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PROGRAM MANAGERIAL 

pentru funcția de 

PREȘEDINTE SUCURSALA CRAIOVA A SOCIETĂȚII ROMÂNE DE FIZICĂ 

 

Subsemnatul Silviu Constantin Săraru îmi exprim interesul pentru a candida la funcția de președinte al 

sucursalei Craiova a SRF, calitate în care îmi propun să acționez pentru următoarele: 

 

- Promovarea educației în domeniul fizicii și formarea unor viitori specialiști în acest domeniu.  

- Menținerea unor legături strânse cu celelalte structuri din cadrul SRF: filiale, sucursale sau secțiuni. 

- Extiderea numărului de membri astfel încât să constituim la Craiova o filială SRF.  

- Atragerea catre SRF a unor fizicieni din județele învecinate care să fie astfel prezente în SRF.  

- Eficientizarea procedurilor de colectare a fondurilor obtinute din cotizatii (multi membrii nu achita 

cotizatiile datorita eforturilor suplimentare pe care trebuie sa le faca pentru aceata) 

- Atragerea de fonduri suplimentare prin sponsorizari 

- Initierea de aplicatii sub egida SRF  la programe nationale si  internationale, la granturi oferite prin 

programe de fonduri structurale sau la alte surse de finanțare. 

- Crearea unui site web al sucursalei SRF cu informații despre activitatea fizicienilor din Oltenia.  

- Stimularea organizării sub egida SRF a cât mai multor conferinț și manifestări științifice.  

- Instituirea unor concursuri de creativitate științifică și a unor premii adresate tinerilor din regiune 

pasionați de studiul fizicii.  

- Implicarea in actiuni concrete de susținere a învățământului de fizică la nivel preuniversitar, inclusiv 

prin menținerea în programele școlare a unui număr adecvat de ore la disciplina fizică.  

- Susținerea unor concursuri de fizică destinate elevilor,care să crească gradul de educație științifică a 

acestora.  

- Promovarea în rândul tinerilor absolvenți a infrastructurilor majore de cercetare, precum programul 

ELI.  

- Inițierea și organizarea în cadrul sucursalei a unor acțiuni de impact public precum festivaluri ale 

fizicii, muzee ale științei, etc. 

- Participarea la toate acțiunile SRF în domeniul cooperării internaționale, inclusiv cele sub egida EPS.  
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