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BAZELE SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE 

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 Securitate 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  

O - unitate de 

curs 

obligatorie  

4  

  

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  

120  30  30  -  30  30  

  

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul  

Conform planului de învățământ  Matematica superioară, Matematica discretă, Structuri de date şi 

algoritmi, Analiza şi proiectarea algoritmilor, Programarea în limbajul C++  

Conform competențelor  Explicarea soluțiilor inginerești prin utilizarea tehnicilor,  conceptelor  și  

principiilor  din  științele exacte și aplicative  

  

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  Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. 

Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 

Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 

întârziere.  

  

5. Competențe specifice acumulate  

Competențe 

profesionale  

C1 Privind fundamentele științifice și inginerești ale securității informaționale  

C1.3 Rezolvarea prob-lor din domenii de activitate umană prin aplicarea în special al 

tehnicilor și metodelor de protecție  

C1.4 Alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor metodelor 

și procedeelor aplicate la soluționarea problemelor de securitate  
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Competențe  

profesionale 

C2 Privind aspectele organizaționale și informaționale ale securității  

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

analize focusate pe protecția oamenilor și informației privind sistemele ce operează la nivel 

de organizații  

C2.2 Explicarea conceptelor, teoriilor și  metodelor folosite în realizarea de analize privind 

sistemele ce operează la nivel de organizații  

Competențe 

profesionale  

C3 Privind măsurile de securitate și control  

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

C3.2  Explicarea  tehnologiilor  potrivite  pentru realizarea  sistemelor  de  securitate  

necesare  în activitățile organizațiilor  

Competențe 

transversale  

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale. Realizarea proiectelor 

respectând normele deontologiei profesionale  

  

6. Obiectivele unității de curs/modulului  

Obiectivul general  Însușirea conceptelor, metodelor și tehnologiilor de securitate informaționlă.  

Obiectivele specifice  Să înțeleagă și să descrie conceptele de bază ale Securităţii informaţionale  

Să cunoască tipurilor de amenințări asupra infrastructurii informaționale   

Să însuşească și să selecteze tehnologiilor adecvate protecției informaţionale  

Să cunoască metodele de securitate a reţelelor de calculatoare   

Să aplice corect metodele de protecție in baza legislației din domeniul Securității 

informaționale  

  

7. Conținutul unității de curs/modulului  

Tematica activităților didactice  

Numărul de ore  

Învățământ cu 

frecvență  

Tematica prelegerilor   

T.1. Concepte generale privind Securitatea informaţională  

Scurtă istorie a Securităţii informaţionale. Principiile Securităţii informaţionale. 

Nivelele de structurare a conceptului de Securitate informaţională.  

2  

T.2. Forme de manifestare a pericolelor în sistemele informaționale 

Ameninţări şi atacuri. Identificarea amenințărilor. Programe malițioase.  

4  

T.3. Controlul accesului în sistemele informaționale  

Tipuri de control al accesului. Identificarea, autentificarea și autorizarea. 

Managementul parolelor. Tehnologii SSO și OTP. Protecția informațiilor prin 

clasificarea lor.  

2  

T.4. Securitatea sistemelor informaționale  

Securitatea SO. Securitatea BD. Securitatea server-elor. Noțiuni și sisteme de backup-
uri.  

Restabilirea informațiilor. Sisteme antimalware și de jurnalizare.  

4  

T.5. Principii de securitate privind dezvoltarea programelor   

Principiile privilegii minime, setări implicite, economia mecanismului, mijloc complet, 

proiectare deschisa, separarea privilegiilor, reducerea mecanismelor comune,  

2  
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acceptabilitate psihologică.   

T.6. Tehnologii de protecție a informației electronice   

Criptarea. Steganografia. Filigranarea. Tehnologii criptografice. Sisteme simetrice și 

asimetrice de criptare.  

4  

T.7. Semnătura digitală și comerțul electronic  

Definiţia şi rolurile semnăturii. Infrastructura cheilor publice (PKI). Componentele şi 

funcţiile PKI. Politica de utilizare a certificatelor SSL. Comerțul electronic.  

4  

T.8. Securitatea informaţiei în reţelele de calculatoare  

Iniţiere în securitatea reţelelor. Protocoale de securitate. Tehnologii de protecţie a 

reţelelor de calculatoare. Firewall. Proxy server. VPN. IDS/IPS.  

4  

T.9. Aspecte juridice privind securitatea informațională  

Reglementări legislative pe plan național și internațional privind protecția datelor cu 

caracter personal și accesul la informații. Legislația internațională privind securitatea 

și protecția în spațiul cibernetic. Protecția drepturilor de autor (Copyright).  

4  

Total prelegeri:  30  

 Tematica activităților didactice  

Numărul de ore  

Învățământ cu 

frecvență  

Tematica lucrгrilor de laborator/seminarelor   

LL.1. Gestionarea drepturilor de acces la fișiere și dosare (SO Windows, Linux)  

Tipuri de conturi de utilizator. Drepturi de acces la fișiere și dosare. Politicile de 

securitate privind conturile utilizatorilor. Information rights management (IRC).  

4  

LL.2. Managementul parolelor   

Sisteme de management al parolelor (KeePass, eWallet, LastPass, 1Password, 

RoboForm etc.). Crearea unui manager de parole și autentificarea la 3 servicii 

Web/aplicații.  

4  

LL. 3. Autentificare bazată pe mai mulți factori   

Crearea unui token de securitate (Rohos Logon Key, Rohos face Logon). 

Autentificarea utilizând token-ul de securitate creat. Soliția One-Time Password. 

Soluția Single Sign One.  

4  

LL.4.  Copiile de siguranță și restabilirea informațiilor (Backup&Restore)   

Bakup&Restore în sistemele de operare: Windows Bakup&Restore, Linux Ubuntu 

{Deja Dup}. Sisteme de Backup&Restore//Recovery - caracteristici, configurare, 

executare și restaurare.  

4  

LL.5.  Tehnologii de criptare   

Criptare simetrica (prin substituție, prin transpoziție). Criptare asimetrica. Semnătura 

digitală. Certificate SSL. Stenografia. Filigranarea.  

4  

LL.6.  Tehnologii de protectie a rețelelor de calculatoare   

Firewall (Windows, Linux etc.). Proxy server (Windows, Linux etc.). IDS/IPS (Windows, 

Linux etc.).   

4  

LL.7.  Rețele virtual-private (VPN). Instrumente VPN.  

Open VPN (Windows, Mac, Linux). LogMeIn Hamachi (Windows, Mac, 

Linux).Protocoale de securitate.  VPN de tip IPSec.  

6  

Total lucrări de laborator/seminare:  30  
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19. Legea Republicii Moldova privind protecţia datelor cu caracter personal, nr.133 din  
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20. Legea Republicii Moldova privind comerţul electronic, nr.284-XV din 22.07.2004.  
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nr.264XV din 15.07.2004.  
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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 și lucrări de laborator;  

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

securitate a sistemelor informaționale și a rețelelor de comunicații.  

 


