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Asociatia pentru Promovarea Învatamântului de Informatica Economica - INFOREC - este 

o asociatie fara scop lucrativ, apolitica si neguvernamentala, fondata în 1993 de membrii catedrei de 
Informatica Economica. Scopul asociatiei este promovarea si sprijinirea, prin diverse forme, a 
învatamântului de informatica economica, pentru realizarea caruia se au în vedere urmatoarele 
categorii de activitati: 

• organizarea Simpozionului International de Informatica Economica; 
• organizarea si sprijinirea sesiunilor de comunicari stiintifice si a concursurilor 
profesionale studentesti; 
• editarea unei reviste de specialitate; 
• acordarea unor burse de mobilitate, de documentare si cercetare, pentru cadre 
didactice si studenti; 
• initierea de schimburi internationale de software, publicatii si literatura de 
specialitate; 
• organizarea de cursuri de pregatire a universitarilor, în domeniul informaticii 
economice; 
• atragerea de sponsori, coordonarea si facilitarea finantarii activitatilor initiate de 
asociatie. 

 
 În editura asociatiei au aparut, în anul 1999, urmatoarele carti: Dezvoltarea de aplicatii 
informatice cu programe rezidente (60 pag.), autori prof. dr. Ion Ivan, Valentin Dragomir s.a.; 
Quality Management, Assurance and Education – European Dimensions (240 pag.), autori 
prof. dr. I. Bacivarov, prof. dr L. Balme, prof. dr. A. Gonçalves (coord.); Dictionar de acronime 
în informatica (262 pag.), autori prof. dr. Ion Ivan, Adrian Pascu, Paul Vacarescu; Calitatea 
datelor (102 pag), autori prof. dr. Ion Ivan, Gheorghe Nosca, Sebastian Tcaciuc, Otilia Pârlog, 
Razvan Caciula; Testarea software orientat obiect (194 pag), prof. dr. Ion Ivan, ec. Paul Pocatilu; 
Retele de calculatoare (115 pag), autor conf. dr. Adrian Vasilescu; Courseware - o noua 
tehnologie didactica (334 pag.), autori prof. dr. Constanta Bodea, prof. dr. Constantin Gelu 
Apostol, prof. dr. Ion Gh. Rosca, prof. dr. Ion Smeureanu, lect. Gabriel Zamfir, asist. Anton Cretu, 
ec. Ana Aricescu, ec. Mirela Chindea. 
 
 

Conturile Asociatiei INFOREC sunt: 2511.1-956.1/ROL, 2511.1-956.2/DEM, 2511.1-
956.3/GBP, 2511.1-956.4/USD, deschise la B.C.R., sucursala sector 2, Bucuresti. 

 
Conditii de înscriere  în Asociatia INFOREC: taxa de însciere este de 20 USD sau echivalentul în 

lei, iar cotizatia anuala este de 10 USD sau echivalentul în lei. 
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Adresa de corespondenta: sediul Asociatiei situat în  Bucuresti, sector 1, Calea Dorobantilor 15-
17, cladirea Departamentului de Cercetari Economice, camera 2418, 

tel./fax 211.64.50, e-mail ghilic@inforec.ase.ro 


