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În atenția conducerii
Colegiului Medicilor din România

În conformitate cu prevederile Articolul 2 Statutul Colegiului Medicilor din
România, acesta asigură respectarea de către medici a obligațiilor ce le revin
față de pacient și de sănătatea publică. În acest sens, ca urmare a lipsei la
acest moment a unui ghid de aplicare a standardului prevăzut de
Regulamentul General privind Protecția Datelor (R.G.P.D.) s-a identificat nevoia
abordării acestui subiect într-un mod unitar la nivelul tuturor membrilor
Colegiului Medicilor din România. Ca urmare a analizelor comune avute, am
putut identifica în mod concret orientările care sunt de interes pentru membrii
Colegiului dar și situațiile cu risc ridicat la adresa persoanelor vizate
(pacienților).

În acest sens, deși este un subiect provocator, societatea noastră vă pune
la dispoziție o soluție prin care acest ghid să poată fi realizat și aprobat la
nivelul instituției dumneavoastră. În acest sens, vă transmitem o ofertă de
servicii pentru situația în care acest aspect este de interes pentru
dumneavoastră!

Vă mulțumim pentru timpul acordat și vă stăm la dispoziție pentru orice
fel de discuții referitoare la acest subiect!

Cu respect,
Ionel Orza
Manager Proiect GDPR Complet
e-mail: contact@gdprcomplet.ro
web: gdprcomplet.ro

tel: 0745 508673

Adresa: Str. Cuza Vodă, nr. 61/1, Tîrgu Mureș

Email: contact@gdprcomplet.ro

Nr.telefon:   0745 508 673
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PREAMBUL

S.C. AMPLUSNET S.R.L este fondată în anul 2003 al cărei scop inițial a fost
conectarea oamenilor și companiilor prin tehnologii securizate, sens în care a
dobândit o expertiză ridicată în securitatea informatică.

În contextul digitalizării galopante, compania a dezvoltat proiectul GDPR

COMPLET care aduce împreună pe lângă expertiză informatică și o amplă

expertiză juridică în domeniul protecției datelor. Scopul acestui proiect este de a

veni în sprijinul companiilor și instituțiilor publice pentru a crea un mediu sigur

desfășurării vieții private a persoanelor.

Acest proiect a fost dezvoltat cu succes pe parcursul a mai mulți ani,

contribuind la ridicarea nivelului conformării la R.G.P.D. a companiilor și instituțiilor

publice la nivel național.
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OFERTA TEHNICĂ

I. OBIECTIV

Colegiul Medicilor din România reprezintă organismul de autoreglementare a

profesiei de medic prin adoptarea Statutului și Codului de deontologie medicală

(Articolul 4 alin. 2 Statut)

Ca organizație profesională, Colegiul Medicilor din România apără demnitatea și

promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără

onoarea, libertatea și independența profesională a medicului în exercitarea profesiei,

asigură respectarea de către medici a obligațiilor ce le revin față de pacient și de

sănătatea publică.(articolul 2 alin. 1 Statut)

Notă: Având în vedere cele de mai sus, se va iniția un ghid privind prelucrarea

datelor cu caracter personal în profesia de medic, adoptat la nivelul Colegiului

medicilor din România în virtutea competenței de autoreglementare, fără însă a avea

forță juridică obligatorie, însă avizat de A.N.S.P.D.C.P., cu scopul de a fi un instrument de

orientare și de sprijin a medicilor în exercitarea profesiei acestora.
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II. ELABORAREA GHIDULUI - pași de urmat

Elaborarea ghidului, presupune mai multe activități prealabile pentru a se

ajunge la o formă cât mai adecvată:

1. Întocmirea unui chestionar care să fie înaintat instituțiilor medicale

din România și care cuprinde în principal întrebări legate de

prelucrarea datelor cu caracter personal și principalele riscuri și

vulnerabilități la care au fost supuse sau pe care le consideră

actuale

2. Înaintarea chestionarelor / Transmiterea acestora către

organismele medicale relevante / obținerea răspunsurilor.

3. Sinteza și Analiza răspunsurilor la chestionar și inserarea

rezultatelor în proiectul de ghid

4. Identificarea și culegerea informațiilor necesare și jurisprudenței

în domeniul medical cu referire la protecția datelor și la viața privată

5. Inserarea rezultatelor cercetării jurisprudenței în cuprinsul ghidului

6. Scrierea primei forme a proiectului de ghid

7. Supunerea spre consultarea medicilor a proiectului de ghid și

colectarea observațiilor. Această consultare se poate face direct

către medici sub forma unor conferințe / întâlniri publice sau prin

consultarea asociațiilor profesionale.

8. Totodată poate fi consultat mediul academic, dacă se identifică util

și necesar.
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9. Consultarea A.N.S.P.D.C.P.;

10. Lansare ghidului (susținerea pledoariilor) în cadrul unui eveniment

public organizat de C.M.R. (ex. conferință)
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IV. TEMATICA
Tematica pe care ne propunem să o atingem este următoarea:

1. Cadrul legislativ pentru confidențialitate în sistemul de îngrijire a sănătății

2. Confidențialitatea în sistemul medical românesc (aspecte practice /

probleme)

3. Aplicabilitatea R.G.P.D. și a legislației conexe protejării vieții private și a

datelor cu caracter personal medicilor din România

4. Zece pași esențiali pentru conformitatea la R.G.P.D.

a. Pasul 1 – Fii responsabil (principiul responsabilității)

b. Pasul 2 – Identificați scopul (principiul scopului specific)

c. Pasul 3 – Obțineți consimțământul (principiul legalității)

d. Pasul 4 – Limitați colectarea (principiul minimizării datelor)

e. Pasul 5 – Limitarea utilizării, dezvăluirii, stocării și păstrării

datelor (principiul minimizării datelor)

f. Pasul 6 – Mențineți precizia (principiul exactității)

g. Pasul 7 – Folosiți măsuri de protecție adecvate (principiul

securității / confidențialității datelor)

h. Pasul 8 – Fii transparent (principiul transparenței)

i. Pasul 9 – Oferiți acces la date (dreptul de a fi informat /

dreptul de acces)

j. Pasul 10 – Oferiți posibilitatea de a se adresa mai departe

(dreptul de a se adresa ANSPDCP etc).
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5. Orientări pentru acordurile de confidențialitate și contractele de servicii

încheiate de medici (ex. PFI / PFA – semnarea de contracte cu clinici / spitale)

6. Orientări pentru obținerea consimțământului (R.G.P.D. vs. Consimțământul

informat, cu sprijinul A.N.M.S.C.).

7. Orientări cu privire la regulile de acces la bazele de date electronice (aplicații

C.M.I., S.R.L., spitale)

8. Orientări cu privire la asigurarea exactității datelor medicale înregistrate

9. Orientări cu privire la posibilitatea de fotografiere, realizarea de capturi

video și alte imagini folosite în serviciul medical

10. Orientări de utilizare a dispozitivelor mobile (bune vs. Rele practici)

11. Orientări cu privire la utilizarea e-mailului sau a faxului (riscuri, bune practici,

perioada de stocare a datelor pe aceste suporturi)

12. Orientări cu privire la protejarea datelor în afara cadrului profesional de

desfășurare a activității (conversațiile avute, documentele cu caracter medical,

utilizarea dispozitivelor mobile, accesul la date medicale pe suport digital)

13. Orientări cu privire la oferirea de servicii de telemedicină (aspecte

referitoare la securitatea datelor, la stocarea și accesul acestora etc)

14. Orientări cu privire la gestionarea cererilor persoanelor vizate (pacienți /

aparținători) cu privire la propriile informații (timpi de răspuns, cazuri în care se

oferă răspuns, excepții, impunerea unor taxe etc)

15. Orientări cu privire la gestionarea reclamațiilor angajaților (în cazul

spitalelor / clinicilor) sau pacienților (pașii de răspuns la cererile persoanelor

vizate)
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16. Orientări cu privire la modalitatea de răspuns în caz de încălcare a

securității și confidențialității datelor pacientului / persoanei vizate

17. Orientări pentru utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri secundare

decât cele în care au fost colectate inițial (ex. cazurile de cercetare / statistică)

18. Orientări pentru distrugerea în siguranță a datelor cu caracter personal (ex.

tocătoare; serviciu externalizat)

19. Orientări cu privire la protejarea datelor atunci când un medic își încetează

activitatea

20. Resurse utile pentru medici (legislație, modele de documente, formulare)
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III. ECHIPA

Pentru îndeplinirea acestui proiect vom pune la dispoziție următoarea ECHIPĂ:

Ionel este administratorul societății S.C. AMPLUSNETS.R.L. și este și
coordonatorul echipei pe toate aspectele administrative, logistice
(transport și cazare) și de comunicare (contracte, acte adiționale,
procese verbale, va administra platforma online pe care se
desfășoară întreaga comunicare, etc.). Rolul lui Ionel este de a se
asigura că toate sarcinile sunt tratate în mod corespunzător iar
termenele asumate sunt respectate.

Nicolae Ploeșteanu este coordonatorul științific al tuturor aspectelor
problematice din cadrul proiectului fiind cadru universitar la UMFST G.E.
Palade Târgu Mureș și ocupând funcția de Director al Centrului pentru
Protecția Datelor din aceeași universitate. În acest sens, domnul
profesor oferă consiliere prin puncte de vedere ori note scrise de
specialitate. Totodată, acesta este persoana de legătură cu mediul
academic din domeniu, iar prin organizarea și participarea la
conferințe de specialitate, scrierea de articole și publicarea de cărți
caută să se asigure că echipa cunoaște în timp real toate noutățile
legislative din domeniu. Domnul profesor Ploeșteanu ocupă un rol
important în cadrul gândirii și susținerii materialelor de instruire.

Dan ocupă rolul de IT Manager, expertiza acestuia manifestându-se
prin oferirea de consultanță asupra implementării procedurilor de
securitate IT, a măsurilor tehnice ce trebuie luate pentru securizarea
sistemelor și prin identificarea și oferirea de soluții software
conforme cu GDPR.
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Activitatea Ruxandrei (jurist) este focalizată pe elaborarea politicilor,
procedurilor și formularelor necesare realizării ghidului. De asemenea,
colega noastră pregătește și gestionează materialele, rapoartele, și
alte documente care vor fi identificate ca anexe necesare ghidului

Darius Fărcaș (jurist) este specializat în componentele de identificare
și stabilire a fluxurilor de date, în soluționarea problematicilor specifice
protecției datelor, oferirea de puncte de vedere specifice. Darius va
sprijini redactarea ghidului prin realizarea unei activități de cercetare
la nivel internațional a inițiativelor similare, a colectării modelelor de
lucru, a redactării primei forme a drafturilor de orientări.

Ionela este specializată în științe administrative și îndeplinește în
cadrul echipei noastre atribuții specifice activității de comunicare,
secretariat și relații cu clienții. Astfel Ionela reprezintă persoana de
legătură desemnată de echipa noastră să centralizeze toate
comunicările existente și să faciliteze realizarea întâlnirilor de
lucru.
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Maria este avocat, colaborator al Societății. Activitatea principală
elaborarea de analize și opinii juridice, rapoarte, puncte de vedere
și alte documente necesare în procesul de implementare și
conformare cu normele GDPR. Printre ariile principale de practică
se numără: Dreptul civil (obligații și contracte), Dreptul
Administrativ, Dreptul Comercial, Dreptul muncii, Dreptul
internațional privat, Dreptul comunitar și Protecția europeană a
drepturilor omului.
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IV. RESURSE NECESARE

NECESARUL DE RESURSE UMANE IMPLICATE DIN PARTEA AMPLUSNET: 7

Rolurile acestor persoane sunt:

· Manager de proiect x1

· Coordonator științific x1

· Personal Tehnic (pregătire IT) x1

· Personal pregătire juridică x3

· Personal administrativ x1

A se analiza necesitatea formării unei echipe care va cuprinde și:

· Directori medicali (stabilirea de contacte ale directorilor medicali din

diverse spitale)

· Personal cu experiență în administrarea spitalelor (stabilirea

legăturilor cu manageri și personal din cadrul nucleelorr de calitate)

NB! Este necesar sprijinul C.M.R. în următoarele situații:

· Obținerea de puncte de contact cărora să le fie trimise

chestionarele;

· Colectarea feedback-ului oferit de diverse instituții medicale

relevante;

· Facilitarea discuțiilor / colaborării cu reprezentanții A.N.M.C.S.
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· Identificarea spețelor celor mai sensibile - cu ajutorul Serviciului

Juridic al C.M.R., a Dep. Jurisdicție Profesională și a Comisiei Superioare

de Disciplină – care au adus atingere vieții private / datelor cu caracter

personal

· Adresarea anumitor întrebări / situații către diverse organisme

profesionale internaționale.

· Organizarea evenimentelor regionale de popularizare / consultare a

ghidului și a evenimentului de lansare a acestuia..
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V. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Ghidul va fi finalizat la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie. Ulterior

va urma consultarea ANSPDCP. După obținerea feedback-ului autorității, se

poate lansa ghidul.

Adresa: Str. Cuza Vodă, nr. 61/1, Tîrgu Mureș

Email: contact@gdprcomplet.ro

Nr.telefon:   0745 508 673

16



Vi. DIGITALIZAREA GHIDULUI

Întrucât ultima pandemie ne-a arătat într-o mare măsură vulnerabilitățile
existente în ceea ce privește modalitățile de desfășurare a activității dar și
necesitatea de digitalizare a muncii noastre, am considerat că o ghidul
prezentat mai sus poate fi transpus și într-o formă digitală mult mai apropiată
de utilizatori (medicii interesați de acesta).

În acest sens propunem digitalizarea ghidului în felul următor:

1. Crearea unui website propriu (achiziționarea unui domeniu specific, dedicat
acestui proiect);

2. Website-ul va conține următoarele pagini:

a. Acasă – informații generale despre ghid

b. Aspectele cele mai importante (scurtă sumarizare)

c. Ghidul / părți din ghid puse la dispoziție PDF + Video

d. Formulare (de descărcat)

e. Instrumente utile (modele de documente)

f. Video-uri (explicative cu privire la părți din ghid)

3. Website-ul va conține și o secțiune de tip forum în care medicii vor putea
adresa întrebări specifice cu privire la respectarea / implementarea R.G.P.D. La
aceste întrebări pot răspunde atât medicii cât și personalul cu atribuții specifice
din partea Colegiului Medicilor din România (responsabilul cu protecția datelor).

4. Website-ul va fi optimizat pentru a putea fi accesat oricând de pe telefon.
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Concept ghid digital:
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OFERTA COMERCIALĂ
Valoarea serviciilor ofertate este de 6.500 Euro + TVA. Acest preț va fi facturat în

trei tranșe egale convenite de comun acord cu beneficiarul. La acest preț se pot

adăuga, în baza discuțiilor de comun acord cu reprezentanții C.M.R., cheltuieli logistice

(deplasare, cazare membrii echipă) și administrative care pot surveni odată cu

participarea la diverse evenimente, întâlniri de lucru, conferințe (ex. De consultare /

lansare a ghidului).

În cazul în care există interes și pentru variantă de digitalizarea a ghidului

(punctul VI), compania noastra are ca obiect de activitate si dezvoltarea de programe

informatice și realizarea de software la comanda. În acest sens, ne propunem să

realizăm întreaga activitate de analiză, proiectare, design, programare, testare și

implementare în producție a proiectului. Totodată, echipa noastră deține pregătirea

necesară realizării materialelor video care vor fi integrate în forma digitală a ghidului.

Valoarea serviciilor ofertate pentru digitalizarea

ghidului este de 15.000 euro + TVA.

Datorită stadiului evoluției proiectului ghidului

pus în discuție, bugetul poate suferi modificări

printr-o suplimentare cu maxim 20% din suma

menționată mai sus. Aceste modificări pot surveni

ca urmare a întinderii ghidului, numărului de pagini

al cărei conținut se va crea, numărul de videouri

care vor fi filmate și alte elemente care la acest

moment nu pot fi cunoscute.
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Prezentarea detaliată a unui concept a versiunii digitale a ghidului poate fi

regăsită ca atașament la această ofertă, într-un material tip Power Point.

Toate informațiile incluse în acest document constituie informații confidențiale,

cu excepția informațiilor disponibile publicului larg. Atât ofertantul, cât și instituția va

trata informațiile confidențiale ca atare și se va angaja să păstreze confidențialitatea

informațiilor și să nu divulge nimănui din exterior aceste informații, decât dacă o

asemenea acțiune este permisă și menționată în mod expres.

Cu stimă,

Ionel ORZA
Manager Proiect GDPR Complet
e-mail: contact@gdprcomplet.ro
web: gdprcomplet.ro
tel: 0745 508673
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CENTRALIZATOR CALENDARE

Serviciile de mentenanță sunt incluse în costurile aferente realizării proiectului pentru
primele 12 luni de la lansare. După cele 12 luni de la lansare se vor percepe costurile lunare de
200 euro + TVA.

Adresa: Str. Cuza Vodă, nr. 61/1, Tîrgu Mureș

Email: contact@gdprcomplet.ro

Nr.telefon:   0745 508 673

21



EXPERTIZA ECHIPEI

1.  REFERINȚE – INSTITUȚII PUBLICE

1. Colegiul Medicilor din România:

La acest moment compania noastră îndeplinește rolul de Responsabil cu
Protecția Datelor pentru Colegiul Medicilor din România. În acest sens, standardul de
protecție a datelor cu caracter personal este avut în vedere spre implementare pentru
aspecte precum: politici, proceduri, evaluări ale sistemelor informatice, ale bazelor de
date și registrelor specifice colegiului, a sistemelor de monitorizare (CCTV) ș.a. În
îndeplinirea acestui rol am avut ocazia să cunoaștem specificitățile domeniului
medical, a provocărilor existente și să dezvoltăm o relație de încredere și de durată cu
partenerii noștri.

2. Primăria Sibiu: începând cu anul 2018 am avut ocazia de a începe oferirea de
consultanță Responsabilului cu Protecția Datelor și să audităm iar mai apoi să
implementăm standardul de protecție a datelor impus de R.G.P.D. în arii precum:
realizarea registrelor (evidența prelucrării datelor, etc), politicilor, adaptarea
procedurilor, evaluarea sistemului informatic, a sistemului CCTV, analiza contractelor și
a diverselor aspecte specifice. Începând cu 01.09.2020 ca urmare a unor schimbări
interne, AMPLUSNET SRL devenit Responsabilul cu Protecția Datelor desemnat de
Primărie.

3. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu: Pe parcursul anului 2018 am reușit
implementarea standardului la nivelul spitalului prin oferirea de consultanță
responsabilului cu protecția datelor. Pașii parcurși sunt, în general aceiași precum sunt
cei menționați mai sus în prima parte a ofertei tehnice (plan de acțiune, cartografierea,
adaptarea politicilor, procedurilor, evaluări de impact, analiza sistemului CCTV,
evaluarea formularelor, evaluarea riscurilor, gestionarea acestora și a incidentelor de
securitate etc).

4. Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de
Stat: Sfera de expertiză a noastră a prins noi contururi odată cu lărgirea ei în domeniul
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educației. În acest sens, pe parcursul anului 2018 și 2019 am oferit consultanță
responsabilului cu protecția datelor al S.P.A.U.I.P.S. evaluând și implementând
standardul la nivelul instituției.

5. Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR): Pe
lângă consultanța oferită în evaluarea și implementarea standardului, în ultimii doi ani
am reușit să creăm un ghid specific de aplicabilitate a normelor G.D.P.R. în rândul
practicienilor în insolvență. Pentru această instituție și pentru următoarea, S.C.
AMPLUSNET S.R.L. îndeplinește rolul de Responsabil cu Protecția Datelor.

6. Institutul Național de Pregătire al Practicienilor în Insolvență (INPPI): Alături
de cele menționate pentru UNPIR, pentru și prin INPPI am reușit organizarea unor sesiuni
de instruire a personalului și a practicienilor în insolvență în domeniul protecției datelor.

7. Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat – Agenția pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului
(A.I.M.M.A.I.P.E.) Târgu Mureș: Colaborarea cu această instituție a început în decursul
anului 2020, fiind desemnați Responsabilul cu Protecția Datelor al unității.

8. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Institutul de Stat pentru Testarea
și Înregistrarea Soiurilor: Pe parcursul anului 2019 am auditat instituția oferind
consultanță responsabilului cu protecția datelor. Totodată, am reușit oferit sprijinul
necesar pentru implementarea standardului, imbogatindu-ne cunoștințele cu o serie
de practici specifice.

9. Primăria Predeal

10. Liceul Teoretic “Mihail Săulescu”

11.  Direcția Fiscală Locală Sibiu

12. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Protecția Mediului

13. Opera Națională Română

14. Direcția Fiscală Locală Târgu-Mureș
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2.  REFERINȚE – COMPANII PRIVATE

Companii private din domeniul IT
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Companii private din domeniul medical

Companii private din domeniul comerț&distribuție

Companii private din domeniul producție
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Companii private din domeniul serviciilor
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3.  PUBLICAȚII

Membrii echipei au publicat următoarele CĂRȚI:

1. Nicolae Ploeșteanu, Darius Fărcaș, Vlad Lăcătușu, ,,Protecția datelor cu caracter
personal și viața privată – Jurisprudență CEDO și CJUE” 2018.

2. Nicolae Ploesteanu, Darius Farcas, Hilda Șumălan etc., Ghid practic pentru
conformare cu Regulamentul General privind Protectia Datelor. Instrument de
audit. 2019.

3. Nicolae Ploeșteanu, Darius Fărcaș, Raul Miron, ,,Protecția datelor cu caracter
persona. Modele și formulare” 2019.

4. Irina Alexe, Nicolae D. Ploesteanu, Daniel-Mihail Șandru, ,,Protecția datelor cu
caracter personal”, 2017

De asemenea, dl. conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu este și membru în consillul științific al
Revistei Române de protecția datelor.

4.  CURSURI

Activitatea noastră privește și organizarea de CURSURI specializate, astfel am organizat:

1. Cursul postuniversitar, „Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor
cu caracter personal” în cadrul Universității de Medicină Farmacie Științe și
Tehnologie G.E. Palade din Tîrgu Mureș ( ianuarie 2020 – iulie 2020). Ediția a III-a.

2. Cursul postuniversitar, „Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor
cu caracter personal” în cadrul Universității de Medicină Farmacie Științe și
Tehnologie G.E. Palade din Tîrgu Mureș ( ianuarie 2019 – iulie 2019). Ediția a II-a.

3. Cursul postuniversitar, „Formare și pregătire a responsabilului cu protecția datelor
cu caracter personal” în cadrul Universității de Medicină Farmacie, Științe și
Tehnologie „G.E. Palade” Tg. Mureș - U.M.F.S.T. (Tîrgu Mureș, 19 martie 2018 – 15 iulie
2018).Ediția I.

4. Curs de bază privind protecția datelor cu caracter personal, 22 Iunie 2018, Oradea.
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5. Elemente de bază ale GDPR, 13 iunie 2018 - curs organizat de Consiliul Județean
Mureș pentru secretarii de comune din județul Mureș.

6. Curs de bază privind protecția datelor cu caracter personal 11 Iunie 2018, Alba-Iulia
7. Meet America via DVC: ,,General Data Protection Regulation (GDPR) in USA –

organizat alături de American Corner.
8. Curs în domeniul protecției datelor pentru profesori și cadre didactice (Tîrgu Mureș,

29 mai 2018).
9. Curs de bază în domeniul protecției datelor, 27 mai 2018 - World Trade Institute

Bucharest.
10. Curs de bază în domeniul protecției datelor, 15 mai 2018 - World Trade Institute

Bucharest.
11. Curs de pregătire a executorilor judecătorești în domeniul protecției datelor, 8 mai

2018. – București.
12. Curs de pregătire a executorilor judecătorești în domeniul protecției datelor,24

aprilie 2018, Cluj – Napoca.
13. Curs de pregătire în domeniul protecției datelor, 20 aprilie 2018, București.
14. Curs de pregătire în domeniul protecției datelor, 17 aprilie 2018, Cluj – Napoca.
15. Curs de bază în domeniul protecției datelor, 5 aprilie 2018 prin EduTech – Sfântu

Gheorghe.
16. Curs de bază în domeniul protecției datelor, 4 aprilie 2018, prin EduTech – Miercurea

Ciuc.
17. Curs de bază în domeniul protecției datelor, 27 Martie 2018 – World Trade Institute

Bucharest.
18. Curs de bază în domeniul protecției datelor, 2 martie 2018 – Alba Iulia.
19. Curs în domeniul protecției datelor în domeniul medical (Tîrgu Mureș, 16 februarie

2018).
20. Curs ,,Protecția datelor în activitatea societăților comerciale” (Tîrgu Mureș, 25-26

ianuarie 2018).
21. Curs de pregătire „Protecția Datelor în domeniul Administrației Publice”,18 Ianuarie

2018 - Universitatea de Medicină Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E. Palade” Tg.
Mureș - U.M.F.S.T.
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22. Curs de Pregătire în domeniul Regulamentului (UE) 2016/679 privind Protecția
Persoanelor Fizice în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (14
decembrie 2017).

5.  CONFERINȚE

Totodată am organizat, moderat și participat la următoarele CONFERINȚE:

1. Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală. Conferința
națională, 28 ianuarie 2020. UMFST ,,G.E. Palade” Tg. Mureș.

2. Jurnalismul și protecția vieții private din prisma GDPR, Conferința națională, 10
decembrie 2019. UMFST ,,G.E. Palade” Tg. Mureș.

3. Protecția datelor cu caracter personal. Impactul noilor tehnologii și dreptul la
viață privată, Conferința Națională, 31 octombrie 2019.UMFST ,,G.E. Palade” Tg.
Mureș.

4. Provocări naționale și internaționale în domeniul Regulamentului General privind
Protecția Datelor. Conferință națională, ediția a IV-a, 14 iunie 2019. UMFST ,,G.E.
Palade” Tg. Mureș.

5. Protecția Datelor în domeniul Sanitar,Conferința Națională, Ediția a II-a, 28
ianuarie 2019. ,,G.E. Palade” Tg. Mureș.

6. Protecția Datelor în domeniul Sanitar, Conferința Națională, Ediția I, 11 octombrie
2018. ,,G.E. Palade” Tg. Mureș.

7. Protecția Datelor cu Caracter Personal în Domeniul Medical, Conferința
Internațională, 22 martie 2018. ,,G.E. Palade” Tg. Mureș.

8. Conferința Națională a AREPMF - protecția datelor cu caracter personal,22-25
Februarie 2018, Ediția a IV-a, Tîrgu Mureș;

9. Repere naţionale şi internaţionale în domeniul GDPR (Regulamentul General
privind Protecția Datelor). Conferința națională,14 decembrie 2017. ,,G.E. Palade”
Tg. Mureș.

10. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale
experienţelor româneşti și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679.
Conferinţa naţională 17-18 martie 2017.,,G.E. Palade” Tg. Mureș.
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6. ALTELE

Alte proiecte din domeniul protecției datelor

1. Organizatori și coordonatori ai echipelor de dezbateri la concursul ,,Dezbaterea
Papiu Ilarian în domeniul protecției datelor, ediția I”, organizat de Centrul pentru
Protecția Datelor, UMFST Tîrgu Mureș (14.06.2019).

2. Am organizat proiectul educațional ,,Artă și Drept. Protecția datelor cu caracter
personal văzută prin prisma tinerilor artiști” (mai – iunie 2018).

3. Am format o echipă de traducere în limba română a ,,Orientărilor asupra
Consimțământului în temeiul Regulamentului 2016/679” adoptat de Grupul de
Lucru „Articolul 29” pentru Protecția Datelor (ianuarie 2018) - publicată în
Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, Irina Alexe,
Daniel-Mihail Șandru (coordonatori).
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