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MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE  
PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE 
 

 
  

Nr. 907/04.05.2018 

 
 

I N V I T A Ț I E 
 

Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, instituție publică aflată în subordinea 
Ministerului Economiei, vă invită să participați la cursul de perfecționare: 

 
,,ASIGURAREA CONFORMITĂȚII OPERATORILOR DE DATE  

CU CERINȚELE REGULAMENTULUI NR. 679/2016”. 
 

Durata cursului este de 3 zile și se va desfășura în perioada 21-23.05.2018. 

 
Generalități  

Începând cu data de 25 mai 2018, în toate statele membre ale Uniunii Europene și, prin 
urmare, și în România va fi pus în aplicare Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
General privind Protecţia Datelor - DGPR).  

Scopul Regulamentului nr. 679/2016 îl constituie aplicarea unor reguli uniforme pe teritoriul 
Uniunii Europene în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 

DGPR impune reguli stricte și obligă atât autoritățile și organismele publice cât și 
organizațiile din sistemul privat care prelucrează date cu caracter personal să se 
conformeze la acestea.  

DGPR introduce, totodată, noi reglementări privind dreptul la ștergerea datelor (”dreptul 
de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de 
acces al persoanei vizate, confidențialitatea prin design, obligativitatea realizării unui registru 
general al operațiunilor de prelucrare etc. Ca urmare a  aplicării DGPR, operatorul de date cu 
caracter personal va trebui să facă dovada respectării acestor reglementări. 

În sensul Regulamentului nr. 679/2016 "date cu caracter personal" înseamnă orice 
informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă” (exp. nume, CNP, 
adresă, adresă de e-mail, alte elemente specifice proprii identității fizice, fiziologice, genetice, 
psihice, economice, culturale sau sociale ale unei persoane). Aceste date sunt confidențiale, 
iar responsabilitatea protejării lor revine în întregime operatorului de date cu caracter personal. 

 
Sancțiuni 
Pentru abateri, Regulamentul 679/2016 impune amenzi de până la 20.000 de Euro sau 

4% din cifra de afaceri globală. 

 
Obiectivul cursului 

Cursul este conceput cu scopul de a oferi participanților cunoștințele necesare 
implementării cerințelor Regulamentului nr. 679/2016. 
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Necesitatea participării la curs 

Regulamentul nr. 679/2016 se aplică tuturor organizațiilor care prelucrează date cu 
caracter personal, motiv pentru se impune asigurarea conformității cu cerințele acestuia și 
asigurarea cu personal specializat în domeniul protecției datelor cu caracter personal. 

 

Persoanele cărora se adresează 
Cursul se adresează personalului oricărei organizații din sectorul public sau privat, 

care prelucrează date cu caracter personal și care își propune să asigure conformitatea cu 
noul regulament european. 

 
Cursul va fi susținut de specialiști cu experiență în domeniul protecției datelor la 

sediul CPPI din Bușteni, str. Paltinului nr.16, județul Prahova. 
 
Echipa de specialiști este formată din: 
1. Domnul Doru Ciobotaru, Consultant GDPR, avocat în Baroul București (cu o 

experiență de peste 20 de ani) și  

2. Domnul Sorin Bălașa, Consultant GDPR, Data Protection Officer (cu o experiență 

de peste 5 ani în domeniul protecției datelor), certificat CIPP/E1 (IAPP2) și inginer 

software (cu o experiență de peste 20 de ani). 

Înscrierea la curs și documentele solicitate 
Pentru înscrierea la curs este necesară completarea și transmiterea formularului anexat 

prezentei la adresa de e-mail: officebusteni@cppi.ro.  
Formularul poate fi descărcat și de pe site-ul instituției www.cppibusteni.weebly.com. 
Înscrierea la curs se poate realiza până la data de 17.05.2018. 
Condiții minime de acces la curs raportate la nivelul de studii: studii medii. 
Documentele solicitate pentru eliberarea Certificatului de absolvire sunt: copie după 

actul de studii și copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate, după caz.  
 

La finalizarea cursului, participanții vor susține un examen, în urma absolvirii căruia vor 
primi un Certificat de absolvire în baza Regulamentului nr. 679/2016. 

 
Taxa de participare la curs - scutită de TVA - este de 675 lei/persoană, incluzând 

costurile instruirii, suportului de curs, Certificatului de absolvire și pauzei de cafea. 
Cazarea se poate asigura: 
a) în Hostel CPPI Vest, categorie 3 stele: 

- în cameră dublă, la tariful de 144 lei/zi/cameră cu mic dejun inclus; 

- în camera dublă, în regim single la tariful de 132 lei/zi/cameră cu mic dejun 

inclus; 

b) în Hostel CPPI Nord, categorie 1 stea: 

- în cameră dublă, la tariful de 84 lei/zi/cameră cu mic dejun inclus; 

- în camera dublă, în regim single la tariful de 72 lei/zi/cameră cu mic dejun inclus; 

Conform H.C.L. Bușteni, se percepe o taxă de Salvamont de 3 lei/persoană, pentru 
persoane peste 18 ani, o singură dată, indiferent de durata șederii. 

                                         
1 Certified Information Privacy Professional/Europe 
2 International Association of Privacy Professional – Asociația Internațională a Profesioniștilor în Protecția Datelor 
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Masa poate fi servită la restaurantul instituției la următoarele tarife: 

- dejun – 28 lei/persoană; 
- cină   – 20 lei/persoană. 

Taxa de participare va fi achitată cu O.P. în contul RO66TREZ52920F331700XXXX, cod 
fiscal 6884429, Trezoreria Bușteni (O.P. se va prezenta la începerea cursului în copie), sau, 

în numerar, la casieria CPPI în ziua participării la curs. 
 
Cazarea şi masa vor fi achitate  în contul CPPI Bușteni  RO32TREZ529502201X002400, 

cod fiscal  25592900, Trezoreria Bușteni, ambele cu O.P. (O.P. se va prezenta la începerea 

cursului în copie), sau în numerar la casieria Centrului în prima zi de curs. 
Pentru informații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați la numerele de 

telefon și adresele de e-mail din subsol.  
Persoană de legătură: RMC, Mihaela Aroiu. 

 

Cu stimă, 
 

 Director General,       
Marian Zamfir Ilie                
 

                      
Întocmit, 

         RMC,  
         Mihaela Aroiu 
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ANEXA 1  
 

TEMATICA CURSULUI DE PERFECȚIONARE 
,,ASIGURAREA CONFORMITĂȚII OPERATORILOR DE DATE  

CU CERINȚELE REGULAMENTULUI NR. 679/2016” 
 

1. Cadrul legislativ - Regulamentul 679/2016;  
2. Scopul Regulamentului European: aplicarea unor reguli uniforme pe teritoriul U.E. în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal; 
3. Domeniul de aplicare: Regulamentul se aplică tuturor “organizațiilor” care 

prelucrează date personale;  
4. Noțiuni, definiții, interpretare: 

a) date cu caracter personal; 
b) prelucrarea datelor cu caracter personal; 
c) operator (controlor); 
d) persoana împuternicită de către operator (procesator); 
e) terț; 
f) persoana vizată; 

5. Temeiul prelucrării: 
a) consimțământ; 
b) contract; 
c) obligație legală; 
d) protejarea unor interese vitale; 
e) interes public; 
f) interes legitim; 

6. Drepturile persoanei vizate în contextul legislației existente în domeniul prelucrării 
datelor cu caracter personal: 
a) legislația actuală - Legea nr. 677/2001;  
b) G.D.P.R.; 
c) dreptul la informare (art. 13); 
d) dreptul de acces (art. 15); 
e) dreptul la rectificare (art. 16); 
f) dreptul la ştergerea datelor - "dreptul de a fi uitat" (art. 17); 

g) dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18); 
h) obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter 

personal sau privind restricţionarea prelucrării (art. 19); 
i) dreptul la portabilitatea datelor (art. 20); 
j) dreptul la opoziţie (art. 21); 

k) procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea și utilizarea de 
profiluri (art. 22);  

7.  Principii G.D.P.R.- descriere: 
a) principiul legalității, corectitudinii și transparenței; 
b) principiul limitării scopului; 
c) principiul colectării minimului de date necesare pentru atingerea scopului 

declarat; 
d) principiul menținerii datelor actualizate; 
e) principiul stocării datelor strict pe perioada corespunzătoare scopului; 
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f) principiul asigurării securității adecvate a datelor – integritate, confidențialitate, 
disponibilitate; 

g) principiul responsabilității operatorului/persoanei împuternicite; 
8. Evaluarea impactului asupra prelucrării datelor (D.P.I.A.): 

a) condiții necesare pentru realizarea D.P.I.A.; 
b) conținutul D.P.I.A.; 

9. Realizarea unei evidențe a prelucrărilor de date cu caracter personal; 
a) identificarea prelucrărilor de date cu caracter personal în raport de organizarea 

organizației;  
b) identificarea entităților care prelucrează datele cu caracter personal ale 

persoanelor fizice; 
c) modul de păstrare a evidenţei activităţilor de prelucrare; 
d) fluxurile prelucrării datelor; 
e) accesul și transferul datelor în afara organizației 

10. Prioritizarea și descrierea acţiunilor de întreprins: 
a) minimizarea colectării; 
b) pseudonimizarea datelor cu caracter personal, în funcție de posibilitățile 

prelucrării; 
c) elaborarea procedurilor interne;  
d) măsuri organizatorice și tehnice;  
e) gestionarea riscurilor/incidentelor de securitate; 
f) desemnarea unui Responsabil cu Protecția Datelor (DPO); 

g) soluționarea cererilor persoanei vizate; 
h) plângeri adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal; 
i) transparența față de persoana vizată; 

11. Sancțiuni: 
a) amenzi proporționale și descurajatoare, pentru: 

- încălcarea principiilor fundamentale; 
- lipsa documentării, notificării, evaluării riscurilor asociate; 

12. Concluzii și recomandări. 
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ANEXA 2 

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE/COMANDĂ   Nr. ________Data___________ 

 
 

LA CURSUL ”ASIGURAREA CONFORMITĂȚII OPERATORILOR DE DATE  
CU CERINȚELE REGULAMENTULUI NR. 679/2016” 
organizat la CPPI BUȘTENI în perioada 21-23.05.2018 

 
 

S.C./C.N./R.A. ____________________________________________________________________________      
Nr. înmatric. în Reg. Comertului       C.I.F. _______________________________ 
Sediu social        Localitate      Județ/Sector ______ 
Cont IBAN         Banca _______________________________ 
Tel.       Fax      E-mail ________________________ 
 
Desemnăm pentru participare la curs următoarele persoane: 

 
1. Nume, prenume participant _________________________________________________________________ 
B.I./C.I. seria ________ nr. ____________ eliberat de ____________________ la data ____________________ 
Tel. _____________________Fax ___________________ E-mail ____________________________________ 
având funcția____________________________________ 
 
2. Nume, prenume participant _________________________________________________________________ 
B.I./C.I. seria ________ nr. ____________ eliberat de ____________________ la data ____________________ 
Tel. _____________________Fax ___________________ E-mail ____________________________________ 
având funcția____________________________________ 

 

Solicităm rezervare pentru: cazare în cameră dublă□, cazare în cameră dublă, în regim single □ masă □                                                                                                          

              
Obiectul comenzii: Admiterea participării la curs. 
 
 
Destinatarul comenzii: Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (CPPI) - Bușteni,  
Adresa: Str. Paltinului nr. 16, Bușteni, Jud. Prahova, CIF: 6884429,  
Cont IBAN RO66TREZ52920F331700XXXX, deschis la  Trezoreria Statului, Bușteni. 
 

 Modalitate de plată:  ordin de plată □ numerar □  
  
 PLATA CURS în cont = RO66TREZ52920F331700XXXX, CIF = 6884429 
 
 PLATA CAZARE ȘI MASĂ în cont = RO32TREZ529502201X002400, CIF = RO-25592900 
  
 Prezentul formular de înscriere/comandă, reprezintă  comandă fermă și ține loc de contract. 

 
                          EMITENT 

  Semnătura și ștampila unității 

 

 

 
Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea 
datelor personale. 
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