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CADRUL LEGAL AL SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE 
 

Facultatea  Calculatoare, Informatică și Microelectronică    

Departamentul  Ingineria software și automatică    

Ciclul de studii  Studii superioare de licență, ciclul I    

Programul de studiu  526.5 Securitate informaţională    

Anul de studiu  Semestrul  Tip de 

evaluare  

Categoria 

formativă  

Categoria de 

opționalitate  

Credite 

ECTS  

Anul de studiu II   

  
4  E  

F – unitate de 

curs de 

fundamental  

O - unitate de 

curs opţional 3  

 

2. Timpul total estimat  

Total ore în 

planul de 

învățământ  

  Din care   

Ore auditoriale   Lucrul individu al  

Curs  Laborator/seminar  
Proiect de 

an  

Studiul materialului 

teoretic  
Pregătire aplicații  

90  30  15  -  30  15  

 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul  

Conform planului de învățământ   Bazele statului şi dreptului, Etica profesională și bazele comunicării, 

Programe malițioase și antivirus, Bazele securității informaționale, 

Managementul securității informaționale, Metode și mijloace tehnice de 

protecție a informației, Infracționalitatea informațională  

Conform competențelor  Explicarea soluțiilor inginerești prin utilizarea tehnicilor,  conceptelor, 

normelor  și  principiilor  din  științele juridice  

  

4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru  

Curs  Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 

calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în 

timpul cursului.  

Laborator/seminar  Pentru prezentarea materialului la seminar în sala de curs este nevoie de proiector și 

calculator și tablă. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile 

telefonice în timpul cursului.  

  

5. Competențe specifice acumulate  

Competențe 

profesionale  

C2 Privind aspectele organizaționale și informaționale ale securității  

C2.1 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și metodelor folosite în realizarea 

protecției datelor cu caracter personal și a sistemelor informaționale la nivel de organizații 

C2.2 Explicarea conceptelor, teoriilor și  normelor juridice folosite în asigurarea securității  

sistemele ce operează la nivel de organizații  
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C2.3 Aplicarea politicilor, normelor juridice naționale și internaționale pentru pregătirea 
informațiilor necesare elaborării sistemelor de securitate  

C2.4 Alegerea criteriilor de asigurare a conformității sistemelor de securitate în corespundere 

cu necesitățile organizației de studiu  

Competențe 

profesionale  

C3 Privind măsurile de securitate și control  

C3.1  Identificarea  și  definirea  conceptelor, procedeelor și normelor de securitate a 
informației folosite  în realizarea  măsurilor de control ce  reies din necesitățile activității 
umane  

C3.2  Explicarea normelor juridice aplicabile pentru realizarea sistemelor de securitate  
necesare  în activitățile organizațiilor  

C3.4 Utilizarea de criterii și metode determinate de tehnologii pentru evaluarea conformității 

cu standardele de interoperabilitate  

Competențe 

profesionale  

C5 Privind arhitectura și infrastructura sistemelor de securitate  

C5.3 Aplicarea normelor juridice pentru specificarea de soluții arhitecturale și de  
infrastructură pentru probleme tipice de securitate  

C5.4 Utilizarea cadrului legal de evaluare a caracteristicilor funcționale și nefuncționale ale  
componentelor sistemului de securitate  

C5.5 Implementarea aspectelor juridice unei soluții arhitecturale și de infrastructură în baza 

unor constrângeri enunțate de proiectele din domeniul securității  

  

6. Obiectivele unității de curs/modulului  

Obiectivul general  Însușirea cadrului organizațional legal de securitate informaționlă.  

Obiectivele specifice  Să înțeleagă și să descrie cadrul legal al Securităţii informaţionale  

Să cunoască legislația națională și internațională privind securitatea informațională   

Să însuşească și să selecteze normele juridice adecvate protecției informaţionale Să 

aplice corect legislația în vigoare la implementarea măsurilor de protecție și control  

în domeniul Securității informaționale  

  

7. Conținutul unității de curs/modulului  

Tematica activităților didactice  

Numărul de ore  

Învățământ cu 

frecvență  

Tematica prelegerilor   

T.1. Aspecte introductive privind cadrul legal, obiectul și domeniul securitatii 

informationale. Principiile securității informaționale.  

2  

T.2. Cadrul organizațional legal al activității din domeniul informatic.  2  

T.3. Cadrul organizațional legal al creării, administrării, utilizării și întreținerii 

resurselor informaționale și sistemelor informaționale.  

2  

T.4. Cadrul organizațional legal privind managementul securității informaționale  2  

T.5. Aspecte legale privind perfectarea și înregistrarea Politicii de securitate  2  

T.6. Securitatea mediului fizic și a tehnologiilor informaționale folosite în procesul 

prelucrării informației  

2  

T.7. Aspecte organizatorico-juridice a activității de creare, exploatare, importare și 

furnizare a produselor de program și echipamentelor  

2  
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T.8. Aspectele legale privind încadrarea în cîmpul muncii – drepturile și obligațiile, 

determinarea răspunderii  

2  

T.9. Standarde de securitate: aspecte organizatorico- juridice  2  

T.10. Crearea, gestionarea și prestarea serviciilor informatice  2  

T.11. Protecția și securitatea datelor în cadrul activității de creare și/sau gestionare a 

produselor de program și/sau gestionarea serviciilor informatice  

2  

T.12. Cadrul organizatorico-juridic al asigurării securităţii semnăturii digitală şi 

activităţilor din domeniul comerţului electronic  

2  

T.13. Asigurarea securităţii informaţionale în cadrul comunicaţional  2  

T.14. Acțiuni de audit și limitele legale ale acestor acțiuni. Prevederi legale la 

întocmirea unui raport de audit  

2  

T.15. Incidente de securitate și notificarea încălcărilor. Procedura de notificare a 

încălcărilor : drepturi și obligații  

2  

Total prelegeri:  30  

  

Tematica activităților didactice  

Numărul de ore  

Învățământ cu 

frecvență  

Tematica lucrгrilor de laborator/seminarelor   

T.1. Aspecte introductive privind cadrul legal, obiectul si domeniul securității 

informationale. Activitatea în domeniul informatic. Subiecții activității domeniului 

informatic: drepturi și obligații în procesul creării, administrării, utilizării și întreținerii 

sistemelor informatice și sistemelor informaționale  

2  

T.2. Cadrul organizațional legal al creării, administrării, utilizării și întreținerii resurselor 

informaționale. Diferențierea resurselor informaționale în dependență de regimul 

juridic al acestora. Activitatea în domeniul securității informaționale –  mai mult decît 

activitate a domeniului informatic  

2  

T.3. Principiile activității și condiții legale. Etapele activității și conținuturi. Aspecte de 

reglementare a domeniului securității informaționale  

2  

T.4. Cadrul organizațional legal al controlului securității infrastructurii. Securitatea de 

la creare (Security by design)  

2  

T.5. Rolul personalului în asigurarea securității informaționale. Implimentarea 

standartelor de securitate: aspecte organizatorico- juridice  

2  

T.6. Crearea, gestionarea și prestarea serviciilor informatice: drepturi și obligații. 

Protecția și securitatea datelor în cadrul activității de creare și/sau gestionare a 

produselor de program și/sau gestionarea serviciilor informatice  

2  

T.7. Principii legale şi managementul securităţii informaţionale în cadrul prestării 

serviciilor electronice. Asigurarea securităţii informaţionale în cadrul comunicaţional. 

Aspecte organizatorico-juridice a activității de audit a securității informaționale  

2  

T.8. Incidente de securitate și notificarea încălcărilor  1  

Total lucrгri de laborator/seminare:  15  
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Acte 
normative  

  

10. Legea Republicii Moldova despre accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000 // MO 
nr. 88-90/664 din 28.07.2000.  

11. Legea Republicii Moldova privind protecţia datelor cu caracter personal, nr.133 din  

08.07.2011//MO nr.170-175 din 14.10.2011  

12. Legea Republicii Moldova privind comerţul electronic, nr.284-XV din 22.07.2004.  
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nr.264XV din 15.07.2004.  

14. Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, nr.293-XIII din 23.11.94.  

15. Legea cu privire la secretul de stat, nr. 106-XIII din 17.05.94 // MO nr.2/5 din 25.08.1994.  

16. Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, nr. 20-XVI din 03.02.09 
// MO nr.11-12/17 din 26.01.2010.  

17. Codul penal al Republicii Moldova, din 18.04.2002 // MO  nr.128-129 din 2002.  

18. Convenția privind infracționalitatea în domeniul informaticii din 23.11.2001 în Seria 

Tratatelor  

  

9. Evaluare  

Curentă  
Examen final  

Atestarea 1  Atestarea 2  

30%  30%  40%  

Standard minim de performanță  

Prezența ți activitatea la prelegeri și lucrări de laborator;  

Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;  

Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii conceptelor, metodelor și tehnologiilor de 

securitate a sistemelor informaționale și a rețelelor de comunicații.  

   


