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Plan Managerial 

2017-2021 

al candidatului Lect. univ. dr. Marius Ștef 

pentru funcția de Președinte al Secțiunii Fizica Stării Condensate 

 

 

În mod particular Fizica Stării Condensate este unul dintre domeniile de mare 

importanță profesională (prin numărul de cercetători din acest domeniu), economică (ca 

urmare a noilor rezultate obținute) și nu în ultimul rând, socială (societatea fiind una dintre 

beneficiarii dezvoltării acestui domeniu vast al fizicii). Societatea Română de Fizică (SRF), în 

urma ultimei sale reorganizări din anul 2009 și-a redimensionat activitatea prin alegerea unei 

organigrame care să conducă la o mai bună eficientizare a acțiunilor sale prin crearea de 

filiale, sucursale și secțiuni distincte. Efectul obținut a fost unul pozitiv, care a contribuit la 

întărirea comunității fizicienilor din România și înlesnirea dialogului și acțiunilor dintre 

aceștia. Desigur, misiunea SRF de a-și asuma un rol activ în susținerea și promovarea 

intereselor fizicienilor pe plan național și internaționat trebuie continuată și redimensionată 

prin implicarea activă a membrilor acesteia, dar și prin sporirea numărului acestora. 

 

Motivația candidaturii 

 În calitate de membru activ SRF, de Președinte al secțiunii Fizica Stării Condensate în 

mandatul 2013 - 2017 dar și ca cercetător în domeniul Fizicii Stării Condensate am  contribuit 

la popularizarea activităților SRF și aducerea de noi membrii prin mulțimea de activiăți de 

popularizare (conferințe, workshop-uri sau diferite sesiuni de comunicare a științei, Concursul 

Național de Fizică “C-tin Sălceanu”, etc.) a domeniului Fizicii Stării Condensate în rândurile 

elevilor și profesorilor din învățământul preuniversitar, dar și nespecialiștilor din zona de vest 

a țării și nunumai. În acest sens, prima motivație este legată tocmai de această continuitate a 

activităților mele de la nivelul de președinte al acestei secțiuni a SRF. Scăderea constantă a 

interesului pentru fizică în rândul cadrelor didactice din învâțământul preuniversitar, dar și în 

rândul studenților, constituie unul dintre motivele majore pentru care doresc să candidez la 

această funcție în SRF. Intensificarea relațiilor membrilor SRF în general cu mediul 

preuniversitar dar și aducerea de noi membrii care să contribuie activ la sporirea calității 

acțiunilor întreprinse de SRF va fi unul dintre principalele obiective pe care îmi doresc să-l 

realizez din calitatea de președinte al acestei secțiuni.În scopul susținerii activităților din acest 
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domeniul al fizici. Îmi propun, de asemenea, ca prin implicarea mea la acest nivel să contribui 

la încurajarea membrilor societății noastre de a iniția proiecte prin atragerea de fonduri din 

mediul public și privat. 

 

Obiective 

1. Încurajarea membrilor Societăţii Române de Fizică de a participa şi de a iniţia proiecte 

de cercetare  în domeniul Fizicii Stării Condensate şi de a atrage fonduri din mediul 

public și privat pentru susţinerea activităţilor din acest domeniu. 

2. Stimularea acțiunii de popularizarea a rezultatelor obținute din proiecte de cercetare 

prin organizarea de workshop-uri sau sesiuni de comunicare a științei având ca invitați 

membrii marcanți ale SRF. 

3. Promovarea Fizicii în rândul noilor generații de elevi 

4. Colaborarea cu alte societăți similare din țară și trăinătate 

5. Acordarea de premii și distincții cadrelor didactice și elevilor care obțin rezultate 

importante în cadrul unor concursuri sau manifestări științifice. 

6. Cooptarea în SRF a fizicienilor care lucrează în mediul privat în țară și străinătate 

7. Sprijinirea publicării revistelor ISI românești dar și a buletinului lunar al SRF. 

8. Implicarea studenților la acțiunile în acțiunile SRF 

9. Consultarea membrilor SRF în vederea realizării unor proiecte comune la nivel de 

secțiune. 

 

Timișoara, 

01.05.2017 

Lect. univ. dr. Marius Ștef 

 

 

 


