
PLAN MANAGERIAL 

pentru funcţia de secretar al Secțiunii Fizica plasmei, din cadrul Societății Române de Fizică 

 

Ideile și elementele prezentate în acest plan sunt o  continuare a activităților derulate până în 

prezent în funcția de secretar al Filialei Iași din cadrul Societății Române de Fizică.  

Obiectivele principale vizate pentru desfășurarea în condiții normale a activităților specifice 

funcției vizate, sunt: 

- corelarea acțiunilor și asigurarea dialogului cu European Physical Society (EPS), Plasma Physics 

Division; 

- creșterea numărului de membri care aleg această secțiune a SRF și asigurarea unui flux 

constant de informații către toți membrii secțiunii; 

- anunțarea manifestărilor științifice de interes specific pentru comunitate (e.g. ICPIG, 

ESCAMPIG, ISPC, ICPM, EPS, IWEP, PFMC, CPPA etc) și a modalităților prin care unii membri 

pot beneficia de sprijin financiar pentru participare la aceste manifestări științifice; 

- stimularea creșterii numărului de colaborări științifice și didactice între membrii secțiunii; 

încurajarea organizării instituțiilor membrilor în clustere inovative, centrate pe Fizica Plasmei 

și atragerea unor companii, pe baza unor obiective științifice comune, afinități în zona de 

dezvoltare tehnologică și inovare; 

- crearea premiselor unui dialog între instituțiile responsabile pentru materializarea ideilor 

menite să încurajeze comunicarea științei și educația în domeniul științelor și tehnologiei, așa 

cum sunt ele asumate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 

(SN CDI 2020); sprijinirea membrilor secțiunii Fizica plasmei în comunicarea către publicul larg 

a rezultatelor activității de cercetare științifică. 

Secțiunea Fizica plasmei din cadrul Societății Romane de Fizica Filiala Iași se va implica în mod 

constant în crearea și susținerea de politici educaționale sau științifice, pentru ca SRF  să își consolideze 

rolul de cea mai importantă societate națională din domeniul fizicii și rolul de partener de dialog în 

toate problemele aferente învățământului de fizică și a activităților specifice de cercetare dezvoltare. 
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