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1. Obiectivele programului. 

 
Obiective generale:  

• organizatorice, referitoare la organizarea unui sistem de control a accesului, 

organizarea păstrării şi utilizării suporturilor de informaţii;  

• juridice, privind documentele normative care controlează şi reglementează 

procesul prelucrării şi folosirii informaţiei;  

• informatice, constituite din echipamente, programe şi tehnici de protecţie si 

management al informatiei.   

 

Obiective specifice. 

Metodele de protecţie specifice tehnologiei informatice din ziua de astăzi sunt variate, 

depinzând de tipul de vulnerabilităţi pe care le protejează. Soluţiile date de programele 

antivirus, antispam, antispyware, echipamentele sau programele de tip  firewall, VPN, 

programele de detecţie şi prevenire a intruziunii (IDS, IPS) sau criptarea informaţiei sunt 

metode folosite pe scară largă de toţi cei care sunt conştienţi de riscurile comunicaţiilor în 

era Internetului. 

Pentru că acest proces, care este securitatea informaţiei, este o componentă esenţială a 

societăţii informaţionale, s-au creat standarde internaţionale specifice, dintre care cele 

mai importante sunt ISO 17799 (din 2005, ISO 27000) şi BS 7799. 

Nu trebuie uitat însă că securitatea informaţiei distribuită în reţele de calculatoare nu este 

o problemă ce ţine de tehnologie, ci este o problemă umană şi de management. Se doreste  

realizarea unor tehnologii de securitate din ce în ce mai bune, făcând din ce în ce mai 

dificilă exploatarea vulnerabilităţilor de natură tehnologică. 

 

2. Competenţe generale şi competenţe specifice. 
 

- Insusirea de catre masteranzi a principiilor si mijloacelor prin care se poate 

asigura protecţia informaţiei in conditiile accesului pe scala larga a utilizatorilor.   

- Cnostinte specifice cu privire la dezvoltarea aplicatiilor dirijate de modele; 

- Capacitatea de a proiecta sisteme integrate pentru managementul informatiilor 

(documente, date, cunostinte); 



- Poiectarea unor arhitecturi orientate pe servicii usor adaptabile, prin definirea de 

modele; 

- Ailitatea de a modela procesele de afaceri complexe utilizând diverse limbaje: 

reţele Petri, Protos, BPEL, YAWL etc; 

- Abilitatea de a utiliza şabloane ale fluxurilor de activităţi pentru a caracteriza şi 

modela procese şi pentru a evalua sisteme; 

- Deprinderi legate de pacticile de management informational 

- Sistemele IT de management al informatiei si cunostintelor 

- Management strategic 

- Solutii de optimizare – IT 

- Managementul securităţii informaţiei  

- Sistemul de Management al Securităţii Informaţiilor: ISO/IEC 27001:2006 –

cerinţe şi   ISO/IEC 17799:2006 – ghid de bună practică 

- Analiza si managementul riscului - Metode şi instrumente pentru managementul 

riscurilor    informaţionale 

- Alcatuirea documentatiei de testare, tehnici de testare, raportarea rezultatelor 

testelor. 

- Structuri de sisteme HPC (sisteme multiprocesor, clustere, grid, cloud).  

- Capacitatea de a proiecta sisteme de calcul de inalta performanta; 

- Abilitati de configurare si administrare a sistemelor de calcul de inalata 

performanta; 

- Dobindirea de  cunostinte si aptitudini privind dezvoltarea si implementarea unor 

algoritmi de cautare a informatiei in diverse domenii.  

- Competenţe de utilizare a tehnicilor moderne de protecţie a sistemelor informatice 

bazate pe algoritmi avansaţi de criptare cu chei publice, semnături digitale şi 

autorităţi de certificare 

- Competenţe pentru lucru în echipă, integrare de sisteme şi cooperare 

interdisciplinară. 

- Competenţe  manageriale pentru activităţi tehnice şi economice. 

- Insusirea de tehnici de protectie prin firewall, protocoale SSL, Intrusion Detection 

Systems, metode de eschivare; 

- Control statistic si benchmarking 

- Dezvoltarea de noi produse virtuale in intelligent car manufacturing, inginerie 

electrica, etc 

- Competente in proiectarea si dezvoltarea sistemelor e-healt, e-commerce, e-

finance. 

 

3. Plan de invatamant 

 

Cod Disciplina Sem C S L P PC 
Evaluare 

(E/V/P) 

UPB.03.M1.O.16-01 

Autentificarea si autorizarea 

accesului la informatie. Sisteme 

de audit si certificare. 
I 2  1  

 

3 E 

UPB.03.M1.O.16-02 Criptografie si criptanaliza I 2  1  4 E 

UPB.03.M1.O.16-03 Biometrie, metrici de securitate I 2  1  3 E 



UPB.03.M1.O.16-04 
Modelarea fluxurilor de date si 

de activitati  
I 2  1  

3 
E 

UPB.03.M1.O.16-05 
Securitatea sistemelor si a 

retelelor 
I 2  1  

4 
E 

UPB.03.M1.O.16-06 
Tehnici de cautare si regasire a 

informatiei 
I 2  1  

3 
E 

 
Total activităţi didactice: 18 

ore 
 12  6  20  

UPB.03.M1.O.16-07 Cercetare: 10 ore I   10  10  

UPB.03.M2.O.16-08 

Fiabilitatea, mentenanta si 

siguranta in functionare a 

sistemelor informatice 
II 2  1  4 E 

UPB.03.M2.O.16-09 
Echipamente de calcul de inalta 

performanta 
II 2  2  4 E 

UPB.03.M2.O.16-10 
Management strategic si 

managementul riscului 
II 2  1  4 E 

 
Total activităţi didactice: 

10ore 
 6  4  12  

UPB.03.M2.O.16-11 Cercetare: 18 ore II   18  18  

UPB.03.M3.O.16-12 
Protectia informatiei in E-

sisteme 
III 2  1  3 E 

UPB.03.M3.O.16-13 

Fiabilitatea software-ului şi 

benchmarking-ul 

dependabilităţii 
III 2  1  3 E 

UPB.03.M3.O.16-14 Protectia proprietatii intelectuale  III 2    2 E 

UPB.03.M3.O.16-15 
Inginerie concurenta si 

managementul inovarii 
III 2  1  4 E 

UPB.03.M3.O.16-16 
Testare produse informatice,  

asigurarea calitatii  
III 2  2  4 E 

UPB.03.M3.O.16-17 

Inginerie dirijata de modele 

pentru managementul 

informatiilor si al serviciilor 
III 2  1  4 E 

 
Total activităţi didactice: 

18ore 
 12  6  20  

UPB.03.M3.O.16-18 Cercetare : 10 ore III   10  10  

 
Total activităţi didactice : 0 

ore 
IV       

UPB.03.M4.O.16-19 
Elaborare lucrare de 

dizertatie 
IV   12  15  

UPB.03.M4.O.16-20 Cercetare : 16 ore IV   16  15  

 

 

 

4. Personalul didactic care va fi implicat în programul de master 
 

In cele patru semstre de studiu sunt cuprinse 15 discipline, dintre care 13 sunt acoperite 

de personal din facultatea Automatica si Calculatoare, o disciplina de cadre didactice ale 

catedrei de Matematica din UPB si o disciplina de catre un cadru didactic asociat 



specializat in protectia proprietatii intelectuale. Lista cadrelor didactice aferenta 

programului: 

 

Nr. Crt Nume si prenume                        Doctorat Grad didactic 

1 Carstoiu Dorin Doctor Profesor 

2 Ionescu Traian Doctor Profesor 

3 Iliescu Stelian Sergiu Doctor Profesor 

4 Stanescu Aurelian Mihai Doctor Profesor 

5 Sgarciu Valentin Doctor Profesor 

6 Popentiu Florin Laurentiu Doctor Profesor 

7 Ionita Anca Daniela Doctor Profesor 

8 Droasca Bogdan Doctor Conferentiar 

9 Stratulat Florin Doctor Conferentiar 

10 Fagarasanu Ioana Doctor Conferentiar 

11 Nita Alina Doctor Lector 

12 Munteanu Calin Doctor Sef lucrari 

13 Mocanu Stefan Doctor Sef lucrari 

14 Vlad Madalin Stefan Doctor Sef lucrari 

15 Strenc Alexandru Cristian Doctor CP I 
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