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Sucursala Constanța a SRF este o structură teritorială a SRF cu conducere proprie, dar fără 

personalitate juridică, fără un buget şi patrimoniu proprii.  Structural, sucursala face parte din Filiala 

București a SRF.  

Pornind de la misiunea asumată de SRF, de a milita pentru recunoașterea rolului Fizicii în viața 

societății din România și de a promova colaborările naționale și internaționale ale fizicienilor români, propun 

pentru Sucursala Constanța a SRF următoarele obiective, centrate pe ideea de a răspunde mai bine nevoilor 

de reprezentare, promovare și apărare a intereselor comunității fizicienilor din Constanța/Dobrogea. 

Obiectivul 1: Comunicarea internă:  

Îmbunătățirea comunicării între membri, între aceștia și secțiuni sau/și conducerea SRF.  

 Comunicarea prin intermediul poștei electronice, folosind adresa srf_constanta@gmail.com.  Este 

de dorit crearea unui forum de discuții prin intermediul căruia membrii SRF să poată schimba cu 

ușurință opinii și informații/documente despre temele de interes. 

 SRF Constanța are o pagină web elaborată și menținută de prof. Valerica Baban la 

http://www.quarq.ro/srf_cta/index.php.  Informațiile cuprinse în pagină sunt încă limitate însă, 

prin implicarea membrilor societății ele vor putea fi îmbogățite atât din punct de vedere al 

conținutului cât și al prezentării.  Este de dorit crearea unor conturi de „social media”, pentru a 

crește vizibilitatea asociației și a activității membrilor ei. 

Obiectivul 2: Popularizarea fizicii:  

Informarea publicului larg legat de diverse aspecte de interes general ce privesc fizica (încălzirea 

globală, securitate în exploatarea energiei nucleare, cutremure, etc.) prin pagini web, apariții în mass 

media, etc. 

Obiectivul 3: Elevii 

 Servicii de informare și consiliere educațională; 

 Servicii de informare și consiliere profesională; 

 Organizarea de concursuri și acordarea de premii; 

 Organizarea serii fizicianului; 

 Organizarea de seminarii de popularizare a fizicii; 

Obiectivul 4: Profesorii din preuniversitar 

 Organizarea de programe de formare profesională; 

 Organizarea de concursuri și acordarea de premii; 

 Sprijin în domeniul reformei curriculare la nivel preuniversitar; 
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 Organizarea de manifestări științifice; 

 Asigurarea schimbului de bune practici la nivel de curriculum preuniversitar; 

 Consultanta și sprijin pentru participarea în proiecte naționale și internaționale; 

 Sprijin și lobby pe lângă Ministerul Educației, Inspectoratele Școlare, Institutul pentru Științele 

Educației, etc. 

 Sprijin prin acțiuni la nivel preuniversitar cu alte societăți profesionale echivalente; 

 Implicarea în comisiile de specialitate de fizică pentru a veghea la respectarea standardelor 

profesionale, etice și deontologice; 

Obiectivul 4: Sustin integral Planul managerial al Presedintelui Sucursalei Constanța a SRF  
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