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Catedra de Informatica Economica 
din Academia de Studii Economice 

Bucuresti 
 

nominalizeaza pentru 
 

premiul Grigore C. Moisil 
 

pe anul 2001, 
 
 

 
acordat de Asociatia pentru Promovarea Învatamântului de Informatica Economica – 
INFOREC - si de revista Informatica Economica, pentru contributia la dezvoltarea 
informaticii economice în România, pe domnul 
 
 

Profesor doctor Dan Mihai RACOVITAN 
 
pentru urmatoarele realizari: 
 
w a contribuit la înfiintarea scolii de informatica economica a Universitatii Babes-Boliyai 

din Cluj-Napoca 
 
w a sprijinit organizarea de catre Academia de Studii Economice a Conferintei 

Internationale de Informatica Economica 
 
w pastreaza constant legatura cu catedra de Informatica Economica, participând la 

numeroase manifestari stiintifice organizate de aceasta 
 
w are contributii stiintifice recunoscute în informatica  
 
w a încurajat cercetarea stiintifica universitara în domeniul informaticii economice 
 
 

PPrreemmiiuull  GGrriiggoorree  CC..  MMooiissiill  ppee  11999988  aa  ffoosstt  
aaccoorrddaatt  ddoommnnuulluuii  pprrooffeessoorr  ddrr..  PPaauull  BBRRAANN,,  
RReeccttoorr  aall  AAccaaddeemmiieeii  ddee  SSttuuddiiii  EEccoonnoommiiccee,,  
ppee  11999999  ddoommnnuulluuii  aaccaaddeemmiicciiaann  FFlloorriinn  
GGhheeoorrgghhee  FFIILLIIPP,,  VViicceepprreesseeddiinnttee  aall  
AAccaaddeemmiieeii  RRoommâânnee,,  iiaarr  ppee  22000000  ddoommnnuulluuii  
pprrooffeessoorr  ddrr..  DDrraaggooss  AAlleexxaannddrruu  VVAAIIDDAA..  
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Numele si  prenumele : RACOVITAN DAN-MIHAI 
Data nasterii: 13 mai 1941 
Locul nasterii: Turda jud. Cluj 
Adresa: Cluj-Napoca, str. C. Brâncusi nr. 192, ap. 8, cod 3400 
Telefon: 0264440963 
Sudii: 1954-1957 – Liceul teoretic “Gh. Cosbuc” Cluj-Napoca 
 1958-1963 – Fac. “Finante-Credit si Contabilitate” ASE Bucuresti 

 
ACTIVITATE PROFESIONALA 

1963-1969 - asistent universitar încadrat prin repartitie guvernamentala 
1969-1990 - lector universitar - post ocupat prin concurs (discipline de 

informatica) 
1990-1993  - conferentiar universitar, post ocupat prin concurs la catedra de 

informatica economica 
1993 - în prezent – profesor univeritar, post ocupat prin concurs, la aceeasi 

catedra 
 

ACTIVITATE STIINTIFICA SI DE CERCETARE 
1972-1975 - doctorat cu frecventa la Moscova. Diploma de doctor în economie, 

specialitatea informatica obtinuta în sept. 1975 
- 6 carti publicate în profil informatica 
- 6 cursuri universitare si 1 caiet de lucrari practice  
- 63 articole publicate în reviste de specialitate, din care 4 în strainatate  
- peste 80 comunicari stiintifice la diferite sesiuni 
- 35 contracte de cercetare cu valoare încasabila conduse în perioada 1976-1990 
- conducator  a  3 granturi (dupa 1990) din care unul cu Banca Mondiala în valoare de 

346.000$ 
Începând din 1991 sunt conducator de doctorat.  Pâna în prezent 11 doctoranzi au obtinut si li 
s-a confirmat titlul de doctor în economie – specialitatea informatica economica (iar mai nou, 
specialitatea cibernetica, statistica, informatica). În prezent, sub îndrumare mai am 13 
doctoranzi. 

 
SPECIALIZARI 

1968 - 1 luna la ASE Bucuresti 
1972-1975 - Moscova – Institutul Economico-Statistic 
1993 - 3 luni la Paris 
1993 - 3 saptamâni la Athena 
1995 - 3 saptamâni la Perugia, Bolognia si Grignon 
1998 - 1 saptamâna la Barcelona – Spania 
1999 - 1 saptamâna la Lille – Franta 

 
ACTIVITATE ADMINISTRATIVA 

1976-1990 - seful colectivului de informatica la Facultatea de Stiinte Economice 
1990-1994 - seful catedrei de informatica economica – aceeasi facultate 
1994-1996 - prodecan – Facultatea de Stiinte Economice 
din 1996 - decan - Facultatea de Stiinte Economice 
din 2001  - membru în Comisia economica a CNEAA 

  


