GRUP ȚINTĂ
Cursul se adresează absolvenților de învățământ superior cu diploma de licență, dornici să
dobîndească 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 și din România,
precum și a celor private, fie ele chiar și non-profit, care prelucrează date cu caracter personal.
(Art. 4(2) RGPD - "prelucrare")
Profesia de "Responsabil cu protectia 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, ocupînd pozitia 22, sub codul 242231.
Cursul Postuniversitar „FORMARE ȘI PREGĂTIRE A RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR”
vine în ajutorul Responsabilului 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 Regulamentului
European nr. 2016/679, fiind un pas necesar în procesul de conformare cu acesta, după caz.
COORDONATELE CURSULUI:
 Durata de desfășurare: 28 IANUARIE 2019 - până în luna IUNIE 2019 (188 ore didactice);
 Locul de desfășurare: sediul Facultății de Economie și Drept din cadrul Universității de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș – strada Livezeni nr. 69;
 Orarul de desfășurare: se va stabili împreună cu lectorii în cadrul „FESTIVITĂȚII DE
DESCHIDERE”ce va avea loc la data de 28 ianuarie 2019;
 Acreditare curs: Ministerul Educației Naționale (23 puncte credit);
 Termen limită de înscriere: vineri, 18 ianuarie 2019;
 Termen începere curs: luni, 28 ianuarie 2019;
 Acte necesare pentru înscriere:
Fișa de înscriere (Anexa 01);
Copie Carte de identitate
Chitanţa sau copie a ordinului de plată cu care s-a achitat cursul

Copie diplomă studii superioare
Copie certificat de naștere
Copie certificat de căsătorie (după caz, dacă se dorește ca numele înscris pe certificat să fie cel
de după căsătorie)
 Taxa de participare: 3.000 RON, cu posibilitatea achitării integral sau în două tranșe
egale, în contul: RO32TREZ47620F330500XXXX (Beneficiar UMFST), cu următoarele
precizări la „descrierea plății”:
 Numele și prenumele cursantului
 Curs Postuniversitar „Formare și pregătire a Responsabilului cu protecția
Datelor”
 În cazul achitării în două tranșe, să se menționeze tranșa (de ex: Tranșa 1)
 Anul de studiu 2018-2019.
PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducere în domeniul protecției datelor cu caracter personal și a vieții private;
Drepturile persoanei vizate;
Operatorul și persoana împuternicită de operator. Mecanisme de conformare;
Confidențialitatea și Securitatea informației;
Responsabilul cu protecția datelor. Statut, competențe și desemnare;
Responsabilul cu protecția datelor. Instrumente de lucru și implementarea standardului
de protecție a datelor;
7. Rolul Autorității Naționale de Supraveghere;
8. Sancțiunile prevăzute de GDPR;
9. Evaluarea impactului asupra protecției datelor;
10. Managementul riscului.
Dorim să menționăm că după absolvirea cursului postuniversitar „FORMARE ȘI PREGĂTIRE A
RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR”, absolventul va obține un certificat de atestare a
competenţelor profesionale specifice programului, și anume de „RESPONSABIL CU PROTECȚIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL” – cod COR 242231.
Informatii suplimentare: Carmen Rujan
email: carmen.rujan@umftgm.ro

