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În octombrie 2013 am fost ales preşedinte al Filialei Bucureşti a SRF. La acea dată filiala nu avea 

personalitate juridică. Ţinta propusă a fost înregistrarea Filialei Bucureşti a SRF ca entitate cu 

personalitate juridică distinctă şi înscrierea acesteia în Registrul special al Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor. Obiectivul a fost realizat. 

 

Dacă voi fi reales preşedinte al FBSRF, pentru noua legislatură îmi propun următoarele: 

 

 creşerea numărului de membri prin atragerea profesorilor de fizică din şcolile gimnaziale şi 

din licee. Consider că revigorarea fizicii la nivel naţional trebuie începută cu creşterea 

împortanţei acestei discipline în şcoală. Poate în timp Fizică nu va fi lăsată ca probă E la 

examenul de bacalaureat. Acest lucru nu poate fi realizat decât de o comunitate profesională 

puternică. 

 

 antrenarea membrilor FBSRF aparţinând unităţilor academice (cadre didactice din 

Universităţi, cercetători din Institute de cercetare-dezvoltare) în şcoala din "Săptămâna 

altfel", indiferent de ciclul de studii. Prezentarea unor lucruri concrete şi spectaculoase poate 

evidenţia importanţa fizicii ca ştiinţă a naturii, iar elevii pot dezvolta pasiune pentru fizică. 

 

 implicarea profesorilor de fizică în organizarea de excursii cu elevii (acolo unde este posibil) 

la manifestările din Universităţi gen "Ziua Porţilor Deschise", la târguri educaţionale, ş. a., în 

vederea atragerii unui număr cât mai mare de absolvenţi de liceu către învătământul de fizică 

sau către învăţământul tehnic (beneficiar al învăţamântului de fizică). 

 

 recunoaşterea meritelor elevilor şi studenţilor participanţi la Olimpiadele şcolare şi la 

Concursurile de fizică prin acordare de diplome, prin premiere simbolică în bani (atât cât 

permite bugetul FBSRF), şi prin mediatizare în Curierul de Fizică sau în alte reviste de profil. 
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