
Prof. univ. dr. MARIN MARIN 

Department of Mathematics and Computer Science 

Transilvania University of Brasov 

500036 Brasov, Romania 

m.marin@unitbv.ro 

 

 

Către 

Facultatea de Ştiinţe şi Departamentul de Matematici Aplicate 

Universitatea din Craiova  

 

                                                                                                                        4 noiembrie 2020 

 

Stimate Domnule Decan al Facultăţii de Ştiinţe - Cristian Tigae, 

Stimate Domnule Director al D.M.A - Cristian Vladimirescu, 

 

Sunt foarte onorat să răspund invitaţiei dumneavoastră de a rosti câteva cuvinte cu ocazia 

Zilelor  Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Craiova, ce au loc între 12-14 în această lună şi ţin 

să vă mulţumesc în mod deosebit.  

 

Cu această ocazie deosebită doresc să felicit toţi colegii de la Facultatea de Ştiinţe, dar în 

special colegii de la Departamentul de Matematici Aplicate, de care mă leagă o colaborare ce se 

întinde pe parcursul mai multor ani. 

 

Facultatea de Ştiinţe şi, în particular, Departamentul de Matematici Aplicate au o activitate 

remarcabilă, desfăşurată atât sub aspect didactic, cât şi sub aspect ştiinţific. Astfel, rezultatele 

foarte bune în munca cu studenţii, rezultatele deosebite privind cercetarea ştiinţifică (atât sub 

aspect teoretic, cât şi sub aspect tehnico-aplicativ) au devenit de-a lungul anilor o notă definitorie, 

fac astăzi parte din tradiţia acestei prestigioase unităţi de învăţământ ştiinţific. Foarte mulţi 

matematicieni de aici au realizari ştiinţifice demne de toată admiraţia, fiind dintre cei mai apreciaţi 

din întreaga ţară. 

De-a lungul timpului, Facultatea de Ştiinţe, Departamentul de Matematici Aplicate au 

dezvoltat numeroase şi fructuoase colaborări cu mai toate universităţile din ţară, dar şi cu 

universităţi din străinătate. Astfel s-a  lucrat împreună în diverse proiecte comune, s-au organizat 

activităţi ştiinţifice cu impact şi vizibilitate, s-a făcut un permanent schimb de bune-practici şi idei 

novatoare. În această ordine de idei, Departamentul de Matematici Aplicate  organizează de câiva 

ani o Conferinţă Internaţională, ICAMNM, aflată deja la a treia ediţie şi care s-a desfăşurat şi în 

această toamnă, chiar în aceste condiţii cu totul speciale. Această Conferinţă, la care particip de 

fiecare dată cu multă plăcere, m-a făcut să mă simt ataşat de colegii din Craiova, să leg numeroase 

prietenii, să îmi doresc o colaborare tot mai bună. 

 

Cu această ocazie îi felicit încă o dată pe colegii din Craiova, le doresc mult succes în 

continuare şi îi asigur de deschiderea mea şi a colegilor mei din Braşov pentru o colaborare care 

să crească în anii ce vor veni. 

 

Cu deosebită consideraţie, 

             Prof.univ.dr.MARIN MARIN 


