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MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE  
PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE 
 

 
 Nr. 547/09.03.2018 
 
 

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: 

 
,,RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”. 

 
Durata cursului este de 1 zi și se va desfășura în data de 28.03.2018. 

 
Considerații generale 

Cursul este conceput pentru a oferi participanților cunoștințele, înțelegerea și abilitățile 
necesare, în vederea îndeplinirii funcției de responsabil cu protecția datelor, potrivit 
cerințelor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 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). 

Regulamentul nr. 679/2016 va fi pus în aplicare în toate statele membre ale Uniunii 
Europene începând cu data de 25 mai 2018. 

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016, desemnarea unui responsabil cu protecția 
datelor este obligatorie în următoarele cazuri1: 

1. ”când prelucrarea este efectuată de o autoritate publică sau un organism public, cu 
excepția instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale; 

2. dacă activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator 
constau în operațiuni de prelucrare care necesită o monitorizare periodică și 
sistematică a persoanelor vizate pe scară largă; 

3. dacă activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator 
constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date sau a unor 
categorii de date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni.” 

Totodată, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal (ANSPDCP) recomandă  numirea unei astfel de persoane, chiar dacă în unele cazuri 
nu este necesară desemnarea acesteia ”întrucât este utilă operatorului pentru 
respectarea obligațiilor în domeniul protecției datelor cu caracter personal”2. 

 
Adresabilitate 

Cursul se adresează oricărui angajat care își propune să îndeplinească rolul de 
responsabil cu protecția datelor personale. Pentru îndeplinirea acestui deziderat, este 
necesară respectarea cerințelor art. 37 alin. (5)  din Regulamentul nr. 679/2016 care prevede 

că responsabilul cu protecţia datelor ”este desemnat pe baza calităţilor profesionale şi, în 

                                         
1 Cazuri identificate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
2 http://www.dataprotection.ro/?page=Responsabilul_cu_protectia_datelor 
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special, a cunoştinţelor de specialitate în dreptul şi practicile din domeniul protecţiei 
datelor” 

 
Tematica cursului 

1. Scurtă introducere în legislația internă și internațională de interes în domeniul 

protecției datelor cu caracter personal: 

a) reglementări europene; 

b) legislație națională. 

2. Prezentarea şi interpretarea cerinţelor Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR): 

a) definiții; 

b) principiile prelucrării; 

c) temeiul legal al prelucrării; 

d) categorii speciale de date personale; 

e) evidența prelucrărilor; 

f) măsuri organizatorice și tehnice necesare. 

3. Desemnarea responsabilului cu protecţia datelor personale (DPO): 

a) condițiile în care este necesară desemnarea unui DPO;  

b) criteriile necesare pentru alegerea unui DPO; 

4. Funcţia responsabilului cu protecţia datelor personale; 

a) interacțiunea DPO cu personalul organizației; 

b) poziția funcției DPO în organigrama organizației;  

c) relația DPO cu managementul organizației; 

d) conflictul de interese. 

5. Sarcinile responsabilului cu protecţia datelor personale: 

a) drepturile persoanelor vizate; 

b) evaluarea impactului asupra protecției datelor personale (DPIA – Data Privacy 

Impact Assessment); 

c) cooperarea cu personalul organizației/autoritatea națională de supraveghere 

(ANSPDCP); 

6. Recomandări practice. 

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) 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.  
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Formularul poate fi descărcat și de pe site-ul instituției www.cppibusteni.weebly.com. 
Documentul solicitat pentru eliberarea Certificatului de absolvire este: copie după Cartea 

de Identitate sau Buletinul de Identitate, după caz.  
 

La finalizarea cursului, participanții vor primi un Certificat de absolvire a cărui 
recunoaștere este dată de calitatea incontestabilă a cunoștințelor lectorilor, GDPR 
neimpunând vreo formă de autorizare sau de certificare pentru personalul care va ocupa 
funcția de responsabil cu protecția datelor. 

 
Taxa de participare la curs - scutită de TVA - este de 999 lei/persoană, incluzând 

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

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

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

inclus; 

b) în Hotel CPPI Nord, categorie 1 stea: 

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

- în cameră 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. 

 
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 nr.  

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 instituției 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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FORMULAR DE ÎNSCRIERE/COMANDĂ   Nr.          Data   

 
 

LA CURSUL ,,RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” 
organizat la CPPI BUȘTENI în data de 28.03.2018 

 
 

S.C./C.N./R.A. ____________________________________________________________________________      
Nr. înmatric. în Reg. Comerțului       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 _____________________________ CNP _______________________________ 
B.I./C.I. seria ________ nr. ____________ eliberat de ____________________ la data ____________________ 
Tel. _____________________Fax ___________________ E-mail ____________________________________ 
având funcția____________________________________ 
 
2. Nume, prenume participant _____________________________ CNP _______________________________ 
B.I./C.I. seria ________ nr. ____________ eliberat de ____________________ la data ____________________ 
Tel. _____________________Fax ___________________ E-mail ____________________________________ 
având funcția____________________________________ 

 
 

Solicităm rezervare pentru: cazare  _______, cazare single ________ masa _______ (Completaţi cu Da sau NU)                                                                                                                 
              
    

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 
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