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FIȘĂ DE IDENTITATE  

a programului de formare 

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Cod COR: 242231 

Curs livrat de EDU ACCES, furnizor de formare profesională acreditat, 

 în parteneriat cu C.C.D. Giurgiu 

 

Tipul de program Program propus spre avizare M.E.C. 

Public țintă vizat Cadrele didactice / personalul didactic auxiliar din unitățile de 

învățământ giurgiuvene, cu diplomă de licență, vechime de minim 

1 an, persoanele desemnate să preia funcția de responsabil cu 

protecția datelor în cadrul instituțiilor 

Justificare Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 

(numit General Data Protection Regulation - GDPR) impune 

tuturor companiilor care prelucrează date cu caracter personal să 

aplice reguli extrem de stricte în privința protecției datelor 

personale. De asemenea, în conformitate cu articolul 37 din GDPR, 

instituțiile publice și o parte dintre companiile private vor trebui să 

desemneze o persoană responsabilă cu protecția datelor (Data 

protection officer - DPO). 

Conformitatea cu GDPR-ul trebuie asigurată în orice companie 

care operează cu date personale (inclusiv datele angajaților, 

clienților, colaboratorilor etc). Practic, conformitatea cu GDPR-ul 

înseamnă că ar trebui să existe în companie o persoană care: 

- să cunoască prevederile GDPR și a alte prevederi conexe GDPR-

ului; 

- să identifice activitățile care implică prelucrarea datelor la nivelul 

fiecărui departament; 

- sa facă recomandările necesare pentru conformarea acestor 

activități cu GDPR; 

- să efectueze informări periodice în privința prelucrării datelor; 

- să dezvolte proceduri conforme cu GDPR. 

Sancțiunile pentru nerespectarea Regulamentului UE 679/2016 

sunt cuprinse între 10 mil de euro sau 2% din cifra globală de 

afaceri pentru încălcarea protecției datelor și pot ajunge până 

la 20 mil de euro sau 4% din cifra de afaceri pentru încălcarea 

principiilor de baza privind prelucrarea datelor. Din 

25.05.2018 se implementează Regulamentului UE nr.679/2016 

cu sancțiunile aferente, intră în vigoare și se aplică indiferent 

de modificările legislative interne ale fiecărei țări membre. 

Durată 180 de ore (din care, instruire teoretică 60 de  ore și instruire 

practică, sub îndrumarea formatorilor, 120 de ore) 

Curriculum-ul programului 1. Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la 

drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția 

datelor cu caracter personal; 

2. Monitorizarea modalității în care organizația respectă 

legislația privind protecția datelor cu caracter personal și 

standardele specifice la care organizația a aderat; 

3. Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de 

specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea 

prevederilor legislative privind protecția datelor cu caracter 
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personal; 

4. Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în 

domeniul protecției datelor cu caracter personal; 

5. Respectarea principiului obiectivității în domeniul 

protecției datelor cu caracter personal; 

6. Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al 

prelucrării datelor cu caracter personal; 

7. Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, 

tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice 

domeniului protecției datelor cu caracter personal; 

8. Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției 

datelor cu caracter personal. 

9. Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de 

îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității 

informației. 

10. Analiza și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu 

caracter personal. 

Scop Integrarea elementelor principale ale regimului juridic privind 

protecția datelor cu caracter personal, atât prin prisma legislației 

dreptului intern, cât și al dreptului UE, având în centrul său 

Regulamentul General UE privind protecția datelor cu numărul 

679/2016, dar și o legislație specială, care trebuie privită ca un 

sistem interdependent, în cele mai des întâlnite practici, cum ar fi: 

prelucrarea datelor în mediul on-line, măsurile de verificare a 

integrității, crearea de profiluri, supravegherea video etc. 

Obiectivele cursului 1. Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la 

drepturile și obligațiile lor; 

2. Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația 

privind protecția datelor cu caracter personal; 

3. Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate cu 

privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației 

privind protecția datelor cu caracter personal; 

4. Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de 

îmbunătățire a eficacității sistemului de management al 

securității informației; 

5. Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu 

caracter personal. 

Activități Pe baza instrumentelor de lucru furnizate în cadrul pregătirii 

teoretice, cursanții vor trebui să elaboreze un plan de lucru aferent 

DPO, un registru de evidență a prelucrării, un modul de misiune 

audit, precum și să soluționeze anumite spețe practice ipotetice. 

Realizarea sesiunii de practică se va face prin 

redactarea/completarea instrumentelor de lucru puse la dispoziție 

de formator, pe baza unei spețe. 

Planificarea modulelor 

tematice 

CONȚINUTURI 

 

NR. 

ORE 
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MODULUL 1: Noțiuni introductive cu privire la 

domeniul protecției datelor cu caracter personal; 

MODULUL 2: Drepturile și obligațiile organizației în 

prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de 

informare; 

MODUL 3: Drepturile și obligațiile persoanelor implicate 

în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de 

informare; 

MODUL 4: Identificarea instrumentelor de monitorizare a 

modului în care organizația respectă prevederile legislației 

privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea 

și utilizarea acestora în cadrul organizației; 

MODUL 5: Sfera activităților aferente asistenței de 

specialitate. Elaborarea planului de lucru al 

responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal; 

MODUL 6: Relația cu autoritatea de supraveghere în 

domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

Instrumente și situații specifice; 

MODUL 7: Aspecte specifice cu privire la rolul și 

activitatea responsabilului cu protecția datelor cu caracter 

personal; 

MODULUL 8: Managementul riscului și securitatea 

informației 

18 

 

27 

 

18 

 

30 

 

34 

 

12 

21 

 

20 

Calendarul programului An școlar 2020-2021 

Modalități de evaluare a 

cursanților 

Evaluare pe parcurs: teste grilă, observare sistematică 

Evaluare finală: test grilă, chestionar de evaluare (feed-back) 

Certificare Certificat A.N.C.,  Curs autorizat de Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale și Ministerul Educației Naționale 

Formatori Neagu Ionel, Neagu Georgeta 

Finanțare Taxă de participare la curs – 350 de lei 

Responsabil de program Prof. metodist, Nina-Cristiana Gușă 

Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 
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