
O operațiune a Uniunii Europene 
de combatere a lacunelor din 
cooperarea transfrontalieră 

a furnizorilor de formare

Acest proiect este co-�nanțat de 
Programul European de Justiție

Proiect co-�nanțat prin Programul Justice al Uniunii Europene

SCOP

Proiectul „Safe Harbor” urmărește să 
consolideze cunoștințele privind noua 
legislație referitoare la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, prin for-
marea avocaților și a altor practicieni 
juridici din sistemul judiciar, deoarece 
aceștia sunt în primul rând abilitați să 
aplice și să interpreteze legea în scopul 
de a proteja cetățenii de abuzuri, încăl-
cări sau leziuni ale drepturile lor fun-
damentale.

OBIECTIVE

Contribuie la aplicarea efectivă și coer-
entă a Regulamentului UE 2016/679 și 
a Directivei UE 2016/680.

Formează avocați și alți practicanți 
juridici conform Regulamentului UE
2016/679 și Directivei UE 2016/680.

Îmbunătățește cooperarea transfron-
talieră între furnizori de formare de 
diferite categorii/nivele.

Extinde legislația UE privind formarea 
profesională.

CURS FORMARE PROFESIONALĂ: 
REGULAMENTUL UE 2016/679 ȘI 

DIRECTIVA UE 2016/680

Organizator: 
ASOCIAȚIA INFOCONS, beneficiar al 
proiectului SAFE HARBOR

Locația: Baroul București, ROMÂNIA

Perioada: 26-27-28 Februarie 2020(21h de 
curs)

Acest curs de formare este replica cursului 
de formare pentru formatori, în cadrul 
proiectului SAFE HARBOR, care a avut loc 
la Roma, 18-20 Septembrie 2019

Traineri: 

Dr. Irina ALEXE; 
Av. Ana Maria BACIU; 
Av. Cătălin Ionuț DINU; 
Av. Florin Alexandru DUMITRESCU; 
Dr. Eugen HURUBA; 
Av. Daniela ZAHARIA MANESCU; 
Av. Mary-Anca NEDELCU; 
Dr. Marius RADU; 
Dr. Daniel-Mihail SANDRU; 
Dr. Madalina VOICAN.



     Daniel-Mihail Şandru este cercetător 
științific gr. I a fondat şi coordonează Centrul 
de Studii de Drept European (CSDE) al 
Institutului de Cercetări Juridice „Acad. 
Andrei Rădulescu” al Academiei Române. 
Profesor universitar la Universitatea 
Creştină Dimitrie Cantemir şi Universitatea 
din Bucureşti. Arbitru la Curtea de Arbitraj 
Comercial Internaţional de pe lângă Camera 
de Comerţ şi Industrie a României și 
judecător ad hoc la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului. Preşedinte al Societăţii 
de Ştiinţe 
Juridice şi al Asociaţiei Române de Drept şi 
Afaceri Europene. Redactor şef al Revistei 
române de drept european. 

Contact: mihai.sandru@csde.ro, 
Detalii: mihaisandru.ro

      Irina Alexe este cercetător științific asociat 
la Institutul de Cercetări Juridice „Acad.  
Andrei Rădulescu” al Academiei Române. 
Absolventă a Facultății de Drept a Academiei 
de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și doctor 
îndrept al Facultății de Drept a 
UniversitățiiBucurești, este general-maior 
înrezervă, după o experiență de aproape 
douăzeci de ani în administrația publică 
centrală, iar ariile sale de interes vizează 
dreptul administrativ, dreptul constituțional 
și dreptul european. Este coautor sau autor al 
unor volume și articole de specialitate, 
referitoare la protecția datelor cu caracter 
personal, funcția publică şi funcționarul 
public, adoptarea actelor normative ori 
achizițiile publice, o parte dintre acestea 
fiind disponibile pe ssrn.com, academia.edu 
și researchgate.net. 

Contact: irina.alexe@csde.ro
Detalii: https://www.ardae.ro/?cat=48

     În cadrul Proiectului Safe Harbor 
InfoCons a realizat cursul e-learn-
ing ce va avea 8 module cu o durată 
de 2 ore fiecare. Domnul Daniel-Mi-
hail Șandru și doamna Irina Alexe 
sunt lectori cursului e-learning. 

       Doamna Irina Alexe, lector cu 
urmatoarele module:

- AUTORITĂȚI DE SUPRAVEGHERE INDE-
PENDENTE;
- CODURI DE CONDUITĂ, MONITORIZARE 
ȘI CERTIFICARE;
- RESPONSABILUL CU PROTECȚIA 
DATELOR.

       Domnul Daniel-Mihail Șandru, lector cu 
urmatoarele module:

- Introducere la regulamentul UE privind 
datele cu caracter personal;
- Drepturile persoanelor vizate ;
- Securitatea prelucrării datelor ;
- Evaluarea impactului asupra protecției 
datelor și consultarea prealabilă ;
- Transferurile de date cu caracter personal 
către țări terțe sau organizații internațio-
nale.

Cursul va fi disponibil in format eletronic 
cu titlu gratuit. 


