
 

 

 

 

 

 

 

Recomandari 

privind masurile tehnice si organizatorice adecvate pe care  

organizatiile trebuie sa le intreprinda pentru a demonstra conformitatea la  

punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European 

si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a 

acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protectia datelor) 

 

 

 

 

 

Un material oferit gratuit de www.EuroMarket.ro 

  

Implementare GDPR alaturii de profesionistii de la www.EuroMarket.ro   www.CursDPO.ro   www.KitGDPR.ro 
Implementare GDPR alaturii de profesionistii de la www.EuroMarket.ro   www.CursDPO.ro   www.KitGDPR.ro 

http://www.euromarket.ro/


LEGEA 190/2018 - privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 
Masuri tehnice si organizatorice adecvate necesare pentru demonstrarea conformitatii la GDPR 

 

Masuri tehnice si organizatorice adecvate necesare pentru 

demonstrarea conformitatii la GDPR 

 

In urma multiplelor solicitari venite din partea cursantilor la cursurile de formare ca 

DPO, a clientilor nostri care au solicitat informatii despre alinierea la GDPR, datorita 

gradului de satisfactie ridicat al clientilor carora le-am implementat GDPR si pentru a 

veni in sprijinul companiei / institutiei dumneavoastra, am realizat mai multe ToolKituri 

GDPR - seturi de documente - care vor sustine activitatea persoanei desemnate pe 

pozitia de DPO - Responsabil cu protectia datelor personale, vor demonstra 

intreprinderea de masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protectia datelor 

cu caracter personal si totodata obtinerea unui grad conformitate sporit la prevederile 

Regulamentului European 679/2016 - GDPR, astfel evitand expunerea organizatiei la 

sanctiuni financiare si de imagine majore  

 

Adoptarea si conformitatea la prevederile GDPR sunt parte a legislatiei adoptate si de 

Romania, prevazand pentru cei care vor intra in contact cu Date cu Caracter Personal, 

sa detina si sa demonstreze anumite capacitati si abilitati care pot fi acumulate si 

dovedite in mod indirect prin frecventarea unor cursuri de training.  

 

ANSPDCP recomanda ca toate companiile si institutiile publice care prelucreaza date 

cu caracter personal sa aiba desemnat un DPO Ofiter / Responsabil cu protectia datelor 

care are rolul de a tine o evidenta clara a fluxurilor de date in companie, sa raspunda 

cererilor persoanelor vizate si sa supervizeze conformitatea organizatiei cu legile 

privind protectia datelor personale.  

 

Reprezentanta Autoritatii de reglementare a punctat faptul ca desemnarea unui 

responsabil cu securitatea datelor cu caracter personal este obligatorie in sectorul 

public si recomandata in sectorul privat. "Desemnarea unui responsabilul cu protectia 

datelor este obligatorie in sectorul public, tuturor operatorilor, dar si persoanelor 

imputernicite." a explicat Oana Luisa Dumitru. Detalii: Agerpres.ro 
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Salutam pozitia si implicarea dvs. in dorinta de aliniere la GDPR si in aceasta directie si venim 

in sustinerea dvs. cu urmatoarea propunere tehnica care vizeaza un set minimal de masuri ce 

ar trebui intreprinse pentru a obtine si pastra un grad de conformitate corespunspunzator la 

Regulamentul European 679/2016 

 

Va prezentam o lista minimala a masurilor tehnice si organizatorice ce trebuie intreprinse 

pentru a respecta prevederile GDPR 

 instruirea si constientizara implicatiilor GDPR la nivel de organizatie - detalii Kit 

Implementare GDPR 

 intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea drepturilor persoanelor fizice, 

raspunderea solicitarilor, obtinerea consimtamintelor - detalii Kit Implementare GDPR 

 instituirea la nivel de organizatie a unui set de politici si proceduri privind accesul, 

gestionarea, protectia si protejarea datelor cu caracter - detalii Politici si proceduri 

GDPR 

 desemnarea si specializare unei persoane in pozitia de DPO Responsabil cu Protectia 

Datelor - detalii Curs Formare DPO conform GDPR si Kit Documente pt DPO 

 modificarea contactelor si documentatiei inchieate cu angajatii, clientii, furnizorii - 

detalii Kit Implementare GDPR 

 intocmirea si pastrarea unor registre de evidenta a activitatilor de prelucrare a datelor 

cu caracter personal, a solicitarilor din partea persoanelor vizate, a consimtamintelor, 

LIA, DPIA, brese de securitate, etc - detalii Registre Obligatorii GDPR 

 realizarea unui audit sau macar a unor verificari asupra repectarii prevederilor GDPR - 

detalii Kit Implementare GDPR 

Toate aceste masuri ar putea fi completate cu urmatorul set de masuri 

Masuri organizatorice de securitate  

A. Managementul Securitatii 

B. Roluri si responsabilitati 

C. Raspunsul la incidente si continuitatea actvitatii de business 

D. Resurse umane 

Masuri tehnice de securitate 

A. Controlul accesului si autentificare 

B. Logarea si monitorizarea 

C. Securitatea datelor in repaus 

D. Protectia statilor de lucru 

E. Securitatea retelei/ comunicatiilor 
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F. Backup 

G. Dispozitive mobile/ portabile  

H. Stergerea/ eliminarea datelor 

Masuri de asigurare a confidentialitatii conform cerintelor Art. 32 paragraf 1 lit. b 

din GDPR 

A. Controlul accesului fizic 

B. Control logic al accesului 

C. Controlul accesului la date 

D. Controlul separarii 

Masuri de asigurare a integritatii conform cerintelor Art. 32 paragraf 1 lit. b din 

GDPR 

A. Controlul transferului 

B. Controlul inregistrarilor 

Masuri de asigurare a disponibilitatii si durabilitatii conform cerintelor Art. 32 

paragraf 1 lit. b din GDPR 

A. Controlul disponibilitatii 

B. Controlul comenzilor 

C. Durabilitate 

Masuri pentru pseudoanonimizarea datelor cu caracter personal 

Masuri pentru encriptarea datelor cu caracter personal 

Masuri pentru restaurarea rapida a disponibilitatii datelor cu caracter personal 

dupa un incident fizic sau tehnic 
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Cursul DPO reprezintă un program de instruire, perfecționare, responsabilizare și
analiză pentru cer ficarea personalului afectat în calitate de Data Protec on
Officer (DPO) fiind realizat și transmis într-un limbaj accesibil, cu aplicații prac ce,
oferit prin Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect
fondat de Fundația EUROLINK - Casa Europei în parteneriat cu Academia Română.

Cursul DPO a fost gândit pentru a se desfășura prin intermediul tehnologiei, adică ONLINE.

CURS DPO
abordare, aliniere, implementare și monitorizare

Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal
Instruire cu privire la prevederile și implicãrile legislative GDPR
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10 Ianuarie 2018

CIO

SUERD

Catedra Interna ional  Onorific
Jean n sprijinul Strategiei

pentru Reg unea Dun rii ( - )

ț ă ă
” BART” î UE

i ă CIO SUERD

Asocia “Comunit ile Locale
Riverane Dun rii” -

Membr  Co

ția ăț
ă CLDR

ă DCRC IO

SU ER D

DPO

CIO

SUERD

Catedra Interna ional  Onorific
Jean n sprijinul Strategiei

pentru Reg unea Dun rii ( - )

ț ă ă
” BART” î UE

i ă CIO SUERD

Asocia “Comunit ile Locale
Riverane Dun rii” -

Membr  Co

ția ăț
ă CLDR

ă DCR

FN T!EQP

CIO

SUERD

DPO

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.

Certificare finală în cadrul cursului DPO
La final, absolvenții cursului DPO primesc Certificatul de Absolvire, eliberat în co-tutelă de Catedra Internațională
Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (anul 2012), Departamentul de
Formare și Consiliere al Asociației CLDR România, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (Viena), precum și
cu suportul tehnic și logistic al Euro Market Solutions.
Participanții primesc, în urma unei evaluări finale, Cer ficatul de Absolvire cu anexa curiculara prin detaliată a
modulelor și modalitatea de evaluare prin care demonstrează dobândirea cunoștintelor de specialitate conform
prevederilor legislative si a codului COR 242231, certificat eliberat de Catedra Internațională Onorifică "Jean Bart".
Pânăîn prezent, peste 750 de persoane au absolvit deja cursurile noastre în diverse centre universitare din țară. După
evaluarea finală, cursantul va primi Certificatul de absolvire și anexa curiculara prin care demonstrează dobândirea
cunoștintelor de specialitate conform prevederilor legislative.

Curs de formare DPO
Cursul DPO a fost lansat în cadrul unei Conferințe de Presă la sediul Bibliotecii
Academiei Române (Calea Victoriei 125, sector 1), în data de vineri, 16 februarie
2018, între orele 11.00-12.00, la care au avut amabilitatea de a participa si
recomanda aceste cursuri dna. Oana Luisa Dumitru, şef Birou Relaţii
Internaţionale în cadrul Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, Dl. Ion VACIU – Președintele Consiliului Consultativ
IT&C, Dl. Dr Cornel LEPĂDATU – Directorul Bibliotecii Academiei Române, Dna.
Carmen DOBRE – Biroul de Presă al Academiei Române, Dl. Prof. Gheorghe DUDA
– Vicepreședinte RENAR/CLDR, Dl Sandu ZAMFIRESCU – KM Specialist – Asociația
CLDR, Dl. Prof. Sever AVRAM – Coordonator General CIO-SUERD

Prostul
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Avantajele cursantuluiÎncepand cu luna Mai 2019, prin participarea la Cursul de formare Responsabil Protecția Datelor, oferim un avantaj client în valoare de minim 1.500 lei, constând în: - Lista măsurilor tehnice și organizatorice ce trebuie întreprinse pentru conformitate - SCHEMA de IMPLEMENTARE GDPR în 30 de pași  - Planul de conformitate GDPR - KITUL GPDR pt. DPO - colecție de documente necesare pentru implementarea GDPR - Discount 10% la gama de documente, produse și serviii oferite de www.KitGDPR.ro
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