
 

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.   
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