
SERVICII
Cu RSD, beneficiați de suport informațional,
calificări și certificări internaționale. 

Consultanță IT, privind: securizarea accesului la 
informații, dezvoltarea politicilor și procedurilor 
IT,  implementarea sistemelor și standardelor IT.

Instruire, pentru obținerea calificărilor 
în domenii precum:
• Implementarea și gestionarea software-urilor;
• Project management și ITIL;
• Securitate cibernetică;
• Protecția datelor cu caracter personal (GDPR);
• Standardizare;
• Cursuri pentru programatori în diverse limbaje 
de programare.  

Audit tehnic pentru sistemele informatice, 
inclusiv: audit intern IT, audit al controalelor și 
procedurilor IT, audit tehnic pentru sistemele 
informatice, teste de penetrare a sistemelor 
informatice.

Certificări ISO, inclusiv: 
• Sisteme de Management al Securităţii Informaţiei 
(SMSI ISO 27001:2013)
• Sistem de management anti-mită 
(ISO 37001:2016)
• Managementul continuității afacerii 
(ISO 22301:2019)
•  Managementul Calității (ISO 9001:2015).
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Procese îmbunătățite

Transfer de competențe

Productivitate crescută

Economie de costuri

Expertiză amplă

Bene�cii

Consultanța IT contribuie semnificativ la obținerea unui 
avantaj competitiv prin identificarea celor mai adecvate 
soluții de exploatare a infrastructurii IT și valorificarea 
noilor tehnologii.

CONSULTANȚĂ IT
SUPORT INFORMAȚIONAL DE SPECIALITATE

Alegând serviciul nostru de consultanță IT veți 
fi asigurat de accesul la cele mai noi și mai 
performante soluții hardware și software 
raportate la nivelul bugetului dvs..

Consultanță pentru securizarea accesului la 
informații
Specialiștii noștri pot oferi servicii de 
implementare și configurare a echipamentelor 
de securitate, precum și a politicilor automate 
de protejare a accesului la informații. 

Consultanță pentru implementarea standardelor 
IT precum ISO 27001, ISO 20001, etc.
Asistăm organizațiile în implementarea celor 
mai înalte standarde de guvernanță IT precum 
ISO 27001, ISO 20001, etc.

Consultanță în dezvoltarea Planurilor de 
Recuperare în Caz de Dezastru
Analizăm cerințele de afacere ale organizațiilor 
și dezvoltăm planuri și proceduri de lucru care 
vor asigura recuperarea sistemelor IT și 
continuitatea activităților în cazul de dezastru.

Consultanță în dezvoltarea politicilor și 
procedurilor IT
Asistăm organizațiile prin revizuirea politicilor 
și procedurilor IT existente sau dezvoltarea 
unui set nou de politici și proceduri aliniat la 
nevoile organizației.



Ce aduce nou RSD pe piața locală de instruire în 
domeniul IT&C:

O ofertă centralizată, unde se pot găsi o varietate 
mare de cursuri din domeniul IT și o echipă 
specializată care vă oferă consultanță.

RSD a încheiat parteneriate NUMAI cu Centre de 
Training autorizate, astfel asigurând calitatea 
certificărilor, cursurilor și examenelor livrate.

Cursurile se vor finaliza cu o certificare 
internațională sau vouchere pentru examenele 
oferite de anumiți lideri din domeniu, astfel că 
absolvenții acestor cursuri vor avea șanse mai mari 
de angajare în firme internaționale.

Cursurile sunt livrate de formatori și traineri cu 
experiență în aplicarea normelor de audit ale 
sistemelor informaţionale, managementul riscurilor 
IT/securitate, managementul serviciilor IT, guvernare 
IT și implementarea de soluții de securitate în 
diverse organizații și industrii.

INSTRUIRE
CURSURI DE

FORMARE CONTINUĂ

Cursuri pentru implementarea și 
gestionarea software-urilor, project 
management și ITIL  
Microsoft Office, Linux, Checkpoint, 
Veeam, Oracle, IBM, certificare Axelos/ 
People Cert, Red Hat, SonicWall.

Cursuri pentru programatori în diverse 
limbaje de programare 
Java, DevOps, Python, C++, etc

Cursuri în domeniul standardizării 
ISO9001:2015  
Sisteme de management al calității
ISO27001:2013 
Securitate a Sistemelor Informatice
ISO20000:2018 
Managementul serviciilor IT
ISO 37001:2016 
Sisteme de management anti-mită 

Cursuri în domeniul securității cibernetice 
și protecției datelor cu caracter personal 
Comptia, CISSP,  certificări Mile2, etc.

 

Pentru detalii vizitați platforma 
noastră de instruire ITtraining.md și 
alegeți cursul care vă interesează.

+373 22 210208
office@ittraining.md
www.rsd.md; www.ittraining.md



Audit tehnic pentru sisteme informatice.  Verificăm 
stațiile de lucru, serverele și aplicațiile aferente, 
rețelele de comunicații, inclusiv modul în care 
circulă informațiile, fiind identificate posibilele 
riscuri de acces neautorizat la rețea.

AUDIT IT 
Audit al controalelor și procedurilor IT. Evaluăm 
riscurile aferente mediului IT din cadrul organizațiilor. 
Printre procedurile incluse în auditul nostru se numară: 
Politica de Securitate IT, Procedura de Administrare a 
Utilizatorilor, Procedura de Management al 
Schimbărilor, Procedura de Back-up, Procedura de 
Management al Incidentelor IT.

Audit intern IT. Asistăm organizațiile în evaluarea 
riscurilor IT, definirea planului de audit intern IT, evaluarea 
controalelor IT în zonele identificate ca având potențial de 
risc crescut.

CERTIFICĂRI ISO 
RECUNOAȘTERE GLOBALĂ

Certificare SMSI ISO 27001:2013 – Sisteme de 
Management al Securităţii Informaţiei 
Implementarea sistemului de management pentru 
securitatea informației şi certificarea ISO 27001:2013 a 
companiei demonstrează angajamentul pentru 
protecţia datelor procesate, continuitatea activităţilor şi 
respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în 
domeniu.

Certificare ISO 37001:2016 - sistem de management 
anti-mită
Standardul ISO 37001:2016 reflectă bunele practici 
internaţionale anit-mită și este conceput să ajute o 
organizaţie să prevină, să detecteze şi să combată 
mita şi să se conformeze legilor anti-corupție şi 
angajamentelor voluntare aplicabile activităţilor 
acesteia. 

Certificare ISO 9001:2015 – Managementul 
Calității
Acest standard specifică cerințele generale pentru 
dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor 
de management al calității, cu scopul de a satisface 
cerințele clienților. 

Certificare ISO 22301:2019 - Managementul 
continuității afacerii
Acest standard specifică cerințele pentru a planifica, 
stabili, implementa, opera, monitoriza, revizui, menține 
și îmbunătăți continuu un sistem de management 
pentru organizațiile ce vor să se protejeze împotriva 
incidentelor, să le poată răspunde și să se poată redresa 
în urma producerii acestora. 

Solicitați o ofertă, scrieți-ne un mesaj la adresa de email: office@rsd.md,
 sau contactați-ne direct la numărul de telefon +373 22 210 208.

CREȘTEȚI PERFORMANȚA
Cu ajutorul serviciilor de Audit IT de la RSD, aflați dacă 
sistemul informațional și resursele implicate sunt 
protejate corespunzător, mențin integritatea datelor, 
oferă informații relevante și contribuie la atingerea 
obiectivelor organizatorice.


