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Plan managerial 

propus pentru a candida la ocuparea funcţiei de 

secretar –Filiala SRF Timișoara 

 

 
I.  MOTIVAŢIA CANDIDATURII 

Participarea la conducerea unei organizații  care are ca obiectiv principal recunoașterea rolului 

Fizicii în societatea și școala românească, presupune în primul rând cunoașterea situației reale a 

învățământului de Fizică, atât la nivel universitar cât și preuniversitar dar și a impactului 

cercetării în domeniu, asupra societății din care facem parte. Înseamnă cunoașterea oamenilor, 

performanțelor dar și a nevoilor lor sau așteptărilor lor față de societate în general și față de SRF 

în special. 

De-a lungul carierei mele am acumulat o experiență bogată în domeniul activităților didactice 

(învățământ preuniversitar tradițional și alternativ, învățământ universitar și postuniversitar de 

perfecționare, fiind membră în cadrul DPPD, UVT), dar și de cercetare pluridisciplinară, 

experiență care îmi va fi utilă în procesul de coordonare al resurselor umane, financiare și 

informaționale ale organizației. Consider deasemenea că în această perioada am dezvoltat un bun 

simț al realității,  capacitatea de adapatare la diverse situații, de identificare și soluționarea a 

problemelor, de lucru în echipe multidisciplinare și nu în ultimul rând o capacitatate de 

comunicare empatică, calități care în opinia mea ar trebui să le dețină un candidat la această 

poziție. 

II. OBIECTIVE MANAGERIALE 

Principalele direcții în care doresc să acționez sunt: 

Dezvoltarea comunității de fizicieni din județul Timiș și limitofe prin: 

1. Creșterea numărului membrilor filialei prin atragerea tinerilor profesori din mediul urban 

și rural, al cercetătorilor, dar mai ales a studenților, etc. 

2. Atragerea de fonduri prin colectarea la timp a cotizațiilor, sponsorizări, redirecționarea 

impozitului pe venit (2%) sau alte mijloace legale. 

Creșterea vizibilității filialei pe plan local/național și internațional prin: 

1. Diseminarea activităților desfășurate în cadrul filialei, în special în mediul preuniversitar 
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2. Continuarea acțiunilor de popularizare a Fizicii la nivel regional - dialoguri între 

specialiști (profesori, fizicieni, cadre didactice unversitare) ca model de comunicare, 

proiecte ce implică comunitățile școlare, etc. 

 

Timișoara, 29.05.2017 

Crăciun Dana Carleta  


