
ŞEDINŢA DE LUCRU CNOA 
15 decembrie 2008 

Ordinea de zi: 
1.   Validarea listei de candidaţi propuşi pentru Consiliul SRF 
2. Discutarea următoarelor acţiuni ale CNOA 

 
Participanţi: 
DRAGUŞIN Mitică (B)  dragusin@nipne.ro; 0740305139 
ENULESCU Alexandru (B)  enulescu@tandem.nipne.ro 
ROTARU Petre (Craiova)  protaru@central.ucv.ro 
POPESCU M. Ion (B)   imp@physics.pub.ro 
GRECU DAN    dgrecu@theory.nipne.ro 
IOVA Iancu (B)   0214605753 
 

La punctul 1 de la Ordinea de zi, Dl Dr. Drăguşin a prezentat lista candidaţilor care 
au transmis documentele solicitate (Accept, Plan managerial şi CV) pentru funcţia cea mai 
înaltă pentru care şi-au dat acceptul în scris. 
 

CNOA a validat lista prezentată în continuare. Această listă va fi înscrisă pe 
buletinele de vot şi alegătorii vor vota cel mult 9 poziţii, celelalte fiind tăiate cu o linie 
orizontală (pe verso buletinului se găsesc informaţii utile pentru vot). Pentru mai multe 
detalii vă rugăm să consultaţi Regulamentul de desfăşurare al alegerilor şi calendarul de 
desfăşurare al acestora de pe pagina SRF: www.srfizica.ro 

 
 

Listă validată, în ordine alfabetică şi pe funcţii, a candidaţilor pentru Consiliul SRF, cu 
opţiunea fiecărui candidat pe funcţia pe care au fost propuşi şi au acceptat să 

candideze 
  

Nicolae Victor ZAMFIR - preşedinte 
 
Emil BURZO   - vicepreşedinte 
Ovidiu CĂLŢUN  - vicepreşedinte 
 
Radu CONSTANTINESCU - secretar general 
Niculae N. PUŞCAŞ  - secretar general 
Ioan BICA   - membru 
Gheorghe CĂTA-DANIL - membru 
Victor CIUPINĂ  - membru 
Corneliu Bazil CIZMAŞ - membru 
Grigore DAMIAN  - membru 
Antoaneta ENE  - membru 
Petre ILIE                             - membru 
Alexandru JIPA  - membru    
Viorel POP   - membru 
Ion V. POPESCU  - membru 
Valer TOŞA   - membru 

 
 Persoanele din prezenta listă au acceptat să candideze pentru Consiliul SRF, 
prezentând documentele solicitate de CNOA (acceptul şi planul managerial pentru funcţia 
propusă, precum şi CV). Documentele respective vă invităm să le consultaţi pe  
pagina de internet a SRF: www.srfizica.ro. De asemenea, aici puteţi găsi şi mesajele 
de mulţumire şi refuz de acceptare a propunerilor făcute. 



 
La punctul 2 de la Ordinea de zi s-a stabilit ca plicurile cu buletinele de vot să fie 

transmise prin poşta membrilor SRF în perioada următoare, astfel încât procesul de votare să 
se încheie la 27 februarie 2009,  pe data de 02 martie 2009, ora 10.00, CNOA să analizeze 
voturile primite, să desigileze, să numere şi să valideze alegerile. Confirmarea Consiliului 
SRF va avea loc luni, 16 martie 2009, ora 12.00, în Adunarea lărgită a SRF. 
 
Pentru conformitate 
 
Dr. Mitică Drăguşin - Preşedinte CNOA 
 
 


