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SECURITATEA INFORMAȚIONALĂ 
 

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 526.2 Tehnologii Informaționale 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite ECTS 

IV (învățământ cu frecvență); 
V (învățământ cu frecvență redusă) 

7; 
9 

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 individual 

Curs Seminar Laborator 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire lucrări de 

laborator 

120 30 - 30 - 30 30 

120 (f/r) 12 - 10 - 45 53 

 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Programarea calculatoarelor 

Conform competențelor Aplicarea limbajelor de programare, a mediilor de modelare și dezvoltare 

 

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 
maximal de predare a lucrării de laborator – 2 săptămâni după finalizarea acesteia.  

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

C1 Privind fundamentele științifice și inginerești ale tehnologiilor informaționale 
C1.1  Identificarea  și  definirea  conceptelor,  teoriilor  și metodelor  de  securitate  ca suport  
pentru ingineria tehnologiilor informaționale  
C1.2  Explicarea  soluțiilor  inginerești  prin  utilizarea tehnicilor,  conceptelor  și  principiilor  de securitate 
C1.4  Alegerea  criteriilor  și  metodelor  pentru  analiza avantajelor  și  dezavantajelor  metodelor  și  
procedeelor aplicate la soluționarea problemelor de securitate. 
C2 Privind aspectele organizaționale și informaționale ale sistemelor 
C2.1  Identificarea  și  definirea  conceptelor,  teoriilor  și metodelor folosite în realizarea de analize  
focusate pe oameni  și  informație  privind  sistemele  de securitate ce  operează  la  
nivel de organizații 
C2.2  Explicarea  conceptelor,  teoriilor  și  metodelor folosite  în  realizarea  de  analize  privind  sistemele  
de securitate ce  operează la nivel de organizații 
C2.3  Aplicarea  conceptelor,  teoriilor  și  metodelor  de protecție pentru pregătirea informațiilor 
necesare elaborării de sisteme care să opereze securizat la nivel de organizații 
C2.4  Alegerea  criteriilor  și  metodelor  de  evaluare  a calității,  performanțelor  și  limitelor  sistemelor  
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de elaborat în corespundere cu necesitățile organizației de studiu,  inclusiv  celor  necesare  pentru  
definirea  unui sistem  de  management  al  calității  și  securității 
C2.5 Elaborarea unui proiect (specificație de sistem) în condițiile  existenței  unui  sistem  de  
management  al calității și securității. 
C5 Privind arhitectura și infrastructura sistemelor de calcul 
C5.1  Identificarea  și  definirea  de  componente arhitecturale  hardware,  software  și  de  comunicații, 
precum  și  celor  necesare  la  descrierea  unei infrastructuri de securitate 
C5.1  Explicarea  interacțiunii  și  funcționării  componentelor arhitecturale și de infrastructură 

Competențe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în asigurarea securității 
informaționale 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Inițierea în securitatea informației 

Obiectivele specifice Să înțeleagă și să descrie tipurile algoritmi de criptare. 
Să înțeleagă și să descrie mecanismul de semnătură digitală. 
Să înțeleagă și să descrie tipurile de atacuri în rețea. 
Să înțeleagă și să descrie infrastructura de chei publice. 
Abilități de implementare a mecanismelor de securitate. 

 
7.  Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 
Numărul de ore 

învățământ cu frecvență învățământ cu frecvență redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noțiuni generale privind securitatea informațională 2 0,5 

T2. Criptografia clasică. Tipuri de algoritmi de criptare 2 0,5 

T3. Algoritmul DES 2 1 

T4. Semnătura digitală 2 1 

T5. Algoritmul DSA 2 1 

T6. Modele de distribuire a cheilor 2 1 

T7. Securitatea în rețea 2 1 

T8. Tipuri de atacuri în rețea 2 1 

T9. Securitatea informațională inter-rețea. Protocolul IPSec. 2 1 

T10. Infrastructura de chei publice. PKI. 2 1 

T11. Protocolul SSL. Protocolul Kerberos. 2 1 

T12. Utilizarea ecranelor inter-rețea. 2 0,5 

T13. Securitatea poștei electronice 2 0,5 

T14. Securitatea în sisteme e-comerț 2 0,5 

T15. Viruși și aplicații malițioase 2 0,5 

Total prelegeri: 30 12 

Tematica activităților didactice 
Numărul de ore 

învățământ cu frecvență învățământ cu frecvență redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Algoritmi simetrici de criptare. Algoritmul DES. 8 3 

LL2. Criptarea asimetrica. Algoritmul RSA. 8 3 

LL3. Semnătura digitală. Algoritmul DSA. 8 3 

LL4. Implementarea unei chat securizat. 6 1 

Total lucrări de laborator: 30 10 
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9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Evaluarea 1 Evaluarea 2 

30% 30% 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitate la prelegeri, seminare și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la proiectul de an. 
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