
                     

      ROMANIAN SOCIETY OF APPLIED AND INDUSTRIAL
      MATHEMATICS: www.romai.ro

Domnului Decan al Facultăţii de Ştiinte,
                 Universitatea din Craiova,
                 ROMÂNIA

  În calitate de preşedinte al Societăţii Române de Matematică Aplicată şi Industrială (ROMAI),
îmi face o deosebită plăcere ca, prin prezenta, să vă aduc la cunoştinţă câteva aspecte cu privire la
colaborările  pe  care  le  avem  cu  membrii  Departamentului  de  Matematici  Aplicate  din  cadrul
Facultăţii de Ştiinte a Universitaţii din Craiova. Incep prin a vă mărturisi faptul că ne bucurăm de
o legătură puternică şi continuă, în ambele sensuri, având la bază interesul comun pentru utilizarea
matematicii  în  rezolvarea  unor  probleme  concrete  ale  ştiintelor  vieţii:  medicina,  metalurgie,
construcţii de maşini, economie, etc. Mulţi membri ai Departamentului au participat la conferinţele
anuale (CAIM) organizate de ROMAI  şi aceasta a fost ocazia unei cunoaşteri reciproce mai bune, a
identificării  unor  subiecte  comune de  studiu.  Dincolo  de  valoarea  profesională,  am descoperit  o
echipă plină de iniţiativă, având puterea de a duce la implinire proiectele initiate.  Merită menţionat
aici  faptul  că  premiul  “Adelina  Georgescu”  din  2018  a  fost  castigat  de  un  membru  al
Departamentului  de  Matematici  Aplicate:   Maria-Magdalena  BOUREANU.  Un  alt  aspect
relevant ar fi, de exemplu, organizarea Conferinţei Internaţionale de Matematici Aplicate şi Metode
Numerice  (ICAMNM)  in  anii  2016,  2018,  2020  dar  şi  a  primei  ediţii  a  Workshop-ului  de
Matematică  şi  Informatică  Industrială  (Workshop  on  Industrial  Mathematics  and  Computer
Science) in luna octombrie 2020.
   Evenimentele organizate exclusiv online in luna octombrie 2020 au beneficiat de prezenţa multor
cercetatori  cu  experienţă  precum  şi  a  unor  tineri  matematicieni  din  19  ţări,  răspândite  pe  tot
mapamondul. Am apreciat modul in care comitetul de organizare s-a adaptat condiţiilor specifice
mediului virtual,  a reuşit să depăşească dificultăţile  apărute şi  a oferit  tuturor participanţilor  o
experienţă pozitivă.
  Tuturor membrilor Departamentului de Matematici Aplicate le doresc mult succes in activitatea
profesională si sper să rămână in continuare o echipă, nu doar un colectiv.
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