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Bun venit la GDPR4H, cofinanțat de Erasmus + în cadrul Acțiunii cheie 2: parteneriate 
strategice pentru educație și formare profesională. Acest manual este conceput 

special pentru a sprijini elevii pe parcursul angajării lor în activitățile de învățare. Oferă o imagine de 
ansamblu a sferei de aplicare a proiectului, a activităților cheie și a rezultatelor așteptate și oferă 
informații concrete cu privire la implementarea pilot a noului curriculum comun DPO VET prin 
intermediul unui sistem de învățare bazată pe muncă (WBL). 
 
WBL va oferi o oportunitate cursanților sau viitorilor angajați să testeze aplicabilitatea cunoștințelor 
dobândite prin cursurile online și să înțeleagă contextul și provocările unei cariere profesionale DPO 
într-un mediu real de lucru.  
 

În mod specific, vor fi tratate următoarele aspecte: 

 Importanța abordărilor WBL pentru cursanți  
 Beneficiile  pentru cursanți pentru a deveni DPO în viitorul apropiat 
 Conținutul învățării bazate pe muncă în conformitate cu curriculum-ul comun DPO 

 
 

 proiectul GDPR4H vizează 
 

 Dezvoltarea unor parteneriate regionale și transregionale îmbunătățite pentru a se asigura că 
un număr suficient de angajați din domeniul sănătății și cursanți primesc pregătirea / educația 
potrivită pe baza nevoilor actuale 

 Corelarea formării profesionale și educaționale 
cu industria și organizațiile din domeniul 
sănătății într-un mod mai sistematic și mai 
coerent 

 Dezvoltarea unui mediu care va susține 
capacitatea de angajare a angajaților din 
sectorul medical, oferind instrumente adecvate 
care să le îmbunătățească condițiile de muncă 
și calitatea serviciilor oferite. 

 Îmbunătățirea comparabilității și transferului 
de competențe, concentrându-se pe formarea 
online a angajaților actuali din domeniul 
medical pe baza unei abordări mixte, 
introducând în același timp inițiative inovatoare de educație / formare. 

 Creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea cunoștințelor privind protecția 
confidențialității datelor pacienților, pe măsură ce oferim informații concrete despre 
aspectele juridice în creștere 

 
Puteți găsi mai multe informații despre proiect, materialul educațional și WBL pe link: 
https://mooc.gdpr4h-project.eu/  
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Activitățile principale ale proiectului sunt 

dezvoltarea unui curs de training desfășurat online care va fi consolidat pe baza schemei WBL. 
Ca parteneriat, am dezvoltat două cursuri: 

 Curriculum-ul comun DPO VET, care încearcă să soluționeze lipsurile de competențe ale DPO-
urilor actuale și viitoare în ceea ce privește următoarele: 

 Abilități de drept legate de datele de sănătate 
 Abilități soft 
 Instrumente IT utile pentru DPO 

 Cursul de instruire pentru creșterea gradului de conștientizare, o versiune simplificată care 
acoperă terminologia cunoștințelor de bază legate de protecția datelor și nu oferă o 
certificare. 

 

Implementarea DataPro a învățământului comun DPO VET și a planurilor de învățare pentru 
sensibilizarea la protecția datelor va fi împărțită în două etape:  

Prima fază 

Aceasta implică pregătirea teoretică a cusantului, care se va desfășura individual printr-un curs online, 
așa cum este descris în secțiunea anterioară. Cursul comun DPO VET este conceput să dureze 3 
saptamani. Durata efectivă a cursului depinde de cunoștințele dobândite, de nivelul de implicare și de 
timpul dedicat fiecărui cursant în timpul zilei.  

După înregistrare, elevului i se cere să susțină un sondaj pre-curs pentru a-și autoevalua cunoștințele 
actuale în domeniu. Materialele de instruire sunt structurate după cum urmează: 

 

 Curs online GDPR4H și WBL  

Structura 
 

Modulul  1 

Primul modul este legat de importanța protecției datelor în drept, 
subliniind următoarele: 

 Importanța și necesitatea GDPR 
 Competență în domeniul GDPR 
 Legislație națională și armonizare  
 Strategii eficiente de protecție a datelor 

 



 

 

 

La finalul proiectului, elevului i se va cere din nou să completeze un sondaj post-curs. Acest lucru  va 
ajuta la testarea cunoștințelor nou-dobândite și va contribui la evaluarea generală a calității cursului 
și la îmbunătățirea acestuia, dacă acest lucru este considerat necesar. 

A doua fază 
Pregătirea teoretică este urmată de un program virtual de învățare bazată pe muncă (WBL). 
Învățarea bazată pe muncă nu a fost posibilă în timpul proiectului din cauza pandemiei provocate 
de noul CoronaVirus. Dacă este posibil, procedura este următoarea: 

 Cursanții parcurg în total 24 de ore de practică  într-o companie pentru faza WBL. 

 La finalizarea programului WBL, toți cursanții vor rezolva testele care sunt evaluate de 
antrenorul cursului și vor oferi feedback cu privire la program. 

Secțiuni indicative care urmează să fie acoperite de angajator în timpul WBL 

 Definirea data breaches 
 Restricții în utilizarea GDPR și obligațiile companiilor  
 Importanța explorării potențialelor încălcări ale datelor 
 Descrierea sarcinilor DPO referitoare la campanii 

 

Modulul  2 

Al doilea modul este legat de instrumentele și metodologiile IT importante 
pentru un DPO: 

 Introducere  
 Bazele securității informațiilor 
 Managementul riscurilor  
 Încălcări de date și instrumente IT 

 

Modulul  3 

Al treilea modul este legat de abilitățile soft care sunt importante pentru un 
DPO: 

 Comunicare 
 Management de criza 
 Comunicarea competenței și a proprietății 

 



 

 

Învățarea bazată pe muncă este o oportunitate pentru cursanți de a dobândi o experiență de lucru pe 
termen scurt ca parte a unui proces „învățând prin a practica”. Având în vedere acest lucru, WBL este 
alcătuit din următoarele caracteristici: 

 Scenarii reale de caz: Organizațiile participante vor redacta scenarii realiste în legătură cu 
pregătirea teoretică pe care DPO-urile le-au finalizat. Aceste scenarii de cazuri reale au fost 
trimise cursanților prin e-mail. 

 Videoclipuri asincrone: GDPR4H a creat videoclipuri preînregistrate care descriu studii de caz 
și scenarii reale pentru cursanți. 

Cadrul învățării bazate pe muncă ar putea fi rezumat după cum urmează:  

Prezentare generală 
Activitate Durată 

A. Instruire online  3 săptămâni (aproximativ 30 de ore în total) 

B. Învățare bazată pe muncă  3 săptămâni (aproximativ 20h în total) 

Tutori / formatori 

Procesul WBL va fi susținut de un tutor / instructor care va avea un rol de mediere între cursant și 
angajator. Tutorul / instructorul va fi responsabil pentru colectarea feedback-ului de la angajator, 
verificarea și notarea sarcinilor practice (în cazurile în care este selectat acest mod) și participarea la 
sesiunile / conversațiile de mentorat (cu excepția cazului în care se convine altfel cu angajatorul). 

Deoarece pandemia COVID-19 a creat probleme în a finaliza la timp proiectul, precum și de a nu putea 
susține seminarii față în față, consorțiul a decis că WBL ar trebui să fie adaptat nevoilor și provocărilor 
acestei ere. În acest context, consorțiul GDPR4H a aplicat o politică inovatoare, în cadrul căreia s-a 
creat o schemă holistică e-WBL, care implică scenarii de caz reale și videoclipuri. Beneficiile acestei 
abordări sunt: 

 Cursantul poate completa E-WBL oricând dorește;  
 Programul încearcă să transpună cursantul în scenarii de caz reale din mediul de afaceri; 
 Amintiți-i cursantului importanța protecției datelor în viața reală, prin scenarii aplicate. 

 

 

 Elevul va fi mai bine pregătit pentru sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească într-un mediu 
de lucru real, legate de protecția datelor din domeniul medical; 

 Ofițerul DPO din cadrul companiei (angajatorul în general) va înțelege mai bine nevoile 
cursanților și își va stabili sau îmbunătăți strategiile de formare internă; 

 Cursantul dobândește un set de abilități tehnice și soft care pot fi utilizate ulterior în munca 
lor. 

 

E-WBL și COVID-19 
 

Beneficii pentru cursanți  



 

 

Furnizorii de VET care doresc să ofere formarea suplimentară dezvoltată în proiectul GDPR4H chiar și 
după finalizarea proiectului pot decide acum între cele două variante: fie trimit cursanții către 
companiile locale pentru practică, fie realizează WBL virtual. 

 

 

 

Proiectul GDPR4H prevede că acest manual poate ajuta cursanții să-l folosească în munca lor și, de 
asemenea, la finalizarea cursului GDPR4H. În acest context, enumerăm următoarele instrumente și 
resurse pentru lecturi suplimentare: 

 Sănătate, disponibil la: https://edps.europa.eu/data-protection/our-
work/subjects/health_en  

 Noul regulament al UE privind protecția datelor cu caracter personal: ce înseamnă pentru 
pacienți? Disponibil la:https://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/data-protection/data-
protection-guide-for-patients-organisations.pdf  

 Date despre sănătate la locul de muncă, disponibile la: https://edps.europa.eu/data-
protection/data-protection/reference-library/health-data-workplace_en  

 Sănătate 2020, disponibil la: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf?ua=1  

 OECD, disponibil la: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-
a-glance-europe-2020_82129230-en  

 Evaluarea normelor statelor membre ale UE privind datele de sănătate în lumina GDPR, 
disponibilă la:https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ms_rules_health-
data_en.pdf  
 
 

Alte instrumente și resurse 


