
Proiect managerial 
pentru funcţia de membru în Biroul Executiv al 

Societăţii Române de Fizică 
 
 
Motivaţie 

Societatea Română de Fizică (SRF), societatea profesională a fizicienilor (cercetători, cadre 
didactice din mediul preuniversitar și universitar, specialişti implicaţi în cercetări aplicative şi 
fundamentale din institute de cercetare sau companii în care se desfășoară activități de cercetare, 
dezvoltare și inovare) s-a redefinit după anul 2009 parcurgând până azi o perioadă în care a reușit să 
iasă în evidență atât prin rezultate semnificative (ar fi de menționat aici proiectul de reformă curriculară 
a fizicii predate în mediul preuniversitar) cât și prin puncte de vedere care au fundamentat rolul fizicii 
și al fizicienilor în societate. Este foarte important ca această linie să fie menținută și în următorul 
mandat. Din această perspectivă consider că experiența pe care am dobândit-o în ultimii 8 ani în cadrul 
SRF, în calitate de vicepreşedinte și mai apoi de președinte al filialei Timişoara, poate să fie extrapolată 
și utilizată la nivelul conducerii centrale a SRF, din poziția de membru în Biroul Executiv.  

În continuare voi menționa câteva direcții de acțiune asupra cărora mă voi concentra și pe care 
intenționez a le promova în situația în care o să primesc încrederea colectivității colegilor fizicieni 
pentru poziția pentru care candidez, menționând că o mare parte din acestea au stat și la baza 
mandatului de președinte al filialei Timișoara a SRF. 
 
Direcţii de acţiune  

1. Promovarea Fizicii şi pregătirea noilor generaţii de fizicieni.  
- implementarea proiectul de reformă al predării Fizicii în mediul preuniversitar;  
- reintroducerea Fizicii ca probă obligatorie la examenul de bacalaureat pentru specializări 

precum: Matematică - Informatică, Ştiinţele naturii, Profile Industriale şi Tehnice;  
- acţiuni de promovare și popularizare a Fizicii;  

2. Întărirea rolului disciplinei Fizică în învăţământul preuniversitar prin: 
- Asumarea rolului SRF ca organism ce trebuie consultat în procesul de elaborare a planurilor-

cadru de învăţământ, a programelor şcolare şi a manualelor de Fizică;   
- Creşterea ponderii disciplinei fizică în gimnaziu și liceu;  

3. Consolidarea Societăţii Române de Fizică prin: 
- Creşterea numărului de membri SRF prin: cooptarea ca membri a cadrelor didactice din 

mediul preuniversitar, popularizarea SRF în institute de cercetare și universități; 
- Colaborarea cu organizaţii similare (Societatea Română de Matematică, Asociaţia Generală a 

Inginerilor din România, etc.); 
4. Creşterea vizibilităţii SRF prin: 

- Conferinţe de popularizare susţinute de personalităţi importante din domeniul Fizicii; 
- Sprijinirea activităţilor din învăţământul preuniversitar sau universitar în domeniul Fizicii 

(concursuri, simpozioane, conferinţe, şcoli de vară); 
- Organizarea de manifestări ştiinţifice;  
- Acordarea de premii şi distincţii pentru rezultate deosebite în cercetare şi recunoaşterea 

meritelor în domeniul Fizicii, pentru rezultate ale tinerilor viitori fizicieni (elevi, studenţi) și 
pentru cadrele didactice ce pregătesc elevii şi studenţii ce obţin rezultate meritorii. 
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