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În atenția conducerii
Colegiului Medicilor din România

Ca urmare a analizelor efectuate la nivelul Colegiului Medicilor din
România și a relației cu colegiile teritoriale, s-a putut identifica un mod neunitar
de implementare respectiv respectare a normelor privind protecția datelor cu
caracter personal. Acest aspect conduce în mod direct la diferențe de
interpretare a normelor privind protecția datelor dar și situații de risc la adresa
datelor cu caracter personal ale medicilor înscriși în colegiile teritoriale. În acest
sens, la momentul actual sunt folosite canale diferite de prelucrări de date,
documente diferite și există modalități de lucru diferite în ceea ce privește
protecția datelor cu caracter personal.

Pentru a sprijini procesul de uniformizare a acestor aspecte, de dezvoltare
a unei documentații unitare dar și de ridicare a nivelului de conștientizare la
nivelul fiecărui colegiu teritorial, societatea noastră vă pune la dispoziție o
soluție și anume, servicii de tip Responsabil cu Protecția Datelor Externalizat
(DPO) sau una de tip Asistență Responsabil cu Protecția Datelor (DPO Asist),
care să satisfacă cerințele legale. 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, asigură respectarea de către medici a
obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică. Totodată,
conform Articolului 4 din Statut, Colegiul „are ca principal obiect de activitate
controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi a
regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei,
reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei
profesii în cadrul vieţii sociale”. În toate aceste activități de control,
supraveghere, aplicare a legilor și regulamentelor, Colegiul Medicilor din
România lucrează îndeaproape cu colegiile teritoriale, existând diverse
comunicări, raportări și situații specifice (ex. financiare) care presupun rolul
ambelor părți. Totodată, aceste colegii, deși persoane juridice distincte, au o
poziționare ierarhică inferioară visavi de Colegiul Medicilor din România
(structura centrală) în ceea ce privește activitatea de jurisdicție profesională.

Ca urmare a analizelor efectuate la nivelul Colegiului Medicilor din
România și a relației cu colegiile teritoriale, s-a putut identifica un mod neunitar
de implementare respectiv respectare a normelor privind protecția datelor cu
caracter personal. Acest aspect poate crea diferențe de interpretare a
normelor privind protecția datelor dar și situații de risc la adresa acestora.

Notă: Având în vedere cele de mai sus, propunem ofertarea respectiv

contractarea serviciilor de Responsabil cu Protecția Datelor Externalizat /

Asistență Responsabil cu Protecția Datelor la nivelul fiecărui colegiu teritorial.

Acest aspect aduce plus valoare atât Colegiului Medicilor din România cât și

colegiilor teritoriale prin dezvoltarea unor practici comune, a unei conștiințe
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comune privind protecția datelor, a unor modalități de lucru unitare și

coordonate și crează o platformă de discuții a problemelor la nivelul tuturor

unităților menționate.
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II. SERVICIILE OFERITE ÎN FUNCȚIE DE PACHETUL ALES

Sarcinile asumate DPO
Asist

DPO

1. Va fi numit un Responsabil cu Protecția Datelor din partea

prestatorului care va desfășura activitățile ce ii revin conform

obligațiilor și responsabilităților cuprinse în regulamentul

privind protecția datelor (RGPD);

X

2. Vom realiza cartografierea datelor conform cu nevoile

colegiilor teritoriale. Se vor inventaria colegiile mari și cele mici

și se vor identifica punctele comune care se vor transmite

către toate colegiile ca model. Ulterior acestea vor fi verificate

de fiecare colegiu în parte și finalizate.

X

3. Vom pune la dispoziție instrumentele necesare (formulare tip)

pentru realizarea cartografierii colegiilor.

X X

4. Vom întocmi un plan general de auditare a colegiului și de

implementare / respectare a standardului protecției datelor.

X

5. Vom pune la dispoziție instrumentele necesare pentru

auditarea generală a colegiilor pentru a verifica

conformitatea la GDPR.

X X

6. Vom realiza un audit al infrastructurii IT (implicate în

prelucrarea datelor cu caracter personal: aplicații,

echipamente, servicii Cloud, conformitatea furnizorilor de

X
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servicii și soluții informatice etc) în scopul adoptării și

documentării măsurilor tehnice și organizatorice cu scopul de

conformare la GDPR.

7. Vom pune la dispoziție instrumentele, orientările sau

formulare necesare auditării infrastructurii IT a colegiului și a

conformării acesteia la GDPR.

X X

8. Vom audita website-urile colegiilor teritoriale din perspectiva

conformității la R.G.P.D. și vom propune un model unitar de

implementare a standardului.

X

9. Vom pune la dispoziție orientările și recomandările necesare

implementării standarduluI GDPR la nivelul website-urilor.

X X

10. Vom audita conformarea sistemelor de supraveghere CCTV /

GPS folosite de colegiu.

X

11. Vom pune la dispoziție orientările și recomandările necesare

implementării standardului GDPR la nivelul sistemelor de

supraveghere CCTV / GPS folosite de colegiu.

X X

12. Vom sprijini asumarea responsabilității implementării

standardului în mod adecvat în cadrul colegiului teritorial dar

și în soluționarea problemelor de protecție a datelor de tip

curent astfel încât să fie respectat principiul responsabilității

prevăzut de RGPD.

X X

Adresa: Str. Cuza Vodă, nr. 61/1, Tîrgu Mureș
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13. Vom oferi consilierea personalului administrativ în

gestionarea incidentelor de securitate a datelor cu caracter

personal (ex. abordarea riscurilor de securitate digitală).

X X

14. Vom analiza și gestiona situațiile care prezintă riscuri ridicate

la adresa protecției datelor sau incidentele existente în cadrul

colegiului. Fiecare incident va fi tratat corespunzător unui Plan

de Reacție la incidentele de securitate, implicând factorii de

management și părțile implicate în cadrul incidentului.

X

15. Vom pune la dispoziție instrumentele necesare (model de

plan de reacție și registru de incidente) gestionării unui

incident la adresa protecției datelor.

X X

16. Vom analiza solicitările venite din partea persoanelor vizate în

temeiul RGPD (dreptul de acces, dreptul de a fi uitat, dreptul la

rectificarea datelor etc.) și vom oferi răspuns.

X

17. Vom realiza instruirea personalului / persoanelor desemnate

din cadrul colegiilor, în mai multe sesiuni online, cel puțin o

dată pe an.

X X

18. Vom oferi materiale de instruire și conștientizare a

fenomenului protecției datelor, în acord cu ultimele noutăți din

domeniu. De asemenea, lunar vom oferi un material de

instruire specific pentru nevoile angajaților colegiului.

X X

Adresa: Str. Cuza Vodă, nr. 61/1, Tîrgu Mureș
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19. Vom elabora puncte de vedere în vederea sprijinirii deciziilor

manageriale ce privesc protectia datelor și respectarea

legislației din domeniu.

X X

20. Vom monitoriza procesele de prelucrare a datelor desfășurate

de operator, identificarea zonelor de îmbunătățire și oferirea

de suport în implementarea modificărilor necesare pentru a

asigura respectarea celor mai înalte standarde de bune

practici în domeniul protecției datelor.

X

21. Vom coopera cu autoritatea de control - „Autoritatea

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter

Personal” pentru orice solicitări venite din partea acesteia.

X
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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. MODALITATEA DE LUCRU
Modalitatea de organizare și de lucru:

1. Primul pas în desfășurarea contractului îl constituie elaborarea unui plan de

acțiune. Planul de acțiuni va acoperi toată perioada derulării contractului.

2. Pasul doi îl reprezintă acțiunea de instruire și conștientizare în domeniul

protecției datelor cu caracter personal a factorilor de decizie din cadrul

instituției.

3. Urmează demararea activităților de auditarea a nivelului de conformare,

identificarea fluxurilor de date și analiza acestora, după caz revizuirea

cartografierii.

4. Pe baza cartografierii efectuate (de către colegiu sau de către noi) se va

identifica gradul inițial de conformitate al operațiunilor de prelucrare din

cadrul colegiilor.

5. Inventarierea terților care prelucrează date cu caracter personal și analiza

contractelor cu privire la protecția datelor.

6. Următorul pas îl reprezintă stabilirea unui plan de măsuri / recomandări în

vederea conformării cu prevederile GDPR.

7. Următorul pas îl reprezintă elaborarea de proceduri, politici, formulare,

documente, acorduri, anexe etc.

8. Instruirea întregului personal care operează cu date cu caracter personal.

9. Implementarea acestor politici și proceduri și verificarea implementării.

10. Furnizarea în paralel pe tot parcursul anului a serviciilor ce revin funcției de

DPO / DPO Asist

Adresa: Str. Cuza Vodă, nr. 61/1, Tîrgu Mureș
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Pentru a avea un control efectiv asupra acestor activități, comunicarea se va

desfășura în principal pe e-mail, printr-o platformă pusă la dispoziția dumneavoastră

la un moment ulterior semnării contractului, întâlniri zoom, întâlniri la sediul clientului și

discuții telefonice.
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OFERTA COMERCIALĂ

Pentru a oferii serviciile noastre am impartit colegiile teritoriale în trei categorii
în funcție de numărul de membri, de angajați și de complexitatea activităților care au
fost identificate pe website-urile acestora.. Astfel vom avea în vedere colegii mici, medii
si mari.

Pentru fiecare colegiu teritorial în parte,în funcție de serviciul selectat,
compania noastră va prelua funcția de Responsabil cu Protecția Datelor și se va
notifica la A.N.S.P.D.C.P. ca punct de cooperare cu aceștia în relația cu colegiile sau se
va oferi asistență Responsabilului cu Protecția Datelor desemnat deja la nivelul
colegiului.

În analiza avută, arealizat o corelație dintre aceste categorii și valoarea
abonamentului lunar ca urmare a experientei pe care o avem cu alte organizații
profesional în cadrul cărora am observat ca în calitate de responsabil cu protectia
datelor pentru structurile teritoriale ajungem în contact și oferim consultanta sprijin și
ajutor inclusiv membrilor acestor structuri teritoriale (în baza unei proceduri
prestabilite de comun acord - ex. Folosirea adresei dpo@cmr.ro). Practic membri
acestor organizații au gasit in noi un partener / consultant de ajutor mai ales în
momentele cand se confruntau cu o problema punctuala. Acest sprijin indirect a fost
acordat - tot în direcția de a proteja cat mai bine interesele organizațiilor și a profesiilor
respective.

În baza acestor rationamele dorim sa va propunem urmatoarea oferta
comercială:
SUMARIZARE

Categorie Număr
personal

Preț minimal
DPO Asist

Lei/luna+TVA

Preț maximal
DPO

Lei/luna+TVA

Colegiu mic 1-4 2975 4462

Colegiu mediu 5-20 2552 3867

Colegiu mare +20 1178 1785

TOTAL 6705 10114
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Categorie colegii: Mici

Colegiu
teritorial

Număr
membrii

Număr
personal

Categorie Preț minimal
DPO Asist

Lei/luna+TVA

Preț maximal
DPO

Lei/luna+TVA

Arad 987 4 Mica 119 178.5

Bacău 961 2 Mica 119 178.5

Bistrița -
Năsăud

451 1 Mica 119 178.5

Botoșani 528 3 Mica 119 178.5

Brăila 505 2 Mica 119 178.5

Buzău 599 2 Mica 119 178.5

Călărași 254 3 Mica 119 178.5

Covasna 384 2 Mica 119 178.5

Dâmbovița 613 3 Mica 119 178.5

Galați 989 3 Mica 119 178.5

Giurgiu 274 2 Mica 119 178.5

Gorj 723 1 Mica 119 178.5

Harghita 585 1 Mica 119 178.5

Hunedoara 920 2 Mica 119 178.5

Ialomița 333 0 Mica 119 178.5

Ilfov 474 2 Mica 119 178.5

Maramureș 869 2 Mica 119 178.5
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Mehedinți 430 2 Mica 119 178.5

Olt 641 4 Mica 119 178.5

Satu Mare 600 2 Mica 119 178.5

Sibiu 1,196 4 Mica 119 178.5

Teleorman 491 3 Mica 119 178.5

Tulcea 245 1 Mica 119 178.5

Vâlcea 731 4 Mica 119 178.5

Vrancea 491 3 Mica 119 178.5

TOTAL 2975 4462.5

Categorie colegii: Medii

Colegiu
teritorial

Număr
membrii

Număr
personal

Categorie Preț minimal
DPO Asist

Lei/luna+TVA

Preț maximal
DPO

Lei/luna+TVA

Alba 689 7 Medie 196.35 297.5

Bihor 2,061 6 Medie 196.35 297.5

Cluj 3,527 5 Medie 196.35 297.5

Constanța 1,924 9 Medie 196.35 297.5

Dolj 2,573 5 Medie 196.35 297.5

Iași 3,229 8 Medie 196.35 297.5

Mureș 2,132 6 Medie 196.35 297.5
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Neamț 775 16 Medie 196.35 297.5

Prahova 1,210 15 Medie 196.35 297.5

Sălaj 371 7 Medie 196.35 297.5

Suceava 947 5 Medie 196.35 297.5

Timiș 3,366 6 Medie 196.35 297.5

Vaslui 521 10 Medie 196.35 297.5

TOTAL 2552.55 3867.5

Categorie colegii: Mari

Colegiu
teritorial

Număr
membrii

Număr
personal

Categorie Preț minimal
DPO Asist

Lei/luna+TVA

Preț maximal
DPO

Lei/luna+TVA

Argeș 1,157 23 Mare 274.89 416.5

București 13,364 35 Mare 353.43 535.5

Brașov 1,738 23 Mare 274.89 416.5

Caraș -
Severin

481 22 Mare 274.89 416.5

TOTAL 1178.1 1785

Acest preț va fi facturat lunar pe parcursul următoarelor 12 luni.
Ofeta comerciala are in vedere gestionarea centralizată si unitară a aspectelor

adminsitrative ce tine de ofertare, contractare, facturare etc de către Colegiul Medicilor
din România.
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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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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:
utilizarea 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 aceeași 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. Totodată,
îndeplinim și rolul de Responsabil cu Protectia Datelor la nivelul tuturor filialelor UNPIR.

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
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14. Direcția Fiscală Locală Târgu-Mureș

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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