Denumirea disciplinei
Codul disciplinei
Tipul disciplinei
Anul de studiu / semestrul
Limba de predare
Credite ECTS
Numărul de ore de contact/
Numărul total de ore
Evaluare
Titularul cursului

Informatica juridică
G.01.O.004
Generale, obligatorie
Anul I, semestrul I
Română/rusă
4
30
120
Examen
Drd., asistent Grecu Alexandru

Conţinutul cursului:
Sisteme informatice. Noțiuni, difeniții.
Baze de date. Noțiuni introductive.
Interacțiunea virtuală cu autoritățile publice R.M.
Utilizarea serviciilor publice prin intermediul mijloacelor electronice.
Plăți electronice. Instrumente, categorii.
Comerțul electronic.

Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, masterandul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe:
• să distingă normele ce reglementează relațiile din domeniul tehnologiilor informaționale.
• să aplice tehnologiile informaționale pentru depistarea actelor normative relevante prin
interogarea bazelor de date electronice (online).
• să aplice tehnologiile informaționale pentru interacțiunea virtuală cu autoritățile publice și pentru
utilizarea servicilor publice online.
• să interpreteze metodele de folosire a tehnologiilor informaționale și a normelor de drept în
procesul comerțului electronic.
• să analizeze tendințe dezvoltării sectorului TIC în R.M.
• să prognozeze tendințe evoluției tehnologiilor informaționale în R.M.

Bibliografie:
Cimpoieru, Dan. Dreptul internetului. — Bucureşti : C.H.Beck, 2012. — 488 p.
2. Legea Republicii Moldova cu privire la informatică : nr. 1069 din 22.06.2000. [Accesat la 23 aug. 2018]. Mod
de acces: (http://lex.justice.md/md/312902/).
3. Legea Republicii Moldova privind semnătura electronică şi documentul electronic : nr. 91 din 27.06.2014.
[Accesat la 23 aug. 2018. Mod de acces: (http://lex.justice.md/md/353612/).
4. Legea Republicii Moldova privind comerţul electronic : nr. 284 din 22.07.2004. [Accesat la 23 aug. 2018.
Mod de acces: (http://lex.justice.md/md/313078/).
5. Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domenul de nivel superior .md : [nr. 196 din 19.02.2001] //
Monitorul oficial al Republicii Moldova. — 2001. — Nr 25/26. — P. 47-49; [Accesat la 23 aug. 2018]. Mod
de acces: (http://molddata.md/files/files/regulament.pdf).
6. Tudorache, Mihaela. Contractul încheiat prin mijloace electronice. – Bucureşti : C.H.Beck, 2013. – 392 p.

