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Misiunea Societății Române de Fizică (SRF) constă în a-și asuma un rol activ în promovarea 

intereselor fizicienilor români la nivel national  și international.  Pentru a sprijini misiunea SRF, 

pentru secțiunea Fizică și Educație propun: 

 

1. OBIECTIVE STRATEGICE 

1.1. Reprezentarea, promovarea și apărarea intereselor comunității fizicienilor din România;  

1.2. Consolidarea relațiilor de parteneriat dintre institutele de cercetare și universitățile 

românești; 

1.3. Implicarea în activitățile de identificare a direcțiilor de evoluție a fizicii la nivel național, 

european și internațional; 

1.4. Îmbunățirea percepției societății asupra profesiilor de fizician și profesor 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; 

1.5. Implicarea activă în comisiile de specialitate ale fizicii cu scopul declarat de a impune 

respectarea standardelor profesionale, etice și deontologice; 

1.6. Sprijinirea logistică și materială a organizării congreselor, conferințelor și manifestărilor 

științifice naționale și internaționale. 

1.7. Sprijinirea publicării revistelor ISI românești de fizică. 

1.8. Atragerea studenților în activități desfășurate de membrii seniori SRF; 

1.9. Încurajarea profesorilor de fizică în a deveni membri activi ai SRF și de a își asuma 

proiecte de cercetare pedagogică cu finanțare națională și europeană. 

 

 



2. ACTIVITĂȚI PRIORITARE 

2.1.  Activități de promovare a imaginii SRF în comunitatea fizicienilor și atragerea de noi 

membri. 

2.2. Dezvoltarea unui parteneriat eficient de fizică între învățământul preuniversitar și 

universitar care să pună în atenția societății civile importanța fizicii în formarea tinerei 

generații; 

2.3. Consultarea opiniilor membrilor SRF cu privire la evoluția cercetării științifice de fizică 

și întocmirea unor materiale de sinteză pentru sensibilizarea factorilor de decizie politică 

și mediului de afaceri românesc si european; 

2.4. Implicarea activă a SRF în proiectele ESF și inițierea de proiecte naționale sau locale 

care să contribuie la creșterea vizibilității și îmbunătățirea imaginii comunității a 

fizicienilor; 

2.5. Continuarea organizării secțiunii Fizică Educațională, în cadrul Conferinței anuale de 

Fizică TIM,  Universitatate de Vest Timișoara, secțiune ce a demarat începând cu anul 

2011, promovarea organizării acestei acțiuni la manifestări similare; 

2.6. Creșterea numărului și a impactului acțiunilor SRF de susținere și promovare a unui 

învățământ de calitate începând cu învățământul preuniversitar (programe școlare, 

manuale etc.) și până la cel postuniversitar; 

2.7. Susținerea alocării și dotării unor spații speciale destinate realizării experimentelor de 

fizică precum ExperimentariumTM din Timișoara, care au ca scop explicarea 

fenomenelor specifice și creșterea interesului pentru disciplina Fizică. 

2.8. Organizarea, cu ajutorul filialelor, a unei serii de conferințe periodice de popularizare în 

orașe diferite, destinate cu precădere tinerilor și care vor fi susținute de membri SRF pe 

diferite teme. Datorita contextului general din învățământul românesc marea parte a 

profesorilor sunt demotivați, iar astfel aceste conferințe pot mări interesul tinerilor 

pentru fizică.  

2.9. Organizarea unor scoli de vara dedicate mediului preuniversitar (profesori si elevi), cu 

scopul de a oferi celor interesati posibilitatea de a intra in contact cu mediul universitar, 

precum si cu subiecte interesante din lumea fizicii. 

2.10. Lansarea si finantarea unor competitii de tip “Tinere echipe” pe anumite teme pentru 

grupe de elevi, coordonate de catre un cadru didactic.  

 



3. REALIZARI IMPORTANTE ALE MANDATULUI PRECEDENT 

- Proiectul NOAPTEA CERCETATORILOR (2013, 2014, 2015), iniţiat de Uniunea 

Europeană și desfăşuarat în toate ţările membre şi afiliate în cea de-a patra vineri a lunii 

septembrie, realizat în parteneriat cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi. Scopul 

principal a fost acela de a aduce împreună cercetătorii şi publicul larg, de a permite 

interacţiunea cu ştiinta şi cercetătorii într-un cadru relaxat şi prietenos. Unul dintre 

mesajele NOPŢII CERCETĂTORILOR a fost acela de a arăta că cercetătorii sunt oameni 

obişnuiţi cu o meserie neobişnuită, ce contribuie la dezvoltarea comunităţilor prin ceea ce 

fac zi de zi. S-a dorit astfel astfel schimbarea percepţiei actuale, prezentarea lor ca 

membri activi ai societăţii şi în acelaşi timp, stimularea tinerilor pentru a lua în 

considerare o carieră ştiinţifică.  

- SECTIUNEA EDUCATIONAL PHYSICS (2013, 2014) organizata la Timisoara in 

cadrul conferintei internationala de Fizica TIM, 

- CONFERINTA INTERREGIONALA DE FIZICA (2013, 2014, 2015) ”FIZICA, 

PREZENT ŞI PERSPECTIVE - ANALIZA SISTEMICĂ INTERREGIONALĂ’’.  

Scopul evenimentului  a fost acela de a identifica împreuna cu inspectorii de fizică și 

mediul academic, soluții referitoare la creșterea gradului de interes al  elevilor  spre 

științe în general și fizică în particular, dezvoltarea resursei umane în domeniul fizicii și 

„exerciţii de viziune” pentru viitor. 

- Actiuni commune cu mediul preuniversitar: Festivalul Stiintei Arad, Sesiunea de 

comunicari stiintifice ale profesorilor si elevilor din Judetul Hunedoara, Concursul de 

Fizica Otto Aczel, Resita, Olimpiada Nationala de Fizica, sustinerea activitatilor de la 

locatia ExperimentariumTM, in colaborare cu Universitatea Politehnica Timisoara. 
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