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CALENDARUL UNIVERSITAR

Anul de 
studii

Activităţi didactice 
şi de evaluare Stagii de 

practică
Vacanţe

Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară

I
oct -  ian 
(16 săpt.)

feb -  iun 
(16 săpt.)

-

d e c -  ian 
(1 săpt.)

Paşte 
(1 săpt.)

iun -  aug 
(10 săpt.)

II
sep -  ian 
(2 săpt.)

-
sept - oct 
(5 săpt.)

dec -  ian 
(1 săpt.)

- -

Total 18 săpt. 16 săpt. 5 săpt. 2 săpt. 1 săpt. 10 săpt.

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE / ANI DE STUDII

Cod
Denumirea unităţii 

de curs

Număr de ore
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Num ăr de ore pe 
tipuri de activităţi
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Anul I 
Semestrul 1

F.01.0 .001.21
O rganizarea şi activ itatea 
în trep rinderii/ O rganization  and 
activ ity  o f  the enterprise

150 40 ' 110 24 16 E 5

F.01.0 .002.61
M odelarea sistem elor inform atice/ 
Inform atic system s m odeling

180 44 136 12 32 E 6

F.01.0 .003 .61
G estiunea p ro iectelor inform atice/ 
IT  pro ject m anagem ent

180 44 136 28 16 E 6

S.01.0 .004.61
Securitatea tranzacţiilo r electronice/ 
Security  o f  elec tronic tranzactions

180 36 144 12 24 E 6

S.01.0 .005.61
Securitatea inform aţiei în treprinderii/ 
E nterprise  inform ation  security

210 48 162 16 32 E 7

Total semestrul 1 900 212 688 92 16 104 5E 30

Anul I 
Semestrul 2

F.02.0 .006.61
Internet al obiectelor/ 
In ternet o f  th ings

150 44 106 16 28 E 5

F .0 2 .0 .007.61
G estiunea securită ţii inform atice/ 
Inform ation security  m anagem ent

180 40 140 24 16 E 6

F.02.0.008.61
A uditu l securită ţii inform aţionale/ 
IT  security  audit

210 44 166 28 16 E 7

Disciplina opţională 1

S.02. A .009.61

S istem e in form atice financiar- 
contab ile/
F inancial-accounting  inform atic 
system s

180 44 136 8 36 E 6

S.02. A .009.61
Inteligen ţă  artific ială / 
A rtificial in telligence

180 40 140 24 16 E 6

S.02. A .009.61
C ibernetica  în treprinderii/ 
E nterprise cybernetics

180 44 136 28 16 E 6

Disciplina opţională 2

S.02.A .010.61
S istem e in form atice financiar- 
bancare / F inancial and banking

180 44 136 16 28 E 6



inform ation system s

S.02.A.010.61
Securitatea e-guvernării/ E- 
governm ent security

180 44 136 16 28 E 6

S.02.0 .010.61
P lanuri de afaceri şi studii de 
fezabilitate/
B usiness plans and feasibility  studies

180 44 136 28 16 E 6

Total semestrul 2 900 216 684 124 32 60 5E 30
Total anul I 1800 428 1372 216 48 164 10E 60

Anul II
Semestrul 3

F.03 .0 .011.61
M etodologia  şi etica  cercetării în  
inform atică/ R esearch m ethodology 
and eth ics in inform atics

120 24 96 16 8 E 4

S.03 .0 . 012.61
Stagiu de practică/ 
Internship

210 210 E 7

S.03.0 .013.61
T eza  de m aster/ 
M aster thesis

570 570 E 19

Total semestrul 3 900 24 876 16 8 0 3E 30
Total anul II 900 24 876 16 8 0 3E 30
Total program de studii 2700 456 2244 232 56 168 13E 90

FORMA DE EVALUARE FINALĂ A STUDIILOR

Nr.
Forma de evaluare finală a studiilor Termene de organizare

Examenul de maşter Ianuarie
Nr.

ECTS
1. Susţinerea tezei de m aşter Ianuarie 19

STAGIILE DE PRACTICĂ

Nr. Tipul stagiului de practică
An de 
studii

Sem.
Durata

Perioada desfăşurării
Nr.

ECTSnr.
săpt.

nr.
ore

1. Stagiu de practică 11 1 5 210 Septem brie -  
O ctom brie

7

Total 5 210 7

UNITĂŢILE DE CURS / MODULE LA LIBERĂ ALEGERE

Cod Denumirea unităţii 
de curs

Număr de ore
Număr de ore pe 

tipuri de activităţi
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Anul de studii / Semestru

S.01.LA.21
Politici econom ice/ 
Econom ic policies

150 40 110 24 16 E 5

S.01.LA.33
L im ba engleză de afaceri/ 
B usiness english

150 32 118 32 E 5

S.01.LA.61
M etode num erice avansate/ 
A dvanced num erical m ethods

150 40 110 16 24 E 5

S .02 .L A .11
M anagem entul riscurilo r in afaceri/ 
R isk m anagem ent in business

150 32 118 16 16 E 5

S.02.LA.33
L im ba engleză de afaceri/ 
B usiness english

150 32 118 32 E 5

S.02 .LA.21 M ineritu l de date/ 150 32 118 8 24 E 5



D ata m ining

S.02.LA.33
L im ba engleză de afaceri/ 
B usiness english

150 32 118 32 E 5

PLANUL MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC

Cod
Denumirea unităţii 

de curs

Număr de ore
Num ăr de ore pe 

tipuri de activităţi
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Semestrul 1
F.01.0 .01 Pedagogie generală 240 60 180 32 28 - E 8

F .0 1 .0 .02 T eoria  şi m etodologia  curriculum ului 120 30 90 16 14 - E 4

F .0 1.0 .03 Psihologia educaţiei 120 30 90 16 14 - E 4

S.01 .0 . 04 T eoria  si m etodologia  instruirii 120 35 85 15 20 - E 4

S .0 1 .0 .05 T eoria  si m etodologia  evaluării 120 35 85 15 20 - E 4

S.01.O .06 M anagem ent educaţional 90 30 60 15 15 - E 3

S .0 1 .0 .07 C om unicare  educaţională 90 30 60 15 15 - E 3

Semestrul 2
S.0 2 .0 .0 8 P ractica pedagogică 900 - 900 - - 900 E 30

TOTAL 1800 250 1550 124 126 900 9E 60

M INIM UM -ul CURRICULAR INIŢIAL, DE ORIENTARE CĂTRE ALT DOMENIU
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Număr de ore pe 
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1 . Program area ca lcu latoarelor 180 90 90 30 - 60 E 6

2. Structuri de date şi algoritm i 150 60 90 30 14 16 E 5

3. Bazele securită ţii inform aţionale 120 60 60 30 14 16 E 4

4. Proiectarea bazelo r de date 150 54 96 22 - 32 E 5

5.
A dm inistrarea şi securita tea  reţelelor 
inform atice

150 56 94 12 - 44 E 5

6. P ro iectarea sistem elor inform atice 150 60 90 30 - 30 E 5

Total 900 380 520 154 28 198 6E 30

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂŢILOR DE STUDIU ŞI A COM PETENŢELOR FORMATE ÎN CADRUL
PROGRAM ULUI CU CELE ALE UNITĂŢILOR DE CURS /  MODULELOR

Cod
Denumirea unităţii 

de curs
Nr.

ECTS

Finalităţi de studiu şi competenţe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F.01.0 .001.21
O rganizarea şi activ ita tea  
în trep rinderii/ O rganization  and 
activ ity  o f  the enterprise

5 V V V V V V

F.01.0 . 002.61
M odelarea sistem elor inform atice/ 
Inform atic system s m odeling

6 V V V V V

F .0 1.0.003.61
G estiunea p ro iectelor inform atice/ 
Inform atic p rojects m anagem ent

6 V V V V V V



S.01.0 .004.61
Securitatea tranzacţiilo r electronice/ 
Security  o f  elec tron ic  tranzactions

6 V V V V V V

S.01.0 .005.61
Securitatea inform aţiei în treprinderii/ 
Security  o f  business inform ation

7 V V V V V V V

F.02.0 .006.61
Internet al ob iectelor/ 
In ternet o f  th ings

5 V V V V V V

F.02 .0 .007.61
G estiunea securită ţii inform atice/ 
Inform ation security  m anagem ent

6 V V V V V V

F.02.0.008.61
A uditul securită ţii inform aţionale/ 
Inform ation  security  audit

7 V V V V V

S.02.0 . 009.61

S istem e inform atice financiar- 
contab ile/
F inancial-accounting  inform atic 
system s

6 V V V V V

S.02.0 .009.61
Inteligenţă artific ia lă/ 
A rtificial in telligence

6 V V V V V

S.02.0 . 009.61
C ibernetica  în treprinderii/ 
E nterprise  cybernetics

6 V V V V V V

S.02 .A .010.61
S istem e inform atice financiar- 
bancare/ F inancial and banking 
inform ation system s

6 V V V V V

S.02.A.010.61
S ecuritatea e-guvernării/ E- 
govem m ent security

6 V V V V V V

S.02.0 . 010.61
P lanuri de afaceri şi studii de 
fezabilitate/
B usiness p lans and feasibility  studies

6 V V V V V V

F .03 .O .011.61
M etodologia  şi etica  cercetării în  
inform atică/ R esearch m ethodology 
and eth ics in inform atics

4 V V V V

S.03.0 .012.61
Stagiu de practică/ 
Internship

7 V V V V V V V V V V

S.03.0.013.61
T eza  de m aster/ 
M aster thesis

19 V V V V V V V V V V

FINALITĂŢI DE STUDIU

Finalităţile de studiu se vor realiza prin valorificarea conţinutului unităţilor de curs, dar şi
prin utilizarea adecvată a activităţilor de predare -  învăţare -  cercetare -  evaluare.

La finalizarea studiilor absolventul Programului de maşter Securitatea sistemelor
informatice va fi apt să etaleze următoarele competenţe în domeniu:

1. Capacitatea de a lucra eficient în echipă, de a dovedi iniţiativă şi asumare a deciziilor în 
realizarea obiectivelor de asigurare a securităţii informaţionale ale unei entităţi în ansamblu 
sau a unui sistem informatic în particular.

2. Actualizarea în timp real a cunoştinţelor profesionale proprii în conformitate cu dinamica 
dezvoltării teoriei şi practicii în domeniul securităţii informatice.

3. Coordonarea proceselor de implementare pe termen lung a soluţiilor inovative pentru 
asigurarea securităţii sistemelor informatice ale unei entităţi.

4. Asumarea unui nivel înalt de responsabilitate în definirea strategiei de implementare a noilor 
tehnologii de asigurare a securităţii informatice în conformitate cu nevoile companiei.

5. Capacitatea de a valorifica o gamă largă de cunoştinţe din domeniul securităţii informaţiei în 
perspectiva dezvoltării afacerii prin luarea în considerare şi formularea soluţiilor pentru viitor 
şi oferirea punctului de vedere de expert pentru ghidarea echipei de conducere spre decizii 
strategice.



6. Capacitatea de a acţiona creativ pentru a dezvolta aplicaţii, a le testa, a realiza mentenanţa lor,
precum şi a selecta opţiunile tehnice adecvate pentru soluţionarea problemelor concrete în
procesul de asigurare a securităţii sistemului informatic specific.

7. Asigurarea integrităţii sistemului informatic prin verificarea aplicării actualizărilor
funcţionale, complementării cu software şi/sau hardware şi cu operaţiuni de mentenanţă cu 
respectarea cerinţelor bugetare.

8. Capacitatea de stabilire a programului sarcinilor operaţionale în asigurarea securităţii 
sistemelor informatice ţinând cont de gestionarea costurilor şi a bugetului alocat în
conformitate cu procedurile interne şi constrângerile externe; identificarea numărului optim 
de persoane necesare pentru asigurarea gestionării operaţionale a securităţii sistemului 
informatic.

9. Capacitatea de a realiza şi autoriza implementarea de inovaţii şi îmbunătăţiri care vor spori 
securitatea sistemului informatic gestionat; demonstrarea conducerii superioare posibilele 
beneficii pentru afaceri care vor putea fi obţinute în urma implementării schimbărilor propuse.

10.Coordonarea planificării, gestionării şi implementării unor schimbări majore de afaceri pe 
baza instrumentelor TIC de asigurare a securităţii sistemelor informatice.

NOTA EXPLICATIVĂ

1. Descrierea programului de studii

Profilul specialităţii/programului de maşter: Programul de maşter Securitatea sistemelor 

informatice se înscrie în domeniul fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii Tehnologii ale 

informaţiei si comunicaţiilor. domeniului general de studiu 061. Tehnologii ale informaţiei si 

comunicaţiilor, domeniului de formare profesională 0613. Dezvoltarea produselor program si a 

aplicaţiilor şi este în corespundere cu Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi 

al specialităţilor în învăţământul superior, aprobat prin HG nr. 482 din 28.06.2017.

Caracteristicile-cheie ale programului de maşter Securitatea sistemelor informatice

sunt;

Forma de organizare: învăţământul cu frecvenţă; durata studiilor: _L5 ani; credite de studii: 90 

credite ECTS.

La studiile de maşter la programul dat se pot înscrie: deţinătorii diplomei de licenţă sau a 

unui act echivalent de studii, deţinătorii diplomei de studii superioare. Limba de studiu la 

programul Securitatea sistemelor informatice: română sau rusă. Absolvenţii programului de 

maşter Securitatea sistemelor informatice se certifică prin: Diplomă de maşter, iar titlul obţinut 

este de: Maşter în inginerie.

în conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, acest Program de formare 

profesională este orientat spre realizarea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei de muncă şi 

are scopul de a form a informaticieni avansaţi ce stăpânesc instrumentarele şi mijloacele 

moderne de securizare a sistemelor informatice, capabili să se dezvolte continuu şi să



colaboreze pentru protejarea eficientă a suportului informatic al activităţilor persoanelor fizice, 

al mediului de afaceri, al administraţiei publice şi al altor organizaţii şi instituţii.

în procesul de elaborare a Programului au fost parcurse următoarele etape:

1) identificarea bazei factologice de fezabilitate a Programului de formare 

profesională (a elementelor de intrare), inclusiv:

a) studierea cadrului normativ-reglator al proceselor educaţionale în învăţământul 

superior;

b) identificarea cerinţelor clienţilor, beneficiarilor şi partenerilor (cadre ştiinţifico- 

didactice, absolvenţi, studenţi, companii şi organizaţii interesate) faţă de Program;

c) analiza direcţiilor moderne de dezvoltare în domeniul de formare;

d) analiza comparativă a planurilor de învăţământ în domeniu ale unor universităţi de 

prestigiu din străinătate;

e) analiza metodologiilor specifice actuale de predare în domeniu;

f) analiza şi evaluarea propunerilor unor specialişti/studenţi externi;

g) analiza neconformităţilor constatate pe parcursul anilor universitari precedenţi.

2) predeterminarea rezultatelor (a elementelor de ieşire) -  au fost stabilite rezultatele 

învăţării (competenţele), pe care trebuie să le atingă studenţii, prin alegerea dintr-o 

gamă largă de finalităţi relevante pentru studenţi şi piaţa forţei de muncă;

3) asigurarea unui proces relevant de învăţare -  au fost definite modalităţile de 

sprijinire a studenţilor pentru a atinge finalităţile de studiu, inclusiv au fost stabilite şi 

selectate:

a) unităţile de curs adecvate pentru formarea competenţelor proiectate;

b) volumul de muncă necesar (punctele credite) pentru realizarea fiecărui curs;

c) consecutivitatea şi modalitatea predării cursurilor;

4) stabilirea modului de evaluare -  a fost luată decizia asupra modului în care se va 

determina dacă şi când studenţii au atins finalităţile de studiu preconizate;

5) redactarea, analiza, verificarea, validarea şi aprobarea Planului de învăţământ.

2. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele asigurate de programul de maşter;

Concepţia dezvoltării specialistului la Programul de maşter Securitatea sistemelor 

informatice rezidă în formarea/dezvoltarea de cunoştinţe generale şi specifice necesare pentru 

activitatea profesională de specialist în securitatea informatică. Absolvenţii programului de 

maşter Securitatea sistemelor informatice vor demonstra competenţe profesionale 

corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii, precum şi transversale prin gestionarea situaţiilor de 

muncă complexe, imprevizibile şi care reclamă abordări strategice pertinente, prin asumarea de



responsabilităţi în implementarea cunoştinţelor teoretico-practice atât individual, cât şi în grup 

etc.

Programul de maşter Securitatea sistemelor informatice prevede aprofundarea 

cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor şi extinderea deprinderilor practice ale specialiştilor de 

nivel I - licenţă, fiind orientat la pregătirea de specialişti informaticieni de înaltă calificare pentru 

organizarea, gestiunea, crearea/dezvoltarea în echipă, menţinerea şi utilizarea instrumentarelor şi 

mijloacelor informatice moderne de securizare a folosirii aplicaţiilor, reţelelor şi sistemelor 

informatice, inclusiv de înaltă complexitate, în diverse activităţi în economia naţională şi 

societate în ansamblu. Acesta integrează cunoştinţele în informatică (metodologii, tehnologii, 

instrumentare, sisteme de gestiune a bazelor de date, reţele informatice, aplicaţii şi sisteme 

informatice) cu cunoaşterea avansată a teoriei şi practicii securităţii informatice şi a domeniului 

de aplicaţie (unităţi economico-sociale, sisteme şi activităţi economice, servicii publice, etc.). 

Specialistul în Securitatea sistemelor informatice trebuie să posede cunoştinţe temeinice 

privind informatizarea unităţilor social-economice şi cunoştinţe avansate ce ţin de elaborarea, 

proiectarea, implementarea şi exploatarea nemijlocită a instrumentarelor şi mijloacelor 

informatice de securizare a folosirii aplicaţiilor, reţelelor şi sistemelor informatice. Acesta 

trebuie să: efectueze diagnosticul aplicaţiei, reţelei sau sistemului informatic respectiv pentru a 

detecta punctele slabe; ofere soluţii de protecţie adecvate; să stabilească procesele de securitate 

necesare; să garanteze sustenabilitatea mijloacelor de securitate folosite; să actualizeze 

mijloacele de securitate pentru posibilele ameninţări viitoare.

Formarea profesională în domeniu, devenită strategică odată cu intensificarea lucrărilor de 

edificare a societăţii informaţionale şi a cunoaşterii, presupune pregătirea de tineri specialişti de 

înaltă calificare -  persoane integre şi competente profesional, pentru a face faţă cerinţelor 

actuale şi de perspectivă ale pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale, care vor:

• conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente în viaţa profesională şi cea 

cotidiană;

• forma şi dezvolta competenţele necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în 

activitatea profesională;

• acumula cunoştinţe şi crea valoare academică adăugată în domeniul „Securităţii 

sistemelor informatice”, care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală şi 

profesională;

• stăpâni, dezvolta şi folosi eficient metodologii, instrumentare şi mijloace informatice 

modeme în activităţile de securizare a aplicaţiilor, reţelelor şi sistemelor informatice.



Totodată, programul va dezvolta la studenţi aşa competenţe-cheie generice ca: aplicarea 

principiilor, standardelor şi valorilor eticii profesionale; competenţa de analiză, sinteză şi 

rezolvare a problemelor; spirit de iniţiativă; preocuparea pentru calitate; competenţa de muncă în 

echipă; capacitatea de organizare şi planificare; creativitate; competenţa de comunicare utilizând 

şi o limbă străină; înţelegere pentru culturile şi obiceiurile altor popoare.

3. Obiectivele programului de maşter, inclusiv corespunderea acestora misiunii 
universităţii

în conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, stipulate în Carta ASEM, 

Statutul ASEM, Strategia de dezvoltare a ASEM, Strategia de cercetare, Strategia de 

internaţionalizare, programul de maşter Securitatea sistemelor informatice este orientat spre 

generarea de cunoştinţe avansate şi temeinice din domeniul general de studii 061 Tehnologii ale 

informaţiei şi comunicaţiilor, domeniul de formare profesională 0613 Dezvoltarea produselor 

program şi a aplicaţiilor cu orientarea spre asigurarea securităţii software şi sistemelor 

informatice în ansamblu. Programul respectă tradiţiile instituţionale, promovând valorile 

ştiinţifice, culturale naţionale şi universale. Scopul programului de maşter Securitatea 

sistemelor informatice este de a forma specialişti/cercetători profesionişti şi competitivi în 

domeniul Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi în alte domenii şi subdomenii 

ale ştiinţelor sociale şi umaniste.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, în ASEM este creat un mediu 

educaţional performant, calitativ şi productiv, centrat pe student, bazat pe următoarele 

principii de organizare a formării:

1) asigurarea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul de afaceri şi relevant 

intereselor persoanei, pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, 

formarea de deprinderi şi de competenţe personale, sociale şi profesionale;

2) îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile 

activităţilor în domeniul „Securităţii sistemelor informatice”;

3) structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia “învaţă acţionând” şi dezvoltarea 

unor dexterităţi de ordin practic;

4) valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.

4. Racordarea programului de studii şi a conţinuturilor din Planul de învăţământ la 
tendinţele internaţionale din domeniu

Planul de învăţământ la  programul de maşter Securitatea sistemelor informatice este

racordat la recomandările Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei (ISCED-F 2013), 

elaborate de Comisia europeană, Standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în 

Spaţiul European al învăţământului Superior (ESG), 2015, prin implementarea componentelor:



temporală, formativă, de acumulare şi de evaluare prevăzute în Planul-cadru pentru studii 

superioare de licenţă (ciclul I), de maşter (ciclul II) şi integrat, aprobat prin Ordinul MECC 

nr.120 din 10.02.2020.

5. Evaluarea aşteptărilor sectorului economic şi social

Programul de maşter Securitatea sistemelor informatice a fost elaborat în cadrul 

proiectului ERASMUS+ LMPI - № 573901-EPP-1-2016-1-IT-PKA2-CBHE-JP „Licenţă, 

masterat profesional în administrarea, gestiunea, protecţia sistemelor şi reţelelor informatice în 

întreprinderi din Moldova, Kazahstan şi Vietnam.

Pentru evaluarea aşteptărilor sectorului economic în cadrul acestui proiect, în anul 2017 a 

fost realizat un „Sondaj de identificare a profesiilor ţintă şi a nevoilor de instruire în domeniul 

securităţii informatice în Moldova”. Conform raportului acestui sondaj, aproape 69% din 

profesioniştii în domeniu (specialişti cu studii superioare), care au participat în sondaj, au 

specificat că au nevoie de instruire în securitatea informatică. Eşantionul de participanţi la sondaj 

este reprezentativ. Chestionarul a fost completat de 199 respondenţi, reprezentând şi aşa 

companii bine cunoscute din domeniu ca: Endava, Moldtelecom, Centrul de Telecomunicaţii 

Speciale, Centrul de Guvernare Electronică, Fiscservinform ş.a. Aproape 23% din respondenţi 

reprezintă companii cu peste 500 angajaţi. Peste 58% din respondenţi au experienţă profesională 

în domeniul securităţii informatice.

De asemenea acest raport a stat la baza conceptului general al programului de maşter 

Securitatea sistemelor informatice.

6. Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de maşter

La elaborarea programului de maşter Securitatea sistemelor informatice, procesul de 

consultare s-a realizat atât în format letric (scris pe hârtie) în cadrul practicii de maşter, prin 

completarea chestionarelor de evaluare a competenţelor practice ale studenţilor, cât şi în formă 

participativă, în timpul susţinerii proiectului examenului de maşter. De asemenea, s-a efectuat: 

analiza documentelor normative şi reglatoare cu referire le procesele educaţionale în 

învăţământul superior; analiza prealabilă referitoare la nevoile specifice exprimate de clienţi, 

beneficiari şi parteneri (cadre ştiinţifico-didactice, absolvenţi, studenţi şi firme sau organizaţii 

interesate); analiza celor mai noi direcţii de dezvoltare în domeniul de formare; analiza 

comparativă a planurilor de studii pe baza unor modele de la universităţi de prestigiu din ţară şi 

străinătate; analiza metodologiilor specifice actuale de predare în domeniu; analiza şi evaluarea 

prealabilă a propunerilor venite din partea unor specialişti externi/studenţi; analiza 

neconformităţilor constatate pe parcursul anilor universitari precedenţi.



Din considerentele de mai sus, formarea de specialişti conform Programului de maşter 

„Securitatea sistemelor informatice” pentru piaţa muncii din Republica Moldova este actuală.

7. Relevanţa programului de maşter pentru piaţa forţei de muncă

Pentru combaterea fraudelor informatice, în multe ţări sunt aprobate legi şi documente 

normative în domeniu. în Republica Moldova de asemenea diverse acte legislative şi normative 

stipulează cerinţe specifice de protecţie a informaţiei şi a diverselor activităţi ce ţin de securitatea 

informatică, inclusiv: Legea cu privire la informatică nr. 1069 din 22.05.2000, Legea privind 

accesul la informaţie nr. 982 din 11.05.2000, Legea cu privire la documentul electronic şi 

semnătura digitală nr. 264 din 15.07.2004, Legea privind comerţul electronic nr. 284 din 

22.07.2004, Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice nr. 20 din 

03.02.2009, Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 ş.a.

Totodată, respectarea stipulărilor legislaţiei şi a altor documente normative în domeniu, 

protejarea suportului informatic al activităţilor persoanelor fizice, al mediului de afaceri, al 

administraţiei publice şi al altor organizaţii şi instituţii, inclusiv a resurselor informaţionale şi 

informaţiilor cu care aceste entităţi operează, necesită cunoştinţe speciale; condiţiile majore în 

domeniu pot fi asigurate doar de către specialişti de înaltă calificare în domeniul Securităţii 

sistemelor informatice. Aceştia trebuie să formuleze cerinţele, să implementeze şi dezvolte 

mijloacele şi să asigure mentenanţa, monitorizarea şi actualizarea produselor informatice 

speciale respective.

în acelaşi timp, în prezent în Republica Moldova se simte o insuficienţă acută de specialişti 

în domeniul securităţii informatice şi al informaticii, in general. Specialiştii în domeniul 

securităţii informatice sunt solicitaţi de toţi agenţii economici de scară medie sau mare şi, de 

asemenea, de instituţiile administraţiei publice. Chiar şi în ţările industrial dezvoltate, care au 

atins un nivel înalt de dezvoltare a societăţii informaţionale, continuă să aibă un deficit 

considerabil de specialişti în acest domeniu.

Acestea, dar şi obiectivele stabilite în conceptul strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru  

anii 2021-2030 „Educaţia 2030”, care etalează imperativitatea forţei de muncă calificată, 

subliniază relevanţa programului de maşter Securitatea Sistemelor Informatice.

8. Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Absolvenţii programului de maşter Securitatea sistemelor informatice se pot realiza prin 

prisma abilităţilor obţinute în procesul de studiu pe toate palierele de dezvoltare a economiei 

Republicii Moldova.



Ei sunt pregătiţi pentru a fi angajaţi în întreprinderi, organizaţii şi instituţii din diversele 

sectoare economice în funcţii precum: a) Expert în securitatea informatică; b) Analist în 

securitatea informatică, c)Analist sisteme informatice, d) Analist pentru asigurarea calităţii 

(calculatoare). Ei sunt pregătiţi pentru a ocupa posturi cu funcţii de decizie, atât la nivel de 

subdiviziuni şi de agenţi economici cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau mixtă), 

cât şi la nivel naţional, ce ţin de:

1 organizarea şi gestiunea activităţilor cu securizarea aplicaţiilor, reţelelor şi sistemelor 

informatice;

2 cercetarea şi eficientizarea diverselor activităţi în societate, în baza aplicării reuşite a 

mijloacelor de securizare a aplicaţiilor, reţelelor şi sistemelor informatice;

3 elaborarea, implementarea, exploatarea, menţinerea şi dezvoltarea instrumentarelor şi 

mijloacelor informatice moderne de securizare a folosirii aplicaţiilor, reţelelor şi 

sistemelor informatice.

De asemenea, ei îşi pot continua studiile la ciclul III, studii superioare de doctorat.

9. Accesul la studii a titularilor de diplome obţinute după finalizarea respectivului program 
de maşter

Competenţele, deprinderile şi cunoştinţele dobândite pe parcursul studiilor de masterat 

(nivelul 7 ISCED) pot fi aprofundate prin continuarea studiilor Ia programele doctorat (nivelul 8 

ISCED), asigurându-se educaţia şi dezvoltarea profesională continuă a absolvenţilor, în 

concordanţă cu nevoile societăţii manifestate pe piaţa forţei de muncă.
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