
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe politice 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Managementul Securității în Societatea Contemporană 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Managementul Informaţiilor în Organizații 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Vasile-Adrian Cămărăşan 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Dr. Raul-Ciprian Dăncuță 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de 

evaluare 

Colocviu 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatorie 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  Din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26 

Tutoriat  

Examinări  20 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul 

4.2 de competenţe • Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

•  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

•  



6. Competenţele specifice acumulate 
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- aplicarea   fundamentelor   teoriilor   managementului societal și managementului securității  în   

înţelegerea,   analizarea   şi   evaluarea rolului informațiilor în societate, a nevoii de Securitate și 

a mecanismelor de gestionare a resurelor informaționale ale organizației;  

- elaborarea şi comunicarea unor planuri şi proiecte în domeniul asigurării securităţii; 

- utilizarea metodologiilor de analiză şi decizie în domeniul securităţii; 

- interpretarea şi valorificarea eficientă a informaţiilor în organizaţiile publice si private; 

- asigurarea de expertiză în domeniul negocierii şi medierii între grupuri cu interese diverse; 

- asigurarea unui management eficace al relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor publice 

şi private; 

-   gestionarea   informaţiilor   specifice     rezolvării   sarcinilor   complexe   în   context     

(receptarea,transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), în condiţiile 

cunoaşterii la nivel avansat a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională; 
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• - Gestionarea   informaţiilor   specifice   rezolvării   sarcinilor   complexe   în   context   

(receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv 

prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională şi, la nivel mediu sau 

avansat, a unei a doua limbi străine. 

• - Analiza   situației   actuale,   identificarea evenimentelor de interes major pentru societate și 

documentarea asupra acestora. 

• - Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor 

paliere ierarhice. 

• - Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la 

cerinţele pieţei muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

   

Managementul informaţiilor. Noţiuni de bază. 

Concepte 

Prelegerea, dialogul, 

simularea 

Lecturi, dezbateri 

Securitatea ca şi concept în managementul 

informaţiilor 

- // - Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

Teoria informaţiei - // - Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

Categorii de informații și regimul juridic al acestora - // - Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• Însuşirea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor necesare în domeniul 

informaţiilor, abordarea efectivă a managementului informaţiilor; 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

o Evidenţierea nevoii de securitate pentru toate categoriile de 

informaţii şi, în special, pentru securitatea sistemelor care le 

gestionează şi le prelucrează  

o Implementarea unei viziuni integrate asupra folosirii 

informaţiei, asigurării securităţii şi conservării acesteia  

• Conceperea şi adoptarea măsurilor necesare asigurării securităţii 

informaţiilor clasificate în vederea eliminării oricărui risc de 

compromitere; 



Managementul riscurilor de securitate - // - Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

Conştientizare şi cultură de securitate - // - Lecturi, dezbateri 

Managementul informațiilor de interes public în 

organizații 

- // - Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

Fluxuri și bariere informaționale în cadrul organizației - // - Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

Mecanisme și instrumente de prelucrare a datelor cu 

caracter personal 

- // - Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

Informaţii clasificate. Concepte. Categorii - // - Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

Cadrul legislativ şi instituţional naţional şi euroatlantic 

în domeniul securităţii informaţiilor 

- // - Lecturi, dezbateri 

Organizarea de securitate şi domenii de Securitate - // - Lecturi dezbateri, studiu 

de caz 

Accesul la informaţii clasificate - // - Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

Gestionarea documentelor clasificate - // - Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

Managementul Sistemului Naţional de Registre - // - Lecturi, dezbateri 

Relaţii internaţionale în managementul informaţiilor 

clasificate 

- // - Lecturi, dezbateri 

Educaţia de securitate - // - Lecturi, dezbateri 

Bibliografie 

 

1. Cămărășan Vasile Adrian – ”Informații clasificate” suport de curs, Editura CA Publishing, Cluj Napoca 

2013 

2. Cămărășan Vasile Adrian, Petrescu Marius, Petrescu Anca Gabriela, Bîlcan Florentina Raluca – ” 

”Instrumente și mecanisme privind managementul informațiilor clasificate – de la teorie la practică”, 

Editura Bibliotheca, Târgoviște 2017  

3. Drăgănescu Mihai - "Informaţia materiei", Editura Academiei Române, 1990 

4. Fay John - "Contemporary Security Management", 2nd Edition Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006 

5. Giddens Anthony - "Sociologie", ed. a V-a, Editura All, Bucureşti 2009 

6. Hassett Matthew, Stewart Donald - "Probability for Risk Management", Actex Publications, Winsted, 

Connecticut, 1999 

7. Ilie Gheorghe - "Riscul - măsura incertitudinii. Elemente conceptuale, corelaţii si determinări", Editura 

UTI Press, Bucureşti 2011 



8. Kaldor Mary - "Securitatea umană", Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010 

9. Kolodziej Edward - "Securitatea şi relaţiile internaţionale", Editura Polirom, Iaşi 2007 

10. Păun Vasile - "Puterea informaţională", Editura Tritonic, Bucureşti, 2005 

11. Petrescu Marius, Năbârjoiu Neculae - "Managementul Informaţiei", vol I 

Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2006 

12. Petrescu Marius, Năbârjoiu Neculae, Braboveanu Mioara - "Managementul Informaţiei", vol II Editura 

Bibliotheca, Târgovişte, 2008 

13. Petrescu Marius, Stegăroiu Ion, Năbârjoiu Neculae, Duică Anişoara, Popa Eliza - "Managementul 

schimbării şi riscului", Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2010 

14. Petrescu Marius, Petrescu Anca Gabriela, Bîlcan Florentina Raluca, Cămărășan Vasile Adrian – ” 

”Managementul securității informațiilor. Note de curs”, Editura Bibliotheca Târgoviște, 2018 

15. Petrescu Stan - "Arta şi puterea informaţiilor", Editura Militară, Bucureşti, 2003 

16. Rădoi Mireille - "Serviciile de informaţii şi Decizia Politică", Editura Tritonic, Bucureşti, 2005 

17. Rizea Marian - "Informaţiile, libertatea şi securitatea cetăţenilor", Editura ANI, Bucureşti, 2005 

18. Strange Susan - "State şi pieţe"Editura Institutul european, 1997 

19. Vlădoiu Nasty - "Protecţia informaţiilor", Editura Tritonic, Bucureşti, 2005 

20. Wright-Neville David - "Dicţionar de terorism", Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

   

Elemente de teoria informațiilor Dialogul, simularea Lecturi, dezbateri 

Societate și informații Dialogul, simularea Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

Informația în organizație Dialogul, simularea Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

Elemente de management al riscurilor Dialogul, simularea Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

Componente și sisteme de securitate Dialogul, simularea Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

Informații clasificate Dialogul, simularea Lecturi, dezbateri, studiu 

de caz 

   

Bibliografie: 

1. Cămărășan Vasile Adrian – ”Informații clasificate” suport de curs, Editura CA Publishing, Cluj Napoca 

2013 

2. Cămărășan Vasile Adrian, Petrescu Marius, Petrescu Anca Gabriela, Bîlcan Florentina Raluca – ” 

”Instrumente și mecanisme privind managementul informațiilor clasificate – de la teorie la practică”, 

Editura Bibliotheca, Târgoviște 2017  



3. Drăgănescu Mihai - "Informaţia materiei", Editura Academiei Române, 1990 

4. Fay John - "Contemporary Security Management", 2nd Edition Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006 

5. Giddens Anthony - "Sociologie", ed. a V-a, Editura All, Bucureşti 2009 

6. Hassett Matthew, Stewart Donald - "Probability for Risk Management", Actex Publications, Winsted, 

Connecticut, 1999 

7. Ilie Gheorghe - "Riscul - măsura incertitudinii. Elemente conceptuale, corelaţii si determinări", Editura 

UTI Press, Bucureşti 2011 

8. Kaldor Mary - "Securitatea umană", Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010 

9. Kolodziej Edward - "Securitatea şi relaţiile internaţionale", Editura Polirom, Iaşi 2007 

10. Păun Vasile - "Puterea informaţională", Editura Tritonic, Bucureşti, 2005 

11. Petrescu Marius, Năbârjoiu Neculae - "Managementul Informaţiei", vol I 

Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2006 

12. Petrescu Marius, Năbârjoiu Neculae, Braboveanu Mioara - "Managementul Informaţiei", vol II Editura 

Bibliotheca, Târgovişte, 2008 

13. Petrescu Marius, Stegăroiu Ion, Năbârjoiu Neculae, Duică Anişoara, Popa Eliza - "Managementul 

schimbării şi riscului", Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2010 

14. Petrescu Marius, Petrescu Anca Gabriela, Bîlcan Florentina Raluca, Cămărășan Vasile Adrian – ” 

”Managementul securității informațiilor. Note de curs”, Editura Bibliotheca Târgoviște, 2018 

15. Petrescu Stan - "Arta şi puterea informaţiilor", Editura Militară, Bucureşti, 2003 

16. Rădoi Mireille - "Serviciile de informaţii şi Decizia Politică", Editura Tritonic, Bucureşti, 2005 

17. Rizea Marian - "Informaţiile, libertatea şi securitatea cetăţenilor", Editura ANI, Bucureşti, 2005 

18. Strange Susan - "State şi pieţe"Editura Institutul european, 1997 

19. Vlădoiu Nasty - "Protecţia informaţiilor", Editura Tritonic, Bucureşti, 2005 

20. Wright-Neville David - "Dicţionar de terorism", Editura CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Conţinutul reflectă obiectivul major al cursului şi contribuie la înţelegerea conceptului de 

informaţie clasificată şi a proceselor de management ale acesteia 

• Capacitatea de analiză şi cunoaşterea conceptelor specifice constituie una din condiţiile de 

bază ale acordării unei consultanţe competente în domeniu 

 

 

 

 

 



10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Test final lucrare finală 
(4000 de cuvinte), 80% din 
nota finală 

Scris 80% 

 Colocviu 20% 

10.5 Seminar/laborator participare la curs/seminar, 
participare activă la 
dezbaterile tematice, 
simulari 

  

   

10.6 Standard minim de performanţă 

•  Nota 5 (cinci) 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


