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Obiectivele și activitățile pe care le propun pentru SRF sunt: 

1. Atragerea și stimularea elevilor și studenților pasionați de fizică (prin organizarea de concursuri și 

acordarea de premii, desfășurarea de evenimente de informare, seri ale cercetătorului, etc.); 

2. Sprijinirea profesorilor din domeniul universitar şi a cercetătorilor științifici (organizarea de 

școli/cursuri pentru perfecționare profesională, organizarea de concursuri şi acordarea de premii, 

sprijin în domeniul reformei curriculare la nivel universitar, organizarea de manifestări științifice, 

consultanță şi sprijin pentru participarea în proiecte naționale şi internaționale, sprijin şi lobby pe 

lângă Ministerul Educației Naționale și Ministerul Cercetării și Inovării, implicarea în creșterea 

calității și corecta gestionare a programelor de sprijinire a cercetării științifice de fizică, facilitarea 

relațiilor de parteneriat dintre institutele de cercetare și universitățile românești, implicarea în 

activitățile de identificare a direcțiilor de evoluție a învățământului de fizică la nivel național, 

european și internațional, implicarea în comisiile de specialitate de fizică ale CNATDCU, ARACIS, 

CNCS, etc., pentru a veghea la respectarea standardelor profesionale, etice și deontologice, sprijinirea 

departamentelor de fizică prin furnizarea de cunoștințe şi bune practici în educație); 

3. Sprijinirea profesorilor din preuniversitar (organizarea de programe de formare profesională, 

organizarea de concursuri şi acordarea de premii, sprijin în domeniul reformei curriculare la nivel 

preuniversitar; consultanță şi sprijin pentru participarea în proiecte naționale şi internaționale, sprijin 

şi lobby pe lângă Ministerul Educației Naționale, Inspectoratele Școlare, Institutul pentru Științele 

Educației, sprijin prin acțiuni la nivel preuniversitar cu alte societăți profesionale echivalente, 

implicarea în comisiile de specialitate de fizică pentru a veghea la respectarea standardelor 

profesionale, etice și deontologice); 

4. Atragerea fizicienilor din industrie (organizarea de cursuri de perfecționare profesională, 

consultanță şi sprijin pentru rezolvarea problemelor profesionale, participarea în proiecte naționale şi 

internaționale, sprijin şi lobby pe lângă autorități, facilitarea relațiilor de parteneriat dintre institutele 

de cercetare, universități şi agenții economici); 

5. Management transparent şi guvernanță colegială (asigurarea unei atmosfere de lucru bazată pe 

încredere, comunicare, echilibru și transparență; consultarea larga a membrilor cu privire la 

problemele asociației; îmbunătățirea evidenței membrilor folosind un sistem electronic de achitare a 

cotizației SRF); 

6. Creșterea prestigiului fizicienilor (prin promovarea şi stimularea excelenței în știință, prin 

recunoașterea valorii şi a meritelor individuale), popularizarea (informarea publicului larg legat de 

diverse aspecte de interes general ce privesc fizica prin pagini web, apariții în mass media) și 

diseminarea fizicii (prin sprijinirea revistelor de fizică şi a conferințelor de profil). 
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