial, a îngrijit „Basme”-le lui Tudor 

detalieri, într
-

73- -214), ‚Final 
deschis” (pp. 2015-

le-am parcurs cu un interes special: tonul aspru (motivat?) al lui 
bacaru „Jocuri 

-18), descrierea unor obiceiuri de 
Dragobete (pp. 258-
referirile la Giorge Pascu (p. 202 et passim), cu privire la 
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studierea ghicitorilor. Îmi permit o sugestie pentru D. V. Marin: 

-a contactat 
(Iordan Datcu, Gh. Vrabie, Ovidiu Papadima, N. Constantinescu 

industriei tipografice. Într-
-
018 Colocviile de Folclor 

-
de 4 aprilie a acestui an, asistând 
care a împlinit 77 de ani. (L-au firitisit, în Aula „Vasile 

parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsan

„Tudor Pamfile”, coordonate de prof. dr. Dumitru V. Marin. 

Ioanid Romanescu, ACCENTE, ed. 
Junimea, 1981: „Domniei Sale Domnului D.V. 
MARIN, dr
cald omagiu, Ioanid Romanescu, mai 1987”.
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Eugen Deutsch

Inginer Electro
Autor de poeme ironice, epigrame, 
haiku-uri.

fenomenelor 
Director-
autor „Codul lui Eugen”
Redactor-

-

VOLUME PUBLICATE

* PAR…  RODII,
* CRONICI (ce nu) PAR... ANORMALE,
* MAGIA NUMERELOR
*
* EPIGRAME CU PROGRAME
* SILUETE LITERARE CU- I CU SARE

2002
* FLORI DE STIL…OU 2002
* TELEVIZIUNEA... MY  LOVE (
* POMUL CU VISURI
* HALEBARDE -

* UNI... VERSURI PARALELE INEGALE (umor liric),

29  
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* PE ARIPILE NORILOR (umor liric), aprilie, 2006
* ABECE(n)DAR  EPIGRAMATIC
2007
* , aprilie, 2009
* CODUL EPIGRAMELOR
* CODURILE LUI  EUGEN (versuri… din revistele „Codul lui 

* SEDUCATORUL DE MUZE
* ARCA LUI EUGEN

* (poezii fanteziste dedicate unor 
locuri «de
* ZIG-ZAG PE MAPAMOND
* ITINERARE CELESTE
* - (UNU –Vesela Istorie 
[sonet]; DOI -
[
* CÂNTECUL LEBEDEI

* - în colaborare cu 
Nicolae Paul- –
umor  
* (volum bilingv de catrene, versiunea 

de MARIAN DOBREANU, Tg. Jiu, 2006
* OMAGIU FRANCOFONIEI (sub egida UER, volum bilingv) -

cola

2006
* OCOLUL CUVÂNTULUI ÎN 80 de SONETE

* CALENDAR  ÎN 17 SILABE (dialoguri senryu cu  DAN NOREA),
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AUTOGRAF
E -
U
G - -n vigoare,
E

N
am oferit, sfidâ
D -
E -n sus, spre soare.

U
T -un electro-inginer,
Se-

C
H
n-o po

 
 

 Gânduri prilejuite de cea de a 77-
Prof. Dr. Dumitru V. Marin

pe unde trece Meridianul „zero”, cel care – într-un fel – împarte 

un alt Meridian [MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC din 
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-i

rit 
domeniu.

-
- Meridianul Greenwich

Meridianul… Marin -lui Prof. Dr. Dumitru V. 
Marin, cel care l-a conceput cu o asemenea osârdie, l-
conduce
meridianele planetei noastre!)…

– realizând un fel de „Zigzag pe Mapamond” –
u a se avânta apoi spre 

toate cele patru puncte cardinale, spre marile capitale (culturale!) 
arc (de triumf?!) peste timp 

într-

-a

care  începe astfel:
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front.
Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime…

-n suflet. 
i înalt destin…] 

Cultural Românesc în… 
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RONDELUL MERIDIANULUI 
Meridianul lui Marin,
Pornind din plaiul Carpatin,
Nu e un simplu magazin
Ci-un op cercând un brav destin.

-i de rubin,
Se-
Meridianul lui Marin,
Pornind din plaiul Carpatin.

Precum un vajnic paladin
Sau un cucernic pelerin
Condus de-un crez neolatin,
Ne- -un savuros festin

Meridianul lui Marin.

tefan Nemecsek,

volumul I, ed. REALITATEA ROMÂNEA-

prof. dr. Dumitru V. Marin, 01.10.2011.”
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Georgeta Paula Dimitriu

M-

Doamna" (azi Eminescu), pe care l-am absolvit in 1947. 
Concomitent cu liceul, am urmat din 1945 Conservatorul 

ersitar la Spitalul de boli 

Pe plan literar, am î

meu, avocat Petre-Paul Dimitriu, am devenit în 1975 membru 

a care sunt 

De-

„Hohote”, etc.

30  
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România.

rondeluri. 
În decursul anilor, m-am duelat în epigrame cu Al. 

-
-

iitori medici”, „O antologie 

PROFESOR DR. DUMITRU V. MARIN, 
PERSONALITATE CULTUR  

-lui director 

frumos eveniment aniversar.
L-

epig

nu numai director, redactor, critic, publicist, ci mai ales un spirit 
-

i-
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paisprezece prim-

toate 

- -
promoveze valorile Vasluiene.

Lovinescu, D. Marin 

lume. 

Dr. Georgeta – Paula DIMITRIU

D-lui Profesor Dumitru V. Marin, 
la aniversare 

Tu te impui cu slova-

Georgeta-Paula DIMITRIU
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E -

România

Fragment din ENCICLOPEDIA 
ROMÂNIA –

din seria 
„Hübners Who Is Who”, 2010. Paginile 790, 791.

31  
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George -Vasile Filip
George Filip s-

jude ul Constan a, la 22 martie,1939. Este 
fiul lui Pandele 
marelui poet Octavian Goga. 

Urmeaz coala primar în comuna 
-a

Datorit atitudinii sale neagreat de 
democra ia româneasc a acelor timpuri i a propag rii genului 
de poezie incomod a fost judecat public la Turnu Severin i
arestat.

i ani de priva iuni i suferin e, s-a înscris 
pe lista pentru drepturile omului i a cerut protec ia Ambasadei 
americane. În urma aceste ac iuni, i s-a intentat un nou proces 
public, care a avut loc la Tuzla. 

i-a facut debutul în România cu 4 volume pe tematici 
diferite. 

A p r sit ara la 7 ianuarie 1979. Dup peregrinari în
Austria, Germania i Fran a se stabile te în Canada.

Alegând Montrealul ca ora de re edin , poetul s-a
rului Cultural Român, a fost 

i director cultural la Teleromânia, 

C r i publicate: Matematica pe degete, 1974 / Anotimpul 
legendelor, 1975 / Desant satiric, 1976 / Drumuri de balad , 1977 
/ Zei f r armuri, 1989 / Poemes sur feuilles d'erable, 1998 / Era 
confuziilor, 1993 / Din taine, 1999 / Diana, 2002 / '89 Poeme 
indoliate, 2002 / V d lumina, 2003 / La planet plate - Poemes, 
2004 / Singur împotriva destinului, 2004 / Aezii privesc, 2005 / 

32  
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Zilele s pt mânii, 2005 / Din oglind , 2005 / ara din lacrim ,
2006.

 
 
 
 

…CU MENTORII MEI

te- -a zis un vultur te- -
-a purtat pe piscuri dure; -a-

acolo nu aveau menirea de-
oamenii… -o îndure.

te- -a zis Marea te- -

dar n-
-

Te- -a zis izvorul te- -a zis dorul

–
Pe plaiul meu m-am altoit. îmi duc poemele… de dor.

vino copile, mi-a zis vârsta,
-

- -
e târziu…
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DRUMLUNGUL 
 
încotro mergi,tu,

iaca… îmi bat drumlungul,
mai am de mers n

dar apa îi lipsea.

-a mânat asinul
sfrijit ca un aztec.

i-
drumlungul prin destine
în doi - va fi u

doi bani n-
-

eu - gândurile-ascunse
i le- :

s-
era destinul meu.

dar iar aveam de mers.
Încotro (iar) mergi,
mi-
hai… du-te…mergi cu bine

dar te previn : de-acolo
nu-

aprilie - 2018, la Montreal

 
Mihai Ungureanu, sul 

„Domnului profesor DUMITRU V. MARIN, cu tot 
respectul ce i-l port. Vaslui, 25.03.2008”.
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Tatiana Galan

Fac parte din „Grupul cultural, 
-

fondatorul revistei „Meridianul Cultural 
Românesc” - Vasului, prof. dr. Dumitru 
V. MARIN, la rubrica „Semnal”, pagina 
132.

În articolul „Unde l-am mai 
- D.V.MARIN -

jurnalism - istorie -
-

-
ta -i

sugestiv
„Dumitru” pentr „Dumi”, 

vorbesc de marile fluvii ale lumii.

Podul Turcului, m- -i scrie 
-am

2014
Zeletinului”, „D.V.MARIN - Zeletin,o

33  
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-

unui „OM” 
între „OAMENI”, izvorât dintr-un sat m

-
-se nu „de prichiciul 

în ele

-
-i: „Ia 

-

eastra unde 

-le cu bruma alb-

t de mult admira 

–
-

-l supere, t
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una de sarcini de car

impuse -
-

-i recite o poezie, da - -

-

la de geam. Era acolo. Unde sunt? Îi tremurau mâinile 
i picioarele,iar ochii i s-

care-l cuprinsese.
– -

Ce-
i printre lacrimi i-a povestit totul.

L- -
-l, i-a spus zâmbind:

– -a luat „tabloul” cu f

- -ursitoare, a 

întrepr „cel mai mare 
jurnalist din toate timpurile” - , o personalitate 

LA

Prof. Tatiana GALAN,

2 martie 2018
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Cornel Galben

pe 28 decembrie 1950, 

Hangani- -1965), 

(1965- -
1970, 1972-
(1975- -
1970; 1972-
(1974-1975). Redactor,

-
-

-
-2000), corespondent pentru 

Moldova al cotidianului “Azi” (1996-1997), redactor-
-1999), „Vitraliu” (2002-2005) 

„Glasul monahilor” (2003-2004), redactor colaborator, redactor la 
-2000), consilier superior la 

-). Debut cu poezie în revista “Preludiu” 

reportaje, note, cronici .

“Vasile Al

Este autor al volumelor de interviuri Enescu etern, Editura 
, Editura 

Personal , vol. I, 

34  
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debuturi 1990-2000
Pagini alese de Octavian Voicu, Editura Plumb, B

de Ion 

volume de Liliana Paisa, Valeriu Corocea
Gheorghe Roman, Aurel Popa, Dumitru Radu, G. Mosari, Mara 
Paraschiv, Decebal Alexandru Seul. Inclus cu poezie în volumele 

Cîntarea României
“Jurnalul literar II” (Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 1982), 

a 

Fragment din 
, editura CORGAL PRESS,

. Paginile 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149.
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happiness, ed. PRO 

„Domnului Dumitru V. 

martie 2011” 
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Viorica Ghenghea

Date biografice

9 februarie 19
Institutului de ,,Arte plastice”, 

Sunt artist plastic, iar pentru a-
-am exercitat profesia 

cu seriozitate, respect, profesionalism, pasiun
pictor-

interior, am executat propaganda vizuala

-VIII, unde am 
descoperit elevi cu reale talente pentru aceste discipline, pe care i-
am inst
plastice. 

Am fost Director artistic în
coordo

domeniul Arte tre Uniunea 

35  



- 171 - 
 

-moderator de emisiuni la 
”

icatura 
cu drept de autor.

sincron cu activitatea profesion
aclul 

spectacole.
În cei peste 45 de ani de carier

am fost 

simpozioane, spectacole, seri literare etc. 

în antologii: ,,În dreptul 
luminii’’ ,,Poezia de dragoste’’, în volumele: ,,Oamenii care ne 

Am creat grafic
– ,,Copiii lui Tonitza” - ,,Undeva”
– ”, Iftenie Cioriciu – ,,Fiind 
-te femeie”, George Irava – cuvinte”,

Ionel Dorin –

- e
onale.
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la nivel local, 
e e la evenimente culturale: 

ernisaje de 

am reprezentat cu cinst
rile din 

,,Televiziunea Est”, ,,Clubul pensionarilor”
,,CARP” Barlad.

-
- n

succes, 
-un cuvâ .

-am 
-am 

-grafician, 
design
m-

Sunt un artist complex care mi- -

profesional tot ceea ce este  valoare.   

-au motivat 

indentific,



- 173 - 
 

le intelectuale deosebite 
promovez persoanele cu reale talente native.  

t
â

trebuie îndeplini

,,ATC”
ne-a

asemeni distinsul domn profesor doctor Dumitru V. 
în ziarul

,,Meridianul -Vaslui- ” anul Cultural
Românesc”.

M
ani de zile la: 

–
i

palmaresul este impresionant de peste 300 de premii, diplome, 
trofee; 

– ,,Art 

– Simpozionul „Om la cele 3 

unde 
Balan
Ho din

de Gheorghe Alupoaiei –
e Viziteu –
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– –
-

,

m

Bârlad. 

UN OM DE VALOARE DUMITRU V. MARIN 
       Uneori cuvintele nu sunt de -

cu o

etalon al mass-
nume ilustru, ce nu are nevoie de nicio prezentare în rândul 

Unici

instabilitate al anilor 

osibil de 
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-au urmat exemplul. 

activitatea 
Dumitru V. Marin a avut rol de a dat valoare 

locul”.   
De ani de zile, de când îl cunosc pe domnul Dumitru V. 

Marin, am remar este o cu
un grad de foarte ridicat este

pe propriile sale iar modestia, demnitatea, 

Marin, este o mare valoare diferit de fiecare evaluator în
parte, pentru noi oamenii ce

Domnul Dumitru V. Marin este 

-

lumea presei, de 
au fost deformate ticolelor 
sale. 

vertebral
-i spui NU.
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Cu neobosita implicare a lucrului bine
domnul Dumitru V. Marin având o cu

oamenii, a - alimenteze - dozeze corect
sentimentele de aceea cum le protejeze
de inamicii exteriori.

Nu 

mai greu.   
T pentru 

sa a un om al timpului modern, de aceea
a -
timpul, iar prin activi
egal, a dovedit a fi un gânditor profund, cu un orizont intelectual 

d

într- e

personalitate 

cuvinte, bucurându-
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care îl apropie de cititor, iar cel mai frumos sentiment pe care îl 
-un articol sau într-o

resiile cititorilor despre scrierile 
sale.

În continuare domnul Dumitru V. Marin este un model, 

care 

În acea

, iar domnul Dumitru V. 

domnul Dumitru 
V.

Domnule e,

Iar  la ceas aniversar, … 77 …
Membrii A ,,ATC” Bârlad, 

,
La mul

!
Artist-plastic Viorica GHENGHEA
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Corina Matei Gherman

 
       
Matei-Gherman  Corina, n. 30 martie 1967, în 

Republica Moldova 

Doctor în economie, Specializarea Marketing, 
Universitatea „Al.I.Cuza”

, Universitatea „Al.I. Cuza”, 

Profesor asociat la Facultatea de Economie 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 

ultatea de Marketing, Universitatea 

36  
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Cultural 

-Moldova.    
, versuri 1998, volumele 

, versuri pentru copii 1998, Pe aripa visului,
versuri, 1998, , versuri, 1999, ,
versuri pentru copii, 1999, Rana de stea, versuri, Timpul, 2000, 

Universitas XXI, 
, poezii, Cronica, 

primul vis, poezii pentru copii, 2001, Când pietrele vorbesc,
- ,2001, Înger pierdut,

-
mare - -

-Uzdin, 2002, 
Întotdeauna ninge altfel, roman, 2003, ,
versuri pentru copii  2003, , poezii pentru 
copii, 2004, Dialog alb, poeme, Novi Sad, Libertatea, 2004, Satul 
lupilor, roman, 2004, Dialog surd, poeme, 2005, Povestea unui 
vis Dialog absurd, 2007, 

, poezii 2007, Fiicele anului, poezii pentru copii, 
2007, Capra cu trei iezi

Decupaj dintr-o
,2009, , 2010, Labirintul 

imaginarului, 2012, Cronica unui vis, 2013, Dialog, poezii, 
2014, , 2015, La margine de 

2016, ,2018,
2009, Marketing,

, 2010, Opinii Economice, Marketing, Management,
2011, Managementul   marketingului  undelor  nocive  din 

– O provocare, 2012, Marketingul, O
filosofie a firmei, 2013, Marketing Agroalimentar, 2013,  

, 2013, Cercetarea – ,
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2014, , 2015, Management 
teoretico- , Matei 
Gherman Corina, Managementul marketingului viitorului în 
sistemul economic actual, 2013. 

amintim: 
-31 mai 2015. 1998 – Premiul 

) Alba, România. 
1999 -

-   
-Alba, România.1999 -

zie „Drumuri 
de spice”, Uzdin, Iugoslavia.1999 - Marele premiu, la Concursul 

-

-
Dipl

–
-

, volumul 

România.2001-

– – Republica Moldova. 2002 –

Vaslui, România. 2002 - u merite 
deosebite în promovarea valorilor spirituale din comuna Erbiceni, 

-

Iugoslavia.2002 - Premiul Revistei Tibiscus, la festivalul 
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interna -
Iugoslavia. 2002 -

România. 2002 - Pre

România 2003 –

Republica Moldova. 2003 –

– Premiul, carte 
-

România. 2004 –
merite deosebite în promovarea 

–

–

–

– Dip

–

P.S.D., pent
-
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România. 2004 –
XXI,

-

aco
-

România. 2005 –

-   

deosebite în promov

–

-

-

–
a de 

-
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” în cadrul  Simpozionului 

–

p
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2010 –

-a, ca 

Culianu., la ceas aniversar-60. 2011 –
Universitaea „Al.I.Cuza”, Muzeul Literaturii Române, Societatea 
Cu

-
-

Simpozionului International „Mihai Eminescu –
- – Premiul 

I pentru lucrarea Poem neterminat despre Eminescu, Simpozionul  

2015 – Premiul III –poezie, la concursul Dor de dor, Localitatea 
-

de Universitaea „Al.I.Cuza”, Uniunea Scriitorilor din România, 

a a XIV-
-

-Clubul Sportiv CORIS-

Principatelor Româ
–

AXISLIBRI, pentru recitalul poetic Florile toamnei, Biblioteca 
– Placheta de Poeta a 

20116-
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române Corina Matei Gherman es
literare: 
România, 2000,

Contemporani
România, 2002, 
Who of Professionals, (American Biographical Institute), 
Inc.,Raleigh, North Carolina, United States of America, 2004-2005, 
p.186, „Nicolae 

”, pp.66-
Milescu Antologia albano-

, (Editura Do-
România, 2008, ,

1500 Scriitori 
,

din România, Hübners who is who, (Editor Who is Who), 
Personenenzyklopädin AG,CH-630, Zug, Alpenstrasse 16 Schwiz, 
Deutschland, 2010, ,
(
Moldovei Vol. nr. 4,  coord.  Valentina

Republica Moldova, Studii Interdisciplinare: Ecologie, Sociologie, 

, 2014, 
faptele lor 1950-2015, în bibliografia Doamnei Anastasia



- 185 - 
 

, foto.pp..362-363, Cuvânt înainte pp.369-370,378-
- -383,Mozaic de 

-387, (Editura Stud
Almanah, 10 ani plini de dor, iunie 2005- iulie 2015,pp.113-

Oglinda Ligii Scriitorilor Români la 
10 ani,O altfel de istorie a literaturii române actuale,
bibliografia Doamnei Anastasia , pp.400- 401, (Editura 
Napoca Nova),Cluj-Napoca,2016, Antologie de poezie 

- Italiano- , Editura Liric 

din secolele
Pim,Iasi,p.180-
ALPI p.197-
pp.203-205, 2017, Antologia Toamna la Apollon, -
a,p.109-118, Edit 2018, Fotbal mic i fotbal 
mare
365, 374, 375, 376, 382, 388, 391, 395, 405, 413, 440.

cunoscutul scriitor Constantin Parascan, a coordonat activitatea 

Revista Convorbiri 
Lite
Ziarul Opinia Moldovei, Revista Florile Dalbe, Revista Cronica, 

Poezia, Revista Semne, Revista Pagini Literare,Revista Lumina, The 
Chinese Poetry International Quarterly, Chongqing, China, 
Messenger for world poets, Quarterly, Chongqing, China, The  
world poets, Quarterly, Chongqing, China, Revista Dor de Dor, 
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volumul „Mihai Eminescu – -

Culturale,Expres Cultural, Surâsul Bucovinei, Meridianul Cultural 
Român....etc.

DESTINE… DESTINE… DESTINE 
 

Dumitru V. Marin, un nume bine cunoscut în massmedia 

umulate în timp. În acest 

,
are 

la liceele 2,3,4 din Vaslui. Devine apoi 

-
care amintesc Meridianul Cultural Românesc.

oric 

nici

Parlament,
in

-
RA, o
material numeroase festivaluri, este onorat cu diverse premii, 
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l

?

-o d
umorul 

ar ce este timpul pentru Dumitru V. Marin? Seneca ne 

mare par

-a
Eugen Barbu: Sunt un om 
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-am 
irosit. Dumitru V. Marin nu a irosit timpul, l-a folosit eficient, 

Dumitru V.

-
imaginarul se împletesc asigurându-
tot ce-
Dumitru V.

Timpul l-a plimbat prin anotimpurile v
transcen

, de ce nu,

bucuria sufletului împlinit. 
Dumitru V.

d
Dumitru V.

Dr./Scriitor Corina Matei GHERMAN

-Moldova
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Vasile Ghica

ca-
agricultori

activitate s-a finalizat cu plantarea a câtorva sute de ha
-a

3.Studii:
Elementare- în satul natal,finalizate în 1954;
Liceale-
Superioare-,,Facultatea de Filologie”din cadrul 

-1965;

5.Debut editorial-1989-vol.,,Surâsuri 

6.Am publicat în numeroase reviste:,,Ateneu”,Cronica 
,,Porto-
Courier International de la Francophilie(Ga

-

37  
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7.Profesor-

UN RENASCENTIST AL ZILELOR NOASTRE 
 

Pe Dumitru V. Marin l-

kilograme. Grea meserie, mi-am zis. „E din Vaslui, mi-
amic. E  tare de tot tipul

-au intersectat  drumurile de 
-am cunoscut mai bine. Recent, mi-a trimis 

“Bârlad-Vaslui, Pamfile-Marin, Destine istorice. „M-am speriat  

-

recrutezi  peste 400 de colaboratori nu este la îndemâna oricui.

în: televiziune, radio-
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L-

Altfel, am pluti într-un
anonimat cvasigeneralizat.

când se 
– Coane

-
Cartea pe care am primit-

despre straturile cultural –
exist
umor, despre reviste culturale. Sunt adunate editoriale cu stare 

„ unde,
evident, Eminescu, Caragiale,

te valori de pe Valea Zeletinului.
oameni din vremuri imemoriale, ori mai recente, care au încercat 

într-un destin mai bun al poporului român.
Încheiem cu Bârlad-

Vaslui, Pamfile-Marin, destine istorice. Similitudini clare,
Prof.univ.dr. Nicolae Constantinescu 

„
pentru fixarea 

„
„
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-

-a împlinit,
misiunea (op.cit. p.31).

Testul propus de G.
„ te mai citea

ai învins.” 
Vasile GHICA

autor.

 
 
 
 
 
 

 

Constantin Jomir, Zbor ucis, - scrieri -, ed. 
„Unui specialist în 

-
-i ofer 

, C. Jomir, decembrie 
2004”.
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Daniela Gîfu

permanent le -a 

onoare. 
• În perioada 1999-2010 în calitate de coordonator de 

programe cultural-
Cluj- -

Este 

(Cluj-
(Suceava), Citadela (Satu-

-Iulia) etc. În 

Bartolomeu Anania, Artur Silvestri, Cornel Moraru, Zeno Fodor, 

– Germania; Asymetria –

38  
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estine  Literare –
Colorado – USA; Argument – Australia etc. 

rgu-

comunicat

B

-
- Club UNESCO, Bârlad; 2008 -

- -

•

Revista Gând românesc, Alba-
Buc

• Debut editorial: 3
LIMES, Cluj-Napoca, 2008.

•
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•
(selectiv): Spovedania unei pantere, Ed. Vatra veche, Târgu-
2017; Zeno Fodor - 80, Ed. NICO, Târgu-

-
-Napoca, 2012; Temeliile Turnului Babel. 

politic, Ed. Academiei 

-
-

Daniela Gîfu (ed.), Ed. Universit
-Napoca, 

•

postdoctorale la UAIC, în cadrul Departamentului de cercetare al 

ma 

politic cu 
-o industrie din ce în ce 

• Din 2011 devine cadru didactic asociat la Universitatea 

•

Processing. Contrastive Diachronic Studies on Romanian Language) 
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artifici

•

–
Contact:

daniela.gifu33@gmail.com
Detalii:

https://profs.info.uaic.ro/~daniela.gifu/
 

 
DUMITRU MARIN – 77 

De-o vreme încoace, n

-
izbândit. Acum, suntem în dia

.

-

de idei supralicitate, 
cum îl numeam anul trecut într-un material scris de ziua Sf. 
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confortabil. 

care-
-

desemnat în campania Mari Români de la TVR.

-

la Vaslui .
locul”, 

peste 50 de ani, la Vaslui. Într-o ascensi

jurnalistic.

-se întotdeauna cu mult profesionalism. 

Daniela GÎFU
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Marieta G
Când am primit  provocarea de a 

peste 30 ani, m-am gândit c

-am tot mirat de ce mi-
fesor doctor Dumitru V Marin.

În prezent sunt consilier personal al primarului comunei 

În calitatea aceasta, de contabil, l-am cunoscut pe domnul 
Dumitru Marin, în re

principalele evenimente  social – culturale, economice, proiecte mai 
mari sau mai mici pe care domnul primar Pricopie Gheorghe le 
realiza, fie din fon –

fiecare  

co M-am
-

re ce se petrece în comuna 

39  
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-

paginile ziarului Meridianul au fost publicat

concurs ce s-

dar

asfaltare a drumului comunal DC 90 în satul Zmeu, construirea unui 
Centru de zi pentru copiii de etnie r ri 

locuitorii comunei Lungani ne-am bucurat de atragerea fondurilor 
europene, deoarece cu banii propri
unitate administrativ-

– primarul comunei 
-a 

pe 
Lungani.

primar, de pe unde era plecat, purtam fel de fel de disc

-

vasluian al tuturor timpurilo
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.
lume care a realizat aceste lucruri.

Mie, fiind femeie, nu mi-

-a 

-am bucurat foarte 

-

fac toate acestea pentru noi, cei iubitori de frumos 

fin

-am fi scoboritori, cu-
-

nu-

dumnealui n-

-a descoperit 
-

Marin este un om greu 
de cunoscut. I-
Cultural Romanesc – -



- 201 - 
 

continente.
Eu n-am pleca -o

- aceste 
crea’ii

domnului profesor doctor 

-un timp, prin anul 2017 mai toate 
articolele publicate în ziar erau semnate DVM. Vorbind despre 
partea financiar

-i spun domnului 

-o lase mai moal -

sânt -ar 

primarul Pricopie G
- - -ai spune, peste 

,
domnule Marin.

- -
-30 ani? 

oameni care-



- 202 - 
 

-o
- -

–

–
altu- – de altfel 
un eminescolog de nota zece – s-a pietrificat într-un om de litere, 
scriitor,

Cred

-

scrie despre el:
„ -
...............................................................................
Rele-

- -

Ce în lume- -

Într-
Toate micile mizerii unui suflet chinuit
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit.
...............................................................................

- -



- 203 - 
 

- i  mici 

ultimii ani cititorii de ziare s-

binevenit un ziar care scrie despre comuna ta, primarul pe care l-
ai votat etc.

functie de cine este luat „în botul calului”.

de exprimare etc. care sunt 

În final,
doctor Dumitru Marin cu coloana verteb
neî le au 

–

oameni.

partea celor 

Ec.  
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Adrian Grauenfels

Adrian Grauenfels (n. 1946, 

stabilit în Israel.
De meserie inginer, a emigrat în 

Israel în1972. Din 1999 este activ ca 

zeci de colaje, 
câteva antologii, tr

redactor la revistele internetice Secolul XXI, Alchemia, 
Nautilus. Din anul 2017 este directorul editurii SAGA – Israel cu 

electronice (ebooks).

*
*      *

-l salut pe domnul 

Într-

l

40  
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meleaguri. Contactele cu România, Moldova în special, 
cu

izv

acesta XXI, pli
La mul i ani!
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Mihai Haivas

Liceul absolvit: Colegiul 

Dorohoi,1959.
Facultat -

1959-1964,

Dorohoi, 1964-1969(dec.)
- -

orghe Zane” , 1970(ian.) –
2005( pensionare);

ani);

)

economico- matematice de optimizare,etc).

41  
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Cugetul, Craiova; Porto-
Baia Mare, Meridianul Cultural Românesc, Vaslui,etc.”

ul de 
Vaslui- -

1. TANGOUL POANTELOR ÎN PAS DE VALS, 2009, ed. 
Rocad Center;

3. RESTITUIRI ÎN PATRU RÂNDURI, 2011, ed. Rocad 
Center;

4. TRIUMFUL EPIGRAMEI , 2012, ed. Rocad Center.

7. JOC DE PICIOARE ÎN CINCI RITMURI , 2017, ed. PIM

culegeri de epigrame, cu titlul EPIGRAMA ZILEI (2012 – 2017)

EPIGRAME;
PREMII LA FESTIVALURILE DE UMOR

-
Râm

Scurte la volumele publicate 
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-
atrenului 

-

ine echilibrat sau ,,finalistul" anapest 
. (MIHAI BATOG- -
umoristice")
                                                        ****

-

seria veche
eminent g -

(GEORGE CORBU -

                                                        ****
....Oprim aici consider

care sunt 
la originea fenomenului epigramatic actual. (GEORGE CORBU -

.                                                       
                                ****

…. Epigramele din volum sunt îngrijit lucrate, cu migala 

(VASILE LARCO – olumul „Geometrie conjugal”)
                                                          ****
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eat deci un volum 
absolute original, care ar putea fi folosit chiar pentru antrenamentul 

–
probabil – (EUGEN 
DEUTSCH –
ritmuri”)

 
 

 

-

e, 
- -mi 

-a

peisajul cultural - social vasluian 

i

ini, iar C.V.-
ar face obiectul mai multor volume. De aceea, voi prezenta (ca 
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–
postr

–
(televiziune, radio-
din peste 32

–
perioada 1991 - 2014.

– Interviuri cu 14 prim-
Moldova (1991- 2015).

– Interviuri cu Papa Ioan al II-

– În Meridianul Cultural Românesc (1995, Director 
D.V.Mar

–

– -

–
- 4

–

România.
–

doctor în Filologie (specialitatea Etnografie) în anul1998.
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fondurile proprii.

-

ea s-a

-
-sociale va fi continuat, spre 

În încheiere, considerându-l pe Dumitru V.Marin un 

-
S -
Pentru neamul românesc!

,



- 212 - 
 

Ioan H

umorist
Membru U.E.R., membru 

orilor eterne  din 

 

CINE SPUNE 77 
Despre prof. dr. Marin

Nu consider noutate,
E-nceput de an divin.

Care are-n piept elanul.
Nu se poate termina
Cât lumea va exista.

-i a

Iar cei ce te-au cunoscut
-

Pentru secole, nu ani,
-au fost contemporani.

42  
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Ion Iliescu

Ion Iliescu (n. 3 martie 1930,
Olteni a) este un politician român. A fost
pre edinte ales al României între anii 
1992-1996 i 2000-2004 i pre edinte al 
CFSN între 22 decembrie 1989 i 1992.
Între 2004 i 2008 a fost senator din partea 
PSD. În prezent este pre edinte de onoare 

al PSD.
A intrat în Partidul Comunist Român în 1953 i a devenit 

membru al Comitetului Central al P.C.R. în 1965, îns , începând 
cu 1971, a fost treptat marginalizat de Nicolae Ceau escu. A avut 
un rol foarte important în Revolu ia român din 1989, devenind 
pre edintele Frontului Salv rii Na ionale, ulterior al Consiliului 
Frontului Salv rii Na ionale.

Ion Iliescu a fost primul pre edinte post-comunist al 
României i a servit în dou mandate constitu ionale, separate de 
mandatul lui Emil Constantinescu. În timpul celui de-al doilea 
mandat al s u, România a aderat la NATO i a încheiat 
negocierile de aderare a României la Uniunea European . A reu it
de asemenea s stabilizeze politica româneasc .

Lucr ri publicate: ,,Revolu ie i reform ”, Editura 
redac iei publica iilor pentru str in tate 1993; ,,Revolu ie i
reform (edi ie revizuit )”, Ed. Enciclopedic 1994; ,,Revolu ia 
tr it ”, Editura redac iei publica iilor pentru str in tate 1995; 
,,Momente de istorie”, Editura Enciclopedic 1995; ,,Fragmente 
de via i istorie tr it ”, Editura Litera, 2011.

43  
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STIMATE DOMNULE MARIN, 

Dubla împrejurare a apari iei acestui volum omagial i a 
împlinirii unei frumoase vârste îmi ofer prilejul de a v adresa 
felicit ri i ur ri de via lung , plin de împliniri.

Cu acest prilej, doresc s îmi exprim i satisfac ia de a 
vedea, în activitatea gazet reasc i civic a domniei voastre, 
confirmarea convingerilor de care am fost anima i, în zilele 
dificile de dup Revolu ia din Decembrie 1989, to i cei care am 
pus bazele unei Românii democratice.

Sunt cu atât mai bucuros s particip, fie i de la distan ,
la aceast dubl s rb toare, cu cât îmi amintesc momentele în
care ne-am întâlnit personal, înainte i dup 1989.

Sunt al turi de dumneavoastr la acest ceas aniversar.
La mul i ani!

Ion ILIESCU,
Pre edinte de Onoare al P.S.D.

Pre edintele României 1989 - 1996, 2000 - 2004
(martie 2011)

 Ioan Baban, , ed. 
- 2001: „Distinsului meu coleg de 

2001”.
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Alexandru Ionescu

iunie 1932 - este un elev meritos de-a

-lea clasificat pe 

-a trecut Teza de doctorat cu 

Peterffi, prof. E. Pop. A intrat, prin concurs, la Institutul de 
Biologie al Academiei unde, foarte curând, devine laureat al 
Premiului Emanuel Teodorescu. A publicat aproximativ 70 de 

Tratatul de Algologie, în 4 volume
au fost premiate de Academie; o 

României, 1996-2000),  are peste 200 de art
limbi. A fost ales membru al Academiilor din Illinois, New York 

la Institutul de Biologie al Academi
-Italia, la Moscova, la 

Smolenice -

44  
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entul 
României (l996- -

României

pred - profesor universitar fiind -

TV su
Ecomondia, pe care a întemeiat- -o.

  
TRECUT-AU  ANII  CA  NOURI  LUNGI  PE  

ESURI 

Timpul curge f

.. sau se prelinge 
-

ce vrea cu ele, plimbându-le printre stele, ascunzându-



- 217 - 
 

-le sau strivindu-le între galaxii, ca 

De- -a înglobat în 

limate cu 

folosi clipa ce ni s-a dat

Cosmosului.
eratur

sapiens fiind, 
- dincolo de molcoma informitate. 

(dar iluzorii) spre nemu
zeilor. Toate acestea  stabilesc un habitat - un fel de Panteon al 
oamenilor-

stor plaiuri, c
le-

de mintea elitelor lui Homo sapiens. 
inspector al departamentelor ju

-a dobândit mijloacele 
traiului n-
nici farmecul coo
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s

înainte –

mai mult
profesor Dumiru Marin i- -
Marin întâiul.

– – incluse în memoria valului, care 

Anii se succed n
alte sfere.

Datoria împlinit

i în 

Anii trec... i niciodat -

Alexandru IONESCU, 
M.C.R nr.5/2016, paginile 12, 13. 
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Î
file de istorie

Secolul VIII – 2014

Fragment din 
vasluian file de istorie Secolul VIII – 2014 
(volum colectiv), editura PIM, .

Pagina 415.
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Cristian Lapa

Cristian Lapa este un familist convins, 

-a
consacrat în media, având peste 20 de 

devenit în scurt timp o voce aparte pentru publicul vasluian, 

-
la Gazeta Sporturilor, unde a 

fost corespondent mai bine de un deceniu.

efectului-
-Andrei Popica.

DUMITRU V. MARIN, UN „
I 
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ui.

într-

ener -l în prezent la zeci de 

textele scrise în paginile Meridianului.

Marin, nu- -

Cristian LAPA

–

George Stoian, Almanahul Sloboziei, ed. 
„Star Tipp”, Slobozia 2008:

8 oct. 2010”.
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Vasile Larco

Membru USR din 2007

satirico–
-

–
– ZODIA RÂSULUI,
– 1997, epigrame
– UN BUCHET DE IRONII, 1999, poezii umoristice, 

epigrame
– UN BOB 2001, parodii,

poezii umoristice
– PEDEAPSA TIMPULUI, 2003, rondeluri, fabule, 

parodii
– DINCOLO DE ORIZONT, 2004, poezii
– 2006, epigrame
– VISURI, 2007, poezii
– SEMNALUL DE A 2009, epigrame
– UN POPAS PE ARIPA TIMPULUI, 2009, fabule, 

cronici, parodii
– 2010, poezii pentru 

copii
–

colaborare), 2011
– D 2012, poezii 

(volum-antologie de autor)
– CAREUL DE ISPITE 2012, epigrame
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– CIRCUL ,
– PE 2014, epigrame
– OAMENI… CA LUMEA 2015, epigrame amalecte
– Cânta un sturz prin ciritei 2016, poezii lirice
–

Inginerul Vasile Larco (n. 1 ianuarie 1947) este membru 

-
literar original între scriitorii Filialei Bacau a U.S.R. Premiat la 

-
umoristice.

nu în zadar, Vasile 
Larco -

-l face 

(Emilian Marcu)
Pedeapsa 

timpului se 
Vasile Larco abordeaza în placheta Dincolo de orizont, zone 

Elegantul volum de buzunar 
i pe care îl 

elogiaza prin versurile închinate lui Eminescu, Ionel 
acest tip 
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(Adrian Jicu)
„Vasile Larco face o

-umoristice, dovedind 

”
(Cornel Udrea)

 
În oricare loc geografic, în orice moment istoric ,,omul 

BÂRLAD-VASLUI, PAMFILE-
MARIN, destine istorice, am întâlnit un caz aparte, când o 

-doctor Dumitru V. 

- -Bârlad), 

-Vaslui. 

etnofolclorist. 

ziarist, coordonând ziarul Vocea Tutovei
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Subsemnatul, fiind contemporan cu domnul profesor 
doctor Dumitru V. Marin (n. 28 aprilie 1941, comuna Podu 
Turcului), în mare parte îi cuno

-

revistei ,,Meridianul Cultura Românesc”, din care s-au derulat 

-

dumnelo

-

pentru reali -

În Podu Turcului-

Vaslui
Un altul ca Marin azi nu-i!

Vasile LARCO
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Liceul Teoretic 

1890–2010

Fragment din Liceul Teoretic 
–

2010 (volum colectiv), editura PIM,
. Pagina 184.
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Valentina Lupu

18
octombrie 1950, Cacica – Gura 

Humorului, jud. 
Suceava

Studii:
gimnaziu la Liceul „M.Sadoveanu”

-1965
Liceul „V.Alecsandri” – 1969

Acti
1973-1977 – -
-

1977-1977 -

Din dec. 1989 bibliotecar la Liceul „M. ”
86

la C.C.D.Vaslui

- -
filiala A.B.R.Vaslui din bugetul propriu al coordonatorului.

România
–
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ale C.C.D. din 
România

-uri din 
România

Membru plin –
M.C.C.

Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Solidaritatea” Vaslui
Membru de onoare al ABR

merit 2000, 2010
-2010

- Vaslui Ed. Cutia Pandorei, 1987
Orizonturi interioare – Vaslui, Ed.Cutia Pandorei, 1999

– Vaslui Ed.Cutia Pandorei 1999
–

Design 1989
–

sentumental, 2000
–

Buchete de recun –
Statuile nu ies la pensie –
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–
Ed.Pim 2009

Curcubeu peste timp –
Biblioteca – –

Ed.Pim 2010
Clipe –

–
–

Tratat de biblioteconomie , vol.III, Editura ABR, 2017

Peste 250 de articole publicate în: Revista Biblioteca,
Repere psihopedagogice, ,

, Etos, Liber 
BCP , Meridianul Cultural Românesc, Buletinul ABIR, 
Anuarul ABIR, ETHOS

DEOSEBITE 
 

al realizat cu 

Eminescu în  liceele vasluiene. 
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participarea a fost una de 

Plin de idei,  profesorul dr. Dumitru V. Marin face parte 
-

prin mari -a lungul multor ani 
dorinta de de a aduna într-

Impresioneaza prin vigoarea,  determinare si prin 
agerimea sa în împlinirea datoriei.

in, de a creea un 

epoci -

-se cu 

-
cel al culturii, curentul cultural-
obiective dintre care mentionam:

–
– entru 

–

– -

–
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profesor, a cultivat ideea 
-

televiziune, care dincolo de f

Meridianul cu acoperire la nivel de Moldova.
O foarte mare realizare este revista Meridianul Cultural 

om pe care- ntru actul 

Profesorul Dumitru V. Marin, 
copii realizati, nepoti, care alaturi de el vor duce mai departe 

-artistice.

Profesor Valentina LUPU
 

 

 
 
 

Vasile Calestru, , ed. 
Ed „Domnului prof. 
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Valeriu Lupu

-

-

-

(1972-1
-un concurs de asistent universitar, anulat pe 

specializa în domeniul pediatriei, pe care o va profesa din anul 
1975 l

Va atinge cel mai înalt grad professional de medic primar 

decât ocazion
ca locuri scoase la concurs. 
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Napoca, cu teza “Aspecte clinico- iopatologice în 

la copil publicate de-a lungul anilor. 

comitetului fr -1990,
-

Pediatrie Vaslui 1992-
-

-2010,

1994-1996.

exercitarea profesi

revistele de specialitate autohtone; Fiziologia, Pediatria, Revista 
-

peste 110 de 

ra, 

Viena, Atena, Liubliana, Liverpool, Paris, Amsterdam, Riga etc. 
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hem

- -

-a Ed. Pim, 
-a 2017. 

Academica, Elanul, Arheu, Meridianul, Revista de istorie a 
Medicinei Victor Gomoiu” Meridianul Cultural Românesc etc.



- 235 - 
 

Europene a Medicilor Scriitori, inclus în WHO is WHO –
Enciclopedia In

copii.

PENTRU UN LORD AL SLOVEI 

scri

face 

-

litere, Dumitru V.
litere) vom obse

editoriale sau articole de fond pe care profesorul Marin le

i politic pentru plaiurile mioritice cu tot ceea ce presupune 
specificul românesc. 
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truditor în ale culturii este „Meridianul Cultural Românesc”, 

domeniile de activitate, se constituie într-un
culturii noastre.

Ca un a

a limbii române, la des

erodare prin invazia englezism
e

„u
Alexei 

Mateevici autorul celebrei poezii „

prezervarea limbii, în 

-

în acee
- o

românesc.
Valeriu LUPU –
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Daniel Cernat Marin

POVESTEA UNOR GÂNDURI 
 

-i dedic câteva 

-am mai 
refuzat o 

-

–
– a ta, e insistent, 

-

-o fac, 

cartea, cine i-

- - -s normali? Cum îi spui 

cu - -
- -

M- -
asta, ce idee - -
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-ai prea multe opinii contra 
-

-
-

-
-

- -i
statuie…

prieten i-
-

Trimite-mi -a scris lui unul, 
-

-mi scrii tu 
mi - -

-

ce-a gândit, ce-a vrut bietul om când a scris, dar ce- îmi

Frânturi de amintiri. Am 12 ani. Joc fotbal. E iarna 
timpurie. Sun

-
Paltonu- -

cu -
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-

- -a luat. -l judec, dar 

Gata, m-

-

de a citi ce scriu fiii despre ei? Ce con

M-
- - -

deloc, dar cre
- -

s-a d -
gândindu-

În alte planuri a iubit, a luptat, a creat, a scris, a 
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s-
-

Din perspectiva mea, gândindu- -a întâmplat 

- -a putut 
integra pe deplin locului, iar acesta nu l-

n ierarhii l-a
maculat, l- - -are loc 

-
precum majoritatea, s-a îndârjit, s- -a

l- - -a

-a înlocuit uneori nefericit 
-

indezirabil pentru unii. A suportat constant multe mizerii, a fost 
-

-
convingeri. 

-a realizat, cum 
- el este 

- -a împlinit 

are au 

-
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-

-i

când au trecut 

-
- -a

, os!
- -am iubit 

-
P.S. 

-am trimis -mi
-am fost în 

-i spun vreo 
-

-l închipui -

Cu dragoste,
Av. Daniel Marin - Cernat, 

(întemeietor „Unison Radio”) fiul mijlociu

(„MARIN - 70”, Ed. P
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Dumitru V. Marin

D.V.

privilegiu pe care nu-

pe acolo… defecte. Important e 

ceva din ce s-a scris.

, dar un fapt 
trebuie subliniat: am muncit, am 

r

,
din 1961, Iulia.

mele câte scriu…

cultural de la Vaslui, în 

,
D.V.M.

- Ce 
bine c- , ,
iubesc! !
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Gheorghe Alupoaei
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Vicu Merlan

În plan profesional, pe 

geografice Vicu Merlan

arheologice în situl getic - ”, apoi între 
1996-

-”La Ursoaia”, - -
”MAT”, complexului cultural Precucuteni-Cucuteni de la Isaiia -
”Balta Popii”,” Bazga - - La Ulm”, 

- ”Pe Runc”, -
- - ”Lohan-Camping”, jud. Vaslui.

i silexului din eneoliticul Moldovei din , iar prin 

(2016)
fenomenului asupra tumulilor din 

le. În 2006 prin 
finalizarea studiului asupra tezaurului statuar descoperit în situl 
precucutenian de la Isaiia, identificat într-un sanctuar în preajma 

Misterul 
, iar prin ii monografice asupra 

înmormântare a traco-

-
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).1

  

MARIN 

-

care-
trimestrial al prodigiosului Meridian, am putea spune noi, 
românesc.

                                                           
1Merlan Vicu, , în Acta Meridionalis, XXVIII-
XXIX (1998- Un mormânt 

în revista Arheologia 
Moldovei nr. XXII (1999), 2002, p. 209-214; Merlan Vicu, Sanctuarul sacru de la Isaiia –
Protectoare, în: Revista Misterelor, nr.28, 2000; Prutul, 2000; Balada, 2003 Germany;
Divertisment Magazin, 2004 Canada; 2003 - Situl pale -«Frantz Dâsca», comuna 

, în Revista Prutul, nr. 25, p.1-2; 2004 - - « », în: 
revista Prutul, nr.28, p.2-3; Cronica, 2003-2013; 2005 - Unelte si arme de silex si piatra din eneoliticul 
Moldove ; 2006 -

2006 - Ed. Lumen, 
2008 - Ed. Lumen, - Vulcanii 

- -
Vaslui 2014 –

, Ed. 
, Ed. 

, Ed
Vaslui ; Vicu Merlan, Bazga- , în Cronica, 2009, p. 65-67; 
Vicu Merlan, Itinerar dobrogean – , în Lohanul, nr. 20, dec. 2011, p. 73-74; Vicu 
Merlan, , în Lohanul, nr. 20, dec. 2011, p. 4-7; 
Vicu Merlan, , în Lohanul, nr. 20, dec. 2011, p. 7-11; idem, în 
Dacia Magazin, Elanul, Rapsodia, Prutul, Meridianul; Vicu Merlan, – un labirint 
enigmatic al Dobrogei, în rev. Lohanul, nr. 39, 2016,  p. 54-57.



- 245 - 
 

artistic emotiv, redat prin poezie…
surprinde latura politico-

sub imboldul generos de a contribui la difuzarea sfintei limbi 
române. 

Revista se vrea a fi o creatoare de vise, cum o spune 

moment din 

meridianele planetei, ,
moderne, poate fi c .

.
Dr.  Vicu MERLAN –
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Ionel Miron

PROFESOR DR. MARIN 

 
 

eflexiile celor 

i Marin Dumitru în 

modalitate de calibrare a câmpurilor energetice de pe scala 
92.

(Hawkins, 2009).
 

                                                           
2Hawkins, D. R., Healing and Recovery, Veritas Publishing, USA, 2009; 
traducere în limba Hawkins, D. R., re,

, Editura Cartea Daath, 2011.
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Perceperea lui 
Dumnezeu

Perceperea de 
sine

Nivel Etalon Proces

Sine este iluminare 700-1000 inefabil

pace 600 extaz Iluminare

Unul complet bucurie 540 serenitate Transfigurare

Iubitor blând iubire 500 Revelare

semnificativ 400

Milostiv armonios acceptare 350 iertare Transcendere

Inspirator 310 optimism e

Împuternicitor neutralitate 250 încredere Eliberare

curaj 200 afirmare Împuternicire

etaloanele 200-

nivel 
– 310, cu o 

percepere de sine –

– am interpretat 
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aprecierile biografilor profesorului Marin, analizând modul cum 

Perceperea lui 
Dumnezeu

Perceperea de 
sine

Nivel Etalon Proces

Indiferent exigent mândrie 175 ironie Infatuare

antagonic mânie 150 Agresiune

125
mistuitoare

Înrobire

Pedepsitor 100 anxietate Retragere

tragic 75 regret Descurajare

Condamnator lipsit de 50 disperare Abdicare

Vindicativ malefic 30 Distrugere

urâtor 20 umilire Eliminare

profund al complexului de factori care au generat astfel de atribute, 

emicieni, profesori 

-am identificat în 
terminologia lui Hawkins sau sinonimele (în paranteze, unde este 
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ascensiunea.
Perceperea de sine:
– ), cu nivel de curaj, etalon 200,

afirmare, iar ca proces, împuternicire (misiune);
– generos), cu nivel de neutralitate 

(obiectivitate), etalon 250, prin încredere, proces de
eliberare;

–
optimism, acord);

– armonios, acceptare, 350, iertare, transcendere
(superioritate);

– semnificativ 

– blând, iubire, 500, revelare 

– complet, bucurie, 540, serenitate (calm);
– pace (armonie), 600, extaz (încântare).
Referitor la ultimul nivel de iluminare, etalonat cu 700-

profesorul Marin ca orice om, le apreciem ca stimuli pentru o 

„ iubit 
de Dumnezeu” (Cornel Galben), „ ” (Emil 
Constantinescu), „motorul progresului local

profesorul Marin are aura de a fi compatibil citatului  „
ntr- .” (Einstein)
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Mihai Miron

Numele: MIRON
Prenumele: NICOLAE  

MIHAIL

Studii: 
– 1962 –

1962
–

medie 10,00
–

de dragoste” 
– 1972 –

– 1976 Doctor în filologie cu lucrare
transmisiunilor culturale prin mijloace audiovizuale »                                    

–
–
– –

Profesiunea: Profesor, publicist
Activitatea:
– : – 1959 –

Scânteia Tineretului, etc.
– 1967 – 1980  redactor la Televiziunea 

– red. principal)
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– 1980 –

– 1990 -
director adjunct, director de departament la      Televiziunea 

Î A
SPIRITUAL , TRADI II, IMAGINEA ROMANIEI, 
ROMÂNIA INTERNATIONAL , Departamentul pentru 
STUDIOURI TERITORIALE I MINORIT I (din 1995)

2004 – 2005 Consilier la PDG Radiodifuziune

Activitatea:
– : Scenarist, regizor,

operator al propriilor filme documentare (peste 600) cu subiecte 
culturale, folclorice, istorice. Moderator de emisiuni 
tip magazin cultural.

Realizator a peste 500 de emisiuni complexe radiofonice 
cu teme culturale, 

Articole de specialitate  - cca  80 -
analize 

polit

Cuget Liber, Jurnal Giurgiuvean, Valahia, Cuvântul Nou,  etc.
–

– – 1990 lectorate de cultur
,

1993 -
Universitatea HYPERION, titular al catedrei de 

cursuri de Deontologie, Teoria 

ca Profesor asociat.  Conducator de lucrari de masterat si licen a
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–

comisie de atestare, Vicep - 2012
Din 2000  -

giul director al revistei „DA” de la Istanbul
Ales ca reprezentant al României în Comisia 

intern

:

televiziune
.

Toate medaliile comemorative
S :

Scriitorilor Români.
Fiul:

hipodiacon.
: Începând din 1971 pân la zi: Italia,

Germania, Spania, Portugalia, Ungaria, Jugoslavia, Bulgaria,
Grecia, Turcia, Moldova, Cehia, Slovacia, Austria, S.U.A.,
Canada, Koreea de Sud.

Colaborator revista LITERE , analist de 
politici culturale.
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77 

Citez din cele scrise de Urania  pe net  despre cifra 7:
– „Persoanele cu cifra 

Spiritualitatea este un l – pe de o parte, ele 

de activitate cele mai potrivite pentru aceste persoane sunt: 
istoria, religia, filozofia, arta.”

– „Persoanele guvernate de 

-se cu cele mai neinteresante 
lucruri – inga succesul.”

Facultatea de filologie din 
Ce- , ,

Mihai MIRON, un coleg

Alexandru BALACI, „FRANCESCO 
PETRARCA” (1968): „Domnului profesor 
Dumitru V. Marin un omagiu de devotament... 

aprilie 1986
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Valentin Bogdan Neagu

ARTA DE-A ÎNVINGE 

-o mare de valori 

cu care ne mândrim iar un exemplul demn de 
este domnul profesor doctor Dumitru.V. 

Marin, director al ziarului ,,Meridianul” al revistei 
,,Meridianul cultural Românesc”.

-l întânli pe domnul profesor doctor 
Dumitru.V. Marin

-l fi cunoscut cu ocazia evenimentelor cultural-
„

”
este un 

cu un nivel ridicat al energiei, al
al iar a devenit un reper de orientare în mass-

este meritul domniei sale,

limite, sacrificiu .

absolvent al: Colegiului Tehnic ,,Al.I. Cuza” Bârlad, profil 
tinichigiu - vopsitor auto, al Cursurilor de operator introducere, 

e date al ,,Centrului de informare al 

mecanic ,, ”
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autodi -

s- ”

cineva îmi va remarca talentul.    
Miracolul s-a întâmplat în ziua de 1 iunie 2011, la 

ei ”
tim

-o pe doamna profesor artist-plastic 

suflet mare, blând, sensibil, altruist, empatic, exigent, modest 
un bun profesionist, deschis dialogului cu oricine, lucru mai rar 

s-a schimbat radical, deoarece domnia sa a avut minunata idee de 
a concepe proiectul pilot prin metoda ,,Terapia prin ar .

Am crezut atât de mult în acest experiment artistic centrat 

,,Terapia prin 
mi- n

mi- -o
-

m- orice vis poate fi 
rificiu 

” în care 
s-

-
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.
”

aitu

Fiind
ei 

”, Viorica Ghenghea m-a conectat la 
-a investit cu 

ca Director adjunct al Departamentului
care

” am participat 
d

efortul muncii mele 
creatoare sunt concretizate

. A
,,Pete de culoare” sajul românesc”, am 
expus în târguri ale

„
într-o antologie ,,Poezia de dreagoste”.

Membrii ” au fost 

organizate de domnul profesor doctor Dumitru.V. Marin, unde 

diplome de merit de 
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, -

încerc mereu 
                      

” Bârlad, unde am descoperit un colectiv de 

i pot exprima sentimentele, 

soarta m- lnesc astfel de 
domnul profesor doctor 

Dumitru.V.Marin, ca Ghenghea, care 
m- -
mi- -
de domniile lor..

În membrilor 
”

Valentin Bogdan NEAGU
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Petru Necula

Mihai Ciobanu

Fragment din D
,

Editura „Cutia Pandorei”, Vaslui, 2001.
Pagina 87.
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Ion N. Oprea
 

SISIF DE PE MALUL DREPT 
NS LA 

LA GIURGIOANA –  
 

Corint. Venindu-
– spune legenda. Documentele vremii 

mai consemn
-

us, 
- -i face un fel de 

-l supune pe Sisif, precum caraliii din închisorile comuniste 

-
pentru a-
gorganului. 

Acum, de ce am adus eu vorba despre acest personaj din 
-

re
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Dumitrescu) la împlinirea vîrstei de 80 de ani, editura
2012, 391 pagini.

-21):

cititori –
-i

metaforic

- de la regula 

-

români au suportat-o în nu prea 

lui Sisif, nu pentru a-
– , ci cu o 

e despre 
români, cu riscul de a-

-

–
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omenirea în stadiul de grot

-

-
- ci pentru patrie - mama lui 

-

contemporanilor, pentru simplul motiv –

–
sub auspiciile unei altfel de mitologie. I.N.O. le-

- - -

–
alteia.

-



- 263 - 
 

de specialitate –

-
) – -

-l
-l considere: „Condei prolific, combativ, 

competitiv...” – Ion Hurjui; „

– prof. Vasile Fetescu;
-l considera un 

- ”, „ intr-o zi –
- –

– , de loc 
din Balta-Oii, Bârlad; -

ai mult decât 

-
- spune prof. Gheorghe 

Clapa; ruzzi 

-
- prof. Alexandru 

– Lucian 
Vasiliu; „

– Mihai Pop, fost profesor de 

Germaniei.

carte-monument
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-a luat sub umbrela ei drept consumatori de 

Ion N. Oprea, ca cel care îi citesc primul manuscrisele, s

–

-am  descifrat 
-

– Constantin Clisu,  Alexandru Tacu, 
Vasile Fetescu, Constantin Ostap, Ionel Maftei, prof. dr. Dumitru V. 
Marin, Virgil Giurgea,  -

-

rafiat – apoi 
-i  gânguresc  în 

pentru a mai putea fi 

Timpului i-
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-
un lucru ce nu mai are moarte – cu 

-

Bahluiu
-a asumat! 

Dar cine i-
Recitind scrierea lui Con

Bârlad am editat un ziar în care scriam despre oamenii care lucrau 
– – care mergeau mai în toate 

ri, mi-

- -am întrebat,    
-Tutovei 

-

*
*     *

Dumitru V. MARIN Publicist, prozator, etnolog, 
memorialist, s-

Nu- profesor dr. Dumitru V. 
Marin, -
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con
Meridianul, Meridianul Cultural Românesc, fosta Onyx –reviste 

-, a zeci de volume, roman 

etnologice (C

– – -
Sat-

–
Mitterand – Snegur – Iliescu, Lucinski – Constantinescu – Regele 

Cine-

Prof. Dr. Emil Constantinescu, -

ori de film, sau de povestioare vecine cu legenda, ecologist 
convins –

-a lungul 

Prof. Dr. Alexandru Ionescu, Laureat al Premiului 

prof. Ioan
Baban
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- te 

1990)”, scrie ,  octombrie 2015. Referitor la 
-tvv a lui Dumitru V. Marin, poetul, 

Lucian Vasiliu ne 

Întorcând-
-

noastre, pe prof. 
-

- s-

-am propus în 

l- -un cadru 

-

aparte, tot la 70 de ani, 

-

eveniment. Facem un ast
eveniment, din mai multe motive. În primul rând, o mare parte 
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-un fel 

-
ani”, pentru a- -

Joi, 29 mai 2014,  de 

fostul elev, prof. dr. Dumitru V. 

„Cvintet TE-

Domnica Murgoci
–

-amintesc 

porni bine la drum!”

organizator  în toate a prietenului meu, de care nu se va putea uita 

cu ai no

- - -
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–
-Vaslui –

-

redactorul- –

–

nepotului meu, DVM, îi -

I- -
Tutova, Tutova lui George Tutoveanu, celor mai tineri cu 7- 8 ani 

e

Ion N. OPREA

Focului”, (1971): 
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Marian Pavel
 

Pentru a evada din cotidian, am 

a VII-a,

volume de poezii.

-
În 31.10.2015 cu sprijinul doamnei profesor Cristina Vizitiu, 

director al Bibliotecii Stroe Belloescu din Bârlad am lansat primul 
-

cu sufletu- /
-

plânsului botezat de Nichit
poeziile vesele cu elegiile.

Cel de-

ansat 

La 19.02.2017 am lansat cel de-al treilea volum de poezii cu 
titlul „Nuferi astrali” („Nuferi astrali noaptea are / Ce te-

/ Peste tot parfum de nuferi.”)care 

C .

59  
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domn Profesor Doctor DUMITRU V. MARIN, care asemenea unui 
-

tre curentele literare am abordat 

teoreticianul acestui curent literar. Cu ajutorul celor trei volume am 
lansat 180 de poezii formate din 2111 strofe, am respectat ritmurile 

„ , e, ”,

Daniela Toma.
Asoc „ , , ” m-a înscris cu trei poezii 

–
VII-a

„ , ,
”

Gabriela Ana Balan, mai multe poezii mi-au fost publicate în ziarul 
Meridianul I – Vaslui –
CULTURAL ROMÂNESC care apare pe patru continente, director 
fondator fiind neobositul domn Profesor Doctor DUMITRU V. 
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La câteva dintre
Profesor

În ziua de 05.05.2017 am avut privilegiul ca împreu

„ ” -a. 

cum doar domnul Profesor Doctor DUMITRU V. MARIN, 

Privirea mi-
-am expus cele 

trei volume. A fost u

r DUMITRU V. 

-a lungul anilor drept exemplu pentru cei tineri.

-a lungul întregii 
sale

Simpozionul „
VASLUIENE” -a a fost o ac

,

i
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recenzii (analize SWOT) a unor volume de poezii.

r

MARIN este întemeietorul primei televiziuni particulare din 

– Vaslui –

informare, uti

valoare a acestui etalon al mass-

dumnea

Marian PAVEL

Florea FIRAN, „De la Macedonski la 
Arghezi”, (1975): „Profesorului doctorand 
Dumitru V.

Craiova, 2 iunie 1975.
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Marian Petcu

Prof. univ. dr. Marian PETCU
Departamentul de Antropologie 

Doctor în Sociologie, 
Univ

10 teme de istorie a jurnalismului, Editura Ars Docendi, 

,

Jurnalist în România - istoria unei profesii, Editura 

, Editura 

Sociologia mass media, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
2002.

2000.
- o istorie a cenzurii

l999. 

60  
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Volume coordonate:
Sociologia luxului

, Editura 

Istoria jurnalismului din România în date –

, Editura 

Fragment din Istoria jurnalismului din 
România în date – ,
editura POLIROM, , 2012. Pagina 655.

M
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Nicolae Popa

Ansamblul Folcloric ,,Privighetorile 
Zeletinului” în anul 1975, 

Clepsydra – – – Vaslui –

Ansamblul a înregistrat în studio trei albume cu peste 60 de 

românesc>>.

Podu –

de mai multe ori, Republica Moldova, Austria… .
Ans

ma-Italia. În decursul acestor ani ansamblul a fost 

61  
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Ansamblului, vol.I si II unde au notat de-a lungul timpului, mari 

Constantin Arvinte, compozitor, etnomuzicolog, dirijor:

profund i

Zeletinului”, sub bagheta profesorului Nicolae Popa. Sincere 

nu – Ucraina: „Dragi 

ani. Ave, privighetorilor!
Prof. univ. dr. Ion Rotaru:

minune? Ace

Academician Mihai Cimpoi – Republica Moldova:

Academician Nicolae Dabija, reputat critic, eminescolog, 
al Academiei Romane, 

,,Privighetori 

Fi

profesorului Nicolae Popa!”
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Ion Fercu scriitor, poet, publicist: ,,Privighetorile 
din ceruri! O minune! O minune! O 

minune!”

,,Întâlnirea cu Ansamblul Folcloric ,,Privighetorile Zeletinului”, este 

mult peste 

5

NICOLAE POPA.

Prof. univ. dr. Cornelui Ioan Bucur, fost director 40 de 

exagerare

temeiuri solide în vremuri atât de tulburi.” (…)
Theodore Coresi – Bas, prof. univ. dr., director la 

OPERN - SANGER STUDIO WIEN, director al Operei Vienna 
Opera Company Viene-Austria:
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Muzica, Vivat România!

Opernnsanger Studio Wien 26. Nov. 2016

O ÎNTÂLNIRE DE SUFLET 

eni cu suflet nobil, 

sufletul meu, inima mea, 

ce face. De aceea respect, pentru organizarea acelor emo ionante 

cartea scriitorului, publicistului Dumitru V. Marin, sufletul 
impresion
Valea Zeletinului”, Editura ,,Pim”, 2014,

univ. dr. Ion Berdan, general Viorel Cheptine, conf. univ. dr. Marius 



- 280 - 
 

pe Valea Zeletinului” (Un capitol de 

parte din aceste

despre Ansamblul nostru în Cartea:

face 

Popa (…) din Podu Turcului.”

nil -procuror, 
Ion Florea-poet, Neculai 

Sergiu Adam, iar la pagina 275 (nr.91
). Pag. 268-270: ,,Nicolae Popa-profesor, dirijor 

,,Privighetorile Zeletinului”, Podu Turcului. Ansamblul Folcloric 

profesorului Nicolae Popa (…)”

Concert ,,Privighetorile Zeletinului”
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gânduri de valori în

mai mare greutate, în plan universal.”
lent 

Folcloric ,,Privighetorile Zeletinului”, condus de Nicolae Popa”. 
(Val Andreescu).

dar de apreciatul 
Ansamblu Folcloric ,,Privighetorile Zeletinului”, multiplu laureat al 

de un nume mare - prof. Nicolae Popa.

Familia  prof.  univ.dr. Mircea si Elena Varvara, 29 mai 2014 

Întâlnirile cu fiii satului Giurgioana în anii 1981 si 2011.

Profesor Nicolae POPA,
dirijorul Ansamblului Folcloric 

„Privighetorile Zeletinului”
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Ion Gheorghe Pricop

M- 1944, în 
localitatea Duda-Novaci, fostul jud.

-o în 

-1969), la 

Domiciliez în localitatea Duda din com. Duda-Epureni. 
Su

com.

partid.

anul 2001.
Premiul pentru 

un text de cântec interpretat 
), al revistei Flac pe anul 

1976, cu volumul
septembri, 1984, oferit de revista Cronica, Premiul 

pe 2016, pentru romanul-
trilogie Numele meu de scriitor este 
m

62  
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Am debutat în poezie din iunie 1963, cu un poem publicat 
de periodicul

Caii apelor,
Alma mater, în 1972.

-
ondus 

–
-media, cum ar fi:

la Divan, Povestea eroilor sau
volum cu placheta de versuri Nesomnul patrie, din 1980, 
pu
debutat în 1984, cu volumul de povestiri ,
la Editura Junimea

n 1997, mi- La coada cometei, prin 
editura Porto-

Au urmat volumele de poezie importante: Balada 
vârstelor, Caligramele 
destinului (A doua carte a lui Iov),
2006, Terap Confortul 
inorogului, Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011;Cartea celor 
cinci semne,

În 2015 am publicat romanul-trilogie Paradigma 
, cum 

– Vremea moliilor, vol. II – vol. 
III – .

Urme pe , Certitudinea 
– Cartea de bronz
Elegii albastre. Cronici de ivoriu (poezie + ).
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o-Franco, 

Saeculum, Poezia, Onyx, revistele Glasul 
-Est din R. Moldova, Liter-Club, Meridianul 

Cultural Românesc
Despre scrierile mele au glosat critici literari precum: Th. 

Codreanu, Cristian Livescu, Al. Dobrescu, N. Barbu, Th. Pracsiu, 
N. Georgescu, Marian Popa, Daniel Dragomirescu, Ioan Baban, 

Th. CODREANU – rev. nr. 27/4 iulie 1987, 
articolul : ,,Ion Gheorghe Pricop conti

fantasticului
miraculosului. Ceea ce n-
prozator se distinge printr-
românesc. Ne-
întrucât, într-

o , în sens, am 
zice, amisterului, în 

stilistice moderne, Ion Gheorghe Pricop a descoperit izvorul cel 
-o

stili
ci deja o certitudine a noului val de proztatori. Fantasticul
de o ordine , de exterioritate, la Ion Gheorghe Pricop, 

ce-i
interiorul -se în lume ca lume
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romantizând-o, într-un anumit sens) nu duce la sondare 
mirarea mistuitoare a celor ce-

-i cu maladia
pe insondabile, 

semne ciudate pe care 
numai cei

Cr. LIVESCU – revista Ateneu/1985, articolul 
intitulat – : „Ion 
Gheorghe Pricop face parte din acei scriitori la care personajul 

îl , livrându-l unui stereotip subiectiv: imaginea sa 
decurge din felul de a se î

VALENTIN TALPALARU: ,,Surpriza de a da peste un 

abatoarele de cuvinte ale lui Arghezi sau Villon…“

EMILIAN MARCU: -a propus, 

-
piese de muzeu. Autorul le pune în valo -le un loc 

spiritului românesc de la sat, a tot ceea ce, încet-
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L… 

- acrostih-

D -
Unde-
Mare- , orele sunt prinse-
I
T -l face din arnici de stanioale
Rupt din duhul faptei bune pentru om, pentru cetate,
U -s locuri goale,
V -n pagini alb încondeiate, 

M r;
A - -n ram
Ritmul zilei când surprinde, visul nostru temerar;
I -i pegas aprins în ham,
N

esuri largi deschise- ,
A -a porni la munci,
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P
Toate de-
E
Ziua lui de- -o fixeze-n calendare,
Este vremea soarta- -a lua-ne-o fiecare
Cronicarul drept ne-
I

Iarna este bunul sfetnic, mintea vine din înaltul…

i- tu-
A
P -n zori, mesaju-
T
E

Ion Gheorghe PRICOP

Ion Gheorghe PRICOP, „
OS”, (1991): „Domnului Dumitru V. Marin, 
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tefan Racovitz

(os de 

- -a
„ ” -

-a sunat la telefon.

vector cultural di -am 
ne-a trimis materialul despre Neagu 

Djuvara, pe care, cred, l-
De-

63  

„Cu mâinile de 
cap”: „Domnului Dumitru Marin, cu cele mai 

gânduri din partea autorului, un 

-
Geneva (Diaspora).
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Ticu R
 

DUMITRU V. MARIN 

 
 

La începutul acestor rânduri propun ca
care prestigiosul profesor universitar doctor Alexandru Ionescu 
(profesor asociat la nu -a dat-o
persoanei care

D.V. Marin n

Vasluiului”.
e e

laureat al Academiei Române:
coleg cu bardul Adrian 

filololgie –
la români, fiind „contemporanul” la 100 de ani

noastre (internet, televiziune) cu Meridianul Cultural Românesc cu 

post de radio (UNISON), ziar Meridianul s-a dovedi

64  
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-
- -

-
o aici la Vaslui, unde s-

-a realizat de la 
-Ra. 

– aur –
Meridianul Cultural Românesc –

V
colaboratori din lumea întrea –

,
ca un remarcabil om politic aducându-

Ca -

A fost coord
cel 

.

Vasluiului, festival care a crescut în valoare devenind în timp scena 
de manifestare a celor mai 
numai, consacrând umorul Sunt tare 

-am fost elev...bun !
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Viorel Savin

4 aprilie 

Membru al Uniunii Scriitorilor 
din România 

din zona Vasluiului, domnul profesor Dumitru V. Marin, doctor în 
filologie, mi- a unui insolit 

-
luna aprilie! -, cu un gând despre mine; întins pe vreo trei, patru 

-
altora, încerc: 

continuate, fiecare dintre ele, cu spectacole prezentate publicului de-
- spre 

olume 

din pricina 

65  
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-a înnourat ex - prea 
mi-
memorie. 

Destinul mi s- -o

sucite de „vremuri”. 
Mama, 

– inspector metodist în breasla ei -

pet
farse, -

- - -a sinucis 

ambasadei RSS 
nu ucisese, ci îi

eliberase - -
–

-am

- În biografiile 

-
- s-a produs în 1951, când un activist de 

partid i-

-a, 
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au -
-a, - nu

studiilor la liceul din Tg. Ocna, mi-

-

mi- m-am încadrat ca muncitor de 

-
debutat în 1962 (Prem

„Sticla”
!

am „redebutat” în revista „Ateneu”, iar între 1973 - 1978 mi s-au 
jucat nu mai „Proprietatea dv.” (regizor 

„Fratele meu mut” „Jocul de 
dincolo de ploaie” 

- a de teatru 
„Bucuria de a fi îndurerat la Tomis”, Teatrul 

Radiodifuziunii Române

cu câte un singur volum publicat, mie mi s-a refuzat intrarea!) Cât 
nici nu se pune problema!

-
!

m de, lucrul naibii: toate mi s-

emului de 
-

-au exclus din colectivul de 
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- stih 
scris în clasa a X-a: 

C -
Lugubru beci de chinuri a fericirii blânde, 
A -ntruchipare de-arest umilitor, 
Stranie-
A - - ),
mi- -

acest „viciu” s-a dovedit teribil de jignitor pentru cei 
eu construind am jignit 

impardonabil atât pe cei pe care i-
ce mi- –

-, dar i-
pe cei care mi- -

Exemple? 

un autobuz cu care e

Bacovia” –
pagini în „Revista muzeelor”! -

„Teatrul
românesc” 
subsol, nu s-au mai organizat 
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„Teatrul cabaret”,
” a concursului 

de ocupare a postului de director -
Covasna! -

„Cartea”, pe care o editasem cu succes, 

biobibliografii” nu a mai fost continuat, „Fondul de carte cu 
autograf”, pe care îl ridicasem de la 466 de exemplare, la peste 

c., etc.!

- -, a 
declarat într-
este scriitor…” – Asta-

- aproape 1000 de pagini ocazionate de 
-

-
„Cinesunta, fata 

cu trecutul amputat”
dar în revista mea de suflet, în „Ateneu”, nu i s-

-mi
contabilizez faptele scriind acest material, m-

„nu am ridicat piatra” altcândva, 
-

-

-
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Rareori mi-
V. Marin. 

28 aprilie 1941 într-o familie 

de
romancier

-
cianul C. D. Zeletin 

(Constantin Dimoftache), la academicianul geolog Miltiade 
-

cate! 
-

propria-

-i

distincte. 

                                                                Viorel SAVIN
Luncani, 10 aprilie 2018.

Petru NECULA, 
(2001): 

n, 

Vaslui, 2001



- 297 - 
 

Mircea Snegur

Mircea Snegur s-
17 ianuarie 1940, satul ,

(actualmente în 
). În anul 1956 a 

). 
-

pe care l-a absolvit în 1961.
În perioada 1981-1985 este prim-secretar al Comitetului 

secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din R.S.S. 

Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Socialiste Sovietice 

al Sovietului Suprem al R.S.S.M. În momentul critic din august 

fapt care i-
La 3 septe

Petru Lucinschi.

Proprii, Ed. Cartier, B., 2004. 

66  
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PRIETENUL MEU DE LA VASLUI 
  

-l numesc pe dl. DUMITRU MARIN. 

L-

ziarist, m-

- de 

-

realizat peste 700 de edi

aptitudinile de organizator ale dlui D. Marin, la acest capitol 
pretându-

-l
-

case. 
Stimez nespus oamenii care muncesc mult. Protagonistul 

-

consacrate c
desigur, publicisticii, volume interesante pentru diverse categorii 
de cititori -
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întotdeauna impresionat de felul de gândire, de profundele analize 

exemplu, eseul despre demnitatea oamenilor în diferite ipostaze, 

AVE

calitatea- -a manifestat prin 

pta 

Scriu aceste rânduri în ajunul jubileului de 70 de ani ai 
-i dea 

Cu mult respect,
MIRCEA SNEGUR,

24 martie 2011

„MOARTEA LUI 
ORFEU”, (1970): „Domnului profesor Dumitru 
V. Marin, mesager al culturii vasluiano-

contemporane, aceast
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Daniela Straccamore
Comunico che siamo presenti anche in 

questo numero in questa prestigiosa 
Rivista Culturale della Romania, nello 
spazio "Scriviamo" da me gestito.

La nostra cultura espatria in 
Romania grazie a chi ci spalanca le porte. Da noi? Mi avvalgo 
della facoltà di non rispondere

- Revista „Meridianul Cultural Românesc”, QUESTA E' 
LA RIVISTA CULTURALE DELLA ROMANIA CHE CI 
OSPITA

Forse non si è compreso bene il dono che viene concesso 
a questo gruppo,

Grazie ancora a Gabriela Ana Balan e a tutta la magnifica 
redazione.(Daniela Straccamore, Italia)

*

.
- Revista „Meridianul Cultural Românesc", ACEASTA 

colectiv editorial superb!

67  
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Georgeta Popovici Strat

M- ntr-o zi de 28 martie în 
Burdusaci, sat pe valea Zeletinului într-o

-
a 

-a dreptul 
-

ocrotit acest lo -au impus 

Zel

din om. 

spunem cu glasul tare, Crezul.   

m- -mi asigure 

68  



- 302 - 
 

care l-am absolvit în 1978 . 

Îmi amintesc seratele literare, Gazeta de Perete, revista 
l

impactul lor!
Absolvindu- -mi practice profesia de contabil,  

-
ajutându-
când mi-
urbei. Dar cât

- ise 

inventivitatea, vioiciunea care îl caracteriza)?! Universitatea de 

Sad

Sindicatelor ,,George Tutoveanu” în anul 2001 sub coordonarea 
prof. V
semnate de mine.
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dna Cristina Vizitiu moderatoa

-
de a degusta cuv

Mi-

cel de-
-

Eminescu al Centrului Mihai Eminesc d

potrivit. 
din 

departe !... 
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PROF. DR. DUMITRU V MARIN   
NIRII A 77 ANI! 

aniversare este incitant pentru spiritul predispus a vedea 
inseparabilul!

-l
.

-

– reale 
studii socio-economice-culturale dedicate momentului supus 

Ecologiste!... Toate aceste posturi au conferit dlui DVM 
legitimitatea ipostazelor în care a cochetat cu societatea: 

timpul prezent!...
erou de film de lung metraj, 

regizorului Cornelui Porumboiu nu i- -l insereze 
în pelicula unui film ce a fost premiat chiar la Cannes!!!

impunându-se ca sportiv de lupte 
- -l supere, 
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-a 
transformat destul de facil într- -
un lider.

-a început-
continuat-o cu un instrumentar divers pe care l-

entuziasm debordant.
O consacrare difici -

viziunea

A abordat pentru aceasta : 

evenimentelor trecute ori prezente;
analiza 

comun;  
decantarea

-a
de a-

-

s-

-Vaslui- ipalelor 

CVINTET TE-RA scoate de sub tipar ,,Meridianul Cultural 
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m

-a!
Cu s

Dar poate era mai oper

dintr-
-n toate”  

aduc pentru a-

Georgeta POPOVICI STRAT, 
Bârlad, martie 2018
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Dan Teodorescu

DE 77 ORI „DVM”!

În România, în '77 a fost cutremur. 
Unul mare, care ne-
Tot despre un 

pentru domnia-

-
Dumitru V. Marin, care nu este deloc un om comod, dar este un 

– Vaslui –
oate 

din Europa, Africa,

-a
spus nu cu mult timp 
profesorul meu de liceu. Mare om, mare caracter, de la el am 

-

69  
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, mereu...
Dan TEODORESCU

–
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Benoni (Ben) T
MOTTO: -am perceput, de la 

nu atât Ben Românul - Zorba Grecul, nici omul 
anului în Australia, dar un mister 
nemaidiasporean, de revenire la toate 

George ANCA

i se stabilesc în 
Banat. 

inginer de sunet, etc.); scriitor, editor, fotograf, jurnalist, artist.

-

România,

70  
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Români

(ARIFLEX, KRASNOGURSK, ADMIRA); echipament de 

TESLA, NAGRA); procesare film: negativ, pozitiv, reversibil, alb-

-

-se cu Minming Dong, din China. 

Melbourne pentru regie, management, drept, managementul 

curente ale filmului 

social). În perioada 1992-

- decembrie 1993 

Colegiul Holmesglen la TAFE. Instructor la cursul de training: legile 
audiovizualului, radioul australian, program de planificare, 

trei ani, cursuri de 

Television School din Melbourne. Cursul de Creative Writing îi 

Melbourne, timp de cinci ani (1992-1997). Aici 
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ingineria sunetului. În 1996 se înscrie la un scurt curs de scris la 
Colegiul TAFE Casey, Victoria, apoi în 1998 la Arte-
profesio

organizat de Epiphany Artists la Melbourne, cu regizorul, scriitorul 

realizatorii Hollywoodieni. Un alt seminar cu un alt maestru din 
Holl -a lansat pe 

cu alte 

-
planuri paralele. A lucrat la Philips ca sudor, apoi ca subcontractor, 

-programator la marea 
-a omorât dragostea 

de- -media 
-

de instructori pentru realizatorii de emisiuni,

tralia arta filmului, devenind astfel 
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programe locale desp

pâ

care studia regie-film la 

-
începându- “Sweet and Sour Freedom”, 

and Sour Freedom” a fost reluat de 9 ori la canalul 31.

interviu cu ambasadorul României la Canberra, Excelenta Sa, Dl. 
Ioan Gaf Deak. Pentru acest proiect a închiriat un studiou

t spune 

prezent. 
În anul 2004 s-

- local 
omânesc, realizat 



- 313 - 
 

-a clasat între primele cinci emisiuni, ca Best Arts 
Program, din totalul celor 506, câte s-
2006 este Membru în Consiliul de regizori la TV 31 Melbourne, 
Australia.

uraniu (1975), Cheile Nerei (1976), Meditare (1976), Oxigen 

http:\\www.youtube.com\user\
-uri cu interviuri. 

-un mod special, bucurându-
cronici pozitive din partea celor care le-au vizionat.

imagini ce nu-

-i a -

-
Cu referire la filmul ARTHOLES IN MELBOURNE 

“Camera de filmat este povestitorul ideal: vede, aude, simte, 

du- -
-
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dintr- - copilul de 12 ani 
-

tehnologice, nu-

jocular,

acest prim film dintr-un proiect vast care este abia la 

pasionat al camerei de filmat, mai multe arte -

– Profesor

intiri în emisiunile în Limba 

WRITING, Pinguin Publishing a organizat un concurs de povestiri 

"The African Elephants" – africani". Povestea a fost 

dintr-

ile
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– Ambasador onorific al 

A fost nominalizat Australianul Anului 2007 pentru 
-

-i -au fermecat cu 

aptul 

-31,

vaslui

N.B. Ben
la primirea ziarului sau revistei, ne trimite mailuri aproape 

produce „cultural”. E un excelent preopinent.... de peste oceane! 

la fel.
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Constantin Toma

anatomist în mod deosebit, om de 

emerit Constantin Toma, membru 

-se ca un bun 

de 12 ani, când abia începuse clasa întâi de liceu.
-a urmat în satul nat

În 1953 devine elev în clasa a VIII-a la Liceul ,,Cuza 
În perioada 1953-1958 

În diferite expuneri p
-
Î

-

71
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-

65

celei ma

care a 

tariu; ultimii doi au 
onorat Academia Romana ca membri titulari. În timpul studiilor 

-
-

la absolvire, în 1958, 

În cei 60 de ani de la absolvirea studiilor universitare, 

academice.
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: Preparator (1958-1959), asistent 
(1959- - -1978) 

activ (1978- În

-1969) reputatului 
fitomorfolog Ion T. Tarnavschi. Î

Î
doct

manuale de 
-2015); 

rcea” de la Agigea-
-

-
euniversitar (elaborate inclusiv de profesori de 

at, 

de mediu” de la Muncel-
Pe linie profesional-
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-al doilea 

-2006), membru în Comisia de Biologie a 

Cerificatelor Universitare (1995-2005).

profesorul Constantin Toma a creat pentru Alma Mater Iassiensis 
-

– din care 60 
slujind cu dev –

interdisciplinare. Într-un volum publicat în 2010, intitulat ,,In 
honorem profesorului Constantin Toma la a 75-a aniversare”, unul 

â ât
prelegeril

-
Î

Constantin Toma a publicat (pe lâ

volume de istoria biologiei, 16 capitole în volume colective, 88 de 

de specialitate din 

specialitate româ
domeniul biologiei. Î
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Germania), 3 în Editura Academiei Româ

ice, toate din domeniul biologiei 

carpologie 
morfologie, 

â

turii unor 

a Academiei Române (2001- -

Moldova.
membru corespondent al Academiei 

Române (din 1991), membru titular al Academiei de Ecologie din 
Republica Moldova (din 1999), membru de onoare al Academiei de 

Academiei Române (din 2012).
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Alte fun te: director al revistei ,,COLUMNA” 
(CRIFST - Academia Româ

-seria Biologie 

Româ
de specialitate româ

Vaslui).
în perioada 1966-

1990:
Bulgaria. 

Societatea de Fitoterapie din Româ

Botanice din Româ
(pe lâ

ântului în 1982), Ordinul ,,Meritul pentru 
â âniei în 

2005), Premiul ,,Emanoil Teodorescu” al Academiei Române pentru 
978, 2000, 2002, 2016), Doctor Honoris Causa al 

*
*     *
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Prin bogat

în domeniul morfo-anatomiei vegetale, Profesorul Academicianul 
Constantin Tom -

â -
întotdeauna, multora dintre ei dedicându-

Academicianul Constant
-a 

În anul 2010 (la aniversarea celor 75 de ani), a fost 
publicat un volum (In Honorem Profesorului Constantin Toma), în 
care 57 de biologi româ

organizatoric am p

â -

â

Acesta-
vegetale, al botanicii structurale în mod deosebit, -a 

recentul volum 

â
â
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MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC 
 

din 

, toate cu 
reviste proprii. 

apare la Vaslui revista ,,Meridianul Cultural Românesc”, având-l

uziast scriitor vasluian, care 
-

avându-

, iar competentul ei editor, la vârsta de 75 de ani; deci, 

tei. 

subiectelor inserate, diversitatea zonelor din care provin cei ce 
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peste 100, marea lor majoritate fiin

Uimitoare este capacitatea editorului de a atrage 

infor
Cât despre directorul fondator al Revistei la care m-am 

u

în perioada 1998-
pr

de ani, domnul prof. dr. Dumitru 
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În ultimii ani l-

bine documentate, atractive 

Acesta este prof. dr. Dumitru Marin, scriitorul, omul de 

revista Meridianul Cultural Românesc. Pentru toate aceste 

de 77 de ani. 

Ion Patriche, Umorul s- , ed. Cutia 
Pandorei, Vaslui, 1998: ,,Domnului prof. dr. D.V. 
MARIN, cu to

Vaslui”

Valeriu Lupu, 
2007: 

mai 2007”.
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Pavel Toma

DESPRE SPIRITUL CULTURII 
I ÎN 
 

Pavel TOMA este 

„A

Teme 
biblice în romanul secolului XX, 2007; cu o echivalare de doctorat 
cu grad didactic I, 2007; participând la derularea unor proiecte 

-
–

proiect intern sub egida ISJ Vaslui- FRDS,  între 2015-2017; format 
-

–

li - -

-2007, 2007- 2008, 2008-2009, 2009-2010, 
2010-2011, 2011-2012; responsabil al comisiei metodice a 
pro
prezent –

- 2008; coordonator al 
; organizator de

72  
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– liceu, zona 

Act
Est Poezia Studii eminescologice,

Articole de specialitate  metodico-
Dincolo de cuvinte (2017); 

la

înregistrate cu ISBN: Universalii - Recuperãri biblice
2003);  Dintre sute de catarge (2004); 75 teste de evaluare (2010); 

(2012); Condamnarea la 
cerc - eseuri (2014); -a, 2015).

*

-

-

-media vasluiene într-
umane, în care am 

-media a elevilor claselor de profil, 
materializat într-un program de colaborare între elevii Liceului 
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Antena 1 Vaslui, Ziarul Obiectiv,
Ziarul Adevãrul de Vaslui, Radio UNISON Vaslui, în care 
obiectivele au fost clare: acomodarea elevilor cu profesia de 

pe teme diferite; aplicarea 

Modalitatea de realizare a colaborãrii a fost un stagiu de 
practicã, în timpul cãreia elevii i-

la pre

Astfel, timp de 
fost 

-a cultivat
urma o carierã în domeniul mass-media. 

-
-tv., articole în paginile Meridianului sau 

Unison Radio Bârlad – Meridianul –

d-lui prof. dr. Dumitru V. 
Marin) a Meridianului Cultural Românesc

-
mai ales cultural-
persoana d-lui prof. dr. Dumitru V. Marin, în calitate de manager 

un  promotor asiduu al oamenilor care lucreazã în presa scrisã sau 
audio- e afirme într-un domeniu al 

-
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Meridianul Cultural Românesc
trimestrial, din 2015, la Vaslui, prin efortul

– Europa, Africa, 
Australia, America – –
Montreal, New York, Sidney, Ierusal

uturi lingvistice sau 

Meridianul 
Cultural Românesc
într- -

ale unui moment anume, 18  

Prof. Dr. Pavel TOMA
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Avram D. Tudosie
S-

-o

alegerea meseriei sale, astfel încât a urmat 

Pensionarea nu i-

-

- -laborator 

în

Ca oenolog s-
elaborarea Tehnologiei de producere a vinului aromat din 
Busuioaca de Bohotin-
vinului Vemut extraarom Tehnologiei 
vinurilor semioxidative
Porto, Malaga, Marsala, Madera, Cahors).

-

73  
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Metode noi în viticultura pe 
nisipuri (1963); ul Vaslui (1964);
Studiul 
aromate- (1974); 

(1981); Busuioaca de 

aromat-roze (1983);
muncii
vinul (1994); (1978);
omenirii (1980); (1981); Pe 
dealuri dogorite de podgorii (1982);

(1985); -vinicol literar-
anecdotic-umoristic (1996);
(1999);

*

SERIALUL ACADEMICIANULUI TUDOSIE 

 

I 

ne.
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Recordmenul mondial, de 2 ori, ar merita alte seriale.
-

Tudora.
1959 – -Turcului absolvent al 2

1990 – otorietate în 

1 martie 1970: angajarea prof. Dumitru V. Marin ca 

1- U C T cu noul angajat 

nu manifestau nici un interes.

(din 1968, prin

-
marel
Vaslui de loc), D.V. Marin a manifestat de la început mare interes 

1972- -a extins 

scriitori. În 1971  aduce un grup de scriitori la Vaslui printre care 

Cârneci.
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- -a

-

1974 a avut 

Clopotul, Convorbiri literare, Scânteia tineretului, Gazeta 

S-
didactice, definitiv, 

22 dec. 1989 participant activ la eveniment, 

-

Membru al Ligii scriitorilor
Membru al U.Z.P.R.

(Meridianul, joi, 03 august 2017)

II 
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i.
-i

putem cuprinde multe dintre domeniile cultural-sociale,

tie 1970 

-

p de 2 

care le-a avut tot timpul.

r universitar Constantin Ciopraga.

-a existat 

27 de ani, în istoria Vasluiului, în slujba oamenilor de pe 
aceste meleaguri. RECORD.  Peste 60 ca ziarist. Record.
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A fost apreciat ca profesor, diriginte, publicist, 

pat 

fost

Ion Gh.Pricop, Th. Pra
Gabriela Ana Ba -

Este autorul primului roman realizat din istoria Vasluiului 
–

ÎNCONTESTABILE?
D

Dar, absolut sigur, este o personalitate de înalt rang 

(Meridianul, joi, 17 august 2017)
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III 

e cu 

-

sute de locuri în România. M-
operelor mele. Primul  care m-a felicitat la dobândirea titlului de 

fost acest bun prieten al meu.
Cel mai mare jurnalist vasluian din toate timpurile, 

prof.dr. D.V. Marin ,a fost argint viu în duminicile trecute, ca om 

Duda-Epureni -
rei ori Ion Gh. Pricop. A mers 

(Meridianul, joi, 24 august 2017)
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IV 

M-
u prieten de o 

mereu nevoie de modele, de oameni care s

-au afirmat studiind sau 
activând  departe de aceste locuri.

de 
ori primul 

prim-
pa

o

prieteni ca Ion Al. Ang

-au 
-a întors mereu tot aici, unde n-
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în jurnalism acum 60 de ani...
Nu- -

gice, profesorului vasluian, celui mai mare jurnalist vasluian din 

– România academician 

(Meridianul, joi, 7 septembrie 2017)

V 

– jurnalistul” dar e 

egalat: du

Prietenul meu, D.V. -am luat patima 

Anii, 21, au
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ziarist vasluian a

scriitorilor, sunt aici.

În m

– -a

merit ai unui timp, subliniez, imposibil de repetat.

unic.
(Meridianul, joi, 21 septembrie 2017)

VI

EDITORIALISTUL. -a
-

-a dus cumva, la 

ideologie a cuiva, deci orientarea în câmpul audio-vizual.
Ziarul Meridianul a împlinit zilele acestea 21 de ani (înf. 

-a lipsit  EDITORIALUL ca 
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-
n al nostru care 

respectul nostru.
(Meridianul, joi, 05 octombrie 2017)

VII

-Vaslui-

tipar 
CULTURAL ROMÂNESC.

Nu pot fi decât de acord cu acest recordmen al 
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pare de
-a primit 

-
-a fost tri

sub ochii lor. Dac- fi primii.
M-am gândit ce-

,

Zilele trecute mi-

-

Germania, de Vasile Filip-
-

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC nu poate fi 

destin cultural unic în

(Meridianul, joi, 19 octombrie 2017)
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VIII

Nu-
-Vaslui-

o, mai scrie câte ceva, 
-

tie 

-

nei 

-a trecut 

-
le publica. N-

c

ntrebe 

-ale 

(Meridianul, joi, 26 octombrie 2017)
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Cornelia Ursu

Cornelia Ursu s-

-rino-

în oto-neurochirurgie cu teza de doctorat „Paraliziile nervului 
facial intra-

Î

numeroase articole

I s-a conferit Ordinul „Meritul Militar clasa a III-

74  
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2016.
–

imagini estivale, Edit

– Melancolie
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Mircea Varvara

Recent, în luna februarie, 2018, 
într-
sa, Domnul Profesor Dr.  Marin 
Dumitru, Director de Televiziune 
(ora ul Vaslui) în  
decursul timpului (inspector, 
îndr
publicist, reporter,  sintetiza-tor de 
articole, etc .) m-a  îndemnat s -i prezint 
în trei  pagini o  sintez de realiz ri din 

activitatea mea pân acum, 2018. Sinteza informa iilor este 
prezentat în  dou subunit i:

1.Principalele date  micromonografice; 2. Opinii  despre  
s rb torit .

I. : l3 August 1932, Comuna 

Sexul: Masculin.
Statut

fii; Viorel, 59 ani, 

Carina,  13 ani , Bruxelles.
Studii: 1952, Liceul Pedagogic din Bârlad, 

Merit, 543, E,73;
1957,

„Alexandru Ioan Cuza”, ;
1972 iploma nr. 192, 

75  
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1957

1958, Sef de Laborator,
Chimie,

1960

1966, Lector universitar, Facultatea de Biologie-Geografie 

1990
1994 – 2002, Profesor universitar, Facultatea  de Biologie, 

, 2002);
2002, Profesor universitar emerit, Decizia  Senatului 

„Alexandru Ioan Cuza” 4879, Iulie, 2002;
2003, „The 

Contemporary Who's Who” American Biographical 
Institute, USA; 

2004, de 

ridicarea prestigiului Scolii de Entomologie la Universitatea  din 

2005- Profesor universitar asociat, Facultatea de Biologie, 
I .

Sinteza realiz rilor didactice, stiin ifice în intervalul de  
44 ani, 1958-2002;

Activitatea didactic a constat din  predarea de cursuri, 

Am predat cursuri în cadrul a 13 discipline din Planul de 
Î ânt, din care men ionez:

Ecologie general , cursuri cu frecven (1989, 1990-
2002, 2004, 2005); Ecologie general , cursuri f r frecven 5 ani
(1975, 1976, 1986, 1987, 1988); 

(1968, 1969, 1970); 
(1972-1975).
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Am efectuat lucr ri practice în cadrul a 14 discipline din 
Planul de înv mânt, din care men ionez: 18
ani (1974, 1987 - 2002, 2004, 2005); Zoologia nevertebratelor, 12 
ani (1964 - 1970, 1972 - 1974.1981, 1982, 1985, 1986);

(1960, 1961, 1962);
Activitatea stiintific : Titlul Tezei de Doctorat: „Insecte 

entomofage)”, 1972.

s-
din Familia Carabidae (Ordinul Coleoptera din Moldova, (România) 

ândire, 
, ecologie, etologie, etc.).

Biologie, ie 
Entomobielzia  (Moldovobielza) 

varvarai (Chalcidoidea, Torymidae, 2005). (Insecta).
, publicate:117. 

:
1. 1977, Varvara Mircea, Diaconescu Elena - Data of the 

Malacosoma neustria L. pest’s biology on plum-trees in Moldavia. 
An.St.Univ.,II,T.XXIII, p.83-84; 

2. 2008, Varvara Mircea, Zamfirescu Stefan, 2008,
Composition and the structure of Ecological Requirements  of the 
Species of Carabidae (Carabidae, Coleoptera) in the maize crop 
ecosystem from Moldavia, 1984 - 2000. Muzeul Olteniei 
Craiova.Oltenia. Tom XXIV 
, p. 97-108

10 (Zoologie, Ecologie)

:
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1974, 1992), Germania (Jena, 1982,
Freiburg, 1986, Jena, 1987, Freiburg, 1995), Paris, 1993,
Anglia 1994),
1991).

specialitate: Ungaria (Budapesta, 1981, Gödölo, 1991, Germania 
(Gotha), 1986, Anglia (York, 1994, (Praga), 1998, 

II. Opinii  despre  s rb torit la aniversarea  vârstei de  
80  de  ani si opinia  academicianului Traian Gomoiu din 
coresponden :

Musta Gheorghe, profesor  universitar, dr., asociat, 
emerit, Membru titular al Academiei Oamenilor de Stiin din 
România .

„

I-am valorificat 
-

-am publicat”. (Profesor universitar 

Conferen iar DR. Costic Naela, Lector DR. Costic
MIhai, 21 iulie, 2012.

„

de v

uminte pentru 

a fost nevoie”.
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„Sunt bucuros, c dup mul i ani am întâlnit o mare 
personalitate ca Dumneavoastr , un coleg de breasl care 
corespunde din plin tiparelor educa iei mele – un coleg instruit, bine 
preg tit, pasionat, în eleg tor, talentat, iubitor al frumosului suprem 
- natura i semenii i care poate s poarte cu mândrie titlul cel mai 
de pre pe care trebuie s -l râvnim cu to i – titlul suprem de OM”.

În încheiere
profesor doctor Dumitru arg, 
membrilor familiilor: Elena,

inteligen i, foarte bine realiza i în via Viorel 

nepo elelor noastre frumoase, feminine, în elepte, Sorana, doctor. în 
Economie, Zurich (Elve
la Liceul „Jean Monet”, Bruxelles ,clasele  I-V. Nu-

enume englezesc Henry, foarte frumos, care 
va avea pa e 
trei limbi: româ
Zurich, Elve ia.

APRECIERI DESPRE OMUL 
MULTIDIMENSIONAL, MARIN DUMITRU 

sitar  
doctor, pensionar, emerit la Facultatea de Biologie, Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza,

450 de 
Galaxii în care se include 
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le
lumina si energie.

Ce  scriu î
–

2018, omul
Dumitru.

adus  Umanitatea  
deschizi Skype – ,
care- în America sau 

în cuvinte i imagini, tot ce 

a fost izvorul de lumin
cauza, care a plecat de la Vaslui.

-

e
contextul social, curajul, curajul 

Eu sunt, cine sunt! Celebra formulare! Când  spun  eu 

interiorul  meu,

Î
efi de s piramidei  intelectuale,  sociale, 

ânia, Moldova, Fran .: ce întrebi, 
î

interindividual. 
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Domnul Profesor Dr. Marin Dumitru, Director de 
Televiziune 
scriitor, publicist, reporter, sintetizator de articole, etc, ca de 
exemplu: „Giurgioana- - -Oameni” (2011),  i

„ -
Mitterand-Snegur-Iliescu, Lucinski-Constantinescu-Regele  
Mihai!, ” ( 2014 ).   Dânsul  a avut prilejul i
fericirea de a colecta  multe  substantive, verbe i adjective de 
apreciere  de la Academicieni, profesori universitari, profesori în 

i bucurii spre altitudinea 
de 77 de ani i în continuare.

i
explic î
din interiorul nostru. Un academician în anii stud

- i formulat 
- -

internet, postata de  Dl.
mei lecturi am acumulat multe 
-

textul . 

în în

Omul, patriotul, profesorul, directorul, 
eea  ce 

-
-a  apropiat  d i, , de genial?!
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Nicolae Viziteu

3 iulie 1945, în satul 
-Deal, Vaslui. Studii:. A 

Familie: Este 4
copii.

76  
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Constantin D. Zeletin

Medicale.

, (societate 
.

13 
aprilie 1935, Burdusaci, comuna , ) este 

Volume publicate: Michelangelo, Sonete, E.L.U., 1964 
tor, premiul de carte, Edinburgh, 

Anglia, 1964); , Editura Tineretului, 1966; 
Charles Baudelaire,

Minerva, B.P.T., 1970; Michelangelo, ,

, poezii, Editura Eminescu, 
1977; Michelangelo Buonarroti, Scrisori urmate de
Michelangelo de Ascan
1979; , Editura Albatros, 1981; 
Ideograme pe nisipul coridei

Poezii, opera omnia, Editura 
Minerva, B.P.T., 1986; Andaluzia, poezii, Editura Cartea 

, traducere 
Respiro în amonte, eseuri, Editura 

-n cer, eseuri, Editura Athena, 
1997; Adagii , Editura Athena, 1999; Sonetul în 

, Editura Pandora-M, 
, Editura 

77  
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-Zeletin); Paul 
Verlaine, Poèmes. Poezii, Editura Pandora-
Scânteind ca Sirius…, Editura Sfera, Bârlad, 2004; Distinguo,

1860-
2009; Edi

Scrieri I,

unei capodopere lirice a literaturii universale.
-

UN... CUVÂNT  ÎNAINTE 

-

-a dovedit un 
profesor eminent în perimetrul Vasluiului, recunoscut atât pentru 

Televiziunea 
Vaslui, Unison Radio Vaslui, Unison Radio Bârlad Ziarul 
Meridianul -l într-al 16-

nt situându-se mereu în 
locuri remarcabile…

regele Mihai I, 14 prim-
Istoria Jurnalismului !
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) un 
roman

satului natal: „GIURGIOANA - - - Oameni”.
-un timp scurt, cartea, de 168 de pagini, este un 

stop-
aceasta

Sf. Voievozi
eci, un document 

este primul.
Cele 6 capitole ale volumului: I - Satul, II - Biserica, III -

coala, IV - Oamenii, V - - Addenda,

-o succesiune bin

Cunoscându- -l pe prof. dr. Dumitru V. Marin 
care

carte „GIURGIOANA - - - OAMENI”!!!

Prof.univ.dr. C.D. ZELETIN

(La Volumul „GIURGIOANA -
Sat - - Oameni”, monografie, 

Editura PIM, 2011) 
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 -  

M-

Cronicarii afirm

favoarea semnului 
-

confirmat întru totul.
A
1.

Vasluiul acesta hulit!) a existat un moment de vigoare creativ-

2.
bine

– -
), Georg Barth (Passau – Germania), Diana Maria Popescu 

(Sttutgart – Germania), Daniela Straccamore (Italia), George-
– Canada), Nicolae Dabija 

–
– Ucraina) , -i includem 

–
Est – Vestul lumii.
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3.

amic

4.

mi- -aniversare / Am 
/ / Zilnic… poate fi 

Dan Ravaru (un valoros contemporan-aprilist), Jipa 
Rotaru (mare istoric militar,

-

basarabean, pe care l- ), Th. Pracsiu (personalitate 

ing.Toader Dima (un primar la Berezeni, fost deputat, o 

de edil modern), 
-Vaslui, poet, prozator, realizatorul 

unui complex unic de statui în Popasul Spiritului, P.S.Ignatie, 
-am propus doar…77…

5. v- afectiv:

in 

luminarea a peste 1 milion de oameni, pentru promovarea 

Ticu 
-
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împrejurul nostru. -spiritual 
real.

6.

marii cronicari români, nici cel mai mare folclorist român, Tudor 
Pamfile, nici Lucian Blaga, -au fost 

... FACEM,
FACEM !        
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OPERA 

- TABLOU SINTETIC – 

1. a) 
drumuri în presa 

Televiziune -
-

Radio Vaslui (1993), Unison 

Meridianul Cultural 

complet (2017).
b) Interviuri cu , 14 prim-

Unic în România ca 
lismului din România.

c) Transmisiuni directe radio - Tv -
d) Interviuri cu : P.F. Teoctist, P.F. 

nte filiala Vaslui din 2005. A organizat multiple 
-

cultural - -
jud

-
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„Prin activitatea sa, Studioul TV Vaslui a 

ctatorii 

Studioului TV Vaslui le-a dovedit din plin,

- 2014 
(„MARIN - 70”, Ed. PIM,

p. 6)

2. :

Fantastic Dance 
(1993, Vaslui) + 

Festival pentru 
copii Tip-top-

Umorului, 1970, organizator, sprijinitor 47 de ani), Revista 

-Vaslui-
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-
1971; II. 1999. Promotor al Curentului Cultural Inform

Iosckha Fischer, ministrul de externe german. A avut rol unic 

contemporane, Th. Codreanu, Th. Pracsiu,  Dumitru Buzatu, 

Porumboiu, Traian Nicola, Dan Ravaru, Val Andriescu etc., 
etc.

„
-

nul nostru Dumnezeu. Este 

-
- e un eminent savant, doctor în filologie.”

Mircea Snegur,

3. Romancier:
- Ed. a II-

proze scurte în diferite reviste, 
printre care „Baaadul Literar” (Bârlad) 
Meridianul Cultural Românesc, 
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Marin este emblematic pentru ceea ce socotesc 

mentalul colectiv contemporan, motorul 
progre
D-

este destul de apreciat…”

(„MARIN - 70”, Ed. 

4. Monografist: 
- (1990), 

monografie la Centenar.
- ,,Unison Radio Vaslui 

(2000), prezentare 
mass-media.

- MERIDIANUL - istorie 

Cultural - , 416 p. 

-
Umorului ,,C- , 218

- GIURGIOANA -
170 p. (2011), 

monografie.
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avut cu ce), este un iubitor al Bârladului, este un 

în cadrul Curentului Cultural -
care-

-

Acad. prof. dr. C.D. Zeletin,
medic, biofizician, poet, eseist

(prin telefon, luni, 28 martie 2011)
(„MARIN -

- Cu -
- literare, 172 p. (2013): D. Cantemir, 
V. Alecsandri, I.L. Caragiale, M. 

Silvestru, Gr. Vieru etc. - monografie 

-
(2009), 

extras.
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-
PE VALEA ZELETINULUI, 330 p. (2014);

- D.V.Marin, ,,Noi perspective asupra operei lui 

- D.V. Marin, Mihai Eminescu, în starea lui de 
azi, 2017.

- Meridianul 
– Vaslui – Bacau.

Academician  Iorgu Iordan,
MEMORII, (1977)

ianuarie 1977

- TV.V. - 15… explozia, 556 p. (2006), istorie, 

- Tv.V. - Vaslui - România -
Europa, 256 p. (2011), istorie, 
mijloace mass-media, autoritate.

- 25 -
, 322 p. (2015), volum 

apa
- 75 D.V. Marin – Istorie, 

, Pim 2016, 166 p.
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”Stimate domnule Marin

confirmarea convingerilor de care am fost anima

democratice.”

Ion Iliescu,

- 1996, 2000 – 2004

-
(1980), 

extras + volum;
-

public la Vaslui” (2011), extras.

Moldovei.
-

MERIT VASLUIAN -
,

ed. 016, 154 pag.
- Zeci de articole în Meridianul.
- Zeci de articole în Meridianul Cultural Românesc.
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„…meritul ctitorului acestui mozaic 
cultural, profesorul doctor Dumitru Marin, 

paginile sale se constituie într-

românismului.”

critic literar - Vaslui
(M.C.R. nr. 5/ 2016)

8.
-

294 p. (1998), curentul arhivistic; 
„contribuie la recuperarea 

de patrimoniu”... - Iordan Datcu, 

(p. 65).
-

cântecul popular” (1974), extras; 
primul studiu de gen.
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-
folclorul românesc”,

-
istorico-literar, M.C.R., anIII, nr.1 (9), 2017, p. 123-
124.

- ,,Curentul Cultural - (serial 2011 
- 2016 în ziarul Meridianul);

-
reviste ale vremii.

mult mai mari decât cercetarea etno-
aspirând  a fi polivalent: om politic (consilier 

primari din 
partea PNL), ziarist, prozator (autor al unui 

-RA (cuprinzând televiziune, radio, ziar)... ...
Dumitru V. Marin nu s- nici cu a fi un abil om 

-

Prof. dr. Theodor CODREANU,
scriitor, critic literar
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9.
- Editoriale valabile din vremuri regretabile, 258 

- economice; 
Pre

- -
roata istoriei, 208 p. - (2013), volutele muncii de 
jurnalist;

- 338 p. 

- -…- - Mitterand - Snegur -
Iliescu - Lucinski - Constantinescu - Regele Mihai I, -

-, 188 p. (2014). Interviuri cu 9 
-

„Numele prestigiosului profesor 
doctor DUMITRU V. MARIN este legat pe 

-

Profesor este cel care a lucrat mereu la zidirea 
fu

tuturor.”
- Vaslui

(M.C.R. nr. 5/ 2016)
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10. Editor: - Tudor Pamfile - Basme (1976);
- Ziarul Meridianul

Teleradioeveniment (1993/94)
- T.V.V., www.tvv.ro

- Revista Meridianul Cultural Românesc (8 febr. 
- director-fondator, editor, critic literar;

- Revista Onyx -
atitudine, director, editor, redactor. (2014)

„Mare mi-a fost bucuria când m-a

ceea ce s-

-

-a interesat cine este directorul. 

apreciat pentru întreaga sa activitate editorial.”

15  martie 2016
Academician Constantin Toma

Profesor la Facultatea de Biologie
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- -
- -

- Coordonator la construirea 

-

- Vaslui. A prezentat Statuia 

- – Vaslui
-

itate 
între 1970-1974 la C.J.C.A. Vaslui,

-
(Festivalul Umorului)

- Ca antrenor, formarea echipei de fotbal jr. Moldosin-
Vs, arbitru de fotbal între 1974 – 1979. 

- Concurent, medaliat cu aur, argint, bronz, la lupte 

dec. 1962. În toate cazurile
-

-

– 2016. 
- A condus cenacluri literare, cel mai cunoscut 

,,Mugurel” 74, cel mai reprez
Creatorilor Vasluieni” (A.C.V.).
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-

-
Vaslui -
Festivalului Fanfarelor, Vaslui, 1971, 1972, 1973; a organizat 2 

1993, 1994; printre organizatorii Festivalului Obiceiurilor la 
Vasl

Festivalul Tip-

„ –

om de v

Vorbesc despre Dl. Prof. Dr. Dumitru V. MARIN din 
VASLUI, Director–Fondator al Revistei 
“MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC” - în lb.

KULTUR MERIDIAN”
Georg Barth, 22.02.2017

Passau, landul Bavariei, Germania

12. Important om politic în jud. Vaslui, 1989 - 2016: 

ani, a Partidului Verde în prezent; ,

din iunie 2008. 
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–
2016).

„L-am cunoscut pe profesorul dr. Dumitru Marin cu 
ocazia unei întâlniri la Va

înainte de alegerile din 1996, când i-

conducea. 
Pe vremea aceea, Vasluiul era considerat un fief 

absolut al PDSR-
alte opinii decât majoritatea însemna un act de curaj. Era 

credea... Bun 

Prof. dr. Emil Constantinescu,
- 2000

(„MARIN -

- Interviuri la Televiziunea Ca

Vocea Americii etc.
- Pagini speciale în „Evenimentul Zilei”, alte articole în 

-Vaslui-B
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- - Vineri, 
-

Miercuri, 15 ianuarie 2014; - Joi, 23 ianuarie 2014; 
- Joi, 30 ianuarie 2014; Bârnova - Miercuri, 27 februarie 

2014; Bârlad - Joi, 13 martie 2014; - Colegiul ,,Costache 
Negruzzi”, Luni, 7 aprilie 2014; - Luni, 21 aprilie 2014; Podu 
- Turcului - Joi, 29 mai 2014; - Vineri, 30 mai 2014, Univ. ,,Al. 

- 22 - 24 august 2014;
- 29 30 august 2014; Lungani - 23 septembrie 2014
altele în 2015-2016; -
Vrânceanu”, Vineri, 10 octombrie 2014; -
26 octombrie 2014; .
- - Vaslui, (28.11.2015), 

-a - Luni, 26 octombrie 2015. 
- 29 ianuarie 2016 

- Meridiane Culturale”); Liceul Teoretic „Mihail 
Kog
Tehnologic „Ion Mincu” - Vineri 15 ianuarie 2016 („Simpozion 
„Mihai Eminescu în liceele vasluiene!”). Orele 10:00, 13:00, 16:00 
-

. - vineri, 1 
- Lansare Revista M.C.R. nr. 

Simpozion MARIN 70 -
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- TV.V. -

contemporaneitatea” -
CULTURII VASLUIENE, ed.III-a, vineri, 5.05.2017, Centrul 

Aniversarea Meridianului… la 20 de ani, 26-27 sept. 

„MERIDIANE CULTURALE LA I - Luni, 27.03, 
s-

-
MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC

CVINTET TE-RA, prof. dr. DUMITRU V. MARIN.

Încep cu gândurile noatre de gratitudine pentru 
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Spre deosebire de evenimentele exclusive dedicate 
C

- coordonator Alina 
Teodora Vartolomei, Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, 

nimeni nu i-a -

Prof. dr. Dumitru V. MARIN a prezentat, modest, propria 
activitate, elevii receptând mesajul prin care munca te 

-
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noi este profesorul Mircea Varvara, fostul meu profesor de 
-a

o transformare a limbii 

-

rie 

-

- - Ok” prin 

- ai
-

-o peste 

- - -
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acest pericol. Revista MERIDIANUL CULTURAL 
ROMÂNESC se duce în 23 de capitale europene, în vreo 

îl invoc, avem 73 de

în total 292 de 
colaboratori. În vecii 
vecilor n-

a
spus prof. dr. Dumitru V. 

MARIN.

a

-

Unii din 

ci prin faptele lor este domnul 
profesor. Ai de luptat cu tot felul de 

umple paharul mâhnirii noastre, în 

-
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-

a

titluri, cu profesiuni deosebite cu toate onorurile pe care 

ce titluri am eu, pent

-

-
Este 

foa -
la eternul ,,like”, ,,share”. Oameni buni, comunicarea este 
între oameni, prin cuvânt, prin expresia figurii.” a spus 

Au recitat, la manifestare, 
l

EMIL GNATENCO, oameni de o 

de Dumnezeu cu transmiterea 
mesajului poetic, rupt de realitatea 

transpune    într-
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Mircea Varvara.
Eleva NAOMI RANGHIUC a 

de profesor Alina Fîntînaru ,de la 

-

transpunându-

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC.
Activitatea s-a încheiat cu elevul ALEXANDRU 

care ne-

ani. Î -l vedem pe marile scene ale 
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SILVIU IORDACHE, pentru facilitarea întâlnirii unor 

cât mai multe 

A consemnat,

de joi 30 martie 2017

pe care  l-

jurnalist, Alexandru Mironov,
scriitor, fost ministru

(„MARIN -

14. , Depart. Tourrenne 
(Reprez. grupului de la 

interviu cu Prefectul, 
manifestare Cult. la Casa de 

Tour), Strassbourg (1999,cu 
grupul, primit de Secret.gen 
al Comisiei Europene, 
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Fischer, Hotel Budapesta), Montreal (Invitat al Televiziunii 
-invitat la Congresul 

Ministerul Culturii cu Ion Ungureanu, S

ul luptelor 

Moldova, Mircea Snegur de mai multe ori intervievat.

VIRTUAL.

”Dumitru Marin, a avut prioritate în mass-
medi

prof. dr. Mihai Miron
aprilie 2016

- MARIN 70 - Volum omagial, 210 p. (2011);
- MARIN D. V. -

valoric, 202 p. (2013).
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- Iordan Datcu - ,
Ed. 
Dumitru V., pp. 65 - 66;

- Istoria Jurnalismului din România în date,
Enciclopedie , ed. Polirom, Volum coordonat 
de Marian Petcu (pag. 514, 655, 902, 910, 930, 936, 945, 

- ed. 
a V-a, 2010, Hubners Who is Who, p. 790.

- , vol. VII, Cornel Galben, 
2014 pag. 142-149; 

-
Va 13.

- Biobibliografie 
,,DUMITRU V. MARIN la 70 de ani” (2011); 

- -
-

- Vasile Ghica -

- - 18 noiembrie 
2013.

- MARIN D.V. CONTEMPORANUL NOSTRU
(virtual, 2014).

- 75 - D.V. MARIN (istorie - - jurnalism), 
Volum omagial, ed. PIM, 

- - Dumitru V. Marin 
- - -
reeditare 72 pag.).
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- -
pentru Vaslui - România/ Dumitru V. Marin - Ed. PIM, 

15 (52 pag.). 
- B. Negoescu, (Benone Neagoe) 

- Supliment omagial literar – artistic, cu amici / La 
-75, Pim,2016, 80 pag.

- -
Vaslui- -

-
MARIN, Ateneu, nr.561, an 53, mai 2016, p.23, 2016

- -o vorbim
XXVI, nr.7615/29.04.2016

- -Vaslui-
începând cu 1996, 26 septembrie.

- Ion N. OPREA Dumitru V. Marin, DVM, de la un 
timp DVMZ – - 2016, 27 aprilie, 2O16. 

-

-am cunoscut pe 
domnul D.V. Marin care în meseria mea de inginer 
este acronimul nelipsitului instrument Digital-Volt-
Metru. În cazul editorului din Vaslui, electronica este 

dio, Director în 

extrem.”

Adrian Grauenfels, ASILR - Israel
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1
-

Numeroase Diplome de 

participare.
- Diplome de 

o

- Podu-Turcului, 
(29 marti

comunei (30 septembrie 2014).
- Membru al Ligii Scriitorilor din România Uniunii 

din România.

-a descurcat, a 
-

gândindu-

copilu
cea mai mare realizare a unui individ în plan 

Av. Daniel Marin - Cernat, 
(întemeietor „Unison Radio”) fiul mijlociu

(„MARIN - 70”, E

FILM: „A fost sau n-a fost” (filmul lui Corneliu Porumboiu, 
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