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PROCES VERBAL 
al Adunării Generale a Societăţii Române de Fizică1

13 septembrie 2008 
 
 Domnul Director General IFIN-HH, Nicolae Victor Zamfir deschide 
şedinţa Adunării Genrale a SRF si şi-a exprimat părerea că CNF2008 a fost 
un succes, dat şi calitatea lucrarilor deosebite situate la nivelul oricărei 
conferinţe internaţionale. 
 Participanţii la CNF: aproximativ 300 (comunitatea de fizicieni este o 
forţă), iar numărul lucrarilor prezentate (oral si poster) peste 250. 
 S-a remarcat prezenţa în număr mare a tinerilor şi nivelul crescut al 
lucrărilor acestora, dar prezenţa la sesiunea specială a tinerilor nu a fost mare. 
 Evident ca au fost şi probleme inerente unei conferinte de o asemenea 
amploare, de exemplu audienţa fragmentată pe sectiuni. S-a făcut propunerea 
ca următoarea conferinţă să fie structurată pe grupe de secţiuni, iar la 4-5 ani 
să aibă loc conferinţa generală la Bucureşti.  
 Deschiderea lucrărilor Conferinţei Naţionale de Fizică a coincis cu 
evenimentele de la CERN-Geneva, astfel ca în Aula Facultăţii de Fizică a 
Universităţii Bucureşti şi-au făcut prezenţa numerosi reprezentanţi ai 
televiziunilor din Români şi din presa scrisă. 
 

..................... 
 
 Domnul Director General a mulţumit pentru efortul depus de Comitetul 
de organizare al CNF. 
 
 Domnul Alexandru Calboreanu, preşedintele Societăţii Române de 
Fizică, a continuat şedinţa  cu premierea copiilor care au participat la 
Olimpiada naţională şi internaţională de fizică. 
 România a primit 28 de medalii şi a ocupat locul 2, după Rusia. 
Statisticile indică că avem un fond naţional excepţional şi există un interes 
deosebit pentru fizică din partea copiilor şi a profesorilor. 
 Domnul profesor Alexandru Jipa, decanul Facultăţii de Fizică, a 
mulţumit tuturor participanţilor, colegilor şi profesorilor, studenţilor care au 
participat şi au ajutat la organizarea acestei conferinţe. 
 Domnul Dafinei a menţionat că la Olimpiadă au participat 90 de ţări, 
iar aurul a fost obţinut de o elevă din România. România a primit inca 3 
medalii de argint si una de bronz. 
 Doamna profesor Delia Davidescu, Centrul de pregătire din Ministerul 
Educaţiei şi Invăţământului i-au fost înmânate diplome pentru aceşti copii: 
Andrada Ianoş, Mihai Vidrighin, Memet Edvin, Alexandru Georgel. 

                                                 
1  /http/www.nipne.ro/cnf2008 ; www.nipne.ro/srf 
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 Dna Davidescu a mulţumit Facultăţii de Fizică care s-a ocupat în mod 
susţinut de pregătirea performantă a  loturilor olimpice de fizică. 
 De asemenea dna Davidescu a menţionat că SRF a iniţiat in urmă cu 11 
ani un acord cu comunitatea ungară, pe baza căruia se organizează un concurs 
cu câteva săptămâni inainte de olimpiadă, test care pune în evidenţă nivelul de 
pregătire al elevilor înainte de concursul final. 
 Domnul profesor Alexandru Jipa acordă diplome de onoare: prof. Radu 
Constantinescu, O. Sima, A. Ioanid, A. Dafinei, I. Toma, St. Antohe, Fl. Uliu, 
M. Sandu, C. Nicolae, M. Băzăvan. 
 Dna Elvira Alexandru, psiholog la clinica Medicover, se ocupă de 
pregătirea psihologică a lotului olimpic, susţinând că managementul stresului 
în condiţii de concurs este o componentă importantă pentru obţinerea 
performanţei. 
 Domnul prof. Al. Jipa a acordat premiile Comitetului de organizare a 
CNF2008: Roxana Zus, M. Husanu  si V. Bercu. 
 Domnul Al. Calboreanu a acordat premiile SRF „Ion Agârbiceanu”: 
premiul I, Marina Rotaru, premiul II, Diana Costinel, premiul III. Cristina 
Raicu, menţiune Daniela Dolha. 
 
 
 Domnul prof. Alexandru Calboreanu a prezentat Raportul Preşedintelui 
Societăţii Române de Fizică, începând cu un scurt istoric al SRF. 
 
 
 
........................ 
 
 
 Domnul prof. Victor Ciupină a menţionat că este un moment de bilanţ 
important în viaţa societăţii de fizică si sunt probleme care să atragă atenţia, in 
special la scăderea interesului (numeric deocamdată) a fizicienilor faţă de 
societate. Cei care sunt in SRF trebuie să atragă pe ceilalţi nehotărâţi, tineri, 
dar si pe cei cu experienţă, fideli societăţii şi să împingă mai departe SRF. 
Atenţia SRF trebuie să fie orientată în sensul contribuţiei la EPS, BPU; s-a 
constatat că Societăţile Balcanice sunt doritoare ca SRF să revină la 
performanţele pe care le-a avut în Balkan Physical Union, pentru că BPU este 
un teren bun pentru manifestarea fizicienilor români. 
 Domnul Ciupină a menţionat că vremurile au fost favorabile dezvoltării 
interesului pentru fizică, iar fizicianul de astăzi este într-o poziţie mai bună 
decât se afla în urmă cu 4, 5, 10 ani. De asemenea este foarte important să ne 
sprijinim pe comunicarea dintre fizicienii din universităţi şi cei din institute. 
 În perioada celor 8 ani în care domnul prof. Al. Calboreanu activează 
ca Preşedinte al SRF, multe din bunele intenţii au fost duse la bun sfârşit. 
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Domnul prof. Ciupină a mulţumit domnului Calboreanu pentru tot ce a făcut 
pentru SRF si a spus că centrul fizicii româneşti este aici. 
 
 Domnul prof. Sever Georgescu din învăţământul preuniversitar remarcă 
că sunt puţin colegi din învăţământul preuniversitar prezenti. Aduce 
mulţumiri domnului Calboreanu, care este bine cunoscut de profesorii 
preuniversitari si care prin modestie, competenţă profesionala a încurajat pe 
cei cu iniţiative. 
 
 Domnul N.V. Zamfir consideră că toţi fizicienii din ţară trebuie să facă 
parte din  Societatea Română de Fizică, pentru că nu există alt for care să 
unească pe toţi fizicienii din ţară, să se treacă de la un nivel individual la o 
colaborare institutională, să devină prezenţi prin activitatea lor, să se 
întărească rândurile la studenţi, profesori preuniversitari, cadre didactice din 
învăţământul universitar, fizicieni pentru constituirea unei societăţi de fizică 
foarte puternice. In mesajul care va fi transmis fizicienilor din ţară, aceştia 
trebuie să fie încurajaţi să se înscrie în SRF. 

Dansul a dat exemplu Societatea Americană de Fizică in care sunt 
cuprinşi absolut toţi fizicienii. 

Domnul prof. Gh. Căta-Danila a apreciat conducerea SRF care a reuşit 
să menţină ideea de societate. SRF-ul ar trebui să furnizeze în continuare acel 
element care dă coerenţă ideilor din învăţământul preuniversitar, universitar si 
din cercetare. El a spus că forţa unei societăţi este dată şi de numărul 
membrilor ei.   
 
 Domnul Dan Grecu a spus ca organizarea conferinţei a fost destul de 
dificilă si din cauza nerespectării termenelor de trimitere a lucrărilor de către 
autori. 
 In ceea ce priveşte alegerea noii conduceri a SRF, trebuie făcută o 
scrisoare deschisă către întreaga comunitate de fizicieni din România, prin 
care să fie invitaţi să se înscrie în societate. De asemenea trebuie stabilit un 
calendar precis pentru etapele succesive alegerii conducerii SRF. El a spus că 
nu va candida pentru un nou mandat în consiliu. 
 
 Domnul Al. Jipa a reamintit că în 1990 se „înfiinţase” ideea de junior 
pentru studenţi, idee care ar trebui reactivată şi un număr mare de tineri să 
facă parte din această „categorie”, astfel aceştia putand fi mai aproape de 
societate. 
A propus o durată mai lungă pentru Conferinţa generală, iar lucrările 
prezentate să fie publicate într-un proceedings adevărat, iar Revistele 
româneşti de fizică să le publice. Posterele bune să fie publicate în revistele 
satelit, astfel interesul si valoarea acestora ar creşte. 
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 Doamna Maria Dinescu a propus ca  în viitor activităţi de genul 
conferinţe, workshopuri, simpozioane să aibă loc în timpul anului universitar 
pentru a putea participa şi studenţii în număr mare. 
 Domnul prof. Iancu Iova a apreciat că lucrările ştiinţifice prezentate la 
conferinţă să fie valorificate în revistele româneşti de fizică care deja sunt 
cotate ISI. 
 Domnul prof. I.M. Popescu  a considerat că trebuie să se intervină în 
modul de organizare al SRF, căreia trebuie să i se asigure o infrastructură care 
să unească membrii societăţii. Trebuie să aibă un personal care să pună în 
aplicare măsurile luate şi să asigure legătura cu fizicienii din întreaga ţară. A 
amintit „Curierul de Fizică” care prezintă un deosebit interes pentru oamenii 
de ştiinţă. 
 Domnul Al. Calboreanu, la întrebarea „Cum vede societatea peste 5 
ani, daca va îngloba toată suflarea fizicii din Bucureşti şi din ţară”, a apreciat 
potenţialul uriaş din Facultatea de Fizică, institutele de pe platforma Magurele 
si din ţară, că trebuie făcut un apel către fizicieni, dar că înscrierea în SRF 
rămâne o acţiune opţională.  
 Domnul AL. Calboreanu a reamintit rolul important pe care l-a avut 
Curierul de Fizică, care s-a „născut” odată cu Societatea Română de Fizică. 
Ideea era ca în 8-10 numere pe an să se facă câte o prezentare a secţiilor 
institutelor şi universităţilor din ţară. Pe parcurs s-au îngreunat lucrurile, 
deoarece oamenii au început să scrie din ce in ce mai greu, Curierul de Fizică 
a intrat la Fundaţia Horia Hulubei. Ar trebui ca această revistă să revină în 
coordonarea Consiliului Societăţii Române de Fizică. 
 
 Raportul Preşedintelui Societăţii Române de Fizică a fost validat în 
unanimitate şi cu consideraţii deosebite. Actualul Consiliu SRF rămîne în 
funcţie pînă la încheierea, validarea şi confirmarea noilor alegeri conform 
procedurilor adoptate. 
 
Domnul Zamfir cere clarificări privind desfăşuraea alegerilor. 
 
 Domnul Al. Calboreanu a specificat că în Consiliul SRF sunt 21 de 
persoane, dar numai 8-9 persoane au lucrat efectiv. Menţionează buna 
colaborare cu cei din conducerea Consiliului SRF (domnul Dan Grecu), cu 
colegii de la Universitatea Politehnica Bucuresti (domnul Dan Iordache, 
domnul I.M. Popescu), cu cei din conducerea filialelor şi a subfilialelor 
(domnul Victor Ciupina de la Universitatea Ovidius din Constanta, cu domnul 
Gh. Popa de la Universitatea Al.I.Cuza Iasi) şi cu domnul Mircea Morariu, 
INCDFM. 
 Domnul Al. Calboreanu informează că, prin amabilitatea IFIN-HH, 
site-ul conferinţei va rămîne deschis pînă la încheierea alegerilor. De 
asemenea site-ul SRF va trebui să fie actualizat.  
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In continuare Domnul Calboreanu se referă la modalitatea desfăşurării 
alegerilor pentru noul Consiliu SRF. 
 
 Pregătirea alegerilor pentru un nou Consiliu.  
 Conform Statutului, fiecare membru al Societăţii Române de Fizică 
trebuie să voteze şi are dreptul de a fi ales. În urma discuţiilor pe care le-a 
avut cu membrii ai consiliului şi alţi membrii SRF s-a propus ca să fie urmată 
procedura ultimelor alegeri care au asigurat secretul şi universalitatea lor. 
 Pe site-ul CNF2008 vor fi puse propunerile şi fiecare candidat trebuie 
să aibă pe site un Curriculum Vitae si o scurtă declaraţie despre cum vede el 
contribuţia sa în cadrul societăţii.  
 Propunerile pot fi făcute în nume colectiv (filială, divizie, centru 
universitar, institut, etc.), sau în nume personal. 
 Propunerile vor fi trimise la secretariatul SRF (M.Oancea)  pentru a fi 
popularizate pe site şi pentru informarea membrilor. După o perioadă  de două 
săptămîni, în urma analizei sugestiilor primite se vor alcătui buletinele de vot 
care se vor distribui filialelor. Din punct de vedere tehnic această operaţie va 
fi făcută de biroul executiv SRF şi secretariatul societăţii. UN COMITET 
NEUTRU DE NUMĂRARE ŞI VALIDARE (CNNV) a votului va 
supraveghea corectitudinea acţiunilor. Fiecare buletin de vot va fi marcat de 
ştampila SRF şi semnat de un membru CNNV desmnat. 
 Cât de mare va fi Consiliul Societăţii? Domnul Calboreanu propune 9 
membrii. 
 Prin statut din Consiliul Naţional fac parte automat şi preşedinţii 
filialelor şi preşedinţii pe divizii.  
 Se va alcătui un buletin de vot, iar buletinele se distribuie tuturor 
membrilor prin filiale într-un plic, iar persoana trebuie să lase pe buletin un 
număr de 9 persoane, să indice opţiunea pentru preşedinte, vicepreşedinte şi 
secretar general. Buletinul de vot se închide într-un plic fără adresă (plic 1). 
Acesta se introduce într-un al doilea plic (plicul 2) împreună cu un cupon 
nominal pentru evidenţa expeditorului. Plicul exterior (2) se adresează 
secretariatului SRF (M. OANCEA) cu menţiunea VOT CONSILIU SRF. 
Plicurile primite se depozitează în seiful secretarei SRF şi vor fi înmînate 
CNNV la sfîrşitul perioadei de primire a voturilor. 
 Cine va avea cele mai multe voturi pentru funcţia de preşedinte va fi 
ales preşedinte. Următorul care va primi cele mai multe voturi ca 
vicepreşedinte (plus preşedinte) va fi vice-preşedinte şi similar pentru secretar 
general (p+vp+sg). 
 Cei aleşi trebuie să asigure o distribuţie regională echitabilă adică 
proporţional cu numărul de membrii pe fiecare filială. Votul este acordat de 
toţi membii indiferent de filiale, dar departajarea se face după numărul de 
locuri eligibile pentru fiecare filială la data alegerilor.  
 CNNV este convocat în plen (inclusiv cei din provincie) la o dată 
agreată, pentru analiza votului.  
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 CNNV are următoarele atribuţii: 
• verifică dacă plicurile nu au fost deschise şi decide asupra valabilităţii 

votului respectiv. Plicurile respinse se grupează separat fără a se 
interveni la plicul 1. 

• deschide toate plicurile şi grupează plicurile interioare (1) cu buletinul 
de vot şi, separat, cupoanele nominale. 

• deschide plicurile interioare (1) şi colectează buletinele de vot 
• verifică dacă buletinele poartă ştampila şi smnătura autorizată 
• fără a altera conţinutul, adăugiri sau ştersături se contabilizează 

buletinele. Se întocmeşte lista candidaţilor în ordinea numărului de 
voturi acordate (lista 1). 

• se listează candidaţii în ordinea numărului de voturi pe filiale (lista 2) 
•  pentru fiecare filială se selectează candidaţii cu cel mai mare număr de 

voturi, în ordine descrescătoare,  pînă la baremul fixat pentru fiecare 
filială. Aceştia sunt propuşi pentru validare. 

• se listează în ordine numărul de voturi pentru preşedinte, vice-
preşedinte şi secretar general conform algoritmului de mai sus. (lista 3) 
Candidaţii cu cel mai mare număr de voturi respective se propun pentru 
validare 

• CNNV întocmesc Documentul de Validare a Alegerilor pentru 
Consiliul SRF care va conţine: 

- numărul de voturi primite la secretariat 
- numărul de voturi valide 
- numărul de voturi respinse (motive) 
- lista candidaţilor aleşi (9 candidaţi )  
- lista candidaţilor aleşi ca P, VP şi SG 
- anexa - lista candidaţilor în ordinea numărului de voturi (lista 1) 
- semnăturile tuturor membrilor CNNV de confirmare a validităţii 

alegerilor. Eventuale dezacorduri trebuie făcute public şi 
motivate.  

- Validarea alegerilor trebuie să fie clară şi unanimă. 
 

Procesul Verbal al numărării şi validării alegerilor pentru consiliul SRF, se 
întocmeşte de secretariatul SRF şi devine document legal, oficial. 
Buletinele de vot sunt colectate de secretariatul SRF şi devin documente de 
arhivă, accesibile membrilor, conform legislaţiei în vigoare. 
 S-a propus un număr de 9 membri pentru acest Consiliu. Baremul 
pentru fiecare filială se va comunica prin internet.  
 
O adunare lărgită a Consiliului în funcţie şi a Consiliului nou ales va constitui 
forma oficială de confirmare provizorie şi funcţionare a noului consiliu ales 
pînî la confirmarea în plen de Adunarea Generală. Se propune ca termen a 
adunării lărgite - 15 martie 2009. 
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 Domnul Gh. Căta-Danil a menţionat că procedura de alegere este foarte 
bună, corectă şi democratică. 
 
Termenul de depunere a candidaturilor trebuie să fie legat de o extensie 
pentru înscrieri în SRF. S-a propus data de 30 noiembrie. 
 
 Propuneri pentru COMITETUL NEUTRU DE NUMĂRARE ŞI 
VALIDARE a votului (CNNV): 
 Dan Grecu, I.M. Popescu, M. Drăguşin (propunere Domnul Zamfir), 
Iancu Iova (prop. Prof. Căta), Enulescu Alexandru, Prof. Radu Constantinescu 
– Craiova (Prop. A. Calboreanu), Prof. M. Girtu (prop. Prof. Ciupina), un 
delegat Cluj, un delegat Iasi. 
  
 Apelul Preşedintelui SRF, dl. Alexandru Calboreanu, către fizicieni 
pentru întărirea rândurilor societăţii (ex. Vizite în institute de cercetare, 
instituţii de învăţământ universitar şi preuniversitar) va fi editat pe site-ul 
conferintei si distribuit in Institute, Facultăţi şi alte instituţii. De asemenea 
acesta va fii făcut în diverse vizite personale. 
 
 Încheierea Conferinţei Naţionale de Fizică şi a Adunării generale a 
Societăţii Române de Fizică. 
 
Întocmit azi 15.09.2008 
Margareta Oancea 
Aurora Aniţoaie 
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