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Principalul scop al SRF este de a contribui la creşterea rolulului Fizicii în viaţa 

economică şi socială din România şi la promovarea unor noi oportunităţi de colaborare 

naţională şi internaţională destinate membrilor acestei asociaţii profesionale. Nevoia de 

activitate corelată, de strângere a relaţiilor şi de cunoaştere reciprocă a membrilor comunităţii 

fizicienilor rezumă în câteva cuvinte intenţia principală a prezentei candidaturi. 

Bazându-mă pe experienţa acumulată ca Preşedinte al Societații Române de Biofizică 

Pură și Aplicată (2009 – 2013) şi Reprezentant al Romaniei la EBSA (European Biophysical 

Societie’s Association, 2009 – 2013) respectiv ca Preşedinte al Secțiunii: „Biofizică și Fizică 

Medicală” a Societății Romane de Fizică (2009 – 2017), propun un Plan Managerial axat pe 4 

direcţii de acţiune: 

I. Creşterea impactului Fizicii asupra dezvoltării socio-economice a României. 

1. Creşterea calităţii invăţământului de Fizică şi a capacităţii membrilor SRF de a efectua 

activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniu; 

2. Creşterea eficienţei activităţilor CDI şi obţinerea de fonduri financiare sporite care să 

permită crearea de noi locuri de munca în cercetare; 

3. Crearea unor facilităţi moderne pentru atragerea, instruirea şi formarea tinerilor 

cercetători într-un domeniu de vârf din ştiinta şi tehnologia contemporană; 

4. Reîntoarcerea în tară a cercetătorilor cu înaltă specializare care lucrează în prezent în 

străinătate. 

II. Asigurarea calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică, eficientizarea ei şi asigurarea 

unei dezvoltări predictibile şi sustenabile. 

1. Creşterea calităţii producţiei ştiinţifice şi focalizarea pe rezultate concrete ale 

cercetării ştiinţifice folosind criteriile: 

i. publicaţii în reviste cotate ISI-Web of Science, considerate ca standarde de 

performanţă obligatorii pentru cercetători; 

ii. brevete de invenţie, naţionale sau europene, considerate ca indicatori superiori de 

performanţă în cercetarea aplicativă şi dezvoltarea tehnologică; 

iii. produse (inclusive de tip software), tehnologii, prototipuri, modele experimentale, 

metode noi, etc.; 

iv. cărţi publicate în edituri internaţionale de prestigiu, 

v. număr citări ISI ale lucrărilor; 

vi. publicaţii naţionale (articole/cărţi), publicaţii internaţionale non ISI, participări la 

conferinţe şi/sau publicaţii în volumele acestora; 



2. Cresterea calităţii proiectelor depuse la competiţiile naţionale şi internaţionale; 

3. Creşterea importanţei cercetării aplicative, adresată agenţilor economici; 

4. Dezvoltarea cercetărilor inter- şi trans-disciplinare, identificarea şi dezvoltarea ideilor 

inovatoare care sprijină dezvoltarea durabilă; 

5. Acreditarea unor metode moderne de analiză compatibile cu sistemele de certificare a 

calităţii la nivel european; 

6. Adaptarea continuă a strategiilor pe termen scurt şi mediu la programele naţionale şi 

europene, un raspuns flexibil la provocările pieţei cercetării şi o preocupare 

permanenta pentru minimizarea riscurilor; 

7. Modernizarea continuă a laboratoarelor şi mentinerea lor la un nivel european; 

8. Accesul cât mai larg la informaţia ştiinţifică. 

III. Integrarea cercetării ştiinţifice de Fizică la nivel naţional, european şi internaţional. 

1. Derularea activităţilor de cercetare în parteneriat, pe bază de Proiecte finanţate prin 

Programe naţionale (Programul PN III, Programul Nucleu, Programul Operaţional 

Competitivitate, Programele ELI-RO, EURATO-RO, CERN-RO, CEA-RO, JINR-

RO, Programe sectoriale si/sau regionale, etc.) şi Internaţionale (Programul 

HORIZON 2020, CERN, Programul "Cercetare în Sectoare Prioritare" finanţat prin 

Mecanismul Financiar SEE, M-ERA.NET, Programele de cooperare bilaterală, acţiuni 

de tip COST, etc.); 

2. Dezvoltarea activităţilor de cercetare pe bază de contracte cu mediul economic; 

3. Iniţierea de consorţii interne şi internaţionale şi dezvoltarea diverselor forme de 

participare/colaborare la cercetarea ştiinţifică internaţională; 

4. Strângerea relaţiilor cu alte Societăţî naţionale de fizică din ţările membre UE şi 

participarea activă la activităţile European Physical Society (EPS). 

IV. Creşterea vizibilităţii şi recunoaşterii naţionale şi internaţionale a cercetării 

ştiinţifice efectuate de membrii SRF  

1. Îmbunătăţirea producţiei ştiinţifice în publicaţiile din fluxul principal de cunoaştere; 

2. Creşterea numărului de modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, 

prototipuri, proceduri, metode si metodologii, realizate în cadrul programelor 

naţionale sau contractate de diversi beneficiari; 

3. Creşterea numărului de produse, tehnologii, studii, servicii, brevete de invenţie; 

4. Publicarea de cărţi în edituri naţionale/internaţionale de prestigiu; 

5. Organizarea de workshop-uri, simpozioane şi Conferinte în domeniul de competenţă al 

SRF. 
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