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1. Obiectivele programului. 

Programul de master „Securitate şi reţele complexe” urmăreşte dezvoltarea 

competenţelor profesionale şi transversale ale cursanţilor conform Cadrului European al 

Calificărilor, pregătind specialişti de înaltă calificare în domeniul reţelelor de calculatoare. 

Din punct de vedere profesional, programul de master dezvoltă competenţe inginereşti 

privind designul, administrarea şi securizarea reţelelor complexe de calculatoare, precum şi 

competenţe ştiinţifice privind realizarea unor proiecte de cercetare de nivel european în 

domeniu. Masterul îşi propune şi dezvoltarea autonomiei profesionale a cursanţilor şi a 

capacităţilor lor de interacţiune socială, competenţe transversale esenţiale dezvoltării 

ulterioare a carierei atât în mediul academic, cât şi în mediul industriei IT.  

Pe măsură ce societatea românească devine o societate a cunoaşterii, tehnologiile 

informaţiei şi ale comunicării vor ocupa un rol tot mai important în asigurarea succesului 

proiectelor economice, ştiinţifice şi chiar personale. Gestiunea reţelelor complexe şi a 

riscurilor de securitate este un domeniu a cărui relevanţă pentru organizaţiile contemporane 

creşte abrupt, odată cu  nivelul de profesionalism necesar. Pe lângă competenţe ştiinţifice şi 

inginereşti de înalt nivel, piaţa muncii solicită abilităţi de înţelegere şi gestionare a riscurilor, 

de planificare eficientă a muncii, de estimare a costurilor şi beneficiilor unei anumite soluţii, 

de interacţiune în echipe mixte, confruntate cu sarcini complexe. Actualul program de Master 

pregăteşte specialişti capabili de performanţă inginerească şi de inovare în găsirea soluţiilor 

tehnice şi sociale, precum şi în cercetarea ştiinţifică în domeniu.  

2. Competenţe generale şi competenţe specifice. 

Competenţe generale:  

- Competenţe profesionale: competenţe de design al reţelelor complexe de 

calculatoare, de monitorizare, diagnoză şi analiză a problemelor, cu accent pe 

securitatea reţelelor, de intervenţie şi elaborare a soluţiilor inovative pentru 

probleme multidimensionale, de design şi implementare a unui proiect de 

cercetare în domeniu. 

- Competenţe transversale: autocontrolul procesului de învăţare prin identificarea 

priorităţilor de formare, a noilor riscuri şi tehnologii disponibile în domeniu; 

autonomie profesională în realizarea unor proiecte complexe; stăpânirea 

metodologiei de cercetare ştiinţifică şi a capacităţii de identificare de oportunităţi 



pentru dezvoltarea de proiecte de cercetare; competenţe de comunicare 

profesională verbală şi scrisă. 

Competenţe specifice 
- Capacitatea de a diagnostica probleme în funcţionarea reţelelor complexe, în 

special probleme de securitate, şi de a propune soluţii alternative pentru rezolvarea 

acestora, conform unor constrângeri de timp, bugetare, resurse umane etc; 

- Capacitatea de a planifica realizarea unor soluţii tehnice complexe, având în 

vedere toate etapele necesare; 

- Capacitatea de a realiza taskuri avansate în configurarea şi securizarea 

echipamentelor de nivel doi şi trei; 

- Cunoştinţe şi deprinderi avansate de administrare a serverelor Windows şi Unix şi 

de gestiune a serviciilor ce rulează pe acestea; 

- Cunoştinţe şi deprinderi privind asigurarea, evaluarea  şi auditul securităţii 

informatice; 

- Securizarea unei conexiuni la distanţă şi configurarea reţelelor de tip Virtual 

Private Network (VPN); 

- Cunoaşterea conceptelor cheie şi posibilităţilor de utilizare ale Grid computing şi 

capacitatea de a realiza operaţii de bază în mediul Grid. 

- Capacitatea de a găsi informaţie relevantă, adusă la zi, pentru problemele 

abordate; 

- Stăpânirea unor metode de comunicare eficientă şi de redactare a documentaţiilor 

tehnice; 

- Competenţe avansate în utilizarea informaţiilor produse de cercetarea ştiinţifică 

din domeniul securităţii reţelelor complexe; 

- Competenţe avansate în realizarea unor proiecte de cercetare în domeniul 

securităţii reţelelor complexe. 

 



3. Planul de învățământ 
 

Cod Disciplina Sem C S L P PC 
Evaluare 

(E/V/P) 

UPB.03.M1.O.03-01 
Securizarea ruterelor şi a 

switchurilor 
I 2  2  5 E 

UPB.03.M1.O.03-02 
Planificarea şi implementarea 

serviciilor de reţea 
I 2  2  5 E 

UPB.03.M1.A.03-03 

Disciplină la alegere dintre 

cursurile obligatorii de la 

celelalte module 
I 2  2  5 E 

UPB.03.M1.A.03-04 

Disciplina din grupul G sau dintre 

cursurile obligatorii de la 

celelalte module 
I 2  2  5 E 

 Total activităţi didactice: 16 ore  8  8  20  
UPB.03.M1.O.03-05 Cercetare: 12 I    12 10  

UPB.03.M2.O.03-06 Soluţii de reţea pentru ISP II 2  2  5 E 

UPB.03.M2.O.03-07 
Monitorizarea şi securizarea 

serviciilor de reţea 
II 2  2  5 E 

UPB.03.M2.A.03-08 

 Disciplina din grupul G sau 

dintre cursurile obligatorii de la 

celelalte module 
II 2  2  5 E 

 Total activităţi didactice: 12 ore  6  6  15  

UPB.03.M2.O.03-09 Cercetare: 16 II    16 15  

UPB.03.M3.O.03-10 Auditarea securităţii reţelelor III 2  2  5 E 

UPB.03.M3.O.03-11 
Arhitectura sistemelor cluster şi 

GRID 
III 2  2  5 E 

UPB.03.M3.A.03-12 

Disciplină la alegere dintre 

cursurile obligatorii de la 

celelalte module 
III 2  2  5 E 

UPB.03.M3.A.03-13 

Disciplina din grupul G sau dintre 

cursurile obligatorii de la 

celelalte module 
III 2  2   5 E 

 Total activităţi didactice: 16 ore  8  8  20  
UPB.03.M3.O.03-14 Cercetare : 12 ore III    12 10  

 Total activităţi didactice : 0 ore IV       
UPB.03.M4.O.03-15 Elaborare lucrare de dizertatie IV    12 15  
UPB.03.M4.O.03-16 Cercetare : 16 ore IV    16 15  

 

 

Cursurile la alegere se vor selecta dintre cursurile obligatorii la celelalte programe de 
master de la directia CTI sau dintre cursurile grupului G, exceptand cursurile 
Arhitectura sistemelor cluster si GRID si Sisteme paralele si distribuite. 



4. Personalul didactic existent în facultate (facultăţi) care va fi implicat în 
programul de master. 

- Prof. dr. ing. Nicolae Ţăpuş  

- Conf. dr. ing. Răzvan Rughiniş 

- Conf. dr. ing. Ion Bică 

- Conf. dr. ing. Emil Sluşanschi 

- Asist. drd. Răzvan Deaconescu, George Milescu, Mihai Dobrescu, Răzvan 

Tătăroiu 

5. Grupuri ţintă: Domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, domeniile: Calculatoare 

şi Tehnologia Informaţiei (specializările Calculatoare, Tehnologia Informaţiei, Ingineria 

Informaţiei), Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ingineria sistemelor (specializările 

Automatică şi informatică aplicată) 

 
RECTOR,  DECAN,  

Prof. dr. ing. Ecaterina ANDRONESCU  Prof. dr. ing. Dumitru Popescu  

 


