
   
 

 

 
Conf. dr.  

Corneliu Anghel 

Angajat pe post de asistent în anul 1961, susține doctoratul în 1972, 

urcând toate treptele didactice până la aceea de conferențiar. Între anii 

1975 și 2003 conf. dr. Corneliu Anghel a condus disciplina de 

matematică. În activitatea didactică şi de cercetare, s-a preocupat de 

adaptarea disciplinei la specificul activităţilor din agricultură, 

horticultură și zootehnie, elaborând numeroase cursuri, culegeri de 

probleme şi lucrări ştiinţifice. Din categoria celor din urmă se remarcă 

cele publicate în prestigioase reviste din străinătate (Elveția, Lituania, 

Statele Unite ale Americii, Franța, Coreea de Sud).  Evidenţiem în 

special preocupările în domeniul statisticii  matematice cu aplicaţii în 

biologie, agricultură, horticultură, zootehnie şi ingineria mediului. 

 

 

 
Lector dr. ing.  

Marius BOLDEA 

A absolvit Colegiul Național „Traian” din Dr. Tr. Severin (1992) și apoi 

Facultatea de Matematică și Informatică, specializarea Matematică 

Cercetare la Universitatea de Vest din Timișoara (1997). La începutul 

carierei didactice a fost profesor la Colegiul Național „Traian Doda” din 

Caransebeș. Din 1998 și-a început activitatea didactică ca și cadru 

didactic asociat la USAMVB Timişoara, devenind preparator (1999), 

asistent (2001) și mai apoi lector universitar (2003) sub îndrumarea 

conf. dr. Corneliu Anghel, de la care în 2004 a preluat sarcina de a preda 

cursurile la specializările: Agricultură, Biologie, Horticultură, Inginerie 

Genetică, Peisagistică, Silvicultură,  Zootehnie, Piscicultură, 

Biotehnologii, Ingineria Mediului, MIAIA și Cadastru. Continuu 

preocupat de propria instruire, a efectuat stagii de pregătire în Franța și 

Olanda, a urmat cursuri postuniversitare de didactică, metodică și  

pedagogie, deține doctoratul din anul 2009 și titlul de inginer agronom din anul 2013, 

obținând masteratul atât în matematică (2001) cât și în agronomie (2014). Până la înființarea 

Departamentului de Științe Exacte a fost coordonatorul disciplinei de Matematică la 

Facultatea de Agricultură, iar în 2012 a ocupat funcția de Secretar Științific al DSE. Din 2013 

face parte din colectivul Departamentului III – Științele Solului și din cel al Departamentului 

de analiză și gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii. Între 2006 și 2008 a fost 

angajat temporar la Universitatea Paris 1 „Panthéon Sorbonne”, unde a îndrumat seminarul de 

analiză matematică. La USAMVB Timișoara a predat cursuri și seminarii de statistică, analiză 

matematică, algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, geometrie și trigonometrie 

sferică, teoria erorilor, matematici speciale și geometrie descriptivă. A publicat cursurile, în 

diverse colective, în edituri naționale și a redactat un capitol dintr-o carte publicată într-o 

editură internațională. Activitatea asiduă de cercetare se reflectă în rezultatele remarcabile din 

domeniul inegalităților matematice și a modelării matematice, în numărul mare de participări 

la conferințe, în lucrările publicate în reviste de prestigiu din țări precum Germania, Olanda, 

Franța, Grecia, Lituania, Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud, Ungaria, Croația, Turcia, 

Serbia, Bulgaria, Slovacia, Republica Moldova, România, dar și în participări în colective de 

cercetare ale unor contracte cu mediul privat. Face parte din consiliile editoriale ale unor 

reviste de specialitate din străinătate și este membru în asociații profesionale, naționale și 

internaționale, atât în domeniul matematic cât și în cel agricol. S-a implicat activ în 

îndrumarea studenților, fiind membru fondator al cercului științific studențesc: Matematică, 

biostatistică și informatică aplicată „Corneliu Anghel” din USAMVB Timișoara. 


