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FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

„Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal” 

PROGRAM DE INSTRUIRE ÎN PARTENERIAT CU INFOMED PRO 

 

1. Criterii curriculare 

Tipul de program 

 

Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal 

Public ţintă vizat 

 

Personal de conducere din unităţile de învăţământ 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 

Personalul didactic auxiliar 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 

Regulamentul General privind Protecţia Datelor (“GDPR”) impune un set 

unic de reguli, direct aplicabile în toate Statele Membre ale Uniunii 

Europene şi, prin urmare şi în România, înlocuind prevederile cuprinse în 

Directiva 95/46/CE. GDPR urmează să devină direct aplicabil în România 

la data de 25 mai 2018. 

Ca urmare a aplicării directe a GDPR, toate autorităţile şi organismele 

publice (indiferent de specificul activităţii desfăşurate de acestea si de tipul 

datelor cu caracter personal prelucrate), vor fi obligate sa desemneze o 

persoană ca Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.  

Durata (nr. total ore de 

formare) 

40 de ore 

Tip de formare Formare directa (face to face)/ Platforma online 

Curriculum-ul programului 

Scopul Cursul Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal reprezintă un 

program de instruire, perfecționare, responsabilizare și analiză pentru 

certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) 

fiind realizat și transmis într-un limbaj accesibil, cu aplicații practice. 

Organizatorii cursului se concentrează în principal pe transmiterea de 

informații și cunoștințe strict necesare și într-o formă pe înțelesul tuturor, cu 

privire la abordarea, alinierea și implementarea Regulamentului pentru 

Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR). Activitățile practice incluse 

în cadrul cursului sunt de natură să sprijine în mod direct activitatea 

ulterioară a instituției în conformitate cu prevederile GDPR. 

Competenţe vizate  Informarea organizaţiei şi persoanelor vizate cu privire la drepturile şi 

obligaţiile lor în baza legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter 

personal. 

 Monitorizarea modalităţii în care organizaţia respectă legislaţia privind 

protecţia datelor cu caracter personal şi standardele specifice la care 

organizaţia a aderat. 

 Emiterea de recomandări şi oferirea asistenţei de specialitate 

organizaţiei cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor 

legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 Gestionarea relaţiei cu autoritatea de supraveghere în domeniul 
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protecţiei datelor cu caracter personal. 

 Respectarea principiului obiectivitătii în domeniul protecţiei datelor cu 

caracter personal. 

 Asigurarea şi gestionarea registrului de evidenţă al prelucrării datelor cu 

caracter personal. 

 Gestionarea şi coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice 

necesare realizării sarcinilor şi activităţilor specifice domeniului 

protecţiei datelor cu caracter personal. 

 Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecţiei datelor cu 

caracter personal. 

Modulele tematice  

 
 Modul I : Noțiuni introductive cu privire la domeniul datelor cu 

caracter personal (2 ore) 

 Modul II: Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu 

caracter personal.Instrumente de informare (4 ore) 

 Modul III: Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea 

datelor cu caracter personal.Instrumente de informare (6 ore)  

 Modul IV: Sfera activităților aferente asistenței de specialitate. 

Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protecția datelor cu 

caracter personal (10 ore)  

 Modul V: Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea 

responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal (16 ore) 

 

Detalii privind 

repartizarea orelor 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 
Elemente teoretice Aplicații şi studiu 

individual 
Evaluare Total  

24 14 2 40 

60% 35% 5% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 
Face to face On-line Total  

24 14 40 

  100% 
 

Loc de desfăşurare Stabilite de către partenerul Infomed Pro 

Modalităţi de evaluare evaluare de parcurs;  evaluare finală – portofoliu 

Modalităţi de evaluare a 

activităţilor de curs şi a 

formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs 

 

2. Resurse umane 

Formatori Nume şi 

prenume 
Instituţia Calitatea* Module/Ev** 

Bilan Maria Infomed Pro Lector 
Formator 

M1/M2/M3/M4/M5 

Marți Florin Infomed Pro Lector 
Formator 

M1/M2/M3/M4/M5 
 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com


 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
 

CASA CORPULUI DIDACTIC 
A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

 

 

      Splaiul Independenței  Nr. 315A Sector 6, București, România                                 Pagina 3 of 3 

Tel: 0040213134901     Fax:  0040213134927     www.ccd-bucuresti.org      ccdbuc@gmail.com 

Coordonare şi 

monitorizare CCD 

Profesor metodist Ioana Cosma 

 

Informații privind 

înscrierile și 

desfășurarea 

programului de formare 

Infomed Pro 

Cotrău Călin 

Mobil: 0771 054 002                                      

Email: gdpr@infomedpro.ro 

 

3. Criterii economice 

Număr de cursanţi 

planificaţi /grupe 

30 cursanţi / grupă 

Cost per cursant  300 lei / cursant – detalii  
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