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 Prezentul plan managerial propune obiective considerate importante de către candidat, în 
dezvoltarea si crearea unei imagini noi a Societăţii Române de Fizică in Municipiul, la toate nivelele 
plecand de la invatamantul pre-universitar si universitar si pana la nivel de cadre didactice si 
cercetatori cu inalta calificare.   
 
 Principalul scop al SRF si al filialei Bucuresti in mod deosebit este de a contribui la creşterea 
importantei pe care il detine fizica în viaţa stiintifica, economică, academinca, culturala şi socială din 
România şi la promovarea unor noi oportunităţi de colaborare naţională şi internaţională destinate 
membrilor acestei asociaţii profesionale. 
 
 Prin prezenta Institutului de Fizica atomica, a Laserului de la Magurele, care se spera ca va fi 
finalizat in 2023, si a liceului Horia Hulubei cu profil de fizica tot din Magurele din apropierea 
Bucurestiului, sunt premize certe in promovarea la nivel local si national a preocuparilor din 
domeniul fizicii aplicate.  
 

In Bucuresti exista numeroase licee cu traditie in invatamantul de inalta calitate, cu 
laboratoare bine dotate, prin care pot fi atrasi viitorii cercetatori si profesori de fizica ca sa poata 
forma viitorii specialisti. 
 
 
Obiective:  
 
1. Implicarea mai eficientă a fizicienilor, cadrelor didactice si a inginerilor în consiliile consultative 
si în agenţiile de coordonare, ce pot aloca fonduri pentru invatamantul pre-universitar si universitar, 
in scopul dezvoltarii de noi laboratoare tematice ce pot stimula cercetarea la toate nivelele.  
 
2. Creşterea impactului fizicii asupra dezvoltării tehnice, stiintifice si culturale a comunitatii 
stiintifice din Bucuresti, avand in vedere numeroasele domenii in care pot fi implicati cercetatorii, 
plecand chiar de la formarea viitorilor specialisti 
 
3. Creşterea calităţii invăţământului in colegiile nationale la disciplina Fizică dar şi in alte licee in 
care exista laboratore didactice de Fizica, astfel incat elevii sa fie atrasi spre acest domeniu atat de 
actual. Prin corelarea cu alte materii legate de surse regenerabile, stiinta pamantului, biologie, mediu, 
etc. pot fi realizate cercuri stiintifice in care copii si elevii sa fie antrenati si stimulati. 
 
4. Sa se asigure o colaborare reala ştiinţifica şi profesională cu celelalte filiale si sucursale ale 
Societăţii Române de Fizică din tara, eventual chiar prin schimburi de cadre didactice, cursuri de 
pregatire comune, editari de manuale scolare, etc. 
 



5. Implicarea cadrelor didactice din invatamantul superior în susţinerea si dezvoltarea reformelor de 
predare/învăţare a fizicii în sistemul pre-universitar prin crearea unor specilisti atrasi de sistemul de 
predare, cu un bagaj solid de cunostinte  
 
6. Realizarea de vizite ale elevilor cu ocazia Zilelor Portilor deschise in cadrul Facultatii de Fizica, in 
Institutul de fizica atomica de la Magurele, la Laserul Magurele, la Muzeul Tehnic din Parcul Carol 
pot avea un impact pozitiv asupra interesului copiilor si tinerilor liceeni. Si profesorii implicati pot fi 
atrasi spre aceste domenii atat de actuale 
 
7. Cresterea capacităţii membrilor SRF de a efectua activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare în 
domeniu, prin implicarea in tot mai multe proiecte nationale si internationale, capabile sa atraga 
fonduri europene pentru finantarea activitatilor pre-universitare si universitare.  
 
8. Intalnirea on-line, realizarea unor mese rotunde in care sa se discute onest problemele cu care se 
confrunta cei implicati in sistemul educational si de cercetare pot avea efecte benefice in ridicarea 
nivelului profesional individual si implicit colectiv, cunoasterea unor probleme cu care se confrunta 
alte zone ale tarii 
 
9. Implicarea specilistilor in realizarea unor manuale scolare si cursuri universitare adaptate realitatii 
educationale, in care sa se puna accent pe noi domenii aparute in ultimile decenii, fata de care tinerii 
manifesta un interes deosebit (surse regenerabile, laser, etc).   
 
10. Redactarea unei reviste cu impact (indexata WOS) prin antrenarea intregii comunitati stiintifice 
din domeniu, prin realizarea unei colaborari cu cat mai multe filiale si sucursale din tara.  
 
11. Modernizarea continuă a laboratoarelor didactice din scoli si licee dar si din Palatul copiilor din 
Bucuresti sau din diferite sectoare, pentru a atrage copii si elevii la cercuri stiintifice tematice din 
pre-universitar, intr-un domeniu atat de actual, fizica.  
 
12. Creşterea prestigiului internaţional al unor Conferinţe organizate de Facultatea de Fizica si la 
Institutul de laser Magurele prin atragerea de cercetatori internationali din alte universitati.  
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