
 1 

FIȘA DISCIPLINEI 

Denumirea 

disciplinei Protecția datelor cu caracter personal 

Anul calendaristic 2021 
Anul de 

formare 
II   

Forma de evaluare finală (N / 

C) 

(N – notă  C – calificativ) 

C 

Regimul disciplinei {OB-obligatorie, OP-opţională, F- 

facultativă} 
OP 

Total ore prevăzute pentru disciplină în planul de formare 8 h 

Formator(i) Av. Dr. Raul Felix Hodoș 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
analitică 

(tematica) 

 

ATELIER nr. 1 DATELE PERSONALE ȘI VIAȚA PRIVATĂ. REGLEMENTĂRI 

NAȚIONALE ȘI EUROPENE (2 ore) 

 

• Datele cu caracter personal și viața privată. Concepte, categorii, limite  

• Impactul Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal 

(RGPD/GDPR) asupra legislației interne române 

• Autorități de supraveghere a prelucrării datelor 

• Persoana vizată 

• Operatorul de date cu caracter personal 

• Persoana împuternicită să prelucreze datele cu caracter personal. Alte persoane implicate 

în prelucrarea datelor 

• Spețe și explicații teoretice si practice. 

ATELIER  nr. 2 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (2 ore) 

 

• Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal  

• Dreptul la informare 

• Dreptul de acces 

• Dreptul la rectificare 

• Dreptul de a retrage consimtamantul 

• Dreptul la opoziție 

• Dreptul la ștergerea datelor ( “dreptul de a fi uitat “) 

• Dreptul la portabilitatea datelor 

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate 

• Spețe și explicații teoretice si practice. 

ATELIER  nr. 3 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (2 ore) 

• Prelucrarea datelor cu caracter personal. Categorii de prelucrări 

• Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal 

• Securitatea si confidențialitatea datelor cu caracter personal 

• Transferul datelor cu caracter personal în afara Uniunii Europene  

• Garanții ale prelucrării datelor cu caracter personal 

• Responsabilul cu protecția datelor 

• Spețe și explicații teoretice si practice. 

ATELIER NR. 4 MĂSURI, RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI ÎN MATERIA PROTECȚIEI 

DATELOR (2 ORE) 

  

• Politici și proceduri de protecția datelor 

• Răspunderea operatorului de date cu caracter personal 

• Regimul sancționator stabilit de Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter 

Personal (RGPD/GDPR) 

• Spețe și explicații teoretice si practice. 
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Bibliografie Hotărârea Curții Europene de Justiție din 19.10.2016 pronunțată în cauza C 582/14 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 28.07.2016 pronunțată în cauza C 191 /15  

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 27.09.2017 pronunțată în cauza C 73/16 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 09.02.2017 pronunțată în cauza C 398/15  

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 04.05.2017 pronunțată în cauza C 13/16 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 20.12.2017 pronunțată în cauza C 434/16  

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 20.12.2017 pronunțată în cauza C 434/16 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 06.10.2015 pronunțată în cauza C 363/14  

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 01.10.2015 pronunțată în cauza C 230/14 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 01.10.2015 pronunțată în cauza C 201/14  

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 16.07.2015 pronunțată în cauza C 615/13 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 11.12.2014 pronunțată în cauza C 212/13  

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 12.12.2013 pronunțată în cauza C 486/12 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 07.11.2013 pronunțată în cauza C 473/12  

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 30.05.2013 pronunțată în cauza C 342/12 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 08.04.2014 pronunțată în cauza C 594/12  

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 17.10.2013 pronunțată în cauza C 291/12 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 08.04.2014 pronunțată în cauza C 288/12  

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 17.07.2014 pronuntata in cauzele C 141/12 si C 372/12 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 13.05.2014 pronunțată în cauza C 131/12  

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 22.12.2012 pronunțată în cauza Probst 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 16.10.2012 pronunțată în cauza C 614/10  

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 24.11.2011 pronuntata in cauzele C 468/10 si C 469/10 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 19.04.2012 pronunțată în cauza C 461/10  

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 24.11.2011 pronunțată în cauza C 70/19 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 09.11.2010 pronuntata in cauzele C 92/09 si C 93/09 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 29.06.2010 pronunțată în cauza C 28/08 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 19.02.2009 pronunțată în cauza C 557/07 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 07.05.2009 pronunțată în cauza Rijkeboer 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 09.03.2010 pronunțată în cauza C 518/07 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 16.12.2018 pronunțată în cauza C 73/07 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 16.12.2008 pronunțată în cauza C 524/06 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 10.02.2008 pronunțată în cauza C 301/06 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 29.01.2008 pronunțată în cauza C 275/06 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 06.11.2003 pronunțată în cauza C 101/01 

Hotărârea Curții Europene de Justiție din 20.05.2003 pronuntata in cauzele C 465/00, C 138/01, C 

139/01 

Rapoartele de control ale autorităților din spațiul EU privind aplicarea legislației privind protecția 

datelor cu caracter personal din perioada 1995 – 2020 

Opiniile si avizele fostului Grup de lucru întocmite în perioada 1995 – 2016. 

Opiniile si avizele EDPB (Comitetul European privind Protecția Datelor) emise ulterior adoptării 

Regulamentului 679/2016. 

Lista 
materialelor 
didactice 
necesare  

 

Regulamentul 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) + legislatia 

aferenta punerii in aplicare a acestui act normativ 

http://www.unbr.ro/
http://www.anaf.ro/
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La evaluare se iau în considerare: 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{total=100%; se completează numai 

elementele care sunt incidente)  
 
- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor   50 % 

 
- rezultatele obținute la testarea scrisă     (a se completa)% 

- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor 50 % 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri etc. Evaluare subsidiară 

 
- alte activităţi (precizaţi) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . 
   (a se completa)% 

 

Cerinţe minime pentru promovare: 

 

 

- Cunoștințe elementare la materia ce formează obiectul de studiu  

- Stăpânirea acceptabilă a categoriilor si conceptelor fundamentale  

- Raspunsurile să nu cuprindă erori grave 

- Activitate minimă la activitățile practic-aplicative 

 

   (a se completa, dacă este mai mare decât minimul regulamentar) % 

 

 

 

*potrivit Regulamentului I.N.P.P.A., prezența nu poate fi mai mică de 50% 

 

Data completării: 

 
   08.01.2021 

Formator 
 
Av. Dr. Raul Felix Hodoș 

Cerință de prezență stabilită de formator*: 


