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Conţinutul cursului: 

Noțiunea și importanța managementului datelor cu caracter personal. 

Categorii de date cu caracter personal, cadrul normativ național și internațional. 

Activitatea și rolul Centrului Național de protecție a datelor cu caracter personal. 

Efectuarea monitorizării și controlului privind respectarea datelor cu caracter personal pe teritoriul RM. 

Noțiuni de bază despre PIN – identificator universal al datelor cu caracter personal. 

Aspecte comparative la nível internațional (European, Mondial). 

Confiențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal. 

 

 
Finalităţi de studiu: 

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: 

 să cunoască informații de bază privind managementul datelor cu caracter personal. 

 să explice conceptele, metodele și principiile Managementului informațional al datelor cu caracter 

personal. 

 să descrie structurarea informașiilor privind datele cu caracter personal. 

 să aplice in practică cunoștințe privind securizarea datelor cu caracter personal. 

 să  aibă capacitatea de gestionarea corectă a datelor cu caracter personal. 

 să  aplice diferite tehnici de lucru in Management datelor cuc caracter personal . 
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Denumirea disciplinei Management informațional în procesarea datelor cu caracter personal 

Codul disciplinei S.07.O.054 

Tipul disciplinei De specialitate, obligatorie 

Anul de studiu / semestrul Anul IV, semestrul VIII 

Limba de predare Română/rusă 

Credite ECTS 4 

Numărul de ore de contact/ 

Numărul total de ore 

60/120 
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