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                                           AGENDA: 

 Efectul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) asupra 

mediului de afaceri și al instituțiilor publice 

 Protecția datelor în noul context 

 Implementarea tehnologiei Blockchain în afaceri 

 Tehnologia Cloud 

 Securitatea datelor 

INOVAȚIA ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR AVANSATE 

 Impactul transformărilor tehnologice asupra mediului de afaceri și al societății 

-17 aprilie 2018, București 

 Națiunile s-au străduit mult să avanseze la următoarea frontieră tehnologică și să-și sporească 
bunăstarea economică. În mediul extrem de dinamic de astăzi, tehnologiile avansate au devenit      
și mai importante în îmbunătățirea competitivității economice, atât pe plan intern, dar și pe        
plan extern. Propulsarea afacerilor prin utilizarea de tehnologii avansate și inovare, joacă                     
un rol-cheie în dezvoltarea economică. 

 În acest context, USH Pro business vă invită să participați la seminarul ”Inovația in                    
domeniul tehnologiilor avansate”  pentru  a  dezbate  modalitatea  prin  care                   
tehnologii precum blockchain, cloud-ul și securitatea datelor reprezintă un aspect                
important  pentru dezvoltarea afacerilor. 

       Regulamentul General privind Protecția Datelor (General Data       
Protection Regulation) reprezintă una dintre cele mai importante schimbări 
legislative privind protecția datelor din ultimii 20 de ani.  

    
 După 2 ani de la intrare în vigoare, perioadă în care toate organizațiile ar fi trebuit 

să ia măsuri pentru a sigura conformarea la cerințele GDPR, din 25 mai 2018, acesta 
va deveni obligatoriu  și va impune o anumită  conduită pentru toate organizațiile 
care lucrează cu date personale.  

          În  această situație ne propunem să dezbatem implicarea tehnologiilor avansate în  
aspecte legate de sectorul datelor, autorizarea și gestiunea tranzacțiilor în rețele de  
comunicații deschise, stocarea datelor, arhivarea documentelor etc.  
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  Sunt invitați 

 Reprezentanți ai  mediului de afaceri 

 Firme ce folosesc tehnologii avansate 

 Reprezentanți ai sectorul public  

 Clustere și structuri asociative 

 Studenți și mediul academic  

 Consultanți ce doresc să se pregătească pentru elaborarea și implementarea noilor proceduri 

și pentru adoptarea noilor cerințe prezentate de GDPR 

 

 

  Speakeri 

 Conf. univ. dr. Costin Lianu – Director General USH Pro Business  

 Iorga Benedictos - Expert în tehnologii IT  

 Constantin Burdun – Deputy CEO certSIGN  

 Gabriel Munteanu – Președinte SmartAlliance  

 Mihai Leontin Barbu – Legal Advisor The Insource Development Group - Romania 

 

  Unde? Când? Cum? 

 Evenimentul va avea loc la sediul USH Pro Business, Str. Nicolae Iorga, nr. 34-36, etaj 1, sector 1, Bucureşti  (fosta 
Ambasadă a Canadei, zona Piaţa Romană) în data de 17 martie 2018, începând cu ora  10.00  

 Taxa de participare la eveniment este de 90 lei/participant 
 Înscrierile și participarea se fac prin completarea Formularului de participare la eveniment (vezi anexa) și 

trimiterea lui la adresa de email office@ushprobusiness.ro 
 Data limită de înscriere: 16 aprilie 2018 
 Pentru detalii privind modalitatea de plată vă rugăm consultați informațiile din Formularul de participare (vezi 

atașament) 
 Pentru alte detalii ne puteți contacta la telefon 021.650.00.14/ 021.794.35.18, email office@ushprobusiness.ro  

sau accesați www.ushprobusiness.ro  
 

Din rațiuni legate de drepturi de autor și din dorința menținerii unor condiții optime de desfășurare a evenimentului, fotografierea sau înregistrarea audio-
video la eveniment (inclusiv folosind telefoanele mobile) nu este permisă fără acordul USH Pro Business  

Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util. 


