În atenția operatorilor economici interesați,

ANUNȚ

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
(ANCOM), cu sediul în București, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poștal: 030925, intenționează
să achiziționeze Servicii de formare profesională – Pachet de formare a Responsabililor cu
Protecția Datelor (DPO), pentru 4 persoane. (cod CPV: 80530000-8).
Punct de contact: Departamentul Resurse Umane/ Serviciul Dezvoltare și Evaluare Personal,
Tel.:+40 372845 492/460.
1. Tip anunț: Anexa 2 - servicii sociale
2. Tip contract: servicii
3. Denumirea achiziției: Pachet de formare a Responsabililor cu Protecția Datelor (DPO),
pachet care să cuprindă cursurile independente CIPP/E + CIPM
4. CPV : 80530000-8
5. Descriere contract/comandă:
Obiectul achiziției: Îl constituie achiziția de servicii de instruire constând în participarea a patru
persoane la un curs Pachet de formare a Responsabililor cu Protecția Datelor (DPO), pachet
care să cuprindă cursurile independente CIPP/E + CIPM
6. Serviciile solicitate vor răspunde următoarelor cerințe minime obligatorii:
a) Tematica obligatorie a cursului:
Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)





Principiile privind Dreptul la viață privată și protecția datelor în Europa acoperă
reglementările esențiale pan-europene și naționale de protecție a datelor, precum și cele
mai bune practici standard pentru conformarea societății cu aceste reglementări. Trainingul
este bazat pe nomenclatura pentru programul de certificare IAPP acreditat ANSI – Certified
Information Privacy Professional / Europe (CIPP/E).
Cursul va cuprinde următoarele capitole:
o Legile privind protecția datelor;
o Date cu caracter personal;

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Controlori și procesatori;
Prelucrarea datelor cu caracter personal;
Provizionarea informațiilor;
Drepturile persoanelor vizate;
Securitatea procesării;
Răspunderea;
Transferuri internaționale de date;
Supravegherea și implementarea;
Conformitate.

Certified Information Privacy Manager (CIPM)





Principiile Managementului Programului de Protecție a Datelor este modul practic de
pregătire privind implementarea unui cadru de lucru al unui program confidențialitate,
gestionarea ciclului de viață operațional al programului de confidențialitate și
structurarea unei echipe de protecție a datelor informate și înalt-performante.
Trainingul este bazat pe nomenclatura pentru programul de certificare IAPP acreditat
ANSI – certified information Privacy Manager (CIPM).
Cursul va cuprinde următoarele capitole:
o Introducere în administrarea programului de confidențialitate;
o Administrarea confidențialității;
o Legile și reglementările aplicabile;
o Politici;
o Drepturile persoanelor vizate;
o Instruirea și conștientizarea;
o Protejarea informațiilor cu caracter personal;
o Planuri în cazul accesării neautorizate a datelor;
o Măsurarea, monitorizarea și auditul programului de performanță;
o Cloud computing.

b) Durata minimă: 4 zile lucrătoare consecutive
c) Localitatea de desfășurare: București
d) Locul de desfășurare: sală de curs corespunzătoare dotată cu mese, scaune, flipchart,
proiector, iluminată natural. Ofertantul va face dovada prin declarație pe propria răspundere
sau documente că are sala în proprietate sau închiriată pe durata cursului.
e) Perioada dorită: 06 aprilie - 17 aprilie 2020 (4 zile lucrătoare consecutive)
f) Cerințe livrare:
 Document de participare.
 Materiale de curs oficiale IAPP
g) Cerințe pentru trainer:
 doi traineri (instructori) certificați IAPP, vorbitori de limba română (nu se
acceptă translatori), câte unul pentru fiecare curs astfel: pentru CIPP/E trainer
cu background juridic și experiență în protecția datelor cu caracter personal și
securitatea informației, pentru CIPM trainer cu background operațional

IT/management și experiență în protecția datelor cu caracter personal și
securitatea informației. Dovada cerinței se va face cu CV
h) Document de finalizare curs: document de participare
i)

Cantitate - 4 persoane

7. Valoarea estimată fără TVA: 50.596 Lei
8. Condiţii de participare:
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului: Ofertantul va prezenta
certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul competent
teritorial, din care să rezulte că are inclus în obiectul de activitate servicii de formare profesională
pentru adulți.
Ofertantul va prezenta Lista personalului propus pentru îndeplinirea contractului de
servicii. Ofertantul trebuie să dețină personal autorizat, respectiv cel puțin doi traineri (instructori)
certificați IAPP, vorbitori de limba română (nu se acceptă translatori), câte unul pentru fiecare curs
astfel: pentru CIPP/E trainer cu background juridic și experiență în protecția datelor cu caracter
personal și securitatea informației, pentru CIPM trainer cu background operațional IT/management și
experiență în protecția datelor cu caracter personal și securitatea informației. Dovada cerinței se
va face cu CV.
9. Condiții contract/comandă:
Conditii de prestare: Serviciile de instruire vor fi prestate conform cerințelor de mai sus,
astfel încât documentele de participare emise de furnizorul de formare profesională prin care se atestă
participarea persoanelor nominalizate la cursul “Pachet de formare a Responsabililor cu
Protecția Datelor (DPO), pachet care să cuprindă cursurile independente CIPP/E + CIPM”
să fie transmise la ANCOM după finalizarea cursului.
Oferta de preț: Prețul trebuie exprimat în lei/persoană, cu și fără TVA și va include toate
costurile ofertantului directe și indirecte legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei
achiziții.
Prețul ofertat va fi ferm și nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului/
comenzii.
Conditii de plata: Plata prețului se va efectua de către ANCOM către furnizor în contul deschis
de către acesta la Trezorerie.
Furnizorul va emite o factură și o va transmite la sediul ANCOM din Strada Delea Noua, Nr. 2,
Sector 3, Cod postal 030925, Mun. București.
ANCOM va efectua plata după încheierea cursului, în baza facturii primite şi acceptate, însoţită
de documentele de participare solicitate, prin ordin de plată, în lei, în contul prestatorului, în termen
de maxim 30 zile de la finalizarea cursului.
În situaţia în care factura este primită după încheierea cursului, Achizitorul are dreptul de a
efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăți în avans sau plăți parțiale.
Plata se considera efectuată la data debitării contului ANCOM.

10.

Criteriu de adjudecare:

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și are prețul
total cel mai scăzut, în lei, fără TVA.
11. Informații suplimentare:
Ofertele se vor transmite până la data de 09.03.2020, ora 16,00, prin depunere directă sau
prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 030925, Sector 3, Str. Delea
Nouă, Nr. 2. Program de lucru Registratura ANCOM: luni - joi 8,30-17,00, vineri 8,30-14,30.
Ofertele transmise/depuse la o altă adresă sau după data de 09.03.2020, ora 16,00, nu vor
fi luate în considerare.
Anunțul poate fi vizualizat în întregime pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice.
Anunțul poate fi vizualizat și pe pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.ro,
secțiunea Anunțuri/achiziții publice și in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, secțiunea PublicitateAnunțuri.
Notă GDPR: Atât ANCOM, în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care
depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal,
inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”)
aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de ANCOM prin prezenta și pe
perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării
contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul autorității contractante de
a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.

