CURS POST- 2020
UNIVERSITAR ONLINE
FORMARE ȘI PREGĂTIRE A
RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR

Contact:
Ioana Cătană
T/F +40-265-262275 / 102
ioana.catana@umfst.ro

UMFST „G.E. PALADE”
ACREDITAT M.E.C. / A.N.C.
DESCRIERE CURS:

https://www.umfst.ro/fileadmin/dfpc/cursuri/2020/GDPR_descriere_curs.pdf

Departamentul de Formare
Profesională Continuă

Denumire curs postuniversitar de formare profesională continuă:
FORMARE ȘI PREGĂTIRE A RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

Domeniul: Drept
Informații generale
Cerințe: diplomă de licență
Durată: 188 ore, 23 ECTS
Forma de învățământ: cu frecvență, on-line
Titlul profesional acordat: Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
Descrierea domeniului
Cursul se adresează absolvenților de învățământ superior cu diploma de licență, dornici să
dobândească cunoștințe în ceea ce privește conformitatea cu Regulamentul European nr.
2016/679 și exercitarea unei profesii de viitor și anume cea de Responsabil cu protecția datelor
cu caracter personal.
Necesitatea desemnării unui astfel de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
rezidă din obligația tuturor instituțiilor publice din Uniunea Europeana, implicit din România,
precum și a celor private, fie ele chiar și non-profit, care prelucrează date cu caracter personal.
Misiunea
• De a forma specialişti cu studii superioare în domeniul protecției datelor cu caracter
personal;
• Crearea unei resurse umane specializată în a îndeplini sarcinile responsabilului cu
protecția datelor.
Obiective
Cursul urmărește să formeze responsabili cu protecția datelor (DPO) care trebuie să
monitorizeze și să evalueze procesarea datelor cu caracter personal în cadrul unei organizații,
pe baza calităților profesionale dar mai ales a cunoștințelor de specialitate în dreptul și
practicile din domeniul protecției datelor. DPO-ului i se atribuie un grad ridicat de răspundere
direct în fața top managementului organizației. DPO-ul are un rol cheie, conform prevederilor
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Regulamentului European nr. 2016/679, fiind un pas necesar în procesul de conformare cu
acesta.
Competențe și cunoștințe dobândite:
Competenţe profesionale:
• Aplicarea legislației românești, a legislației europene și a celorlalte instrumente
juridice internaționale.
Competenţe transversale:
• Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea
regulilor deontologice specifice domeniului;
• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate),
cu respectarea palierelor ierarhice.
Discipline studiate:
• Introducere în GDPR. Dispoziții generale. Principii.
• Drepturile persoanei vizate.
• Responsabilul cu protecția datelor.
• Operatorul și persoana împuternicită de operator.
• Funcția responsabilului cu protecția datelor.
• Sarcinile responsabilului cu protecția datelor.
• Sancțiunile prevăzute de Regulament.
Standarde ocupaționale:
• Profesia de "Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal" a fost introdusă în
codul COR prin Ordinul 1786/2017 al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, ocupând poziția 22, sub codul 242231.
Acte necesare la înscriere
• fișa de înscriere;
• diploma de licență în original sau copie certificată pentru conformitate;
• copie CI;
• copie după certificatul de naștere;
• copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• copie după dovada plății taxei de înscriere.
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