
 

  
    
 
 

 
Departamentul de Formare Profesională  organizează cursul de specializare 

 

„RESPONSABIL CU PROTECȚIA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL” 

Cod  COR  242231 

Cursul este autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Aduţilor numită în 
baza Hotărarii Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC); certificatele obţinute fiind recunoscute la nivel 
naţional. Certificatele de absolvire apostilate sunt recunoscute în statele care au aderat la Convenţia de la Haga.  
 

  

CURSUL SE ADRESEAZĂ: institutiilor publice si firmelor private a caror activitate principala consta in 
operatiuni de prelucrare a datelor, care necesită o monitorizare periodică și sistematică pe scară largă a 
persoanelor vizate, companiilor care prelucrează categorii speciale de date, precum și tuturor celor interesati 
sa dobandeasca competente in domeniu. 
 

TEMATICA CURSULUI  

1. Noțiuni introductive cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal 

2. Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal  

3. Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter 

personal 

4. Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care organizația respectă 

prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, organizarea și 

utilizarea acestora în cadrul organizației 

5. Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate de responsabilul cu 

protecția datelor cu caracter personal. Elaborarea planului de lucru al responsabilului 

cu protecția datelor cu caracter personal 

6. Relația cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter 

personal  

7. Aspecte specifice cu privire la rolul și activitatea responsabilului cu protecția datelor cu 

caracter personal 

8. Managementul riscului și securitatea informației 

 

Durata cursului conform standardului ocupational: 180 ore (teorie + aplicatii practice) 
 
Taxă curs: 850 lei (se achita in rate).   

Factura fiscală se emite la curs. Achizitia se poate face si prin SICAP; 

Locul desfăşurii cursului: Universitatea „Dimitrie Cantemir” Tîrgu Mureş;   

Înscrierea: Se face prin trimiterea formularului de înscriere la numărul de fax 0365 430396 sau e-mail: 

universitatedimitriecantemir@gmail.com; sau  formare@cantemir.ro; telefon 0365 730271, pâna la 

data de 24.10.2019. 

 

Documente necesare pentru înscriere:- Copie carte  identitate; -Copie certificat  nastere; -Copie certificat 
casatorie; -Copie  diploma de licenta;  -Adeverinţă medicală. 

 
Conditii de participare - cursantii trebuie să fie absolvenţi ai învățământului superior, cu diplomă de licență pentru 
a putea sustine examenul de absolvire in vederea obtinerii certificatului recunoscut ANC. 
In caz contrar, se poate urma cursul, si se va primi un certificat de participare din partea universitatii, in care sunt 
specificate competentele dobandite in urma absolvirii cursului. 
 

La finalizarea cursului, participantii obtin un Certificat de absolvire a cursului, care ofera ocupatia DPO, 

conform O.G. 129/2000 republicată,  insotit de ,,Suplimentul descriptiv al certificatului”, în care se 
precizează competenţele profesionale dobândite. 
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