
 

Un nou Curs Gratuit - Data Protection Officer –  
începe pe 25 ianuarie. Mai sunt doar 5 locuri 

disponibile! 
 

Veste bună pentru firmele IT din județul Constanța !  
 
Pe 25 ianuarie începe un nou curs gratuit de Data Protection Officer (DPO), parte 
a programului TechTalent Growth, organizat de ANIS, o specializare foarte cerută pe 
piața muncii, ce asigură implementarea corectă în companii a legislației de protecția 
datelor cu caracter personal (GDPR). 
 

Cursul se adresează angajaților din companiile IT&C de tip IMM din țară, absolvenți 
de studii superioare. La absolvire, participanții vor primi certificarea de Responsabil 
cu protecția datelor cu caracter personal, recunoscută de Ministerul Muncii și 
Ministerul Educației. Fiind una dintre cele mai căutate meserii în contextul GDPR, 
locurile la cursul gratuit DPO se ocupă rapid. La data publicării articolului mai erau 
disponibile 5 locuri pentru cursul de pe 25 ianuarie. Cei care doresc să se înscrie o 
pot face pe pagina oficială TechTalent Growth.  
 
Cursul DPO, cu certificare ANC – Cod COR 242231, se va desfășura online, pe o 
platformă de eLearning dedicată, va avea o durată de 5 zile de teorie și 17 zile de 
practică. La finalul cursului, participanții vor fi acumulat un bagaj de cunoștințe 
specifice ocupației de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, pe baza 
pregătirii teoretice, experienței practice și a studiului individual.  
 
Rolul unui Data Protection Officer în cadrul unei companii 
 
Odată cu adoptarea regulamentului GDPR la nivel european, organizațiile care 

operează date cu caracter personal, fie că sunt companii private, publice sau 
instituții, sunt obligate să desemneze un responsabil cu protecția datelor (DPO) 
pentru organizațiile lor. Persoana desemnată va juca un rol esențial în realizarea și 
implementarea unui cadru eficient de protecție a datelor personale, care să respecte 
noile cerințe stabilite de GDPR. 
 

http://bit.ly/3hYcKVp


 

 
Absolvenții acestui curs au menționat că vor folosi cunoștințele dobândite pentru 
conformarea companiei la care lucrează la standardele impuse de GDPR, la aplicarea 
directă a normelor GDPR în faza de proiectare a aplicațiilor ce folosesc date cu 
caracter personal sau la actualizarea procedurilor interne ISO 27001.  
 

Ce vei învăța la Cursul DPO organizat de ANIS 
 
Pe lângă cele mai noi și relevante cunoștințe din domeniu, puse la dispoziția 
cursanților în etapa de teorie, în zilele de pregătire practică aceștia vor elabora un 
plan de lucru aferent DPO, un registru de evidență a prelucrării, un modul de misiune 
audit și vor soluționa anumite spețe practice ipotetice.  
 
Examinarea va fi susținută online, la finalul pregătirii, și va cuprinde atât partea 
teoretică, cât și cea practică, printr-un test grilă, respectiv evaluarea proiectului 
realizat în cadrul sesiunilor de practică.  
 
TechTalent Growth, cursuri gratuite de tehnologie pentru angajații companiilor 
de IT 
 
TechTalent Growth propune cursuri gratuite de tehnologie, destinate angajaților 
din companii mici și mijlocii, cu CAEN principal sau secundar din domeniul IT&C, cu 
sediul principal, secundar sau cu puncte de lucru în afara orașului București și a 

județului Ilfov. Pentru a fi eligibile, pe lângă criteriile menționate anterior, 
companiile respective trebuie să înregistreze o cifră de afaceri de până în 50 de 
milioane de euro/an și să aibă până în 250 de angajați.  
 
Cursanții au acces la cinci tipuri de cursuri - DevOps, Programare Java, Baze de Date, 
Web Design, toate la nivel avansat, și un Curs de formare Data Protection Officer, 
toate certificate ANC. Fiecare curs durează cinci zile, respectiv 40 de ore, iar fiecare 
grupă de cursanți va avea, în medie, 10 participanți. Cursurile se desfășoară exclusiv 
online în perioada noiembrie 2020 – iunie 2021. 
 
Programul TechTalent Growth face parte din obiectivul ANIS (Asociația Patronală a 
Industriei de Software și Servicii) de creștere a competitivității și capacității de 
inovare pe termen lung în cadrul companiilor mici și mijlocii din România, proiectul 
fiind o modalitate de susținere a beneficiarilor, mai ales în această perioadă dificilă 
socio-economic. Totodată, prin intermediul TechTalent Growth, alături de celelalte 
inițiative din aria educațională, ANIS își aduce contribuția la formarea unei industrii 
tech cât mai puternică și dezvoltată, atât pe plan local, cât și european, educația și 
formarea profesională reprezentând nucleul acestui obiectiv.  

 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României. 
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