
 

 

 

asupra ac

Sucursala Constanţa a SRF este o structură teritorială a SRF 
personalitate juridică, fără un buget şi patrimoniu proprii
martie 2010, în urma modificării Statutului SRF, 
urmare a validării prin vot electronic de către SRF. 
desfăşurată încă înainte de constituirea SRF ca o asociaţie profesională cu personalitate juridică în 
1990, ca subfilială arondată filialei Bucureşti a SRF.  

Numărul de membri a evoluat de la mai puţin de 1
Generală din 24 noiembrie 2008
numărul de membri plătitori este mai mic, fluctuând în jurul valorii de 30
fizicieni ce activează în universităţi şi instituţii de cercetare (circa 1/3), în învăţământul 
preuniversitar (peste 1/2) precum şi în diverse sectoare ale economiei locale. 

În urma alegerilor interne desfăşurate la 
asigurată de un birou de conducere format din: 

1. Preşednite   - Prof. univ. dr. 
2. Vicepreşedinte  - Prof. univ. dr. 
3. Secretar   - Prof. dr. Narciza Topor

La aceeaşi adunare generală a sucursalei au fost stabilite şi următoarele responsabilităţi:

1. responsabil curriculum preuniversitar 
2. responsabil curriculum universitar  
3. responsabil organizare concursuri scolare 
4. responsabil pagina web si publicatii electronice 
5. responsabil activitatea de cercetare stiintifica 
6. responsabil proiecte   
7. responsabil relatii internationale 
8. responsabil metodica predarii fizicii 
9. responsabil centru de excelenta
       la nivel preuniversitar şi responsabil cu publicaţia SRF 
10. responsabil dezvoltare in teritoriu 
11. trezorier     

Societatea Română de Fizică
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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.  Sucursala Constanţa 

2010, în urma modificării Statutului SRF, prin voinţa liber exprimată a membrilor săi şi 
ării prin vot electronic de către SRF.  Sucursala Constanţa 

constituirea SRF ca o asociaţie profesională cu personalitate juridică în 
1990, ca subfilială arondată filialei Bucureşti a SRF.   

i a evoluat de la mai puţin de 10, înainte de 2008
24 noiembrie 2008 şi a atins un maxim de 85 la sfârşitul anului 2010

numărul de membri plătitori este mai mic, fluctuând în jurul valorii de 30.  Membrii sucur
fizicieni ce activează în universităţi şi instituţii de cercetare (circa 1/3), în învăţământul 
preuniversitar (peste 1/2) precum şi în diverse sectoare ale economiei locale.  

În urma alegerilor interne desfăşurate la 12 aprilie 2010 conducerea
asigurată de un birou de conducere format din:  

rof. univ. dr. Victor Ciupină (Universitatea Ovidius),  
rof. univ. dr. Mihai Gîrțu (Universitatea Ovidius)  

dr. Narciza Topor (Liceul Teoretic Decebal şi Insp.

La aceeaşi adunare generală a sucursalei au fost stabilite şi următoarele responsabilităţi:

responsabil curriculum preuniversitar    – Cristina Anghel (Liceul Ovidius)
responsabil curriculum universitar     – Florin Moscalu (Univ. Ovidius)
responsabil organizare concursuri scolare   – Sorina Leu (Liceul Ovidius)
responsabil pagina web si publicatii electronice   – Valerica Baban (Liceul Ovidius)
responsabil activitatea de cercetare stiintifica   – Rodica Vlădoiu (Univ. Ovidius)

    – Gabriel Prodan (Univ. Ovidius)
responsabil relatii internationale     – Iuliana Stănescu (Univ. Ovidius)
responsabil metodica predarii fizicii    – Camelia Oprea (Univ. Ovidius)
responsabil centru de excelenta si investigare stiintifica  
la nivel preuniversitar şi responsabil cu publicaţia SRF – Ion Băraru (Colegiul Mircea 

responsabil dezvoltare in teritoriu    – Marian Sârbu (Liceul Ovidius)
    – Alexandrina Avram

Societatea Română de Fizică 

Sucursala Constanţa 

cu conducere proprie, dar fără 
Constanţa a fost înfiinţată la 1 

prin voinţa liber exprimată a membrilor săi şi ca 
Sucursala Constanţa continuă activitatea 

constituirea SRF ca o asociaţie profesională cu personalitate juridică în 

, la 23 la Adunarea 
85 la sfârşitul anului 2010.  Din păcate, 

Membrii sucursalei sunt 
fizicieni ce activează în universităţi şi instituţii de cercetare (circa 1/3), în învăţământul 

onducerea sucursalei a fost 
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Activităţile depuse de sucursală au fost desfăşurate în colaborare cu instituţiile de învăţământ 
superior şi de cercetare din regiune dar şi cu inspectoratul şcolar şi instituţiile de învăţământ 
preuniversitar.  Activităţile cele mai importante au fost următoarele: 

1. Curriculum preuniversitar  

1.1  Preocupaţi de posibilele consecinţe negative asupra învăţământului de fizică, ale 
aplicării proiectului noului curriculum pus în dezbatere de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în iulie 
2009, Sucursala SRF Constanţa, reprezentată prin prof. univ. dr. Mihai Gîrţu şi prof. Ion Băraru, a 
formulat in martie 2010 un set de opinii privind limitele propunerii de restructurare curriculară ale 
IŞE şi propuneri alternative.  Documentul a fost trimis către SRF şi discuţia care a luat naştere în 
SRF a condus în cele din urmă la formularea unui punct de vedere oficial al asociaţiei, care a fost 
transmis ministerului.1   

1.2  La propunerea dlui. Cristian Hatu, de la Societatea Academică din România, SRF 
Constanţa a participat, împreună cu filiala din Timişoara a SRF, la proiectul „Reforma curriculară a 
ştiinţelor exacte,” derulat de Societatea Academică din România2 în parteneriat cu Societatea 
Română de Fizică, cu finanţare de la Romanian-American Foundation.3  Prin acest proiect peste 40 
de experţi şi profesori de fizică din 6 judeţe ale ţării au elaborat un ghid metodologic pentru predarea 
fizicii în învăţământul preuniversitar.  Sucursala Constanţa a SRF a fost un participant activ la acest 
proiect, profesorii de fizică din preuniversitar din Constanţa elaborând ghidul pentru clasele IV-VI şi 
IX-X.  Cele patru echipe de lucru au fost constituite din peste 20 de cadre didactice, coordonate de 
prof. Victoria Popa, Claudia Dobrin, Ion Băraru şi Sorina Leu.  Participarea membrilor SRF 
Constanţa la proiect a fost reflectată de mass media.4 

1.3  La propunerea dlui. Cristian Hatu, de această dată prin Centrul Educaţia 2000+, cu 
aprobarea MECTS şi cu finanţare de la Romanian-American Foundation, profesori din 
preuniversitar, incusiv membri ai SRF Constanţa, au participat şi la faza a doua a proiectului privind 
reforma curriculară a ştiinţelor exacte, anume pilotarea în 50 de şcoli din ţară.5,6 

1.4  Conferinţele IBWAP co-organizate de SRF Constanţa in 2009, 2010, 2011 au avut 
secţiuni de Fizică educaţională care au creat un cadru de dezbatere pentru problemele curriculare şi 
nu numai ale învăţământului preuniversitar de fizică. 

2. Curriculum universitar  

2.1  Sucursala SRF Constanţa a fost reprezentată prin lect. univ. dr. Florin Moscalu în 
proiectul DOCIS7 condus de Autoritatea Naţională pentru Calificări, privind Cadrul naţional al 
Calificărilor din Învăţământul superior.  În cadrul proiectului, au fost realizate pentru diversele 

                                                           
1
 Societatea Română de Fizică: Poziţia SRF privind propunerile ISE de restructurare a Curriculum-ului national, link. 

2 Societatea Academică din România:  Schimbarea de paradigmă în educaţie şi metodele de predare, link.  
3 Romanian American Foundation:  Reforma curriculara in stiinte,  link. 
4 RE Start, 02.11.2010, Lansarea ghidului metodologic pentru predarea fizicii in invatamantul preuniversitar, link.  
5 Centrul Educaţia 2000+:  Reforma curriculara in stiinte - faza a II-a (2011-2012), link.  
6 Evenimentul Zilei, 01.11.2010, Ghidul care învaţă profesorii să predea fără a plictisi elevii, link.  
7 Autoritatea Naţională pentru Calificări: Dezvoltarea unui sistem operational al calificarilor din invatamantul superior 

din România – Docis, link.  
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specializări de Fizică şi Inginerie Fizică, Grila 1 - Descrierea domeniului/programului de studii prin 
competenţe profesionale şi competenţe transversale.  

2.2  Prin reprezentanţii săi din conducerea de la acea vreme a Facultăţii de Fizică, Chimie, 
Electronică, şi Tehnologia Petrolului, SRF Constanţa a militat pentru întărirea specializării de Fizică 
tehnologică, trecută prin HG 966/01.10.2011 privind Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor 
universitare la domeniul Inginerie Industrială.  SRF a transmis un mesaj8 către MECTS înainte de 
adoptarea actului normativ însă fără succes.  Cu toate acestea, SRF militează în continuare pentru 
trecerea fizicii tehnologice şi a ingineriei fizice într-un domeniu de ierarhizare separat.  

2.3 SRF Constanţa a sprijinit proiectul ESFRO “Evaluarea potenţialului românesc de 
cercetare în domeniul fizicii şi elaborarea strategiei de cooperare internaţională,” condus de IFA, 
Măgurele.9 

3. Organizare concursuri şcolare  

3.1  SRF Constanţa s-a implicat în organizarea olimpiadei de fizică etapa judeţeană în 2010, 
2011 şi 2012 şi a acordat diplome elevilor cu rezutate foarte bune.   

3.2  SRF Constanţa a fost co-organizator al Olimpiadei de fizică etapa naţională 31 ianuarie 
– 06 februarie 2010 şi un promotor continuu a acordării de diplome la nivel naţional după regulile 
olimpiadei internaţionale de fizică. 

3.3  SRF Constanţa prin o parte din membrii săi atât la nivel preuniversitar cât şi universitar 
(în 2011) s-a preocupat de pregătirea unora dintre elevii care au participat la faza naţională a 
olimpiadei de fizică.  

3.4  SRF Constanţa a fost printre co-organizatorii concursului de fizică creativă Ştefan 
Procopiu, faza judeţeană, în 2010, 2011 şi 2012 şi a acordat diplome elevilor cu rezutate foarte bune.   

3.5  SRF Constanţa s-a numărat printre organizatorii concursului de fizică creativă Ştefan 
Procopiu, faza naţională în 28-30 mai 2010 şi a acordat diplome elevilor Constănţeni cu rezutate 
foarte bune.  

3.6  SRF Constanţa a sprijinit colectivele care au organizat la Constanţa concursul naţional 
Electronica Azi. 

4. Diseminarea prin pagina web şi comunicarea electronică  

4.1  SRF Constanţa are o pagină web elaborată şi menţinută de prof. Valerica Baban la 
http://www.quarq.ro/srf_cta/index.php.  Informaţiile cuprinse în pagină sunt încă limitate însă, prin 
implicarea membrilor societăţii ele vor putea fi îmbogăţite atât din punct de vedere al conţinutului 
cât şi al prezentării.  Este de dorit crearea unor conturi Facebook si LinkedIn, pentru a creşte 
vizibilitatea asociatiei şi a activităţii membrilor ei. 

                                                           
8 Societatea Română de Fizică:  Imbunatatirea actului normativ privind nomenclatorul domeniilor si programelor de 

studii din invatamantul superior  link..  
9 Institutul de Fizică Atomică:  Evaluarea potenţialului românesc de cercetare în domeniul fizicii şi elaborarea strategiei 

de cooperare internaţională, link.  
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4.2  Comunicarea între membri s-a făcut în principal prin intermediul poştei electronice, 
folosind adresa srf_constanta@yahoo.com.  Este de dorit crearea unui forum de discuţii prin 
intermediul căruia membrii SRF să poată schimba cu uşurinţă opinii şi informaţii/documente despre 
temele de interes.  

5. Cercetarea ştiinţifică  

În ciuda faptului că perioada 2009-2012 a fost una de criză economică şi subfinanţare 
cronică a cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, membrii SRF Constanţa au 
desfăşurat activităţi de cercetare care au condus la articole publicate în reviste ştiinţifice 
prestigioase.  Sunt de remarcat şi proiectele de cercetare de tip PN2-Idei şi PN2-Parteneriate 
căştigate de conf. univ. dr. Rodica Vlădoiu, grantul postdoctoral obţinut de lect. univ. dr. Corneliu I. 
Oprea şi contractul PN2-Idei şi cel în parteneriat România-Elveţia conduse de prof. univ. dr. Mihai 
Gîrţu.  Datorită numărului şi impactului lucrărilor publicate, al numărului de granturi câştigate şi al 
sumelor implicate, colectivele de fizicieni se constituie ca vâful de lance al cercetării Constănţene.  

6. Relaţiile internaţionale   

6.1 SRF Constanţa a avut prin preşedintele sucursalei, prof. univ. dr. Victor Ciupină şi 
preşedinţia Uniunii Balcanice de Fizică în perioada 2009-2012.   

6.2 SRF Constanţa a fost puternic implicată în organizarea Conferinţei Balcanice de Fizică 
din 2012, conferinţă ce se organizează la trei ani şi prilejuieşte reunirea fizicienilor din Balcani şi nu 
numai.   

6.3 Continuând tradiţia începută în 2003, SRF Constanţa a co-organizat în 2009, 2010 şi 
2011 Workshop-ul Internaţional de Fizică Aplicată al Uniunii Balcanice de Fizică, cu participanţi de 
prestigiu din întreaga lume. 

6.4 Promovând afirmarea tinerilor SRF Constanţa a co-organizat şi Conferinţa Internaţională 
a Studenţilor a Uniunii Balcanice de Fizică în 3-5 septembrie 2010 şi 10-13 iulie 2012. Studenţii 
participanţi au primit premii, în baza ierarhizării valorice a lucrărilor prezentate. 

6.5 În iulie 2012 SRF Constanţa a co-organizat şi Conferinţa Naţională de Fizică a SRF.  

6.3 SRF Constanţa a fost un promotor internaţional al fizicii româneşti, prin participarea 
membrilor săi (inclusiv în comitete ştiintifice) la conferinţe ale BPU, EPS şi ale altor asociaţii de 
fizică internaţionale.   

7. Centrul de excelenţă la nivel preuniversitar 

7.1 Studenţii centrului de excelenţă la nivel preuniversitar din Constanţa au participat sub 
îndrumarea dlui. prof. Ion Băraru în fiecare an la competiţiile NASA Ames Space Settlement Design 
Contest, câştigând în mod constant premii.10   

7.2 Studenţii centrului au participat şi în 2010 au obţinut medalia de aur iar în 2012 de bronz 
la Internatinonal Environmental Project Olympiad – INEPO, Turcia.11 

                                                           
10

 NASA Ames Space Settlement Design Contest  2009, 2010, 2011, 2012. 
11  Internatinonal Environmental Project Olympiad – INEPO, Turcia  link.  
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8. Activităţi de popularizare  

8.1 Prin porţile deschise organizate de Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică, şi 
Tehnologia Petrolului a Universităţii Ovidius, SRF Constanţa a organizat activităţi de popularizare a 
ştiinţei, demonstraţii de laborator, etc.  Din păcate anvergura acestora şi impactul lor a fost relativ 
restrâns.  Este de dorit în viitor extinderea acestor activităţi pentru atragerea tinerilor către fizică.  

8.2 SRF Constanţa, prin Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică, şi Tehnologia Petrolului a 
Universităţii Ovidius, a spijinit acţiuni de informare şi popularizare privind riscurile accidentelor 
nucleare în contextul accidentului de la Fukushima.  Întâlnirea a dat prilejul conducerii CNE 
Cernavodă să prezinte rezultatele testelor de stress.12 

9. Probleme organizatorice  

9.1 Numărul de membri implicaţi în activităţile asociaţiei şi numărul de membri cotizanţi a 
fost, din păcate, semnificativ decât numărul membrilor înscrişi în cadrul sucursalei.  

9.2 Preocupările membrilor din mediul economic nu au fost suficient popularizate, existând 
o concentrare semnificativă pe segmentele universitar şi preuniversitar.  

 

* 

*              * 

 

Raport întocmit de conducerea Sucursalei SRF Constanţa: 

 

Preşedinte        Vicepreşedinte 

Prof. univ. dr. Victor Ciupină      Prof. univ. dr. Mihai Gîrţu 

 

 

     Secretar 

     Prof. dr. Narciza Topor 

                                                           
12 Adevărul, 19.01.2012, Certificatul de stres al Centralei de la Cernavodă, prezentat la Universitatea Ovidius, link.  


