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PwC România și D&B David și Baias au format prima serie de  

responsabili cu protecția datelor cu caracter personal autorizați din România  

 
Prima generație de responsabili cu protecția datelor cu caracter personal, data protection officer, a 

susținut examenul de absolvire în data de 19 octombrie la București în fața comisiei de examinare. 

Aceștia au finalizat programul de formare profesională organizat PwC România împreună cu 

societatea de avocatură D&B David și Baias, cu sprijinul Academiei PwC. 

 

A doua generație este programată vineri, 9 noiembrie 2018, pentru examenul de absolvire în urma 

căruia participanții vor dobândi certificate de absolvire emise de Ministerului Muncii și Justiției 

Sociale și de Ministerului Educației Naționale.  

   

Cursul a fost susținut de formatori cu experiență în aplicarea practică a principiilor Regulamentului 

privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) și de experți în securitate cibernetică. 

Materialele prezentate în cadrul cursului îmbină pregătirea teoretică cu cea practică și ating atât 

aspecte de natură juridică, cât și tehnică. 

 

De-a lungul celor două sesiuni de pregătire care au avut loc până la acest moment participanții au fost 

ajutați să înțeleagă noțiunile și principiile cu care operează Regulamentul General de Protecție a 

Datelor. Un accent deosebit a fost pus pe latura practică a activității specifice unui responsabil cu 

protecția datelor. 

 

„Iată-ne la finalul celei de-a doua sesiuni a cursului și în fața perspectivei de a organiza lunar câte o 

astfel de sesiune. Succesul de până acum se datorează modului pragmatic și aprofundat în care am 

înțeles să abordăm formarea participanților. Am acordat prioritate situațiilor practice asociate poziției 

de DPO și am împărtășit din experiența noastră acumulată în cele peste 50 de proiecte legate de 

implementarea prevederilor Regulamentului General de Protecție a Datelor”, a declarat Manuela Guia, 

Partener, Liderul echipei dedicate domeniului protecției datelor cu caracter personal din cadrul D&B 

David și Baias. 

 

„Suntem încântați că putem vorbi deja de două generații de cursanți pregătiți de către echipele noastre 

de specialiști. Poziția de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal are atât valențe tehnice 

cât și de cunoaștere și aplicare a legislației în acest domeniu. Acesta este motivul pentru care viitorii 
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specialiști în acest domeniu vor fi un element deosebit de important în orice organizație. Dacă ar fi să 

numesc o caracteristică a viitorului DPO, aceea ar fi abilitatea de a lucra cu concepte tehnice și juridice, 

în același timp, dar și să reușească implementarea unor proceduri din ambele domenii astfel încât 

informațiile cu care lucrează organizațiile să fie în permanentă siguranță” a declarat Mircea Bozga, 

Partener, Liderul departamentului de Risk Assurance, PwC România. 

 
Cursul a fost susținut, din partea D&B David și Baias, de către Cătălina Ilie și Daniel Vinerean, avocați 
seniori, specializați în domeniul protecției datelor cu caracter personal.  Secțiunea tehnică a cursului a 
fost predată de Robert Stoicescu, Senior Manager, PwC România și Alin Raicu, Manager, PwC 
România, amândoi specializați în securitate informatică.  
 
PwC Romania a programat următoarea sesiune a cursului pentru data de 19 noiembrie 2018.  

Absolvenții vor primi în urma cursului certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale și a Ministerului Educației Naționale.   

 

Mai multe detalii privind cursul de responsabil cu protecția datelor organizat de PwC România și D&B 

David și Baias sunt disponibile în secțiunea de aici a Academiei PwC. 

 
 
 
Despre D&B David și Baias 
D&B David și Baias este societatea de avocatură afiliată PwC în România și este parte din rețeaua 
internațională PwC Legal, care cuprinde 3000 de avocați în 90 de țări. Echipa D&B David sși Baias 
este alcătuită din 50 de avocați (dintre care 4 parteneri) și acordă consultanță și asistență juridică 
societăților locale și multinaționale în domenii precum: fuziuni, achiziții și restructurări, societăți 
comerciale și grupuri de societăți, proprietăți imobiliare, concurență și ajutoare de stat, servicii 
financiare și piețe de capital, relații de muncă și resurse umane, proprietate intelectuală, protecția 
consumatorului și a datelor cu caracter personal, litigii fiscale și comerciale. 
Mai multe informații pe www.david-baias.ro. 
 
 
Despre PwC 
Scopul PwC este de a construi încredere în sânul societății și de a contribui la rezolvarea unor 
probleme importante. Firmele din rețeaua PwC ajută organizațiile și indivizii să creeze valoarea 
adăugată de care au nevoie. Suntem o rețea de firme prezentă în 158 de țări cu mai mult de 236.000 de 
specialiști dedicați oferirii de servicii de calitate de audit, consultanță fiscală și consultanță pentru 
afaceri. Spuneți-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră și descoperiți mai multe 
informații despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro. 
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