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

personalitate juridică, fără un buget şi patrimoniu proprii. Conform Statutului: “scopul principal al SRF este 

acela de a milita pentru recunoaşterea rolulului Fizicii în viaţa societăţii din România şi de a promova 

colaborările naţionale şi internaţionale ale fizicienilor români. SRF reprezintă interesele profesionale ale 

comunităţii fizicienilor din România.”  

Pornind de la această misiune asumată, propunem pentru Sucursala Constanţa a SRF următoarele 

obiective, centrate pe ideea de a răspunde mai bine nevoilor de reprezentare, promovare și apărare a 

intereselor comunității fizicienilor din Constanţa/Dobrogea.  

Obiectivul 1: Popularizarea fizicii:  

Informarea publicului larg legat de diverse aspecte de interes general ce privesc fizica prin pagini 

web, apariţii în mass media, etc.  

Obiectivul 2: Elevii şi studenţii  

• Servicii de informare şi consiliere educaţională;  

• Servicii de informare şi consiliere profesională;  

• Organizarea de concursuri şi acordarea de premii;  

• Organizarea serii fizicianului;  

• Organizarea de seminarii de popularizare a fizicii;  

Obiectivul 3: Profesorii din preuniversitar  

• Organizarea de programe de formare profesională;  

• Organizarea de concursuri şi acordarea de premii; 

• Sprijin în domeniul reformei curriculare la nivel preuniversitar;  

• Organizarea de manifestări ştiinţifice;  

• Asigurarea schimbului de bune practici la nivel de curriculum preuniversitar;  



• Consultanţă şi sprijin pentru participarea în proiecte naţionale şi internaţionale;  

• Sprijin şi lobby pe lângă Ministerul Educaţiei, Inspectoratele Şcolare, Institutul pentru Ştiinţele 

Educaţiei, etc.  

• Sprijin prin acţiuni la nivel preuniversitar cu alte societăţi profesionale echivalente;  

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

profesionale, etice și deontologice;  

Obiectivul 4: Profesorii din universitar şi cercetătorii ştiinţifici  

• Organizarea de şcoli/cursuri pentru perfecţionare profesională;  

• Organizarea de concursuri şi acordarea de premii;  

• Sprijin în domeniul reformei curriculare la nivel universitar;  

• Organizarea de manifestări ştiinţifice;  

• Asigurarea schimbului de bune practici la nivel de curriculum universitar;  

• Consultanţă şi sprijin pentru participarea în proiecte naţionale şi internaţionale;  

• Sprijin şi lobby pe lângă Ministerul Educaţiei, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, 

etc.  

• Implicarea în creșterea calității și corecta gestionare a programelor de sprijinire a cercetării 

științifice de fizică;  

• Facilitarea relațiilor de parteneriat dintre institutele de cercetare și universitățile romănești;  

• Implicarea în activitățile de identificare a direcțiilor de evoluție a învățământului de fizică la nivel 

național, european și internațional;  

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

profesionale, etice și deontologice;  

• Sprijinirea departamentelor de fizică prin furnizarea de cunoştinţe şi bune practici în educaţie.  

Obiectivul 5: Fizicienii din industrie  

• Organizarea de cursuri de perfecţionare profesională;  

• Organizarea de concursuri şi acordarea de premii;  

• Consultanţă şi sprijin pentru participarea în proiecte naţionale şi internaţionale;  

• Sprijin şi lobby pe lângă autorităţi;  

• Facilitarea relațiilor de parteneriat dintre institutele de cercetare, universități şi agenţii economici;  

Obiectivul 6: Management  

• Îmbunătățirea evidenței membrilor folosind sistem electronic de achitare a cotizației SRF;  

• Consultarea largă a membrilor cu privire la problemele asociaţiei;  

• Organizarea de întâlniri anuale a membrilor sucursalei cu ocazia unor conferințe naționale și 

internaționale;  

• Asigurarea unei atmosfere de lucru bazată pe încredere, comunicare, echilibru și transparență.  
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