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Plan managerial 

propus pentru a candida la ocuparea funcţiei de 
vicepreședinte –Filiala SRF Timișoara 

 
 

I.  MOTIVAŢIA CANDIDATURII 

Participarea la conducerea unei organizații care militează pentru recunoașterea rolului Fizicii în 

societatea românească, presupune în opinia mea, cunoașterea situației reale a învățământului de 

Fizică, atât la nivel universitar cât și preuniversitar, mai ales că în cadrul filialei Timișoara sunt 

înscriși și numeroși profesori de fizică din învățământul preuniversitar. De-a lungul carierei mele 

am acumulat o experiență bogată în domeniul activităților didactice (învățământ preuniversitar 

tradițional, învățământ universitar și postuniversitar), dar și de cercetare pluridisciplinară, 

experiență care îmi va fi utilă în realizarea unui management performant. Prin alegerea mea în 

funcția de vicepreședinte al Filialei Timișoara consider că se va întări legătura dintre profesorii 

din învățământul preuniversitar și universitarii/cercetătorii ce activează strict în domeniul Fizicii. 

De asemenea, prin participarea mea în diversele proiecte atât de cercetare științifică cât și de 

formare și perfecționare profesională, am dezvoltat un bun simț al realității, capacitatea de 

previziune și adapatare rapidă la diverse situații, capacitatatea de comunicare cu oameni 

aparținând unor grupuri socio-profesionale diverse, calități pe 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 zona Banat prin: 

1. Păstrarea/creșterea numărului membrilor filialei prin atragerea tinerilor profesori din 

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

2. Organizarea periodică a unor conferințe, mese rotunde, întâlniri pe teme de interes 

local/regional, dar și național și internațional, care să favorizeze fluxul informațional 

dintre mediul universitar și cel preuniversitar. 

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

impozitului pe venit (2%), etc. 

Creșterea vizibilității filialei pe plan local/național și internațional prin: 
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1. Acțiuni de popularizare a rezultatelor cercetării în cadrul comunității locale în vederea 

realizării de parteneriate și a promovării colaborării cu mediul economic, având ca scop 

facilitarea valorificării rezultatelor cercetări și transferul tehologic de la 

unitățile/colectivele de cercetare la agenții economici interesați. 

2. Acținui de popularizare a Fizicii la nivelul regiunii - dialoguri între specialiști (profesori, 

fizicieni, cadre didactice unversitare) ca model de comunicare. 

3. Stabilirea de legături cu diverse alte asociații profesionale regionale/naționale sau 

internaționale interesate de promovarea cercetării interdisciplinare, respectiv a unei 

educații holistice. 

Atragerea tinerei generații spre științele exacte în general și spre Fizică în special prin: 

1. Realizarea de parteneriate la nivel local/regional/național/internațional pentru 

promovarea învățământului de Fizică. 

2. Participarea la competiții pentru proiecte de tip POSDRU în parteneriat cu învățământul 

preuniversitar.  

3. Sprijinirea activităților curriculare din învățământul preuniversitar de Fizică la nivel 

regional prin programe de tutoriat (nivel primar, gimnazial și liceal). 

4. Organizarea în parteneriat cu unitățile școlare a unor activități  de tip "Hands on.. ", 

"Science on stage" și a altor activități extracurriculare, începând de la nivelul ciclului 

primar. 

5. Acordarea de diplome și premii elevilor pentru creativitate, implicare, perseverență în 

studiul Fizicii sau pentru rezultate deosebite la concursurile de Fizică.  

 

Timișoara, 31 mai 2017 

Paul Barvinschi 


