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Acest plan managerial propune unele activităţi care au rolul de a creşte vizibilitatea fizicienilor  
ca vectori importanţi în recunoaşterea rolului fizicii în viaţa societăţii din România, atât sub 
aspect profesional cât şi al cunoaşterii fundamentale.  
Planul vizează promovarea fizicii printr-o serie de obiective pe care le consider importante:  
 reprezentarea eficientă a fizicienilor în consiliile consultative și în agenţiile de coordonare 

guvernamentală a fondurilor alocate cercetării şi învăţământului superior.  
 parteneriate cu organele de decizie în domeniul învăţământului şi cercetării precum şi cu 

Academia Română în soluţionarea unor probleme importante privind învăţământul şi 
cercetarea de fizică.  

 popularizarea fizicii în rândul tinerilor şi a celor interesaţi de aplicaţiile fizicii în societate şi 
inţelegerea legilor care guvernează procesele naturale 

 parteneriate între unităţile de învăţământ şi cercetare în pregătirea masteranzilor şi 
doctoranzilor pentru iniţierea de acţiuni de popularizare a rezultatelor ştiinţifice ale 
cercetărilor de fizică în mediul academic şi  preuniversitar 

 asigurarea transparenţei şi a obiectivităţii în luarea deciziilor privitoare la premierea şi 
medalierea naţională a cercetătorilor fizicieni şi implicarea Societăţii de Fizică în 
modalitatea de evaluare 

 dezvoltarea parteneriatului între învățământul de fizică preuniversitar și universitar care să 
impună în atenția societății civile importanța fizicii în formarea tinerei generații 

 premierea profesorilor din învăţămantul preuniversitar pentru contribuţii aduse la 
promovarea fizicii în rândul elevilor şi la orientarea profesională a acestora spre facultăţile 
de fizică 

 promovarea contactelor fizicienilor cu societatea civilă, cu organizațiile nonguvernamentale 
și agențiile guvernamentale cu scopul declarat de a atrage tinerii spre profesia de fizician 

 iniţirea şi organizarea unor acţiuni de impact public, de exemplu ”Sâmbăta experimentelor”, 
”Noaptea cercetătorilor”, festivaluri ale fizicii,  forumuri ştiinţifice, etc. 

 sprijinirea logistică și materială a organizării  conferințelor și manifestărilor științifice de 
promovare a fizicii la nivel academic 

  atragerea studenților în desfășurarea activităților desfășurate de membrii seniori SRF şi 
sprijinire a acestora în competiţii naţionale şi internaţionale 

  încurajarea profesorilor de fizică de a deveni membri activi ai SRF și de a participa la 
activităţi  de cercetare pedagogică în domeniul ştiinţelor 

 implicarea în susţinerea și dezvoltarea reformelor de predare/învăţare a fizicii în 
învăţământul preuniversitar  

 susţinerea revistele romaneşti de fizică şi stimularea activităţii publicistice a membrilor SRF 
precum şi implicarea Societăţii Române de Fizică în coordonarea editării şi a recenzării 
articolelor din reivstele româneşti cotate ISI.  
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