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acela al culturii şi nu exclusiv al economiei, pe multiplicarea relaţiilor  
CRIFST 60 – TRADIŢIE ŞI PERSPECTIVE 

 

Valentin MARIN1 

La data de 11 aprilie 1956,  Biroul Prezidiului Academiei Române, în 
timpul mandatului acad. Traian Săvulescu, a hotărât aderarea celui mai înalt 
for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală al ţării - Academia Română 
la Uniunea Internaţională de Istoria Ştiinţei, dată care reprezintă, în opinia 
generală, actul de înfiinţare al Comitetului Român de Istoria şi Filosofia 
Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST). 

Având în vedere faptul că la data de 4 aprilie a.c., Academia Română 
a împlinit 150 de ani şi în tot aceşti ani s-a aflat în permanenţă „în serviciul 
Naţiunii Române”, parafrazând, putem considera, fără a greşi, că acest 
Comitet, timp de mai bine de 60 de ani s-a aflat, permanent „în serviciul 
Academiei Române”. 

Timp de 60 de ani, la conducerea acestui Comitet s-au aflat, rând pe 
rând, 6 (şase) personalităţi de seamă ale Academiei Române, care la vremea 
alegerii îndeplineau onoranta funcţie de Vicepreşedinte al Academiei 
Române. 

PREȘEDINȚI AI CRIFST

Acad. Mihai Ralea (28 martie 1957 - 17 august 1964)

Acad. Athanase Joja (8 februarie1965 - 7 noiembrie1972)

Acad. Stefan Milcu (30 noiembrie 1972 - 29 aprilie 1982)

Acad. Stefan Balan (12 noiembrie 1982 - martie 1991)

Acad. Mihai Draganescu (7 februarie 1992 - 9 mai 1994)

Acad. Stefan Milcu (10 iunie 1994 - 1 decembrie 1997)

Acad. Mihai Draganescu (1998 - 2010)

Acad. Dan Berindei (5 octombrie 2010 - prezent)

COMITETUL ROMÂN DE ISTORIA ȘI FILOSOFIA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII

 
                                                             
1 Doctor în istorie, secretar științific al Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și 
Tehnicii al Academiei Române. 
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La baza activităţii CRIFST stă Regulamentul de organizare şi 
funcţionare aprobat de Prezidiul Academiei Române la data de 17 octombrie 
2002 şi care, la art. 7 şi 15, face precizarea că toţi membrii titulari, membrii 
corespondenţi şi membrii de onoare ai Academiei Române sunt şi membri de 
drept ai CRIFST, iar ca organe de conducere la nivel central, conform art. 23 
din acelaşi regulament – Academia  Română prin organele sale de 
conducere, Adunarea generală CRIFST şi Biroul Executiv CRIFST care se 
compune din preşedinte, primvicepreşedinte, 3 (trei vicepreşedinţi – 
preşedinţii celor trei divizii) şi un secretar ştiinţific. 

Tot în acest regulament sunt stabilite obiectivele generale ale 
CRIFST, obiectivele specifice celor trei domenii: istoria ştiinţelor; logica, 
metodologia şi filosofia ştiinţei, respectiv pentru domeniul istoriei ştiinţei 
tehnice şi tehnologiilor, precum şi mijloacele pentru îndeplinirea acestor 
obiective. 

Structura organizatorică a CRIFST, a evoluat de la două divizii, 
Istoria Ştiinţei şi Filosofia Ştiinţei în 1957, la structura de astăzi – trei divizii 
(Divizia de Istoria Ştiinţei, Divizia de Logică, Metodologie şi Filosofia 
Ştiinţei şi Divizia de Istoria Tehnicii) şi şapte filiale teritoriale (Argeş, 
Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Constanţa, Iaşi şi Timişoara), structură 
actualizată în urma alegerilor din anul 2014, validate de Biroul Prezidiului 
Academiei Române, astfel: 
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STRUCTURA   ACTUALĂ   A  CRIFST
CRIFST

Acad. DAN BERINDEI

3 divizii
DIS

Dr. DUMITRU MURARIU –
m.c.  Ac. Rom.

DLMFS
Acad. MIRCEA MALIȚA

DIT
Acad. HORIA COLAN

7 filiale (în ordine alfabetică)

Filiala CRIFST – ARGEȘ
Prof. dr.ing. Mariana JURIAN

Filiala CRIFST – BRAȘOV 
Prof. dr. Liviu SOFONEA

Filiala CRIFST – CLUJ
Acad. Gheorghe BENGA

Filiala CRIFST – TIMIȘOARA 
Prof. dr. Gheorghe  CLITAN

Filiala CRIFST – IAȘI
Acad. Teodor DIMA

Filiala CRIFST – CRAIOVA 
Prof. dr. ing. Gheorghe 

MANOLEA

Filiala CRIFST – CONSTANȚA 
Dr. Alexandru S. BOLOGA

- Grup de Cercetări Interdisciplinare  - Grupa de Istoria  Construcțiilor 
- Grupa de  Istoria Electrotehnicii 
- Grupa de  Istoria Aeronauticii  

- Grup de Cercetări Multidisciplinare 
de Istoria  Științei 
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Aceste structuri sunt într-o permanentă dinamică, fapt resimţit mai 
ales la nivelul diviziilor unde funcţionează grupuri de cercetare pe domenii, 
semnificativ în acest sens, fiind înfiinţarea la Arad, din iniţiativa regretatului 
acad. Gleb Drăgan, a Grupului de Cercetări Multidisciplinare de Istoria 
Ştiinţei, condus de domnul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedinte şi 
rector-fondator al prestigioasei instituţii Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş”. 

De asemenea, în perspectivă, se intenţionează înfiinţarea unei Filiale 
CRIFST la Chişinău, parcugându-se deja o primă etapă prin unele activităţi 
comune desfăşurate cu specialişti din cadrul Academiei de Ştiinţe din 
Republica Moldova 

În cadrul acestor structuri îşi desfăşoară activitatea peste 456 de 
membri2 din care: 240 titulari, 188 asociaţi, precum şi 28 de colaboratori – 
timeri cercetători în formare, masteranzi şi doctoranzi.  

Pentru atragerea tinerilor specialişti la activităţile specifice ale 
CRIFST, a intrat deja în tradiţie organizarea periodică a unui „Curs de 
iniţiere în istoria şi filosofia ştiinţei şi tehnicii”, astfel ca, în acest an, al 
aniversarii a 60 de ani de la înfiinţarea CRIFST, absolvenţii celei de-a X-a 
ediţii a acestui curs, au primit „Certificatele de absolvire” într-un cadru 
festiv, în Aula Academiei Române, cu prilejul Adunării Generale a CRIFST.  

Tradiţia inaugurată în anul 1972 de acad. Athanasie Joja, prin 
înfiinţarea revistei NOESIS – cea mai prestigioasă publicaţie a CRIFST, a 
fost continuată de acad, Mihail Dragănescu, prin înfiinţarea revistei NOEMA 
(2002) şi de acad. Gleb Drăgan, prin înfiinţarea revistelor STUDII ŞI 
COMUNICĂRI/DIS (2008) şi a suplimentului acesteia – revista 
COLUMNA (2011). 

Aceste publicaţii au în compunerea Consiliilor ştiinţifice sau în 
Colegiile de redacţie şi personalităţi care activează în GCMIS/DIS/CRIFST 
de la Arad, precum: domnul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, prof. univ. dr. 
Coralia-Adina Cotoraci, prof. univ. dr. Gheorghe Mohan, conf. univ. dr. 
Eugen Gagea şi prof. Vasile Man, a căror valoroasa contribuţie este 
materializată prin nivelul de vizibilitate al acestor publicaţii pe plan 
internaţional, fiind accesate specialişti din numeroase ţări3.  

                                                             
2 În aceasta cifră nu sunt incluși membrii Academiei Române care, conform ROF/CRIFST 
sunt membri de drept ai CRIFST. 
3 Revista NOESIS a fost postată pe portalul CRIFST la sfarșitul lunii mai a.c. 
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5. VIZIBILITATE PE PLAN EXTERN

Revista NOESIS NOEMA ST.COM/DIS COLUMNA 
Nr. țări -nu sunt date 40 27 7
Nr. țări -nu sunt date 43 34 13
Nr. țări - nu sunt date 43 (266 orase) 38 (208 orase) 17 (81 orase)
Nr. țări - nu sunt date 43 (272 orașe) 40 (216 orașe) 19 (87 orase)
Nr. țări - nu sunt date 43 (272 orașe) 40 (271orașe) 21 (121 orase)

Nr. țări - nu sunt date ? 44 (306 orașe) 25 (158 orase)

Nr. țări - nu sunt date 48 (290 orase) 62 (402 orașe) 25 (160 orașe)

Nr. țări 15 (24 orașe) 60 (400 orașe) 79 (657 orașe) 38 (225 orașe)

*) c f. google analytics , accesat la datele de 5 octombrie 2013; 22 mai 2014; 12 aug. 2014 ș i 
13.10.2014; 18.01.2015;15.02.2015; 20.05.2015; 11.10.2016) 

ROMÂNIA ROMÂNIA ROMÂNIA ROMÂNIA
ANGLIA GERMANIA ANGLIA BRAZILIA
SUA ANGLIA BRAZILIA SUA
COASTA  DE 
FILDEȘ

FRANTA MOLDOVA MOLDOVA

BRAZILIA MOLDOVA GERMANIA ITALIA
INDIA SUA SUA GERMANIA
ELVEȚIA TURCIA FRANTA FRANTA
COLUMBIA CANADA UNGARIA ANGLIA
GERMANIA BELGIA ITALIA BOLIVIA
FRANȚA ITALIA CANADA COLUMBIA

TOP 10
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- tări
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Un element important în ceea ce priveşte vizibilitatea pe plan naţional şi 

internaţional al activităţii CRIFST, la recenta Adunare Generală din luna 
octombrie s-a aprobat „Strategia de imagine a CRIFST” care se bazează pe un 
„instrument de imagine” - Portalul CRIFST (www.crifst.ro), pe care se 
postează „vectorii de imagine” - structurile, activitatea ştiinţifică a acestora, 
revistele NOESIS (cel mai important vector de imagine!) si NOEMA, etc., 
respectiv „vectorii de popularizare”, pe plan zonal, naţional şi internaţional a 
activităţii cultural-ştiinţifice şi educative a membrilor CRIFST - revistele 
STUDII ŞI COMUNICARI/DIS, COLUMNA, eventuale anunţuri şi invitaţii la 
manifestări cultural - ştiinţifice etc. 

Cele prezentate mai sus, sunt doar cateva aspecte ale activităţii 
Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei 
Române.  

Acest Comitet va continua şi în viitor să stimuleze şi să promoveze pe 
plan naţional şi internaţional dezvoltarea cercetării în domeniul istoriei şi 
filosofiei ştiinţei şi a istoriei tehnicii; să stabilească legăturile dintre oamenii de 
ştiinţă şi cercetatorii români indiferent unde se află aceştia pe Mapamond, ca şi 
legatura cu diferitele instituţii, societăti şi publicaţii din aceste trei domenii de 
cercetare; difuzarea datelor ştiinţifice legate de cercetările în domeniu prin 
pibtlicaţiile proprii, organizarea de congrese, simpozioane, sesiuni anuale de 
comunicări, conferinte, colocvii, mese rotunde etc., schimb de publicaţii şi 
informaţii ştiinţifice şi ceea ce este foarte important, va încerca să constituie un 
cerc larg de colaboratori tineri şi vârstnici din toate domeniile ştiinţei.  


