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„Mi cându- – –
– sau Krakovia – Istambul, Londra –

Moscova,

monografist, c

Dumitru V. Marin ni se propune ca un model de umanitate, 

(Prof. univ. dr. Alexandru Ionescu,
Laureat al Academiei)



 
Prof. dr. DUMITRU V. MARIN 

 
 
 

…în 16 note



… ARGUMENT:

… 1/2 secol pentru …

… , în câteva 

… SPIRIT DESCHIS, , MEREU 

… …

… chiar are HARUL DE A FACE…

D.V. Marin este
…UN OM AL ACESTUI TIMP…!



…în 16 note



Tehnoredactar
Web site: www.marindumitru.ro

www.tvv.ro
E-mail: marintvv@gmail.com;
Tel./Fax: 0235.361.236; 0744.231.380



 

I
 

(un) CUVÂNT  ÎNAINTE

poate fi un avertisment, o încercare de a deschide drumul 

a al începutului de 
-

altfel r care se 
-le nu ce cred eu despre 

dr. Dumitru Marin sunt cele ale 
- -au 

-a rândul... bune sau rele, 
cum le-

numit , cât mai ales  pentru aducerea în 

Vaslui, a tuturor loc -
-au trecut 

cândva pe-



 

II
 

oar la 

-o lume mereu 

ce-
care p -

i
esc la Plopana încurajând pe primar 

centrul Socio-
. Prof. dr. Dumitru Marin 

-se 

neamul domnitorilor moldoveni de odini
mai-



 

III
 

-
o, de curând, atunci când  l-
i-

...

O par
- -

cel

per aspera ad astra -
- împre

Homo sapiens.
-

autorului  ei, 
care  -pentru a promova binele-

-

.

Prof.dr. Alexandru Ionescu,            
laureat al Premiului Academiei  

 

 

 



 

IV
 

Prof. dr. Dumitru V. Marin

preuniversitar, doctor în etno-
mai multor 

Recent m-
recordul mo
Meridianul Cultural Românesc

-i omologhez acest record, dar sunt 
urând. I-

-
Guinness Book

Dumitru V. Marin are fl

anotimpurilor, la soarta agriculturii, a albinelor, la machiaverlâcurile din 
-

pofta de putere 

Unii admit 
prea multe în dauna profunzimii, 

întotdeauna numai în pomul cu roade.

,

15 aprilie 2017 Teodor Pracsiu



 

V
 

Îl cunosc pe domnul profesor doctor Dumitru V. Marin de peste 

e la Socrate la Nietzsche ori de la Sapho la Esenin. Ce    
ne-

-
Mde…

fel î

de veac face cunoscute lumii tot ce poate fi îndreptat în planul social de 
-

-
mai ales 

niu sunt confirmate de fapte. 



 

VI
 

pe care le-

trus

-l admir. 

noi.  

-am mirat de puterea sa de 

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

jurul nostru.      
Închei asemuindu-l pe domul profesor cu fructul unui cactus. 

riscurile. 
Mihai Batog-  
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I 

„în 16 NOTE” mi-a venit când am 
cules ,

(f.a.) în 

De ce 16...?
Pentru cele 16

argumentul , când 
s- capitalismul, (cumplite 

chiar)
co

, ci pe tot globul, deci într- de 

popoarelor, implicit
acest timp 
reprezentativ asumat într-o înfruntare cu destui ,

i,

valorilor locale-vasluiene- în 4 continente, 32 de 
într-

i?
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prin interviurile 14 prim- capi 
ai bisericilor, ambasadori,
lumii, ai României, Sau altul legat de 
cei 333 colaboratori la Meridianul Cultural Românesc, dor 

N- - ci a fost
mereu invers...

*

pe diverse nivele a misiunii social-culturale pe 
care am parcurs- , pentru A FACE!

a
destul de bine definit.

E un social - cultural românesc dintr-

obiceiurilor, a unui specific ilustrat de realitatea dintr-
: acum, noi, dar, aproape 

nou val 
migrator din istoria lumii

!

Nu se poate ca internetul,
moderne ( )

, , .
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II 

-

ar fi obiectul rândurilor de mai jos.
Vorbi

despre opere EXISTENTE ca un zid 

invazii economice, cultural -

viitor. 
acum nu s-a schimbat mai repede, mai 
profund, mai vizibil ca aceasta 
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s-ar fi 
-

mai este model

actualitate sunt cele lexicale, limbajul tehnic (al computerului) 

române.
deci, 

subiectiv–afective native.
Cum s-

nici insule virgine nu mai sunt, 
oameni, dispar?

-a produs cu mari 

metaforizare, doruri specifice (ca 
- -s azi doar 
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personal de serviciu în Apus?).

datoria celor de aici, din areal

putea nega primii!).
S-

(CVINTET TE-RA, cunos

na dintre secole      (XX –
-III). El, grupul acesta (televiziune, radio, 

cu difuzare în 4 continente! Activ, 
deci.

viziune 

ELEMENT DE PATRIMONIU (jurnalistic, cultural, istoric, 

argumente de numeroase 

consacrate: 25 TVV -
2015; Meridianul/
cultural- -
2009; TV Vaslui -
România - Europa - 2011; 
Editoriale valabile din - prima emisiune
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vremuri regretabile - 2013, 75 - D.V. Marin - 2016,

da!
1) Pe . Marin 

ale Mol
j manageri 

altfel „Te- chiar de-ai fi cu stea în frunte;” 

-

capacitatea de a face
-ar

iar în cazul unor m
-au 
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apreciere. Pentru ce?
S-

vasluian din toate timpuri

Bucure
dintre cei cu oarecari merite culturale -
atribui lor a toare pentru ei. 

-
bre...?” 

a) Ca personalitate, D.V. Marin n-
-a

trecut la bacalaurea

-

simpatii. Un arbitru d

societate.
erarhii 

-
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-

- vechime

- . Au mai fost 
este un sfert de 

secol, niciunul! 
-

disciplina de -o re doar 

-

nu-

publica în M.C.R.

de 
mare autoritate!
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- Calitatea muncii
peste 25 de ani face editoriale în ziar 
(e cel mai vechi editorialist din 

-lialei 

ii 

calitate. Dar interviuri de Guinness 
prim-

-

mai ales în România)

complet:
-

cele câteva numere n- ga 



 
 

A „pe portative” 10 

 

a

Obiectiv de Vaslui).

Dar...

cumva e cu totul mai IMPORTANT?
Nu cumva 

(pagina cultural-
mai aparte?

Într-un peisaj valoric interjude
toate la un loc re

LOARE:
- Deci atestare 

sii dedicate.
- Tot în frunte e un poet, un ro

ca Val Andreescu.

-
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dr. 
super- - Australia, Georg Barth-
Passau - Germania, Adrian Grauenfels -

- culturale - alte 
merite?

... Dar când suntem într-o cu mari 

Dabija - - Australia)
-

Creatorilor Vasluieni -
din istoria locului cu rezultate 

realitate.

mai important un ziarist care 
scrie despre vi

…

Cum e cu cel mai mare jurnalist vasluian din toate 
timpurile? Au dreptate A.D. Tudosie, Gabriela Ana Balan, 

- Vaslui - interviu 
cu Mitropolitul Ardealului, ÎPS 
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aceasta?
, clar, emblema obiectivit

Dintre cei pe care-i nomi
neobiec un

-i scrise 

, ei,

e
as mâne 

embleme culturale, sociale, 
jurnalistice

Activitate cultural-
-

menii aplicate. 3) 
-

).
Desigur, e o intreprindere difi

care n

-
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care-l parcurgem. Nu cred 

vedere, sunt: Gh. Alupoaie (prof., sculptor afirmat), Val 

Andrei, u
mai multe volume publicate), I. Baban (poet, prozator, 
profesor-
Gabriela Ana Balan -

dr. în istorie, cu 

Codreanu (profesor dr., prozator, filozof al culturii, unul dintre 
pictor 

suprarealist), Lucian Valeriu Lefter – istoric, Marcel Guguianu 

comentator al fenomenului literar istoric, cu inedite comentarii 
despre M. Eminescu), prof. dr. Dumitru V. Marin (mare 

unice evenimente culturale), Ion Mâcnea, poet, romancier, 

revista LOHANUL, Ionel Miron, dr. - biolog, Gruia 
Novac (profesor,
“Baaadul literar”, autor de importante eseuri, prezentator de 
spectacole), Daniela Oatu, poet , Th. Pracsiu (profesor, fost 
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cier), Dan 
Ravaru (activist cul istoric 
„transcriptiv” al culturii locale, responsabil pentru câteva 

), Dorina Stoica- acad.-biolog 
Constantin Toma, Avram D. Tudosie (prof. dr. inginer, 

“Busuioaca de Bohotin”), Nicolae Viziteu, caricaturist,

Silvestru (+) sau Marcel Guguianu, sculptor de renume 

arealul 
Moldovei de Jos ( ), care au reprezentativitate 

valoros jurnalist din toate timpurile, prof. dr. Dumitru V. 
Ma i de Bohotin”, prof. dr. ing. 
Avram D.Tudosie. 

Argumente:

r

întâm
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Th. Codreanu, este un cr
le sale, foarte prezent la mani

cu
udiul aprofundat al limbii române, iar cele 

înaltelor sale preo
de scriitor: “Eminescu - Dialectica 

stilului”, “Complexul Bacovia”, “Caragiale–abisal”, 
“Transmodernis
pentru un monument Codreanu. 

D. V. Marin ca recordmen 
mondial prin interviuri cu 9 

-
papa, patriarhi români etc., 

în mod evident contemporanii, 
chiar din România. Opera sa 

– de la reportaj, la roman, 
de la editoriale dii literare la 

-au atras destul 

-
me

nov. 2004 -
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vasluienii acesta 

a la BBC n-a fost decât 
una din - Montreal sau New York, 
Ierusalim, Paris, altele.

Anii care vor urma vor prilejui af
, acum nominalizate sau nu. 

provoace, 

- alimenteze fie localismul crea
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III 

Note dintr-o ISTORIE A PRESEI LOCALE

Semnalul, deci criteriul "nominalizarii" ar fi, poate, cel 
de 

i de rolul jucat î i de durata 
apar iei.

Dup cum se tie primul text românesc este de la 1521, 
mpulung (cu caractere chirilice) 

dar abia peste 300 de ani încoace putem vorbi de primele ziare 
în Principate.

Început de la Curierul 
românesc (8 apr

a lui Gheorghe Asachi (1 
nu-l credem pe Ion Hangiu care 

considera Courier de Moldaviae (apare între 18 februarie - 1

-4 aprilie 2009, s- urat 
Congresul Inte ional de Istorie a Presei care  au marcat cei 
180 de ani de pr , în discu iile de rigoare 
incluzându-

ul Vas TORUL, 
(între 27 sept. 1870 - pâna în 1876), la 

t. 
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Neagoe, I. Pop Florantin, Ion inut 
variat, de invidia ii.

ULUI, 
la 13 decembrie 1873), 

iar "
ALBINA VASLUIULUI (iunie -

ului Vaslui pe 1874-
.

ÎNCEPUTUL pentru fiecare dintre cele 3 j e care erau 
atunci - i

en
itul secolului: Vocea Racovei (1878), Rezis a

(1881), Hygiena (1882), Vasluiul (31martie - 23 iunie 1886), 
Trompet (1894) din nou, 
Vasluiul (3 saptamani, 1895) si Muncitorul (2 numere, august 
1900).

Tot sub beneficiu de inventar, dupa 1900: Ordinea 
(1902), Glasul rului (1906), Democratul (1906 cu 

n 1918), Tribuna li ntul 
Vasluiului (1913), Vasluiul (1914), Propaganda (1914), Vocea

-1920), 
Gândul nostru (1920), Lumina (1920).

Razboaie Mondiale mai amintim: 
Anuarul Liceului Mihail Kogalniceanu (1930, director Al. 

nciulescu, profesor, scriitor, autor de manuale iar printre 
colaboratori: Constantin Cihodaru, S. Ciornei, C. Capr , C. 
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Calmulschi, Ion Mitru, 
12 ani. Expresia avântului cu mas 

- A, 

din 1990 (sub conducerea lui D.V. Marin). 
Au mai aparut Frâ torimea vasluian
(1934) 

.

-

în 1989. Desigur, "Buletin" sau "Monitor oficial", amprenta e 
de aur. Practic nu se 

poate vorbi de libertatea de expresie

d
nu mai escu. 

S- i reviste ale 
li a (LMK, 1968), Aripi 

clia (Bârlad, 1970) etc. etc. În 1979 apare Anuarul 
tefan cel Mare" Acta Moldaviae Meridionalis, 

astazi.
-

n pe calea construirii 
ionate de stat. 

sura valorii lor dupa 1989: Ioan Baban, Petru 
Necula, Petrea Iosub, Ioan V. Murgeanu, Vasile Iancu, Dan 
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Ravaru, Dumitru V. iu 
Donose, Teodor Pracsiu, Ion Enache, Mihai Ogrinji, Corneliu 
Bichine Co

i Daniel Grosu.

i, mai ales în 
ntul curentului cultural-

ional ca expresia a localismului creator.
bdarea cititorilor la teptare, cele cinci 

. Scriam de 
oata presa anilor 1946 – 1989, însemna 

n pe calea 

n domeniul agriculturii (cu 
erou al muncii socialiste, : 
blocuri, macarale, combinate, export.

A existat un singur ziar pe regiunea Ia
i tot unul singur, Vremea N

teva foi 
volante (printre care "Rulmentul" lui G. -

colare.

nregistrarea caracterelor la 
securitate

Cenzu ean era cea prin 
lege, cu verificator special peste care nu trecea nimeni 
(P.Necula era acela!) dar si frica represiunii pentru acte de 
curaj.
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Astfel "s- i care- inea ca 
redactori (ob - i 

acordul secretarului cu 
ini numeric.

ii) s-
-

i , cu o varietate 

i metodologice. O c

între 1940 –
ie.

E dificil....
Ne trebuie un capitol special pentru cei din diaspora 

, printre care Constantin Clisu, Sergius Lucian 
Ma

n
lumea mare.

de 
fapt ilustrarea bazei curentul

ntre noi
ri pe coordonate globale.

vorbim de exodul crei
lume din 1989 

i paralelele globului într- pierdere pentru noi.
ri -

pentru Vaslui prin pierderea 
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materiei tig moral (rareori material) pentru 

).
Presa ca martor al devenirii

inerea acestui 
CURENT UNIC.

E

Prof. Theodor Pracsiu, 20 de ani redactor 

i alte studii interesante, care a r mas mai tot timpul ca 

ionarului 
per proze mediocre, care 
n-

-
drept piedestal pentru , sau Constantin 

Jomir, Constantin Slavic (+) care-s oameni la locul lor, 
i la ziarul comunist pe care l-au slujit dar cu talent în

cur e. Poeta cu adevarat, 
… scrie

mare, Adina Hui ti... Roxana Vasile a 
i categorie.

princi

acestor criterii volatile relativ la per
.
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Martor la evenimentele de orice fel în arealul vasluian 
t mai lung) nu pot trece peste ce 

a însemnat fieca ii (la 
Vaslui sau altundeva) ce a mai realizat peste "meseria" de la 

ca model pe 
plan local numele respectiv. : Poetul I.I. 
Lefter a lucr i mai ales 

de la ziar.
enco, autorul unei monografii

lui Ion Barbu, a fost un gazetar de mare merit. Mazilit pentru 
tia 

bine. Director politruc, Vasile Avram a condus ziarul 17 ani. E 
o il -o propuneau anga

- i pe P. Necula cu "bun de tipar" 
(vestitul T) in buz

ntului cu care am realizat Asoc ia 
Creator i un bun 
ziar i 
unde a dat opere fund

anu era un tip activ care- a lumii pe Mihail 
Harea 
când scria la unescu, profesor universitar 

tor, dar aspru la condei. 
turi cu Vasluiul nu a avut nici profesorul 

universitar u de la Un
dar el reprezint

ional.
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pe Mircea Ciubotaru 
ti, a i 

i 
Theodor Codreanu, I. Baban, Dan Ravaru, D.V. Marin, 

i Vasile Iancu sau Ioan N. 
Oprea.

-
la ziar -

od i. 
it ca ghioceii (sau 

alte flori) imediat du 1989.

iile noastre, 
valoar lia 
intelectualilor.

Sloganul marxism - leninismului era "proletari din toate 
- -

- i 
distrugatoare, obligându-
producând tie, acum, cum va fi presa viitorului 
sau litera de 
manifestare?!

de ceva 
,

- i 
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smâng i de talent, dar cu câte 
ceva de spus (în scris). Dintr-

iar valoarea 
se ob ine iu oratoric, ideatic, jurnalistic, 
scriitoricesc. -au 

- s
vreun fel de reprezentativitate 

(tot ionarul 
pr

vreun fel de renume, numeric 
impresionante, valoric slabe sau nule. Subliniem munca de 
Sisi ntr-un timp am 

!

cenaclu literar? Sau are vreo 100 de epigrame publicate? Sau 
i ap -

a fost 
?...

inem cont de CINE are bibliografie
-

aceste 5 criterii au suportul 
ional. 

ii generale, valabile pentru aceste 2

ie. Mari intreprinderi ca Movas, 
Mecanica, Abrom, FUC ia, Vasconstruct, Moldosin, 
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care exportau produ
i-au 

schimbat tate, 
Confectii..., in Lohn! Cei aproximativ 455.000 de locuitori din 

i cei 50 000 din 
municipiul Vaslui.

Agricultura socialis rut. S-au ridic
i cultivare 

corespunzatoare elor de teren 
nu sunt lucrate competitiv, domeniul agricol fiind absolut 

i

-inexis
pentru cele aproximativ 6844 ha arabile.

prin mall-uri, comple

ie. Iarmarocurile,
carnea de porc, apicultura au urmat deja

ri din domeniile prioritare salarizarea 
i .

'89 se înregistrau la un moment dat 48 de partide, în 2004, 16 
– 18 iar la  alegerile parlamentare din 2008 au ramas 3: PSD, 
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PD-L si PNL (UDMR nu prea are etnici maghiari in judet). În
votat de 

peste 60%, PNL (aprox.
5,8%),

USR 6%. Partidele mai mici n-
-a tot reformat în aceste ultime 3 decenii 

calitate. Cele 16 
i generale

ri pentru informatizare ( i în
raport de interesul managerilor). În

tefan Procopiu", lniceanu". 
- in 

pentru 2 cauze:

Europa (doa
, la sate e foa

circa 30% în majoritate tineri.
-

prolificitate!
ul Vaslui este unul dintre cele mai 

zute e pe ultimul loc. La sate alimentul 

alternativ, pe locurile 1 – omaj, resursele naturale (ar fi 
trebu i de centrale 

lumea. S-au realizat ceva elemente 
i un numar 
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i.
tate.

tineret neantrenat în adar, 

iile cele mai diverse!
Sportul: ti ultimi ani, rezultatele cele mai 

cunoscute au fost  cele din
n semifinalele Cupei U

ional 2008/2009, avea un lot valoros care asalta 
atorul echipei a fost 

economistul Adrian ional; 
echipa s- în Liga I.

Echipa de handbal HCM Vaslui, (cândva, sub 
conducerea reputatului tehnician, Liv

.
La Taekwondo sportivul Marcel Miron a obtinut locul I 

la europene si locul I pe echipe.
La atletism prof. Viorica Pintilie "a mai scos", dup

, Mirela Lavric, care bate 

bit considerabil, alt
fiind greu de 

descoperit.
Via numai Teatrul "Victor Ion 

nsele devenind 



 
 

A „pe portative” 29 

 

i aici s-au impus 2 mari animatori, 
E minele Culturale (cu 
personalitate pe cale de dispari care sunt diverse 

i, 
cluburile elevilor din municipii, care nu mai  sunt mari 
fo i cenaclurile literare, nu 

o

ire. Discotecile, nu prea sunt deloc de 

televiziunilor. Hom
a acestui timp.

n
de muzee
surse de lucru 

!

-Vaslui-

diferite: 

-Ra SRL 
care are televiziune–online (TVV.ro), radio UNISON on-line 
i -Vaslui-

on- -line. S-a dezvoltat 
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-
SITE-

Loredana Ciobanu, Aurina Petrea- tirbu, Teodor Istrate, Petru 
David, Lili Trifu -am 
considerat mai reprezentativi, le-am cerut pagini de prezentare, 
spre a-

ar cuprinde i ceva nume de 

- -s 
exprimabile în procente mai mult de 1%. Despre libertatea 
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IV

OPERA 
- TABLOU SINTETIC – Dumitru V. MARIN

1. a)

Televiziune -
(1990) -
Unison Radio Vaslui (1993), 
Unison Radio Bârlad (1994 

Meridianul Cultural .
Sing ).

b) Interviuri cu , 14 prim-
senatori, ambasadori etc.; Unic în România

c) Transmisiuni directe radio - Tv -
d) Interviuri cu : P.F. Teoctist, 

i.

-

ample - - Gala 
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, Râmnicu-Vâlcea,

colectivul Studioului TV Vaslui le-

- 2014 
(„MARIN - 70”, Ed. PIM,

2. nu numai: 

Fantastic Dance (1993, 
2

copii Tip-top-minitop, 2 
2

Vasluiene (2013, 2015,
2017

Umorului, 1970, organizator, sprijinitor 47 de ani), Revista 
uarie
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-Vaslui-
-

1971; II. 1999.
01 la 

Iosckha Fischer, ministrul de externe german. A avut rol unic de 

contemporane, Th. Codreanu, Th. Pracsiu,  Dumitru Buzatu, 
Adrian 

Porumboiu, Traian Nicola, Dan Ravaru, Val Andriescu etc., etc.

„
-

bunul nostru Dumnezeu. Este mereu ocupat, în 

-
- 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 
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Cultural Românesc, Convorbiri literare, Cronica,

p

progresului local, adesea necunoscut. -sa 

apreciat…”

,

(„MARIN - 70”, Ed. 

4. Monografist: 
-

(1990), monografie la Centenar.
- ,,Unison Radio Vaslui 

(2000), prezentare mass-
media.

- MERIDIANUL - istorie a 
Curentului Cultural -

de UZPR.
-

Umorului ,,C- 218 p. 
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- GIURGIOANA - 170
p. (2011), monografie.

„D.V. Marin este un foa

- al 
pe care-
ne-

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. Eminescu, T. Pamfile, N. 

Vieru etc. -

-
(2009), extras.
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- PRIMA C … / P
VALEA ZELETINULUI, 330 p. (2014);

- D.V.Marin,
Zeletin cu) Ed. 

- D.V. Marin, Mihai Eminescu, în starea lui de azi,
2017.

- Numeroase Editoriale
– Vaslui – Bacau.

Dumitru Marin, tecucea
de succe

Academician  Iorgu Iordan,
MEMORII, (1977)

ianuarie 1977

- TV.V. - 15… explozia, 556 p. 

- Tv.V. - Vaslui - România - Europa,
256 p. (2011), istorie, mijloace mass-media, 
autoritate.

- 25 - , 322 
p. (2015), volum aniversativ despre Grupul 



A „pe portative” 37 

- 75 D.V. Marin – Istorie, jurnalism, Pim 
2016,166 p.

”Stimate domnule 

domniei voastre, confirmarea convingerilor de care am fost 

nii 
democratice.”

Ion Iliescu,

- 1996, 2000 – 2004

-
(1980), extras 

+ volum;
-

public la Vaslui” (2011), extras.

Moldovei.
-

VASLUIAN -
, ed. PIM, 

- Zeci de articole în Meridianul.
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- Zeci de articole în Meridianul Cultural Românesc.

„…meritul ctitorului acestui mozaic cultural, 
profesorul doctor Dumitru Marin, este unul 

într-

LUPU,
critic literar - Vaslui
(M.C.R. nr. 5/ 2016)

8.
-

(1998), curentul arhivistic; „contribuie la 

element de patrimoniu”... - Iordan Datcu, 

-
popular” (1974), extras; primul studiu de 
gen.

-

documente inedite.
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- , Medalion           
istorico-literar, M.C.R., anIII, nr.1 (9), 2017, p. 123-124.

- ,,Curentul Cultural - (serial 2011 - 2016 
în ziarul Meridianul);

- Articole, reportaje, editoriale în principale 
ale vremii.

mari decât cercetarea etno-

alegerile de primari din partea PNL), ziarist, prozator 
(autor al unui roman sentimental, cu titlu metaforic, 

-RA (cuprinzând televiziune, radio, 
ziar)... ... Dumitru V. Marin nu s-

intemperiilor din presa 
-

Prof. dr. Theodor CODREANU,
scriitor, critic literar

9.
- Editoriale valabile din vremuri 

regretabile, 258 p. (2013), texte variate, 
-

UZPR în 2014.
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- - V
istoriei, 208 p. - (2013), volutele muncii de jurnalist;

- 338 p. (2014). 

- -…- - Mitterand - Snegur - Iliescu 
- Lucinski - Constantinescu - Regele Mihai I, -
reporter -,      
prim- ai bisericii.

„Numele prestigiosului profesor doctor

cultural-
crat 

i
cinstirea no a tuturor.”

- Vaslui
(M.C.R. nr. 5/ 2016)

10. Editor: - Tudor Pamfile - Basme
(1976);

- Ziarul Meridianul
Teleradioeveniment (1993/94)

- T.V.V., 
www.tvv.ro
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- 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-

„Meridianul Cultural Românesc”, ceea ce s-
întâmplat începând cu anul 2015, […]

-
eu printre autorii articolelor de biologie. 

-

vasluieni
activitate editorial.”

15  martie 2016
Academician Constantin Toma

Profesor la Facultatea de Biologie

11 !
- -

-
-
- Coordonator la construirea 
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- rilor la amplasarea Statuii lui 
- Vaslui. A prezentat Statuia 

Casa Scânteii, 1973.
- – Vaslui
- e, a 

ca inspector de specialitate 
între 1970-1974 la C.J.C.A. Vaslui,

- Î
F.N.U.C.T. (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 
libere

16 dec. 1962. În toate cazurile
- cu 

rezultate regionale, din jud.
-

jud. Vaslui, Vaslui între 
1990 – 2016. 

- A condus cenacluri literare, cel mai cunoscut 
,,Mugurel” 74, cel mai reprezentativ (Cenaclul
Creatorilor Vasluieni” (A.C.V.).

-

- A fost organizator la Festivalul Umorului „C.
- 1974), a organizat 3 
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1972, 1973; a 

Fantastic Dance, 1993, 1994; printre organizatorii Festivalului 
Obiceiurilor la Vaslui, la î

fotbal; Festivalul Tip-top m foarte multe 

          „O
2015,

„ – deci pe 

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: 

din România, filiala Vaslui, 18 ani, 
a Partidului Verde în prezent; 

,
Candidat la Senat, Camera 

Consiliul L
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,

ale timpului (1990 – 2016).

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

1996, când i-a
televiziune pe care îl conducea. 

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

integrat în comunitate...”
Prof. dr. Emil Constantinescu,

- 2000
(„MARIN -

Simpozion MARIN 70 -
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- Interviuri la Televiziunea 

Deutsche Welle, Vocea Americii etc.
- Pagini speciale în „Evenimentul Zilei”, alte articole în 

„Meridianul -Vaslui-
- -

- 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; 
-

- 22 - 24 august 2014; - 29 30 august
2014; Lungani - 23 septembrie 2014 altele în 2015-
2016; -
Vineri, 10 octombrie 2014; -
octombrie 2014; .
- - Vaslui, (28.11.2015), 

-a - Luni, 26 octombrie 
2015. - 29

- Meridiane Culturale”); Liceul Teoretic 

- Vineri 15
ianuarie 2016 („Simpozion „Mihai Eminescu în liceele 
vasluiene!”). Orele 10:00, 13:00, 16:00 - Întâlniri cu redactorii 

Colegiul 
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- vineri, 1 aprilie 2016 (Simpozion 
-

merit vasluian”, „25 - TV.V. -
- Vaslui. 

VASLUIENE, ed.III-a, 
vineri, 5.05.2017, Centrul Cultural „Alexandra Nechita”,

(partic.din
jud. Vaslui).

Aniversarea Meridianului… la 20 de ani, 26-27 sept. 2016,

M.C.R. (Lic. Negruzzi, C.C.D. ), 2016, 2017, ,
Bârlad, .

„ - Luni, 27.03, s-a

(comasat) 7- MERIDIANUL 
CULTURAL ROMÂNESC

CVINTET TE-RA, prof. 
dr. DUMITRU V. MARIN
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Încep cu gândurile noastre de gratitudine pentru efortul de 

Spre deosebire de evenimentele exclusive dedicate 

- coordonator Alina Teodora Vartolomei, 
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, coordonator bibliotecar 

ile Lupu”. Am 

liceu, pe care nimeni nu i- -o de 

ile mari,. Prof. 
dr. Dumitru V. MARIN a prezentat, modest, propria activitate, 

,
-mi 

Când l-
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-300 de ani, vor 

-

- - Ok” prin urmare

- -acolo. 

-

elevi   de- - buni 
- in 

prin revista 
MERIDIANUL 

C

MERIDIANUL CULTURAL 
ROMÂNESC se duce în 23 de 
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i în total 292 de colaboratori. În vecii vecilor n-

40.” a spus prof. dr. Dumitru V. MARIN.

-a

Unii din acei 

faptele lor este domnul profesor. Ai de luptat 
cu tot felul de
ce umple paharul mâhnirii noastre, în 

-i convingi, cei care fac parte din 
-

Ei bine, în acest sens domnul Marin a cucerit. E destul de dificil 

cu profesi

nu are E-

la Biblioteca 
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-

comunicarea pe care am redus-
Oameni buni, comunicarea este între oameni, prin cuvânt, prin 
expresia figurii.”

de Dumnezeu cu transmiterea mesajului poetic, rupt de realitatea 
-

Mircea Varvara.

-

Epure, de la Colegiul Tehnic “Gheorghe 

transpunându-

elevele Liceului “Mihai Eminescu”, 

HRESTIC MARIA LUIZA au recitat din cel 

MERIDIANUL CULTURAL ROMÂNESC. Activitatea s-a
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-a cântat 

pe care îl poate avea un copil de 9 ani. Îl 
-l vedem pe marile 

adresat dlui director al Casei Corpului 

IORDACH

frumoase numere!
A consemnat,

Prof. dr. Monica ”

de joi 30 martie 2017

l-

jurnalist, Alexandru Mironov,
scriitor, fost ministru

(„MARIN - 70”, Ed. 
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14. , Depart. Tourrenne
(Reprez.
jud. Vaslui, interviu cu Prefectul,
manifestare Cult. la Casa de 

Strassbourg(1999,cu grupul, 
primit de Secret.gen al Comisiei 
Europene, Marie 

ei din Strassbourg) 
Budapesta(2dec.2001,

Ioscha Fischer, Hotel 
Budapesta), Montreal (Invitat al Televiziunii Canadiene), 

(Participant-

Ion Ungureanu,
Uniunii Scriitorilor din Moldova,
semnate, U printre 

(Tighina,
Soroca,

Republicii Tra
Smirnov).

Moldova, Mircea Snegur de mai multe ori intervievat.
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”Dumitru Marin, a avut prioritate în mass-media 

prof. dr. Mihai Miron
aprilie 2016

- MARIN 70 - Volum omagial, 210 p. (2011);
- MARIN D. V. - Opera în 

, 202 p. 
(2013).

- Iordan Datcu -
etnologilor români, Ed. 
SAECULUM 
MARIN, Dumitru V., pp. 65 - 66;

- Istoria Jurnalismului din România în date,
Enciclopedie , ed. Polirom, Volum coordonat de 

1002).
- r din România, ed. a V-a, 

2010, Hubners Who is Who, p. 790.
- , vol. VII, Cornel Galben, 2014 

pag. 142-149; 
-

13.
- Biobibliografie 

,,DUMITRU V. MARIN la 70 de ani” (2011); 
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- - -

- Vasile Ghica - (Tecuci), 

- - 18 noiembrie 2013.
- MARIN D.V. CONTEMPORANUL NOSTRU

(virtual, 2014).
- 75 - D.V. MARIN (istorie - - jurnalism), Volum 

omagial
- - Dumitru V. Marin - Om, 

- - reeditare 72 pag.).
- -

Vaslui - România/ Dumitru V. Marin -
pag.). 

- B. Negoescu, (Benone Neagoe) Ti
Revista UZPR, 2016, p.25.

- Supliment omagial literar – artistic,
ani, D.V.M -75, Pim,2016, 80 pag.

- -Vaslui-
în M.C.R. - BZI
- C. Galben, DUMITRU V. 

MARIN, Ateneu, nr.561, an 53, mai 2016, p.23, 2016
- Limba ce-o vorbim…, an XXVI,

nr.7615/29.04.2016
- -Vaslui-B începând cu 

1996, 26 septembrie.
- Ion N. OPREA Dumitru V. Marin, DVM, de la un timp 

DVMZ – 75, Anul 8 - 2016, 27 aprilie, 2O16.
-
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-am cunoscut pe domnul D.V. 
Marin care în meseria mea de inginer este acronimul 
nelipsitului instrument Digital-Volt-Metru. În cazul editorului 

extrem.”

Adrian Grauenfels, ASILR - Israel

-

participare.
- Diplome de 

Onoare,conferite 

Bârlad. Numeroase 

Moldova, Consiliul 

- Podu-Turcului, 
ju

comunei (30 septembrie 2014).
- Membru al Ligii Scriitorilor din România, Uniunii 

din România.
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condus cu bine „barca”, s- -
copiii pe picioare. Adeseori gândindu-

transformi cop
cea mai mare realizare a unui individ în plan personal. Eu 

Av. Daniel Marin - Cernat, 
(întemeietor „Unison Radio”) fiul mijlociu

(„MARIN - 70”

FILM: „A fost sau n-a fost” (filmul lui Corneliu 
Porumboiu, consacrat lui D.V.M., an 2006), premiat la Cannes 

… pentru veghe!

Gheorghe Alupoaie Nicolae Viziteu
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ADDENDA 
 

 
75 – D.V.M   – jurnalism – istorie – –  
editura PIM  
I. 
Introducere.........................................................................................................5

Emil Constantinescu - Domnului prof. dr. Dumitru Marin...........................5
....................7

- Mesaj.................................................................................7
Emil Constantinescu - .........8

-
Ion Dediu - ...................11
Ion Iliescu - Stimate domnule Marin...........................................................13
Alexandru Mironov - Laudatio...................................................................14
Mircea Snegur - Graba lui Dumitru V. Marin.............................................15

- Primul ministru, are încredere în Marin 
Dumitru............................................................................................................17

...........................................................................................19
Val Andreescu - Munca -

- Jurnalistul - un OM - - ....................21
Gabriela Ana Balan -

V. Marin!..........................................................................................................39
Mihai Batog - - Prof. dr. Dumitru V. Marin...................................44

- .....................45
Constantin Bolohan - ........................48

- .....................50
- ........................53

Constantin Chirica - Omagiul nostru...........................................................57
- ..................62

Theodor Codreanu - ..................64
- ....................66

- Primul om de televiziune din Moldova.................................68
Tatiana Galan - Unde l- ....................................73
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Cornel Galben - Înainte, spre Centenar!......................................................76
- ...La împlinirea vârstei de 75 de ani.........................................78

Alexandru Ionescu - Trecut- .....................79
Vasile Larco - ...................82
Valentina Lupu - ....................83
Valeriu Lupu - .....................85
Daniel Marin - Cernat - Povestea unor gânduri............................................88
Vicu Merlan - Meridianul Cultural Românesc -

...................................................94
Ionel Miron - Profesorului... la ceas aniversar!............................................97
Mihai Miron - Martor...................................................................................99
Ion Mîcnea - Atingerea mitului..................................................................100
Benone Neagoe -
Ana Opran - La o aniversare......................................................................106
Ion N. Oprea - DVM, de la un timp DVMZ - 75.........................................107
Gheorghe Popa - ....................113
Cosmin Preda - La aniversare!..................................................................116
Ion Gh. Pricop - Pomul roditor...................................................................117
George Stoian - Dumitru V. Marin - ....................122

- .....................126
Dan Teodorescu - Dumitru V. Marin, de trei ori 25!..................................128

- Îl recunosc............................................................129
Constantin Toma - oare...................................................130
Avram D. Tudosie -

dintâi jurnalist vasluian..................................................................................132
Mircea Varvara - Aprecieri despre omul multidimensional......................137
C.D. Zeletin - Aflu....................................................................................140

IV. Din Agora.................................................................................................142
Georg Barth...............................................................................................142
Adrian Grauenfels - Domnului prof. dr. Dumitru V. Marin…………...142

V. Opera - Tablou sintetic...............................................................................143
VI. Addenda...................................................................................................149
Cuprins...........................................................................................................165
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Autograf: Emil CONSTANTINESCU, 
NIA, (1989-2004): 

,,Domnului Profesor Dr. Dumitru V. Marin -
dar n care am descoperit o 

i caracter.”
Sinaia, iulie 2004
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Curriculum Vitae 

Nume: MARIN
Prenume: Dumitru, V.

28 aprilie 1941, sat. Giurgioana, 
com. 
Studii superioare: Facultatea de Filologie, 

(1974).
o Doctorat

Mihai Pop).

o -

o - martie 1970 -
februarie 1974.
o : 1. ONYX 

- 12 (27 - 28) - nov. - dec. 2014); 
2. Meridianul Cultural Românesc
->).
Activitate de
- editor: Tudor Pamfile, Basme, Ed. Junimea, 1976, 121 pag.
- (1990), Teleradiodivertisment  (1994),  
MERIDIANUL  
-
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stat, 14 Prim-
etc.
- <UNISON RADIO, 

, 1999, - Ursul
- 9, Extras din 

- Colaborator la 
D. Xenopol”, Revista „Baaadul literar”, Clepsidra, Clopotul, 
Cronica, Gazeta de est, ,

. 
cultural, Meridian Vaslui-Bârlad, 

etc. -media, 

România (din 2005).

, monografie, Vaslui, 
1990.

, (Ed. 
Cutia Pandorei, Vaslui, 1998, 294 pag.), 

Pamfile, n.n.) la realizarea unui corpus al folclorului 

(Iordan Datcu,
rul etnologilor români, vol. II, Saeculum, 

, primul roman din Vaslui, 1999, 
-

2014, 280 p.

VOLUME
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„TV.V.-15... explozia...”, Ed. Tiparul, Bârlad, 2006, 556 
pag., „...
timp... în explozia cultural-
la începutul mileniului...” 
„Meridianul  (Vaslui - Bârlad) - tural -

„o 

), „… carte 
dintr- (Prof. dr. Marian Petcu -

„
Vaslui - -album)” (Ed. PIM, 

„Un hronic modern” (Simion 

TV.V - Vaslui -
ed. 

pentru 70 de ani), volum omagial, ed. 
p. (volum îngrijit de Val Andreescu).
GIURGIOANA - - - Oameni, ed. 

Editoriale valabile din vremuri regretabile

-

-literare
dintre cele mai valoroase studii publicate).
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(Th. Codreanu, C.D.  Zeletin, N. 
Constantinescu etc.),
(Contemporani... despre)
„SPIRALE” -
din roata istoriei, Ed. 

- … - - Snegur -
Iliescu, Lucinski - Constantinescu - Regele Mihai I 

ZELETINULUI, Ed. PIM,
monografic de mare particularitate)
MARIN D.V. CONTEMPORANUL NOSTRU (virtual, 

25 - TV.V. -

Supliment omagial literar-artistic, cu amici, ed. 
2016, 80 pag.
75 - D.V. MARIN (jurnalism - istorie -
aniversar

-
54 pag.
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Moldova);

CVINTET TE-

- 44 de ani;

Invitat la BBC, în emisiuni speciale, în Turcia (Istanb

Singurul vasluian în 
ROMÂNI

ROMÂNIA, ÎN DATE”. (pag. 514, 655, 902, 910, 930, 936, 945, 

-
- DUMITRU V. MARIN -
II” - „Ecouri Literare

- „Baaadul 
literar”, Anul IX, nr. 4 (35), noiembrie 2015, pag. 80.
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- MARIN, DUMITRU -
- „

Istorie a Presei
-

- - 359) 
etc.
- Ziarul Meridianul - cel mai 

- D.V.M. - -
program.
- D.V.M. - public la Vaslui”, Simpozion I 
- III, Meridianul (nr. 46, 47, 48 - 2011);
- - serial (Meridianul 2011 -
2016);
-
Vasluiene”, pag. 4.
- NE, 25 octombrie 2013, Vaslui. 
Meridianul (31 octombrie 2013)
- -a, 26 octombrie 2015. 
Meridianul (29 octombrie 2015)
- Zilele MERIDIANULUI: - 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 20

- 22 - 24 august 2014; - 29 30 august 2014;
Lungani - 23 septembrie 2014; -
,,Gheorghe Vrânceanu”, Vineri, 10 octombrie 2014; -

tombrie 2014; . 
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- ; 
Lungani – -

- 2016:
- -

Vineri, 29 ianuarie 2015 („Caragiale în regia fiorului literar!”); 
- Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, jud. Vaslui -

culturii!”);
- -

- Lansarea revistei Meridianul Cultural 
Românesc nr. 1/2015);

- - Joi, 10 decembrie 
2015 („Lungani -

- Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, jud. Vaslui -
Vineri, 11 decembrie 2015 („Bârlad - Lansare carte „25 - TV.V.”!”);

- - Joi, 15 ianuarie 2015 

- u -
2015 („Revista „Meridianul Cultural Românesc” pe plaiuri 
bacoviene”);

- Centrul de Afaceri Vaslui - Luni, 26 octombrie 2015 
- -

- - 29 ianuarie 
- Meridiane Culturale”);

-
-

Vineri 15 ianuarie 2016 („Simpozion „Mihai Eminescu” în liceele 
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vasluiene!”). Orele 10:00, 13:00, 16:00 - Întâlniri cu redactorii 

„Persoan cu numeroase calit i, probând pe deplin valoarea 
incontestabil a unui moldovean de elit , erou de roman, sau de film, 
sau de povestioare vecine cu legenda, ecologist convins - dr. Dumitru 
V. Marin a vrut, a tiut i a putut s fie un om adev rat. Mai mult: el 
este un model de ac iune de-a lungul învolburatelor timpuri pe care 
na iunea noastr le parcurge.”

Prof. Dr. Alexandru Ionescu, Laureat al Premiului Academiei
„ -mi place cel mai mult? Fostul meu coleg de facultate, 

presei locale a Curentului cultural -

fundamentale.”

„

”

1996 - 2000
„MERIDIANUL

…Document 
”

Prof. Univ. 
„Dintr-un material brut imens, Dumitru V. Marin scoate o 

carte, dintr-
-
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e meleaguri … 

- Iordan Datcu, „ ” 

pp. 65 - 66.
- Petru Necula, Mihai Ciobanu, „
Vasluiene”, ed. „Cutia Pandorei”, Vaslui - 2001: MARIN, 
Dumitru V., p. 87.
- Ioan Baban, ,
Autori - -
MARIN, Dumitru V., pp. 267 - 269.
- Ion N. Oprea, 

pp. 184 - 189.
- Vasile Ghica, 

ru V., p. 162.
- FRAGMENTE DE SPIRITUALITATE 

- Traian Nicola, VALORI SPIRITUALE TECUCENE, Bârlad, 
2002, vol II, p. 85.
- -V-a, 2010, 
Hubners Who is Who, p. 790.
- Istoria Jurnalismului din România în date, Enciclopedie

, ed. Polirom, Volum coordonat de Marian Petcu 
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- Cornel Galben, vol. VII, 2014, pp. 
142-

-

- actualitate - - 2008, Volumul II 
- 2009: Oameni cu 

, pag. 119.
- Revista CRONICA

Un hronic … 
modern, pag.10.
- Emilian Marcu, Revista CONVORBIRI LITERARE, Anul CXLIV, 
nov. 2010, nr. 11 (179), p. 193: Dumitru V. Marin, Meridianul 
(Vaslui- -
2009, 416 pag.
- Valeriu Lupu, Valentina Lupu, Ziarul Meridianul, nr. 8 (877), joi, 23 
februarie 2011: TVV -
altele).
- Prof. Dr. Ing. Avram D. Tudosie, Meridianul, nr. 26 (804), joi, 3 
septembrie 2009: 
Tudosie, pag. 8.
- Revista 13 PLUS, an XIII, nr. 1-2-3 (137), ian.-febr.-martie 2010, 
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Mintea e pentru genii,

Metafora pentru talent,

Dragostea

Ura

(D.V.M.)



REZUMAT 

recent cu revista M.C.R., cu 
-

sfert de secol.

sociale.
-

cu «
Marin si jurnalism si cultura valoroasa datorita celor dimprejurul lor.

Carte-document

SUMMARY
The history of a group of press, having as leader TV.V. and

completed recently with magazine M.C.R. magazine, with recognized 
authority locally and nationally-registered, coincides with the social and 
cultural history of a County. Its integration it is necessary due to the role 
played by the time a quarter of a century.

Method of treatment of the subject for the purposes of 
determining contribution of Dumitru V. Marin has established itself as 
the normality of social exploration.

History and culture in an area, always unfairly, but the history of 
the Gemini towers time: Theodor Codreanu and Dumitru V. Marin.

Book-the document for Vaslui and Moldavia, Romania and 
affirmation of the us in Europe.



TIMPUL N-



- Mii de articole, editoriale, reportaje sau contribuții științifice, în zeci de
publicații, debut 1958;
- Deschizător de drumuri... și îndrumător în presa locală și moldoveană;
- Director și editor de reviste: 1. ONYX (Revistă de literatură, civilizație și
atitudine, Anul III, nr. 11 - 12 (27 - 28) - nov. - dec. 2014); 2. Meridianul
Cultural Românesc (Revistă trimestrială, 2015��).

- Editor: Tudor Pamfile, Basme (1976), Vlăstarul (1990), Teleradioeveniment (1993), Meridianul
(1996 ��).
Operă tipărită (selecții):
- Considerații privind cântecul popular ... (1974) - studiu etnologic.

- Evoluția învățământului vasluian până în 1859 (1980) - Istoria învățământului.

- Liceul ,,M. Kogălniceanu”, monografie (1990)

- TUDOR PAMFILE ȘI REVISTA ,,ION CREANGĂ” (1998) - istorie etnofolclorică.

- Unison Radio Vaslui continuă... (2000) - prezentare media;

- ZĂPADA PE FLORI DE CIREȘ (1999), roman, 274 pag.

- TV.V - 15... explozia (2006), „Cronica locului, jurnal intim...”, 556 pag.

- MERIDIANUL (2009) - O istorie a presei locale și a Curentului Cultural

Informațional, 416 pag.

- FESTIVALUL NAȚIONAL AL UMORULUI „CONSTANTIN TĂNASE” (2010), istorie

culturală, 218 pag.

- Tv.V- Vaslui - România - Europa (2011), filă de istorie, presă și cult., 256 pag.

- Volum omagial ,,MARIN 70” (2011), 210 pag.

- GIURGIOANA - Bacău, Sat - Biserică... - monografie (2011), 169 pag.

- Editoriale valabile din vremuri regretabile - culegere (2013),  258 pag.

- Cu Eminescu, Dascăl de suflet - Studii și adnotări istorico - literare, (2013), 172 pag.

- MARIN D.V. - OPERA ÎN CÂMPUL CRITIC ȘI VALORIC - (Th. Codreanu, C.D. Zeletin,

N. Constantinescu etc.), (2013), 202 pag.; opinii 23 ediții.

- ,,SPIRALE” INTERNAȚIONALE - Vasluieni pe spițe din roata istoriei (2013), 208 pag.;

reportaje și interpretări.

- PRIMARII, CA NIȘTE OAMENI ACOLO, ȘI EI - Jud. Iași (2014), 338 pag.

- CEAUȘESCU -…- BĂSESCU, Mitterand - Snegur - Iliescu, Lucinski - Constantinescu - Regele
Mihai I (evocări de reporter), Ed. PIM, Iași, 2014, 188 p.

- PRIMA CLASĂ.../ PERSONALITĂȚI DE PE VALEA ZELETINULUI, Ed. PIM, Iași, 2014,

330 pag.

- MARIN D. V. CONTEMPORANUL NOSTRU (virtual, 2014)
- 25 - TV.V. - Istorie și cultură (2015), Ed. PIM, Iași, 322 pag.

- ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI MERIT VASLUIAN (eșantion din învățământul românesc) (I),  Ed. PIM,

Iași, 2016, 154 pag.

- 75 - D.V. MARIN (istorie - cultură - jurnalism), Volum omagial, Ed. PIM, Iași, 2016.

„Persoană cu numeroase calități, probând pe deplin valoarea incontestabilă a unui
moldovean de elită, erou de roman, ori de film, sau de povestioare vecine cu legenda, ecologist
convins - dr. Dumitru V. Marin a vrut, a știut și a putut să fie un om adevărat. Mai mult: el este un
model de acțiune de-a lungul  învolburatelor timpuri pe care națiunea noastră le parcurge.”

Prof. Dr. Alexandru Ionescu, Laureat al Premiului Academiei

„O operă pentru un timp și o ilustrare a unui mediu unic, viața care pulsează în  edito-
riale, în cărțile sale și în filmul lui Porumboiu ... un învingător prin muncă, merite naționale
prin activitatea politică autoritate morală, recunoscute. Afirm că a avut harul de A FACE !”

Prof. Dr. Emil Constantinescu, Președintele României, 1996 – 2000


