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MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE  
PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE 
 

  

Programul cursului de perfecționare 

”RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” 

 

Perioada desfășurării cursului: 21-23.05.2018 

Începerea cursului: ora 10,00 

Ziua I 

Ora Tema Obs. 

10,00-11,30 

 

1. Prezentarea lectorilor 

2. Completarea fișelor individuale 

3. Scurtă introducere în legislația internă și internațională 
de interes în domeniul protecției datelor cu caracter 
personal: 

a) reglementări europene; 

b) legislație națională. 

 

11,30-12,00 Pauză de cafea  

12,00-13,30 

 

4. 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.  

 

13,30-14,30 Pauză de masă  

14,30-16,00 

 

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

a) condițiile în care este necesară desemnarea unui DPO;  

b) criteriile necesare pentru alegerea unui DPO. 

6. 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. 
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Ziua a-II-a 

   

10,00-11,30 7. Sarcinile responsabilului cu protecţia datelor personale: 

a) drepturile persoanelor vizate; 

 

11,30-12,00 Pauză de cafea  

12,00-13,30 b) evaluarea impactului asupra protecției datelor 

personale (DPIA – Data Privacy Impact 

Assessment); 

c) cooperarea cu personalul organizației/autoritatea 

națională de supraveghere (ANSPDCP). 

 

13,30-14,30 Pauză de masă  

14,30-16,00 8. Recomandări practice 

 

 

Ziua a-III-a 

10,00-11,00 8. Evaluare finală (Test grilă) 
9. Corectarea testelor 

 

 

11,00-12,00 10. Clarificări privind subiectele propuse la evaluarea finală 
11. Completarea de către participanți a chestionarelor de 

evaluare a cursului 
12. Închiderea cursului 
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