
            

 

 

                             

      ACADEMIA ROMÂNĂ 

   Comitetul Român de Istoria  

    şi Filosofia Ştiinţei și Tehnicii     

 

Stimati Membri ai Academiei Romane 

Stimati Profesori, 

Stimati Colegi, 

 

Din 10 iunie 2022, Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei 

Române este mai sărac cu un spirit..  

A decedat  Valentin MARIN, doctor în istorie, în varstă de 68 de ani, un intelectual  care ne lasă 

moștenire contributia valoroasă în conducerea CRIFST.  

Născut la Mălureni, jud. Argeş pașii parcurşi în viață au fost exemplari.   

Din punct de vedere profesional, a avut funcții de conducere în Statul Major al Armatei, 

Colonel, Şef secţie Tradiţii şi cultură militară. Domnul dr Valentin Marin este autorul unei cărți 

de referință din domeniul artei și istoriei militare, “Politica și Strategie la Dunarea de Jos în 

secolele 6 a.Cr – 2 p.Cr”, publicată la editura Mega din Cluj-Napoca, în 2015.  



 În cursul celor douăzeci de ani de activitate în serviciul CRIFST, dl. Dr Valentin 

Marin a îndeplinit mai multe funcții de conducere, atât la nivel de divizie cât și la nivelul întregii 

structuri. Activitatea dânsului de secretar științific al CRIFST ne este bine-cunoscută tuturor.  

 Domnul Dr Valentin Marin a avut contribuții decisive la punerea în funcțiune a 

portalului CRIFST, la organizarea și desfăsurarea cursului anual al CRIFST. Mai putem remarca 

organizarea evidenței membrilor CRIFST, lucrare deosebit de complexă și laborioasă, elaborarea 

regulamentelor CRIFST, precum și menținerea coeziunii organizației, prin deplasări frecvente la 

Filiale ale CRIFST din toate regiunile țării. 

Mai putem mentiona și alte contributii remarcabile, cum ar fi participarea la activitatea 

Diviziei de Istoria Ştiinței, participarea ca membru în comitete de redacție ale revistelor CRIFST, 

intermediere între revistele CRIFST și edituri, contacte cu organizații europene pentru afilierea 

revistelor CRIFST, obținere de sponsorizări pentru publicarea revistelor CRIFST, organizarea de 

sesiuni științifice de profil, atragerea de noi membri CRIFST. De asemenea, a publicat articole 

de referință în revistele CRIFST.  

Remarcabilă este contribuția adusă de dl. Dr. Valentin Marin la inițierea de către dl. acad. 

Gleb Dragan a revistelor Diviziei de Istorie a Ştiinței, a CRIFST: Studii si Comunicari/DIS și 

suplimentul acesteia, revista Columna. De asemenea, simpozionul anual desfășurat la Comănești, 

județul Bacău, de către Asociațtia  Cultural ŞStiințtificăa Dimitrie Ghika - Comăanesti, sub egida 

Academiei Române, îi datorează în bună măsură longevitatea. Nu vom putea uita ca dl. dr. 

Valentin Marin a fost cel care a contribuit la realizarea celor patru volume din Istoria 

Domeniului Tehnic din România, ințiată de acad. Gleb Dragan. 



 Pentru toate aceste realizări meritorii, care singularizează activitatea dlui. dr 

Valentin Marin în cadrul CRIFST, domnia sa a primit pe data de 3 decembrie 2020, Disticția 

Culturală din partea Academiei Române. 

 Va rămâne în sufletele noastre amintirea unui OM înzestrat cu profunzime, talent, 

profesionalism, rigurozitate, generozitate şi modestie, prețuit, iubit și apreciat de către colegi şi 

prieteni, un exemplu demn de urmat.  

 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

Biroul Executiv al CRIFST  

 

Pentru cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu:  

Înhumarea va avea loc luni, 13 iunie ora 11, la cimitirul Ghencea 3 militar, până atunci este 

depus la capela bisericii din str. Panselelor.  

 


