
Anexa nr. 2 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişora 

1.2 Facultatea  Matematică şi Informatică 

1.3 Departamentul Informatică 

1.4 Domeniul de studii Informatică 

1.5 Ciclul de studii master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Bioinformatică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumire disciplina Securitatea datelor și elemente de bioetică 

2.2 Titular activităţi de curs Ciprian Pungilă, Alexandra Enache  

2.3 Titular activităţi de seminar  

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari Ciprian Pungilă, Alexandra Enache  

2.5 Anul de studiu 2 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare E 2.8 Regimul disciplinei DI 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 2  seminar 0 laborator 1 

3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 28  seminar 0 laborator 14 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 ore 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 28 ore 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 ore 

Tutoriat  4 ore 

Examinări  10 ore 

Alte activităţi……………………………………  ore 

3.4 Total ore studiu individual 108  

3.5 Total ore pe semestru 
1
 150  

3.6 Numărul de credite 6  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Introducere în informatică – aspecte generale ale folosiri unui sistem de calcul 

 Aspecte generale minimale de rețele de calculatoare (intranet/Internet) 

4.2 de competenţe  Capacitatea de a folosi, la nivel începător, un sistem de calcul dotat cu sistemul de 

operare Windows sau Linux 

 

 

 

                                                            
1
 Numărul total de ore trebuie să fie cuprins între (Număr credite) x 25 ore și (Număr credite) x 27 ore 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Amfiteatru sau sală de curs dotată cu proiector 

 Tablă cu marker și eraser 

5.2 de desfăşurare a seminarului  N/A 

5.3 de desfăşurare a laboratorului  Calculatoare echipate cu sisteme de operare Windows și Linux 

 Utilitare pentru monitorizarea stării sistemului de calcul, de tip 

PerfMon, antivirus, etc. 

 Utilitare pentru monitorizarea traficului de date în 

intranet/Internet de tip firewall, etc. 

 Drepturi suficiente pentru a implementa politici administrative 

corespunzătoare în sistemele de operare folosite 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 Capacitatea de a investiga, analiza și produce rapoarte vis-a-vis de potențiaele breșe de 

securitate 

 Capacitatea de a implementa politici administrative suficient de permisive pentru a asigura 

desfășurarea activității, dar suficient de restrictive pentru a preveni (sau a reduce) atacurile 

informatice și breșele de securitate 

 Capacitatea de a mitiga în timp util efectele breșelor de securitate 

 Cunoasterea teoriilor etice si  a principiilor eticii biomedicale  

 Cunoasterea conceptelor de confidetialitate si consimtamant informat 

 Descrierea conceptului de populatie vulnerabila  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  Gândire analitică, adecvată unui informatician/programator începător 

 Aplicarea principiilor etice in dezbaterea morala a cazurilor din practica si cercetarea 

medicala 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea cu conceptele generice de securitate a datelor și 

însușirea metodelor reactive de prevenire, tratate și mitigare a 

potențialelor breșe de securitate a datelor 

7.2 Obiectivele specifice  Administrarea și implementarea politicilor administrative pentru 

securitatea datelor în sistemele de operare Windows și Linux 

 Monitorizarea, analiza și evaluarea stării sistemului de calcul în 

funcție de indicii de performanță și de stare furnizați de politicile 

administrative implementate 

 Descrierea, explicarea si sa aplicarea practica a teoriilor etice si 

principiilor eticii biomedicale 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în securitatea sistemelor informatice 

 Aspecte generice ale securității datelor 

 Istoric al securității 

 Exemple de breșe de securitate și efectele lor 

destructive 

 Predare orală 

 Prezentare vizuală/proiector 

 Interacțiune verbală cu 

auditoriul 

2h 

2. Analiza riscurilor cibernetice  Predare orală 2h 



 Definiția riscului cibernetic 

 Impactul economic, juridic și privat/global al 

breșelor de securitate 

 Standarde ISO pentru mitigarea riscurilor 

cibernetice 

 Prezentare vizuală/proiector 

 Interacțiune verbală cu 

auditoriul 

3. Strategii de îmbunătățire a securității datelor 

 Framework-ul COBIT 

 DSS05 în cadrul COBIT 

 ISO 27000 

 NIST SP 800 

 Predare orală 

 Prezentare vizuală/proiector 

 Interacțiune verbală cu 

auditoriul 

2h 

4. Implementarea infrastructurilor de control și a 

politicilor de securitate 

 Analiza comportamentală a sistemelor de 

calcul 

 Recunoașterea indicilor de stare și de 

performanță asociați cu breșele de securitate 

 Exploatarea breșelor de securitate pentru 

mitigarea efectelor lor destructive 

 Aspecte sociale ale politicilor de securitate 

 Predare orală 

 Prezentare vizuală/proiector 

 Interacțiune verbală cu 

auditoriul 

2h 

5. Influența amenințărilor cibernetice 

 Apariția virușilor și vulnerabilitățile asociate 

acestora 

 Evoluția temporală și funcțională a căilor de 

comunicație (intranet, Internet, etc.) în 

răspândirea breșelor de securitate 

 Impactul financiar al breșelor de securitate 

 Exemple concrete de vulnerabilități și discuția 

efectelor lor (e.g. Stuxnet, Flame, CIH, etc.) 

 Predare orală 

 Prezentare vizuală/proiector 

 Interacțiune verbală cu 

auditoriul 

2h 

6. Metode de investigare și de răspuns la atacurile 

cibernetice 

 Investigații digitale și importanța acestora în 

contextul asigurării securității 

 Tehnici de analiză a datelor folosind modele 

de analiză statică și dinamică a datelor 

 Predare orală 

 Prezentare vizuală/proiector 

 Interacțiune verbală cu 

auditoriul 

2h 

7. Metrici de evaluare a performanțelor 

infrastructurilor digitale în contextul securității 

datelor 

 Influența sistemelor de operare și aspecte 

legate de implementarea acestora în contextul 

metricilor 

 Influența aplicațiilor utilizator și factorii 

esențiali urmăriți în contextul metricilor 

 Metrici de măsurare a riscului asociat 

securității datelor bazate pe modele 

matematice 

 Predare orală 

 Prezentare vizuală/proiector 

 Interacțiune verbală cu 

auditoriul 

2h 

8. Definirea   bioeticii   –   aspecte   bioetice ale 

cercetării contemporane 
 Predare orală 

 Prezentare vizuală/proiector 

 Interacțiune verbală cu 

auditoriul 

2h 

9. Cercetarea  genetică  contemporană  –  etica  

medicală 
 Predare orală 

 Prezentare vizuală/proiector 

 Interacțiune verbală cu 

auditoriul 

2h 



10. Consimţământul informat practica clinică-definire, 

componente- aspecte deontologice şi legale legate de 

consimţământul informat; paticularităţi ale 

consimţământului la populaţiile vulnerabile 

 Predare orală 

 Prezentare vizuală/proiector 

 Interacțiune verbală cu 

auditoriul 

2h 

11. Particularitati ale consimtamantului informat in 

cercetarea genetica 
 Predare orală 

 Prezentare vizuală/proiector 

 Interacțiune verbală cu 

auditoriul 

2h 

12. Confidentialitatea in practica medicala si in 

cercetare 
 Predare orală 

 Prezentare vizuală/proiector 

 Interacțiune verbală cu 

auditoriul 

2h 

13. Responsabilitate medicala in practica: raspundere 

juridica si malpraxis 
 Predare orală 

 Prezentare vizuală/proiector 

 Interacțiune verbală cu 

auditoriul 

2h 

14. Greseli de etica medicala in cercetare, cazuri 

paradigma 
 Predare orală 

 Prezentare vizuală/proiector 

 Interacțiune verbală cu 

auditoriul 

2h 

Bibliografie 
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Chiriţă R., Papari A - Manual de psihiatrie clinică şi psihologie medicală, Ed. Fundaţia "Andrei  Şaguna", 

Constanţa, 2002. 

Cocora L., Ioan B., Astărăstoae V., „Bioetica stărilor terminale”, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2004. 

Enache A, Luta V, Berinde AM, Muresan CO, Prolegomene in etica cercetarii, Ed. Victor Babes Timisoara, 

2009, ISBN978-973-87757-7-0 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

   

8.3 Laborator    

1. Introducere în securitate. 

 Familiarizarea cu sistemele de operare 

Windows și Linux 

 Ce înseamnă securitatea datelor și de ce este 

importantă 

 Efectele economice, juridice și private ale 

 Predare orală 

 Interacțiune verbală pentru 

diverse tipuri de 

sarcini/exerciții 

 Prezentare folosind proiector 

 Aplicație practică folosind 

1h 

https://t-square.gatech.edu/access/content/group/gtc-57a6-b1a8-5ad7-aed1-77f259d5b3e4/papers/FISMA%20GLBA%20HIPAA/Information_Security_White_Paper.pdf
https://t-square.gatech.edu/access/content/group/gtc-57a6-b1a8-5ad7-aed1-77f259d5b3e4/papers/NIST%20Cyber%20Security%20Framework/Risk-Based%20Cybersecurity%20Standards-%20Policy%20Challenges%20and%20Opportunities.pdf
https://t-square.gatech.edu/access/content/group/gtc-57a6-b1a8-5ad7-aed1-77f259d5b3e4/papers/NIST%20Cyber%20Security%20Framework/Risk-Based%20Cybersecurity%20Standards-%20Policy%20Challenges%20and%20Opportunities.pdf
http://www.nist.gov/cyberframework/upload/cybersecurity-framework-021214-final.pdf
http://www.nist.gov/cyberframework/upload/cybersecurity-framework-021214-final.pdf
https://t-square.gatech.edu/access/content/group/gtc-57a6-b1a8-5ad7-aed1-77f259d5b3e4/papers/SecuringCyberspace_web.pdf
https://t-square.gatech.edu/access/content/group/gtc-57a6-b1a8-5ad7-aed1-77f259d5b3e4/papers/Security%20vs%20Usability/When%20Security%20Gets%20In%20the%20Way.pdf
https://t-square.gatech.edu/access/content/group/gtc-57a6-b1a8-5ad7-aed1-77f259d5b3e4/papers/Security%20vs%20Usability/When%20Security%20Gets%20In%20the%20Way.pdf
https://t-square.gatech.edu/access/content/group/gtc-57a6-b1a8-5ad7-aed1-77f259d5b3e4/papers/Security%20vs%20Usability/Security%20and%20Usability%20Analysis%20and%20Evaluation.pdf
https://t-square.gatech.edu/access/content/group/gtc-57a6-b1a8-5ad7-aed1-77f259d5b3e4/papers/Security%20vs%20Usability/Security%20and%20Usability%20Analysis%20and%20Evaluation.pdf


breșelor de securitate calculatoarele din dotarea 

laboratorului 

2. Practici generice pentru securitate 

 Implementarea unor norme standard de 

protecție a securității în sistemele informatice 

 Monitorizarea și analiza indicilor de stare în 

ceea ce privește securitatea sistemelor de 

calcul (Windows + Linux) 

 Predare orală 

 Interacțiune verbală pentru 

diverse tipuri de 

sarcini/exerciții 

 Prezentare folosind proiector 

 Aplicație practică folosind 

calculatoarele din dotarea 

laboratorului 

1h 

3. Administrarea sistemului de operare Windows 

pentru menținerea securității datelor 

 Implementarea de norme administrative 

restrictive, în funcție de context (local, 

intranet, Internet) 

 Mitigarea efectelor unor potențiale breșe de 

securitate prin utilitare de analiză și răspuns la 

indicatorii de stare generală a sistemului de 

calcul  

 Predare orală 

 Interacțiune verbală pentru 

diverse tipuri de 

sarcini/exerciții 

 Prezentare folosind proiector 

 Aplicație practică folosind 

calculatoarele din dotarea 

laboratorului 

1h 

4. Administrarea sistemului de operare Linux pentru 

menținerea securității datelor 

 Implementarea de norme administrative 

restrictive, în funcție de context (local, 

intranet, Internet) 

 Mitigarea efectelor unor potențiale breșe de 

securitate prin utilitare de analiză și răspuns la 

indicatorii de stare generală a sistemului de 

calcul 

 Predare orală 

 Interacțiune verbală pentru 

diverse tipuri de 

sarcini/exerciții 

 Prezentare folosind proiector 

 Aplicație practică folosind 

calculatoarele din dotarea 

laboratorului 

1h 

5. Analiza atacurilor informatice și tratarea acestora 

(Windows) 

 Atacuri de tip DOS/DDOS 

 Protecția împotriva virușilor 

 Atacuri de tip “cal troian” 

 Atacuri folosind infrastructura Internet și 

serviciile de e-mail 

 Identificarea rapidă a infecției virale și a 

atacurilor 

 Predare orală 

 Interacțiune verbală pentru 

diverse tipuri de 

sarcini/exerciții 

 Prezentare folosind proiector 

 Aplicație practică folosind 

calculatoarele din dotarea 

laboratorului 

1h 

6. Analiza atacurilor informatice și tratarea acestora 

(Linux) 

 Atacuri de tip DOS/DDOS 

 Protecția împotriva virușilor 

 Atacuri de tip “cal troian” 

 Atacuri folosind infrastructura Internet și 

serviciile de e-mail 

 Identificarea rapidă a infecției virale și a 

atacurilor 

 Predare orală 

 Interacțiune verbală pentru 

diverse tipuri de 

sarcini/exerciții 

 Prezentare folosind proiector 

 Aplicație practică folosind 

calculatoarele din dotarea 

laboratorului 

1h 

7. Analiza calitativă a securității sistemelor de calcul 

 Metrici și etaloane de performanță pentru 

sistemele Windows și Linux 

 Utilitare de analiză și răspuns în timp real la 

situații potențial periculoase 

 Securitatea rețelelor de calculatoare 

 Predare orală 

 Interacțiune verbală pentru 

diverse tipuri de 

sarcini/exerciții 

 Prezentare folosind proiector 

 Aplicație practică folosind 

calculatoarele din dotarea 

laboratorului 

1h 



8. Sintetizarea notiunilor de curs cu accent pe teoriile 

eticii si principiile eticii. Prezentarea algoritmului 

de abordare a unui caz din punct de vedere etic 

 Interacțiune verbală pentru 

diverse tipuri de 

sarcini/exerciții 

 

1h 

9. Cazuri care sa ilustreze: utilitarismul, deontologia, 

principiul autonomiei, principiul beneficiului, 

principiul non-vatamarii, principiul dreptatii si 

echitatii 

 Interacțiune verbală pentru 

diverse tipuri de 

sarcini/exerciții 

 

1h 

10. Modele bioetice in cercetarea medicala  Interacțiune verbală pentru 

diverse tipuri de 

sarcini/exerciții 

1h 

11. Legislatie in cercetarea medicala  Interacțiune verbală pentru 

diverse tipuri de 

sarcini/exerciții 

1h 

12. Sintetizarea si clarificarea notiunilor de curs cu 

accent pe notiunile de consimtamant informat, 

elementele sale componente, populatii vulnerabile 

 Interacțiune verbală pentru 

diverse tipuri de 

sarcini/exerciții 

1h 

13. Exemple de cazuri care sa ilustreze practic 

probleme etice si legale in luarea 

consimtamantului informat la pacientul adult 

competent si autonom si la diferite categorii de 

populatii vulnerabile 

 Interacțiune verbală pentru 

diverse tipuri de 

sarcini/exerciții 

 

1h 

14. Exemplificare cazuri de malpraxis  Interacțiune verbală pentru 

diverse tipuri de 

sarcini/exerciții 

1h 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul se concentreaza asupra manipulării responsabile a informatiei medicale: pe de o parte sunt oferite 

cunoștințele de bază despre vulnerabilități potențiale de securitate a datelor medicale, iar pe de alta parte sunt 

prezentate si discutate fundamentele de bioetica și responsabilitate în practica medicală propriu-zisă. 
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10.  Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare  Metode de evaluare  Pondere din nota 

finală 

Curs Examen Scris 50% 

Seminar    

Laborator/lucrari Examen Evaluare practică (test de laborator) 50% 

   

Standard minim de performanţă: Obtinerea notei minime de 5 la practic și la scris. 

 Înțelegerea conceptelor generice de securitate informatică 

 Capacitatea de analiză a securității datelor într-un context dat (e.g. sistem de operare) 

 Asimilarea importanței securității pentru datele de cercetare și caracterul privat al acestora 

 Capacitatea de a recunoaște diversele tipuri de breșe în securitate, în funcție de indiciile oferite 

 Capacitatea de a reacționa și de a mitiga în timp util efectele unor potențiale breșe de securitate 

 Abilitatea de a aplica teoria si principiile etice in practica 
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Director departament (Semnătura): 

 


