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MD-2045, CHIŞINĂU, str. STUDENŢILOR, 9/7, TEL: 022 50-99-08 www.utm.md 

PROGRAME MALIȚIOASE ȘI ANTIVIRUS 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Catedra/departamentul Ingineria Software și Automatică 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 526.5 Securitatea informaţională 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

II (învățământ cu frecvență); 
 4 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

A - unitate de 
curs opționale 5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

150 45 30  45 30 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Arhitectura calculatoarelor; Sisteme de operare: mecanisme interne și 
principii de proiectare 

Conform competențelor Limbajul de asamblare 

 
4. Condiții de desfăєurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector єi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum єi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia.  

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

C1 Privind fundamentele științifice și inginerești ale securității informaționale 

 Explicarea soluțiilor inginerești prin utilizarea tehnicilor, conceptelor și principiilor 
din științele exacte și aplicative 

 Rezolvarea prob-lor din domenii de activitate umană prin aplicarea în special al 
tehnicilor și metodelor antimalware  

 Alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor 
metodelor și procedeelor aplicate la soluționarea problemelor de securitate, în 
special sistemele antimalware 

Competențe 
profesionale 

C2 Privind aspectele organizaționale și informaționale ale securității 

 Aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază pentru pregătirea algoritmilor 
necesari elaborării de sisteme antimalware 

 Alegerea criteriilor și metodelor de evaluare a eficacității algoritmilor de scanare și 
prevenire a amenițărilor malițioase 

http://www.utm.md/
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C3 Privind măsurile de securitate și control 

 Identificarea și definirea conceptelor, procedeelor și metodelor de verificare, scanare 
și monitorizare a programelor malware și realizarea măsurilor de prevenire și prtecție 
ce reies din necesități ale activității umane 

 Explicarea tehnologiilor potrivite pentru realizarea sistemelor malware necesare în 
activitățile organizațiilor 

 Utilizarea tehnologiilor moderne în definirea soluțiilor antimalware 
 

C4 Privind metodele și tehnologiile de dezvoltare a soluțiilor de Securitate 

 Identificarea și definirea conceptelor și metodelor focusate pe procesul de 
dezvoltare, implementare și utilizare a soluțiilor de antivirus 

 Explicarea conceptelor și metodelor folosite pentru dezvoltarea, implementarea și 
utilizarea măsurilor de prevenire și de protecție 

 Aplicarea limbajelor de programare, a mediilor de modelare și dezvoltare, a 
metodologiilor pentru crearea sistemelor antimalware  

 Dezvoltarea și implementarea de software antimalware pentru tipuri de amenințări 
concrete din mediul digital 
 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Să cunoască diversitatea programelor malițioase și antivirus. Clasificarea acestor 
programe, modul de funcționare, metode de infectare și de răspândire, mijloace de 
identificare și de înlăturare a consecințelor programelor malișioase.  

Obiectivele specifice Să cunoască clasificarea programelor malițioase. 
Să studieze codul programelor malițioase și tehnicile de infectare. 
Să înțeleagă un PE HEADER a unui fișier executabil. 
Să însușească metode de DEBUG a unei aplicații. 
Să studieze polimorfizmul și scopul lui. 
Să înțeleagă arhitectura de protecție a sistemelor antimalware. 
Să cunoască metode de scanare și curațire a sistemului. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Viruşii, istoricul apariţiei şi răspîndirea lor. Definiții și clasificarea 
programelor malițioase. 

4  

T2. Viermi, Troiani, Rootkituri . Structura, depistarea, ciclul de viață, modul de 
acțiune.  

4  

T3. Viruși DOS și Win9x. Structura, depistarea, ciclul de viață, modul de acțiune.  8  

T4. Virusi Win 32. Structura, depistarea, ciclul de viață, modul de acțiune. 4  

T5. PE și infectarea fișierelor cu PE. Stuctura unui PE. Medode de infectare. 4  

T6. Metode antidebug (SEH).  4  

T7. Polimorfizm. Metamorfizm. 4  

T8. Versiuni de Ransomware și motode de prevenire 4  

T9. Arhitectura de securitate a informațiilor. Ring-3. Ring-0. Virtualizarea. 4  
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T10. Metode de scanare și curațire a sistemului, crearea unui antivirus 5  

Total prelegeri: 45  

 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Viermi, Troiani, Rootkit-uri   4  

LL2. PE și infectarea fișierelor cu PE 4  

LL3. Metode antidebug (SEH) 4  

LL4. Polimorfizm 4  

LL5. KeyLoger, Spyware, Backdoors 4  

LL6. Ransomware  4  

LL7. Metode de scanare și curațire a sistemului, crearea unui antivirus 6  

Total lucrări de laborator/seminare: 30  

 

8. Referințe bibliografice 

Principale 1. Țрîâ Â., Хîрîшенкî С., Assembler: учебный курс. 
2. Сîбейкис Â. Ă., Азбука хакера-3. Кîмпьțтерная âирусîлîăия. 
3. Îлеă Зайцеâ, Rootkits, SpyWare/AdWare, Keyloggers & BackDoors. Îбнаружение и 
защита. 

Suplimentare http://vxheaven.org/lib/static/vdat/tumisc60.htm 
http://vxheaven.org/lib/ 
http://www.allasm.ru/vir.php 
http://webanetlabs.net/publ/11 
http://gtorrent.3dn.ru/publ/programmirovanie/virusologija/5 

 
9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanță 

Prezența єi activitatea la prelegeri єi lucrări de laborator; Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre 
atestări єi lucrări de laborator. 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaєterii condițiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 

http://vxheaven.org/lib/static/vdat/tumisc60.htm
http://vxheaven.org/lib/
http://www.allasm.ru/vir.php
http://webanetlabs.net/publ/11
http://gtorrent.3dn.ru/publ/programmirovanie/virusologija/5

