
FISA DISCIPLINEI 
 

 
 
 
Programa analitică 
(tematica) 

 

Tematica analitica a disciplinei Protectia datelor cu caracter personal urmeaza a fi discutata si                                  

analizata intr-un format de 4 ateliere. Verificarea cunostintelor va fi una continuă și se va                                         

realiza pe parcursul derularii modulelor, atat prin participarea activa a avocatilor stagiari cu                                             

privire la problematica expusa sau cazurile practice abordate, cat si prin rezolvarea unor                                            

teste grila. 
 

Atelierul 1 ( 2 ore ) 

1. Aplicabilitatea GDPR la nivel european si in dreptul intern 

2. Notiunea de date cu caracter personal. 

3. Notiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

4. Persoana vizata. 

5. Operatorul de date cu caracter personal / Operatorii asociati 

6. Persoana imputernicita sa prelucreze datele cu caracter personal. 

7. Persoana care actioneaza sub indrumarea operatorului de date cu caracter personal. 

8. Destinatarii datelor cu caracter personal.  

Spete + explicatii teoretice si practice. 

 

Atelierul 2 ( 2 ore ) 

1. Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal 

2. Dreptul la transparenta si informare 

3. Dreptul de acces. 

4. Dreptul la rectificare. 

5. Dreptul la stergerea datelor. 

6. Dreptul la restrictionarea prelucrarii. 

7. Dreptul la portabilitatea datelor. 

8. Dreptul de opozitie. 

9. Dreptul privind procesul decizional automatizat.  

Spete + explicatii teoretice si practice. 

Test grila 10 intrebari problematica discutata in cadrul primului atelier. 

 

Atelierul 3 ( 2 ore ) 

1.          Dreptul la transparenta si informare 

2.          Dreptul de acces. 

3.          Dreptul la rectificare. 

4.          Dreptul la stergerea datelor. 

5.          Dreptul la restrictionarea prelucrarii. 

Denumirea disciplinei Protectia datelor cu caracter personal  
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Forma de evaluare finală (N / C) 
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Anul calendaristic 2021   II calificativ  formare  (N – notă  C – calificativ)              

Regimul disciplinei {OB-obligatorie, OP-opţională, F- facultativă} OP - optionala  
     

Total ore prevăzute pentru disciplină în planul de formare  8  
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6.        Dreptul la portabilitatea datelor. 

7.        Dreptul de opozitie. 

Spete + explicatii teoretice si practice. 

Test grila 10 intrebari problematica discutata in cadrul tuturor atelierelor. 

 

Atelierul 4 ( 2 ore ) 

1.       Evaluarea impactului asupra protecției datelor 

2.       Transferul datelor cu caracter personal in afara Uniunii Europene 

3.       Responsabilul cu protectia datelor 

4.       Sanctiuni 

Spete + explicatii teoretice si practice. 

Test grila 10 intrebari problematica discutata in cadrul tuturor atelierelor 
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  Opiniile si avizele fostului Grup de lucru intocmite in perioada 1995 – 2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lista materialelor 
didactice 
necesare 

- REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 

- Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al ConsiliuluI din 18 

decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a 

acestor date 

- Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, 

descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării 

pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor 

date 



- Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 

protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice 
 

 

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 30 % 

- rezultatele obținute la testarea scrisă 30 % 

- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor 40 % 

- activităţile gen teme / referate / eseuri etc. - 

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

. . . . . . . 

- 

Cerinţe minime pentru promovare: 

 

Cunoștințe elementare la materia ce formează obiectul de: 

 

- studiu 

- să dovedească însușirea conceptelor de baza 

- răspunsurile sa nu cuprindă erori grave 

- activitatea minima la activitățile practic-aplicative  

   

Cerință de prezență stabilită de formator*: 

Cerință de prezență stabilită de formator*:  

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