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La şedinţă au fost convocaţi toţi membrii filialei. Au participat 45 de membri din numărul total
de 63 cât numără filiala în prezent.
Ordinea de zi a şedinţei
1. Prezentarea raportului de activitate al filialei pe ultimii patru ani (de la ultimele alegeri, mai
2007);
2. Discuţii pe marginea materialului prezentat şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii filialei;
3. Alegerea noului birou al filialei;
4. Alegerea delegaţilor la Adunarea generală S.R.A.I.T. din februarie 2012;
5. Diverse.
Şedinţa a fost condusă de un prezidiu cu următoarea componenţă: Prof. Vl. Răsvan (preşedinte),
Prof. V. Stoian, Conf. D. Danciu.
La punctul 1 al Ordinii de zi, secretarul filialei, d-na D. Danciu prezintă raportul de activitate al filialei
pe ultimii patru ani. Raportul cuprinde secţiunile:
1) Structura organizatorică, componenţa filialei şi activitatea biroului fililalei. Se remarcă: a)
reprezentarea filialei în Comitetul Director SRAIT prin trei membri, dintre care un
vicepresedinte SRAIT; b) eterogenitatea filialei: cadre didactice active sau pensionate şi
doctoranzi de la facultăţile cu profil electric din Craiova şi Drobeta Turnu Severin din cadrul
Universităţii din Craiova, cadre didactice de la facultăţile cu profil electric din cadrul
Universităţii "Constantin Brâncuşi" Tg-Jiu, precum şi ingineri din mediul economic şi unităţile
cu profil de cercetare craiovene; c) crearea site-ului web al filialei – prin activitate de voluntariat;
d) dinamica numărului de membri şi plata cotizaţiilor: numărul de membri s-a micşorat după
mărirea cuantumului cotizaţiei (2009); cotizaţiile au fost în fiecare an achitate la termenele
stabilite de conducerea SRAIT.

2) Implicarea membrilor filialei în consfătuirile Comitetului Director SRAIT
3) Activitatea ştiinţifică – implicarea membrilor filialei: 3.1 Granturi şi contracte, 3.2 Publicaţii,
3.3 Doctorat, 3.4 Centre de cercetare acreditate MECTS-CNCS.
4) Activitatea academică – implicarea membrilor filialei
5) Sprijinirea şi organizarea de manifestări ştiinţifice SRAIT şi IFAC
6) Aportul Filialei la susţinerea Revistei CEAI
7) Aportul filialei la editarea monografiei AUTOMATICA
8) Alte activităţi la nivel local – cu implicarea membrilor filialei prezenţi în structuri de decizie şi
concursul celorlalţi membri
La punctul 2 al Ordinii de zi, au luat cuvântul: Prof. Emil Petre, Prof. Vladimir Răsvan, Prof. Eugen
Iancu, Prof. Mircea Niţulescu. Discuţiile au vizat următoarele aspecte: a) îmbunătăţirea participării cu
articole la revistele Journal of Control Engineering and Applied Informatics şi Analele Universităţii din
Craiova, Seria Automatică, Calculatoare, Electronică şi Mecatronică; b) implicarea membrilor în
activitatea IFAC prin articole la manifestări IFAC, dar şi prin activitatea de recenzie; c) publicarea pe
site-ul filialei a rezumatelor tezelor de doctorat şi a invitaţiilor pentru susţinerea publică a acestora; d)
crearea unei adrese de grup pentru înlesnirea comunicării între membrii filialei; f) realizarea unor
întâlniri de lucru pentru armonizarea ofertei educaţionale cu cererea mediului economic; e) propuneri de
teme de discuţie la Adunarea Generala SRAIT pentru stabilirea unei strategii pe următorii patru ani.
S-a aprobat activitatea biroului filialei pe perioada iunie 2007 – octombrie 2011.
La punctul 3 al Ordinii de zi, s-a trecut la alegerea membrilor noului birou al Filialei SRAIT Craiova.
S-a hotărât ca biroul să fie compus din trei membri. Noii membri au fost aleşi prin vot deschis, fiecare
fiind ales în unanimitate. Componenţa noului birou al Filialei SRAIT Craiova este:
Preşedinte: Conf. dr. ing. Daniela DANCIU
Membru: Prof. dr. ing. Viorel STOIAN
Secretar: Asist. dr. ing. Ionuţ RESCEANU
La punctul 4 al Ordinii de zi, s-au ales membrii delegaţi la Adunarea Generală de alegeri SRAIT din
februarie 2012: Prof. Dan Popescu, Prof. Eugen Bobaşu, Prof. Emil Petre, Conf. Daniela Danciu, Prof.
Viorel Stoian, Asist. Ionuţ Resceanu.
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