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1. Informaţii de identificare a unităţii de curs

Facultatea:
Catedra:
Domeniul general de studiu:
Domeniul de formare profesională la ciclul I/II:
Denumirea specialităţii/specializării:

Drept şi Ştiinţe Sociale
Drept
38 Drept
381 Drept
381.1 Drept

Administrarea unităţii de curs:

2
60
15
15
Statutul: disciplină de specialitate la alegere
S.08.A.79

Lucrul
individual

Laborator

Seminare

Codul
Credite Total
unităţii
ECTS
ore
de curs

Prelegeri

Repartizarea orelor
Forma
Limba
de
de
evaluare predare

30

E

2. * Informaţii referitoare la cadrul didactic
Titularul cursului:
Gradul ştiinţific:
e-mail:
Skype:
Consultaţii:
Webpage:

Tel. mob. (GSM):

Ion Buzinschi
lector universitar
ion.buzinschi@gmail.com
ion.buzinschi
marţi 1410 -1530,
on-line (7x24x365 (366))
http://fd.md
http://cursuri.fd.md
http://forum.fd.md
+373 (693) 97-0-47

GPS/GLONASS: Latitude 47.753625, Longitude 27.921306
EEST –
30 Mar 2014 to 26 Oct 2014
–
UTC+3:00 (DST+1:00)
EET –
26 Oct 2014 to 29 Mar 2015
–
UTC+2:00
GMT+2:00
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3. Integrarea cursului în programul de studii
În conformitate cu Declaraţia de intenţii, semnată la Ljubljana în anul 2002 de
către ţările-membre ale Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Moldova şi-a
asumat responsabilitatea de a edifica o societate informaţională, orientată spre
interesele cetăţenilor întregii societăţi, bazată pe principiile consfinţite în Statutul ONU,
în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în Carta edificării societăţii
informaţionale globale de la Okinawa 2000.
Edificarea societăţii informaţionale, una din direcţiile strategice ale dezvoltării
mondiale, se bazează pe implementarea largă a tehnologiilor informaţionale şi de
comunicaţii (în continuare - TIC).
Societatea informaţională este o formă nouă, mult mai perfectă, a societăţii
contemporane, în care accesul egal la informaţie, în corelaţie cu o infrastructură
informaţională şi de comunicaţii dezvoltată, contribuie la o dezvoltare social-economică
durabilă, reducerea gradului de sărăcie, îmbunătăţirea calităţii vieţii, la integrarea
informaţională globală.
Dreptul informaţional reprezintă fundamentul juridic al societăţii
informaţionale.
Scopul unităţii de curs drept informaţional îl constituie însuşirea bazelor
dreptului informaţional, a conţinutului legislaţiei informaţionale în vigoare.
Cursul de faţă subscrie, prin structură şi fundamentare, dezideratului realizării
adecvate, accesibile maselor largi ale populaţiei, a educaţiei în materie.
Studenţii au posibilitatea de a releva şi a valorifica importanţa studierii
raporturilor sociale informaţionale; tipologia informaţiei după gradul de acces;
structura şi componenţa societăţii informaţionale; protecţia datelor cu caracter personal
în cazul prelucrării automatizate; semnătura digitală şi documentul electronic; circulaţia
electronică a documentelor; reglementarea juridică a reţelelor şi a numelor de domen;
securitatea informaţională, răspunderea juridică în sfera informaţională etc.
Cursul oferă posibilitatea de a dezvolta o gîndire juridică profundă, necesară
însuşirii şi respectării stricte a legislaţiei informaţionale în spiritul societăţii
informaţionale.

4. Competenţe prealabile
Pentru etapa iniţială studenţii trebuie să posede cunoştinţe specifice din cadrul
orelor de informatică, tehnologii informaţionale şi de comunicaţii şi anume –
cunoaşterea categoriilor din domeniul informaticii şi comunicaţiilor electronice avînd ca
temei atît din mediul formal cît şi nonformal (mass-media, reţele socializare, abilităţi
self-made de utilizare a TIC ).
Un rol şi un loc important este determinat de cunoştinţele şi competenţele
formate în cadrul unităţii de curs Teoria generală a dreptului.
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5. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
1. La nivel cognitiv studentul trebuie:
 să identifice locul disciplinei drept informaţional în sistemul dreptului;
 să cunoască şi să înţeleagă principiile dreptului informaţional;
 să cunoască evoluţia conceptului drept informaţional;
 să definească aparatul noţional în domeniul informaţional şi a dreptului
informaţional;
 să clasifice categoriile de informaţii şi procese informaţionale;
 să caracterizeze dimensiunea normativă şi instituţională a dreptului
informaţional;
 să determine rolul mecanismelor juridice internaţionale în reglementarea
juridică a INTERNETULUI, soluţionarea litigiilor legate de numele de domen
etc.;
 să cunoască bazele instituţiilor: comerţul electronic, monedă electronică,
semnătură digitală, document electronic;
 să determine rolul mecanismelor juridice naţionale în reglementarea
raporturilor informaţionale.
2. La nivel aplicativ studentul trebuie:
 să descrie etapele evoluţiei conceptului de drept informaţional;
 să generalizeze particularităţile societăţii informaţionale;
 să determine şi clasifice componentele sferei informaţionale;
 să identifice gradului de corelaţia dreptului naţional şi internaţional în
domeniul dreptului informaţional;
 să stabilească gradului de interacţiune dintre diferite mecanisme de protecţie
drepturilor informaţionale;
 să aplice semnătura digitală/semnătura mobilă cu forţă juridică în
documentele electronice;
 să se autentifice cu ajutorul certificatului digital în sistemele automatizate de
stat;
 să efectueze transferuri electronice de monedă electronică pe baza sistemului
de plăţi electronice www.webmoney.ru;
 să alcătuiască un contract electronic conform prevederilor legislaţiei
naţionale;
 să soluţioneze cazurilor practice de încălcare a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale în sfera dreptului informaţional.
3. La nivel integrativ studentul trebuie:
 să cunoască orientarea politicii naţionale în domeniul edificării societăţii
informaţionale;
 să evalueze rolul mecanismelor şi structurilor naţionale în consacrarea şi
garantarea dreptului de acces la informaţie şi dreptul de a crea informaţii;
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 să sintetizeze tendinţele reglementărilor internaţionale în materia dreptului
informaţional, securităţii informaţionale;
 să identifice problemele existente în ceea ce priveşte formele, metodele şi
mecanismele juridice de protecţie a dreptului la informaţie, garantarea
libertăţii opiniei, securitatea informaţională naţională şi individuală;
 să evalueze şi iniţieze propuneri de perfecţionare a legislaţiei în domeniul
informaţional;
 să deosebească categoriile de document electronic, contract electronic,
comunicare electronică şi comunicare electronică comercială
 să efectueze cercetări în domeniul protecţiei dreptului la informaţie, libertăţii
exprimării, conţinuturilor informaţionale subliminale, drepturilor de autor.

6. Finalităţile cursului
În finalul unităţii de curs studentul trebuie să cunoască principalele instituţii ale
dreptului informaţional şi anume: societatea informațională vs societate industrială;
edificarea

societăţii

informaţionale

în

Republica

Moldova;

structura

sferei

informaţionale; elementele obiectului informaţional; ciclul de viaţă a informaţiei;
informatizarea ca proces şi principalele resurse informaţionale de stat; documentul
electronic şi a semnătura digitală; comerţul electronic, contractul electronic şi moneda
electronică; dreptul de autor în societatea informaţională, cultura informaţională şi
igiena intelectuală informaţională, securitate informaţională naţională, internaţională şi
personală, răspunderea juridică în sfera informaţională (civilă, contravenţională şi
penală).
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7. Conţinuturi
Tematica şi repartizarea orelor
Nr

Secţia
Zi

Denumirea temei

Nr. de ore*
P

S

L.i.

1.

Dreptul informaţional – noţiuni introductive

1

-

2

2.

Informaţia – obiect al raportului juridic. Ciclul de viaţă a 1
informaţiei. Obiectul informaţional

2

2

3.

Infrastructura informaţională naţională: sfera informațională, resursele,
tehnologiile,
spaţiu
informaţional,
reţelele
informaţionale

1

2

4.

Registrul resurselor şi sistemelor informaționale de stat

-

1

2

5.

Dreptul informaţional - probleme actuale: edificarea
şi 1
dezvoltarea societăţii informaţionale „Moldova electronică/Moldova
digitală 2020”

-

2

6.

Sistemul dreptului informaţional – partea generală şi partea 1
specială. Drept informaţional public şi Drept informaţional privat

-

2

7.

Dreptul la informaţie, libertatea opiniei şi a exprimării, libertatea

1

1

2

8.

Datele cu caracter personal şi prelucrarea automatizată a datelor 1
cu caracter personal.

-

2

9.

Regimul juridic al documentului electronic. Concepţia sistemului 2
integrat de circulaţie a documentelor electronice

1

2

10.

Regimul juridic al semnăturii digitale, normele tehnice în 2
domeniul semnăturii digitale şi ordinea aplicării semnăturii
digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice.
Soluţionarea litigiilor privind aplicarea semnăturii digitale.
Semnătura mobilă

2

2

11.

Particularităţile juridice ale comerţului electronic. Contractul 1
electronic şi comunicare electronică

2

2

12.

Practica internaţională în domeniul dreptului informaţional: 1
reglementări constituţionale şi prevederi ale documentelor

1

2

presei, accesul la informaţie. Procesele informaţionale
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internaţionale
13.

Practica Curţii Europene privind garantarea drepturilor în sfera 1
informaţională (cazul LINGENS versus AUSTRIA. 9. mai 1986;
cazul CEDO din 25.09.2012 Godelli versus Italia. Imposibilitatea
copilului abandonat la naştere de a avea acces la informaţie (art.8
din Convenţie) şi cazul CEDO din 27.03.1996 Goodwin versus
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Dreptul la
primirea informaţiei (art.10), Cazul CEDO din 25.02.1997 Z versus
Finlanda. Interzicerea strîngerii, păstrării, folosirii şi răspîndirea
informaţiei despre viaţa privată a persoanei fără consimţămîntul
ei (art.8))

2

2

14.

Reglementarea juridică a Internetului în Moldova (domenul *.md, 1
pagina oficială a RM în reţeaua Internet), SUA, Rusia, UE

-

1

15.

Comunicaţiile electronice şi mass-media. Reglementarea juridică a publicităţii

-

1

16.

Reglementarea juridică a asigurării securităţii informaţionale

1

1

1

17.

Răspunderea juridică în domeniul dreptului informaţional: civilă, penală, contravenţională.

1

1

15

30

Total

* Notă:
P – prelegeri
S – seminarii
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15

I.

Calendarul de desfăşurare a cursului

Conţinuturi
Dreptul
informaţional
–
noţiuni
introductive
Rolul informaţiei în viaţa comunităţii.
Tranziţia de la societatea industrială la
societatea informațională – o formă nouă,
mult mai perfectă. Atributele societăţii
informaţionale. Corelaţia între societatea
informațională, a spaţiului informaţional şi
a sferei informaţionale. Conţinutul şi sfera
sferei
informaţionale.
Procesele
informaţionale: prelucrare, acumulare,
păstrare, căutare, răspîndire etc.
Informaţia – obiect al raportului juridic
Noţiunea şi definiţia noţiunii de
informaţie. Informaţia ca obiect al
raportului juridic. Documentul electronic
ca probă pe cauză penală.







-

-

Infrastructura informaţională naţională:
sfera
informațională,
resursele,
tehnologiile,
spaţiu
informaţional,
reţelele informaţionale
Analiza bazei noţionale informaţionale (a
noţiunilor tehnice împrumutate de
legiuitor şi prevăzute în textele actelor
normative
în
vigoare).
Stabilirea
interconexiunii între sfera informaţionale,
spaţiu
informaţional
şi
resurse
informaţionale.
Registrul
resurselor
şi
sistemelor
informaționale de stat
Analiza Legii cu privire la informatizare şi la
resursele informaţionale de stat. Tipologia
resurselor informaţionale de stat.

-

-

-

Dreptul informaţional - probleme actuale:
edificarea
societăţii
informaţionale „Moldova electronică”
-

Obiective de referinţă
să distingă particularităţile fiecărei
etape
de
evoluţie
a
societăţii
informaţionale;
să definească şi să distingă atributele
societăţii informaţionale;
să identifice particularităţile proceselor
informaţionale;
să
identifice
conţinutul
sferei
informaţionale.

să determine elementele definitorii ale
noţiunii „informaţie”;
să
stabilească
deosebirea
între
informaţie şi informaţia documentată
(inclusiv electronic);
să stabilească condiţiile valabilităţii
documentului electronic în calitate de
probă în procesele de judecată.
să
poată
defini
noţiunile
„infrastructură informaţională, sferă
informaţională,
tehnologii
informaţionale, spaţiu informaţional,
reţea informațională”;
să delimiteze trăsăturile fiecărei noţiuni
separat.

să determine elementele de bază;
să identifice criteriile de determinare a
gradului de informatizare a societăţii;
să stabilească tipologia principalelor
resurse informaţionale de stat cu
destinaţie publică.
să delimiteze obiectul de studiu de
obiectul de reglementare;
să cunoască interpretarea principiilor
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Obiectul de studiu şi obiectul de
reglementare,
principiile
dreptului
informaţional,
subiecţii
raporturilor
juridice de drept informaţional, metodele
de cercetare şi de reglementare, aparatul
noţional,
izvoarele
dreptului
informaţional.
Sistemul dreptului informaţional –
partea generală şi partea specială
Interpretări teoretice cu privire la sistemul
dreptului informaţional. Delimitarea în
partea generală şi partea specială.
Dreptul la informaţie, libertatea opiniei
şi a exprimării, libertatea presei
Interpretări constituţionale ale dreptului la
informaţie. Istoria libertăţii presei, a
libertăţii opiniei. Aspecte ale libertăţii
opiniei în dreptul natural şi dreptul
pozitiv.
Datele cu caracter personal şi prelucrarea
automatizată a datelor cu caracter
personal
Regimul juridic al datelor cu caracter
personal. Protecţia persoanelor în cadrul
procesului de prelucrare automatizată a
datelor cu caracter personal. Garanţii şi
problematica.

speciale ale dreptului informaţional;
- să determine categoriile subiecţilor
participanţi la raportul juridic de drept
informaţional;
- să cunoască izvoarele dreptului
informaţional
şi
obiectul
de
reglementarea a acestora.
 să stabilească elementele componente
ale sistemului dreptului informaţional;
 să delimiteze partea generală şi partea
specială ale sistemului dreptului
informaţional.
- să cunoască esenţa dreptului la
informaţie;
- să analizeze evoluţia libertăţii presei a
libertăţii opiniei;
- să aprecieze libertatea opiniei din
perspectiva dreptului natural şi a
dreptului pozitiv.
- să definească datele cu caracter
personal;
- să deosebească datele cu caracter
personal de alte date;
- să cunoască principiile de protecţia a
persoanelor în procesul de prelucrare
automatizată a datelor cu caracter
personal;
- să aprecieze real care pot fi riscurile
asigurării garanţiilor în procesul de
prelucrare a datelor cu caracter
personal.
Reglementarea juridică publicităţii
- să deosebească publicitatea de alte
Noţiuni despre publicitate. Tipologia
forme de difuzare a informaţiilor;
publicităţii. Reglementarea juridică a - să determine deficienţele în aplicare
publicităţii. Publicitatea de tip comercial şi
legislaţiei;
non-comercial.
- să înainteze propuneri de perfecţionare
a legislaţiei în domeniul publicităţii.
Regimul
juridic
al
documentului - să
descrie
particularităţile
electronic. Concepţia sistemului integrat
documentului electronic;
de circulaţie a documentelor electronice
- să stabilească cerinţele normative
Noţiunea şi definiţia documentului
pentru
elaborarea
documentelor
electronic.
Principiile
documentării
electronice;
electronice.
Regimul
juridic
al - să determine condiţiile de circulaţie a
documentului
electronic.
Circulaţia
documentelor electronice;
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documentelor electronice.

-

Regimul juridic al semnăturii digitale,
normele tehnice în domeniul semnăturii
digitale şi ordinea aplicării semnăturii
digitale în documentele electronice al
autorităţilor publice
Noţiunea şi definiţia semnăturii digitale.
Regimul juridic al semnăturii digitale.
Certificarea cheilor publice. Crearea şi
administrarea
cheilor
publice.
Particularităţile
aplicării
semnăturii
digitale în activitatea autorităţilor publice.
Particularităţile juridice ale comerţului
electronic
Noţiuni generale. Subiectele şi obiectele
comerţului
electronic.
Comunicarea
electronică. Contractul electronic şi
regimul juridic al contractului electronic.
Sfera aplicării şi particularităţile aplicări
contractelor electronice.
Practica internaţională în domeniul
dreptului informaţional: reglementări
constituţionale
şi
prevederi
ale
documentelor internaţionale

-

Practica
Curţii
Europene
privind
garantarea
drepturilor
în
sfera
informaţională (cazul LINGENS versus
AUSTRIA. 9 mai 1986)
Studiu de caz

-

-

-

-

Reglementarea juridică a Internetului în Moldova (domenul *.md, pagina oficială
a RM în reţeaua Internet), SUA, Rusia, UE
Analiza actelor normative
-

-

Legislaţia informaţională în Moldova, -

să califice rolul statului şi a controlului
de stat în domeniul utilizării
documentelor electronice.
să descrie elementele definitorii ale
semnăturii digitale;
să compare noţiunea de cheie publică
şi cheie privată;
să analizeze rolul şi funcţiile organului
de resort în domeniul eliberării
semnăturilor digitale (CTS, SIS).

să deosebească contractul electronic de
alte tipuri de contracte;
să
stabilească
particularităţile
comunicării electronice;
să întocmească modele de contracte
electronice;
să
aprecieze
rolul
contractului
electronic în circuitul civil.
să compare prevederi ale actelor
normative internaţionale;
să
determine
particularităţile
reglementărilor
internaţionale
în
domeniul sferei informaţionale.
să aprecieze practica CE;
să determine care a fost cauza acţiunii;
să interpreteze motivele care au servit
drept bază pentru luarea deciziei CE;
să caracterizeze după caz practica CSJ a
RM în acest domeniu.
să
studieze
particularităţile
reglementării juridice a internetului;
să determine deficienţele în aplicarea
legislaţiei;
să
compare
particularităţile
reglementării Internetului în SUA,
Rusia, EU;
să cunoască cerinţele înaintate pentru
pagina oficială a RM în reţeaua
Internet.
să analizeze critic textele actelor
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SUA, Germania, Austria, Franţa, Marea
Britanie: studiu comparativ
-

Mass-media:
studiu
comparativ (Moldova, UE)
Rolul mass-media în societate. Formele organizatorice ale mass-media. Drepturile
şi obligaţiile jurnalistului. Manipularea conştiinţei maselor.
-

-

Reglementarea juridică a asigurării
securităţii informaţionale
Esenţa
asigurării
securităţii
informaţionale. Politica de stat în
domeniul
securităţii
informaţionale.
Modalităţi de asigurare a securităţii
informaţionale (tehnice, organizatorice,
juridice).
Răspunderea juridică în domeniul
dreptului informaţional
Noţiuni generale. Tipologia răspunderii
juridice
în
dreptul
informaţional.
Instituţiile
răspunderii
juridice
informaţionale.

-

-

-

normative ale diferitor state;
să
găsească
corelaţia
cooperării
internaţionale în sfera informaţională
etc.
să cunoască regimul juridic al massmedia în RM şi UE;
să determine gradul de liberalizare a
presei, a serviciilor mass-media;
să aprecieze rolul mass-media în viaţa
politică, socială, economică şi militară;
să identifice formele de manipulare
prin intermediul mass-media;
să califice calitatea conţinuturilor
informaţionale;
să elaboreze un proiect de cercetare
comparativă a calităţii materialelor
editate (borşuri, reviste, manuale,
monografii);
să stabilească legătura între activitatea
mass-media şi instituţia drepturilor de
autor şi a drepturilor conexe.
să determine importanţa asigurării
securităţii informaţionale;
să identifice principiile asigurării
securităţii informaţionale;
să propună soluţii eficiente de
asigurare a securităţii informaţionale.

să cunoască care sunt principiile
aplicării
răspunderii juridice
în
domeniul dreptului informaţional;
să determine eficienţa legislaţiei în
vigoare;
să
califice
fapte
conform
componenţelor penale în domeniul
informațional.
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8. Activităţi de lucru individual
Indicaţii metodice privind componenta practică
a unităţii de curs Drept informaţional
(1) Înregistraţi o cutie poştală electronică pe site-ul www.gmail.com după
următoare regulă:
numele.???@gmail.com unde (numele – numele student (-ului, -ei) iar ??? –
oricare 3 litere din prenumele studentului. De exemplu: studentul Rusu Andrei va avea
poşta electronică rusu.and@gmail.com). În cazul cînd există aşa utilizator cu aşa nume,
după punct se adaugă/dublează suplimentar oricare literă din prenume, de exemplu:
rusu.andr@gmail.com
(2) Alcătuiţi un contract electronic cu respectarea obligatorie a legii nr.
284/22.07.2004 privind comerţul electronic //Monitorul Oficial 138-146/741, 13.08.2004,
în special art. 2 alin. 2 şi art. 20 alin. 3. De asemenea se vor respecta în particular (în
dependenţă de tipul contractului) cerinţele Titlului II a Codului civil al Republicii
Moldova.
Contractul electronic se semnează cu ajutorul semnăturii digitale în baza
certificatului digital personal, conform Legii nr. 264-XV din 15.07.2004, creat cu ajutorul
intrumentelor redactorului de texte, (se recomandă MSOffice – Word începînd cu
versiunea 2007 sau OpenOffice – începînd cu versiunea Writer 3.1.1.). În cîmpul scopul
semnării documentului se va indica expresia: Numele Prenumele, grupa-anul, pentru
examen.
(Exemplu: Croitoru Vasile, DR41Z-2014, pentru examen) atenţie la semnele de
punctuaţie.

La adresa juridică a părţilor şi rechizitele bancare se vor indica suplimentar
adresa electronică personală creată pe www.gmail.com şi contul wmz în sistemul de
plată www.webmoney.ru.
(3) De deschis un cont electronic personal în sistemul de plăţi electronice
www.webmoney.ru indicînd datele personale de identificare. La adresa de e-mail se va
indica adresa poştală conform pt. 1 din prezenta indicaţie. În cont vor fi deschise 4
subconturi în dolari (wmz), euro (wme), ruble ruseşti (wmr) şi grivne ukraineşti (wmu).
Confirmarea deschiderii contului se face cu un mesaj electronic la id 574374489915 în
sistemul webmoney. Conţinutul mesajului va fi: Numele Prenumele, grupa-anul,
pentru examen.
(Exemplu: Croitoru Vasile, DR41Z-2014, pentru examen) atenţie la semnele de
punctuaţie.

(4) Contractul electronic elaborat conform pct. 2 se expediază în anexa unei
scrisori de pe adresa electronică personală pe www.gmail.com pe adresa
ion.buzinschi@gmail.com. În tema scrisorii se va completa obligator următoarea
expresie fără ghilimele:
„Numele Prenumele, grupa-anul, pentru examen”
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În scrisoare se va indica următorul text (fără ghilimele): „Formula de salut (la
alegere). La anexă v-am expediat un contract electronic. Cu condiţia respectării cerinţelor
înaintate, rog să confirmaţi îndeplinirea acestui obiectiv”.

9. Evaluarea
Pentru evaluarea cunoştinţelor vor fi utilizate următoarele metode:
 produse soft de autoevaluare/evaluare clasice şi interactive/on-line;
 teste grilă transmise direct sau prin e-mail;
 teste
off-line/on-line
(preponderent
site-urile
http://cursuri.fd.md;
http://forum.fd.md)
 Opţional pot fi incluse chestionarul pentru evaluarea finală, mostre de test,
bilete etc.
Model de Test
la unitate de curs Drept informaţional
Mostra I
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Mostra II

Mostră de bilet de examinare
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CHESTIONAR PENTRU EXAMEN
anul de studii 2013-2014

1. Trăsăturile societăţii informaţionale. Edificarea/dezvoltarea societăţii informaţionale
„Moldova Electronică/Moldova Digitală”
2. Obiectivele strategice de edificare/dezvoltare a societăţii informaţionale în RM
3. Ciclul de viaţă a informaţiei (CVI)
4. Sfera informaţională - noţiunea şi definiţia. Structura şi conţinutul sferei
informaţionale
5. Conceptul/Teoria iii „igienă informaţională intelectuală”
6. Informaţia – obiect al raporturilor juridice, noţiunea şi definiţia
7. Conceptul

„obiectul

informaţional”.

Elementele

componente

ale

obiectul

informaţional
8. Noţiunea şi definiţia dreptului informaţional. Specificul aparatului noţional al
dreptului informaţional
9. Principiile „speciale” ale dreptului informaţional
10. Metodologia dreptului informaţional (metode de cercetare şi metode de
reglementare)
11. Obiectul de studiu şi obiectul de reglementare al dreptului informaţional
12. Raportul juridic informaţional vs raportul juridic clasic
13. Procesele informaţionale. Noţiunea, definiţia şi caracterizarea
14. Clasificarea informaţiei. Criterii de clasificare
15. Izvoarele dreptului informaţional naţional. Natura informaţională a izvoarelor
dreptului
16. Legătura dreptului informaţional cu alte ramuri de drept
17. Sistemul dreptului informaţional naţional: dreptul informaţional public şi drept
informaţional privat
18. Dreptul informaţional – prevederi constituţionale
19. Dreptul informaţional – prevederi ale documentelor internaţionale
20. Dreptul la informaţie şi dreptul persoanei la viaţa privată
21. Limitarea accesului la informaţie „date personale”, „secret comercial”, „secret
comercial”
22. Procedura de acces la informaţiile „secret de stat”
23. Evoluţia legislaţiei naţionale în domeniul dreptului informaţional
24. Protecţia persoanelor în cadrul prelucrării automatizate a datelor cu caracter
personal
25. Regimul juridic al resurselor informaţionale private şi de stat
26. Comerţul electronic - noţiunea şi definiţia. Subiecţii şi obiectele comerţului electronic
27. Domeniile de activitate interzise pentru comerţul electronic
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28. Comunicarea electronică - noţiunea şi definiţia. Subiecţii comunicării electronice
29. Regimul juridic al contractului electronic
30. Clauzele contractului electronic şi modul de încheiere a contractului electronic
31. Principiile de bază ale comerţului electronic
32. Instituţia semnăturii digitale cu forţă juridică în sistemul dreptului naţional
33. Algoritmul aplicării semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor
publice
34. Obiectul dreptului de proprietate a statului în sfera informatizării: RSP, RSUD,
SING
35. Documentarea informaţiilor şi statutul juridic al datelor personale
36. Atribuţiile

autorităţilor

publice

în

sfera

formării

şi

utilizării

resurselor

informaţionale de stat
37. Statutul şi competenţa Centrul de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal
(www.datepersonale.md)
38. Statutul şi competenţa SIS în sfera informaţională
39. Funcţiile şi structura MTIC
40. Drepturile şi obligaţiile MTIC
41. Instituţia semnăturii digitale – aspecte juridice: definiţie, efecte juridice etc.
42. Drepturile persoanei la informaţia documentată despre sine
43. Reglementarea juridică a Internetului/Intranetului
44. Particularităţile juridice ale circulaţiei electronice a documentelor
45. Etapele organizării circulaţiei electronice a documentelor
46. Reutilizarea informaţiilor din sectorul public
47. Asigurarea securităţii informaţionale naţionale şi individuale
48. Răspunderea juridică în domeniul dreptului informaţional (contravenţională şi
penală)
49. Definiţi noţiunea „bază de date” şi „bancă de date”
50. Definiţi noţiunea „informatizare” şi „infrastructură informaţională”
51. Definiţi noţiunea „proces informaţional”
52. Definiţi noţiunea „sistem informaţional”
53. Definiţi noţiunea „tehnologie informaţională” şi „utilizator de informaţie”
54. Definiţi noţiunea „acces neautorizat şi date”
55. Definiţi noţiunea „date publice” şi „date cu caracter personal”
56. Definiţi noţiunea „hardware” şi „software”
57. Definiţi noţiunea „reţea informatică” şi „serviciu informatic”
58. Definiţi noţiunea „resurse informaţionale”
59. Definiţi noţiunea „protecţia datelor”
60. Definiţi noţiunea „operator informatic”
61. Definiţi noţiunea „flux de date”
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62. Definiţi noţiunea „informatică”
63. Definiţi noţiunea „comerţ electronic”
64. Definiţi noţiunea „comunicare electronică”
65. Definiţi noţiunea „contract electronic”
66. Definiţi noţiunea „mijloace electronice”
67. Definiţi noţiunea „consumator electronic”
68. Definiţi noţiunea „comunicare comercială electronică”
69. Definiţi noţiunea „produs informaţional”
70. Definiţi noţiunea „suport informaţional”

10. * Principii de lucru în cadrul cursului
a) Posedarea şi utilizarea mijloacelor hardware şi software necesare unităţii de curs;
b) Acces la reţeaua Internet sau Intranet (Ion Buzinschi_FreeWiFi/ pass:1234567890
sau oricare altă modalitate disponibilă (USARB, Orange, Moldcell, Unite etc…));
c) Consultarea site-ului www.lex.md www.lexjustice.md
software MoldLex (Biblioteca USARB, etc.)
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sau a produsului

11. Resurse informaţionale ale unităţii de curs
Acte normativ juridice
Acte C.S.I. Acorduri, Tratate, Convenţii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Planul de acţiuni UE - Moldova din 22.02.2005 //Tratate internaţionale 38/401, 2006
Convenţie din 25.06.98 privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea
publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului
Acord din 21.10.94 privind schimbul de informaţie juridică //Tratate internaţionale
17/241, 1999
12/43, 1999
Acord din 09.10.92 cu privire la colaborarea în domeniul informaţiei //Tratate
internaţionale 16/190, 1999
Convenţie din 15.07.82 privind crearea Organizaţiei europene de telecomunicaţii
prin satelit „EUTELSAT”
Convenţia mondială din 06.09.52 cu privire la drepturile de autor //Tratate
internaţionale 4/98, 1998
Carta edificării societăţii informaţionale globale de la Okinawa 2000.

Legile Republicii Moldova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64/23.04.2010 //Monitorul Oficial 117118/355, 09.07.2010
Legea cu privire la secretul de stat nr. 245/27.11.2008 //Monitorul Oficial 45-46/123,
27.02.2009
Legea comunicaţiilor electronice nr. 241/15.11.2007 //Monitorul Oficial 51-54/155,
14.03.2008
Legea cu privire la registre nr. 71/22.03.2007 //Monitorul Oficial 70-73/314,
25.05.2007
Legea privind comerţul electronic nr. 284/22.07.2004 //Monitorul Oficial 138-146/741,
13.08.2004
Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133/08.07.2011 //Monitorul
Oficial 170-175/492, 14.10.2011
Legea cu privire la informatică nr. 1069/22.06.2000 //Monitorul Oficial 73-74/547,
05.07.2001
Legea privind accesul la informaţie nr. 982/11.05.2000 //Monitorul Oficial 88-90/664,
28.07.2000
Legea cu privire la publicitate nr. 1227/27.06.97 //Monitorul Oficial 67-68/555,
16.10.1997
Legea poştei nr. 463/18.05.95 //Monitorul Oficial 65-66/711, 24.11.1995
Legea cu privire la biblioteci nr. 286/16.11.94 //Monitorul Oficial 2/15, 12.01.1995
Legea cu privire la secretul comercial nr. 171/06.07.94 //Monitorul Oficial 13/126,
10.11.1994
Legea presei nr. 243/26.10.94 //Monitorul Oficial 2/12, 12.01.1995
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14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Legea privind ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia pentru protecţia
persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu
privire la autorităţile de supraveghere şi fluxul transfrontalier al datelor nr.
110/09.06.2011 //Monitorul Oficial 103-106/274, 24.06.2011
Legea privind protecţia topografiilor circuitelor integrate nr. 655/29.10.99
//Monitorul Oficial 1-4/4, 06.01.2000
Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice nr. 20/03.02.2009
//Monitorul Oficial 11-12/17, 26.01.2010
Legea privind formularea unor declaraţii ale Republicii Moldova la Convenţia
pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu
caracter personal nr. 271/07.11.2013 //Monitorul Oficial 284-289/780, 06.12.2013
Legea pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei datelor cu
caracter personal pentru anii 2013-2018 şi a Planului de acţiuni privind
implementarea acesteia nr. 229/10.10.2013 //Monitorul Oficial 284-289/776,
06.12.2013
Legea pentru aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova nr.
112/22.05.2008 //Monitorul Oficial 97-98/357, 03.06.2008
Legea cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a
infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni nr.
216/29.05.2003 //Monitorul Oficial 170-172/695, 08.08.2003
Legea cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public nr. 305/26.12.2012
//Monitorul Oficial 64-68/197, 29.03.2013
Legea cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat nr. 1549/19.12.2002
//Monitorul Oficial 14-17/51, 07.02.2003
Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat nr.
467/21.11.2003 //Monitorul Oficial 6-12/44, 01.01.2004
Legea cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală nr. 264/15.07.2004
//Monitorul Oficial 132-137/710, 06.08.2004
Legea cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme nr.
1459/14.11.2002 //Monitorul Oficial 11-13/42, 31.01.2003
Legea cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat
„Alegeri” nr. 101/15.05.2008 //Monitorul Oficial 117-119/457, 04.07.2008
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259/15.07.2004
//Monitorul Oficial 125-129/663, 30.07.2004

Hotărîrile Parlamentului
1.

Hotărîrea privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la
prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal nr. 483/02.07.99 //Monitorul
Oficial 80-82/383, 29.07.1999

Decretele Preşedintelui
Decret privind edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova nr.
1743/19.03.2004 //Monitorul Oficial 50-52/300, 26.03.2004
2. Decret privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Strategiei securităţii
naţionale a Republicii Moldova nr. 1758/09.07.2008 //Monitorul Oficial 125-126/492,
15.07.2008
1.
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Hotărîrile Guvernului
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

Hotărîrea cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.
905/28.07.2008 //Monitorul Oficial 143-144/917, 05.08.2008
Hotărîrea cu privire la Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră nr.
834/07.07.2008 //Monitorul Oficial 125-126/841, 15.07.2008
Hotărîrea cu privire la crearea Întreprinderii de stat „Institutul de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale” nr. 180/18.02.2008 //Monitorul Oficial 37-39/228,
22.02.2008
Hotărîrea cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a industriei
electronice pînă în anul 2015 nr. 117/10.02.2009 //Monitorul Oficial 37-40/166,
20.02.2009
Hotărîrea cu privire la Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul
2015 nr. 1149/05.10.2006 //Monitorul Oficial 164-167/1243, 20.10.2006
Hotărîrea cu privire la Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale nr. 558/30.04.2008 //Monitorul Oficial 84-85/547, 13.05.2008
Hotărîrea cu privire la dotarea cu calculatoare şi conectarea la reţeaua Internet a
căminelor studenţeşti nr. 1037/03.11.2010 //Monitorul Oficial 214-220/1148,
05.11.2010
Hotărîrea cu privire la Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (EGovernment) nr. 760/18.08.2010 //Monitorul Oficial 150-152/832, 20.08.2010
Hotărîrea despre aprobarea Politicii de edificare a societăţii informaţionale în
Republica Moldova nr. 632/08.06.2004 //Monitorul Oficial 96-99/789, 18.06.2004
Hotărîrea cu privire la domenul .md nr. 1271/05.10.2000 //Monitorul Oficial 130132/931, 19.10.2000
Hotărîrea cu privire la unele măsuri de creare a Sistemului de telecomunicaţii al
autorităţilor administraţiei publice nr. 256/09.03.2005 //Monitorul Oficial 42-45/303,
21.03.2005
Hotărîrea cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de
stat al documentelor, mărcilor de acciz şi blanchetelor de strictă evidenţă” nr.
1392/16.12.2004 //Monitorul Oficial 5-12/36, 14.01.2005
Hotărîrea cu privire la Concepţia guvernării electronice nr. 733/28.06.2006
//Monitorul Oficial 106-111/799, 14.07.2006
Hotărîrea cu privire la Pagina Oficială a Republicii Moldova în reţeaua Internet nr.
765/05.07.2006 //Monitorul Oficial 106-111/819, 14.07.2006
Hotărîrea cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat
„Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat” nr. 1032/06.09.2006
//Monitorul Oficial 150-152/1131, 22.09.2006
Hotărîrea cu privire la crearea sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate
de stat nr. 562/22.05.2006 //Monitorul Oficial 79-82/591, 26.05.2006
Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului privind ordinea de aplicare a
semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice nr.
320/28.03.2006 //Monitorul Oficial 51-54/350, 31.03.2006
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18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.

35.

Hotărîrea cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat
„Nomenclatorul de stat al medicamentelor” nr. 85/25.01.2006 //Monitorul Oficial
20/111, 31.01.2006
Hotărîrea cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional geografic al
Departamentului Situaţii Excepţionale nr. 1169/22.10.2004 //Monitorul Oficial 199204/1371, 05.11.2004
Hotărîrea cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului Informaţional Medical
Integrat nr. 1128/14.10.2004 //Monitorul Oficial 193-198/1333, 29.10.2004
Hotărîrea cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor
administraţiei publice nr. 840/26.07.2004 //Monitorul Oficial 130/1013, 30.07.2004
Hotărîrea cu privire la Sistemul informaţional integrat automatizat de evidenţă a
infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni nr.
770/06.07.2004 //Monitorul Oficial 112-118/934, 16.07.2004
Hotărîrea cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional integrat al
organelor de drept nr. 1202/17.10.2006 //Monitorul Oficial 168-169/1293, 27.10.2006
Hotărîrea cu privire la centrele de certificare a cheilor publice nr. 945/05.09.2005
//Monitorul Oficial 123-125/1020, 16.09.2005
Hotărîrea pentru aprobarea Concepţiei privind Registrul de stat al resurselor de
mobilizare nr. 885/22.08.2005 //Monitorul Oficial 119-122/983, 09.09.2005
Hotărîrea despre aprobarea Concepţiei Sistemului Informaţional Geografic Militar
nr. 844/26.07.2004 //Monitorul Oficial 131/1026, 31.07.2004
Hotărîrea despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat
al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul
Moldovei” nr. 1518/17.12.2003 //Monitorul Oficial 1-5/2, 01.01.2004
Hotărîrea cu privire la crearea Sistemului Informaţional Geografic Naţional nr.
1298/28.10.2003 //Monitorul Oficial 223-225/1350, 07.11.2003
Hotărîrea cu privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru monitorizarea
procesului de elaborare şi implementare a sistemului informaţional automatizat
„Registrul de stat al unităţilor de drept” nr. 399/20.04.2004 //Monitorul Oficial 6466/535, 23.04.2004
Hotărîrea pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat
„Registrul de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al
populaţiei nr. 333/18.03.2002 //Monitorul Oficial 43-45/409, 28.03.2002
Hotărîrea cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova nr.
1381/07.12.2006 //Monitorul Oficial 189-192/1475, 15.12.2006
Hotărîrea cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat
„Registrul dactiloscopic” nr. 565/21.05.2007 //Monitorul Oficial 78-81/628, 08.06.2007
Hotărîrea cu privire la Sistemul Informaţional Integrat Vamal nr. 561/18.05.2007
//Monitorul Oficial 74-77/597, 01.06.2007
Hotărîrea cu privire la realizarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii
informaţionale - „Moldova electronică” în anul 2006 nr. 421/17.04.2007 //Monitorul
Oficial 57-59/450, 27.04.2007
Hotărîrea cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional educaţional
nr. 270/13.03.2007 //Monitorul Oficial 51-53/383, 13.04.2007
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36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

Hotărîrea privind crearea Sistemului informaţional integrat automatizat în
domeniul migraţiei nr. 40/12.01.2007 //Monitorul Oficial 6-9/51, 19.01.2007
Hotărîrea cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat
„Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice” nr.
1441/19.12.2006 //Monitorul Oficial 199-202/1543, 29.12.2006
Hotărîrea cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat
„Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici” nr. 1373/01.12.2006
//Monitorul Oficial 189-192/1471, 15.12.2006
Hotărîrea cu privire la sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al
circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice” nr. 1255/31.10.2006 //Monitorul
Oficial 170-173/1340, 03.11.2006
Hotărîrea cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat
„Registrul de stat al blanchetelor de strictă evidenţă şi al timbrelor de acciz” nr.
1100/25.10.2005 //Monitorul Oficial 145-147/1191, 04.11.2005
Hotărîrea cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional geografic cu
destinaţie specială al Serviciului de Informaţii şi Securitate nr. 972/01.09.2004
//Monitorul Oficial 171-174/1172, 17.09.2004
Hotărîrea despre aprobarea Planului-grafic şi devizului de cheltuieli privind
crearea, implementarea şi gestionarea Sistemului automatizat de evidenţă a
produselor petroliere nr. 111/07.02.2003 //Monitorul Oficial 20-22/121, 14.02.2003
Hotărîrea cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de
stat al conducătorilor de vehicule” nr. 1058/06.08.2002 //Monitorul Oficial 117119/1178, 15.08.2002
Hotărîrea despre aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul automatizat de
evidenţă a produselor petroliere nr. 958/19.07.2002 //Monitorul Oficial 110-112/1090,
01.08.2002
Hotărîrea despre măsurile privind crearea sistemului informaţional automatizat
„Registrul de stat al unităţilor de drept” nr. 272/06.03.2002 //Monitorul Oficial 4042/376, 21.03.2002
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