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Partea I-a:  Contextul general sub care imi voi desfasura activitatea 

 

Ca membru in Biroul Consiliului SRF voi intelege sa actionez plecand de la rolul si importanta aceastei 

societati pentru comunitatea fizicienilor din Romania. Astfel, voi avea permanent in vedere ca, in 

conformitate cu statutul sau:  

- SRF trebuie sa reprezinte interesele profesionale ale membrilor sai pe langa structurile administrative, 

juridice si legislative din Romania . 

- SRF este un factor dinamic in sustinerea unei gandiri libere si creative, in dezvoltarea unor structuri 

care sa intareasca rolul stiintei in societate. 

- SRF trebuie sa promoveze politici de respectare a drepturilor omului, de utilizare in scopuri pasnice a 

rezultatelor obtinute in cercetarea stiintifica , de protectie si conservare a mediului 

- SRF trebuie sa actioneze pentru mentinerea unor legaturi stranse cu alte societati profesionale, cu 

institutii de educatie si de cercetare, cu oameni de stiinta si savanti pentru promovarea valorilor 

stiintifice autentice si a rezultatelor de exceptie care pot sa contribue in mod real la dezvoltarea 

cunoasterii umane. 

 

Partea a II-a:  Activitati concrete pe care imi propun sa le initiez si sa le sustin 

 

* Activitati care vizeaza marirea numarului de membrii si de filiale.  

- Extiderea numarului de membrii, in special prin cooptarea profesorilor de fizica din invatamantul 

preuniversitar; 

- Atragerea catre SRF a unor fizicieni din diaspora.  

* Activitati care vizeaza cresterea resurselor financiare ale SRF. 

- Continuarea initiativelor de a aplica sub egida SRF la programe nationale si  internationale, la granturi 

oferite prin programe de fonduri structurale sau la alte surse de finantare la care societatile profesionale 

sunt eligibile.  

* Cresterea vizibilitatii SRF si a gradului ei de acceptare de catre comunitatea fizicienilor din 

Romania ca principal forum de organizare si gestionare a activitatilor de cercetare si de formare 

in domeniul Fizicii.  

- Stimularea organizatorilor de conferinte din Romania de a le organiza sub egida SRF (spre exemplu 

prin sprijin in editarea proceedings) 

- Initierea unor sponsorizari pentru evenimente sau manifestari, sponsorizari acordate pe baza de 

competitie) 

- Instituirea unor concursuri de creativitate stiintifica si a unor premii SRF, deschise inclusiv pentru 

tineri fizicieni din tari mai putin dezvoltate sau cu probleme in finantarea cercetarii stiintifice. 

* Actiuni care sa promoveze rolul si importanta fizicii in societate. 

-  Elaborarea sub egida SRF a unor documente de politica a stiintei, a unor strategii care sa vizeze 

masuri de crestere a bugetului alocat pentru activitatile de cercetare sau de productie in domeniul 

fizicii;  

- Implicarea in actiuni de sustinere a invatamantului de fizica la toate nivelurile, sustinerea fizicii ca 

obiect de invatamant in programele scolare preuniversitare;   



- Sustinerea in continuare a unor manifestari si concursuri de fizica destinate elevilor; 

- Initierea unui studiu care sa vizeze situatia absorbtiei fizicienilor pe piata muncii din Romania si sa 

identifice noi oportunitati ocupationale. Interventia pentru includerea in Cadrul National al Calificarilor 

(CNC) aflat in curs de elaborare a unor ocupatii noi accesibile fizicienilor, cu impact pe piata muncii 

(de ex: optometrist, auditor energetic, econofizician, etc.). 

* Actiuni care vor stimula valoarea si rezultatele de varf in domeniul Fizicii. 

- SRF trebuie sa aiba in centrul activitatilor ei pe cei mai performanti fizicieni romani si, in acest sens, 

trebuie sa promoveze programe de cercetare fundamentala si aplicata, precum si sisteme de evaluare a 

calitatii cercetarii; 

- SRF trebuie sa sustina in continuare revistele romanesti de fizica cotate ISI si sa stimuleze activitatea 

publicistica a membrilor ei la aceste reviste.  

* Actiuni care stimuleaza pasiunea pentru fizica si dorinta tinerilor de a studia fizica. 

- Initierea si organizarea cu ajutorul filialelor interesate a unor actiuni de impact public precum 

festivaluri ale fizicii,  muzee ale stiintei, orase ale stiintei, forum al stiintei, etc.). 

- Popularizarea larga dar la standarde profesionale inalte, a stiintelor fizice prin intermediul unor reviste 

specializate, conferinte, simpozioane, si a altor mijloace mass-media. 

- Acordarea pentru tineri a unor stimulente, granturi de mobilitate, stipendii de cercetare. 

- Atragerea, gestionarea si sustinerea unor programe de mobilitate pentru studenti, de tipul programului 

EMSPS initiat de EPS (se acorda burse de mobilitate in Europa pentru studentii fizicieni). 

* Actiuni de cooperare internationala. 

- SRF trebuie sa dezvolte cat mai multe si mai stranse cooperari cu comunitatea stiintifica 

internationala, cu societati similare din intrega lume, in mod special cu EPS sau BPU; 

- SRF trebuie sa organizeze evenimente stiintifice speciale si sa editeze volume care sa promoveze la 

nivel international  realizari importante sau personalitati marcante ale fizicii romanesti. 
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