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• I. LEGE nr. 362 din 28 decembrie 2018
privind asigurarea unui nivel comun
ridicat de securitate a rețelelor și
sistemelor informatice

• Articolul 15

(1) DNCS este autoritate competentă
la nivel național pentru securitatea
rețelelor și a sistemelor informatice
care asigură furnizarea serviciilor
esențiale ori furnizează serviciile
digitale identificate în temeiul prezentei
legi.

AACR
(Autoritatea Aeronautică Civilă Română)

• IV. H.G. nr. 405 din 12 august 1993
privind înființarea Autorității
Aeronautice Civile Române

• Articolul 2

Autoritatea Aeronautică Civilă Română
este organismul tehnic specializat care
are ca obiect de activitate exercitarea,
în condițiile prevăzute de Codul aerian
civil, a funcției de supervizare a
siguranței zborului în aviația civilă la
nivel național și a competențelor
delegate de Ministerul Transporturilor
în domeniul securității aviației civile,
potrivit reglementărilor în vigoare.



DNCS 
(Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică)

Legea 362/2018

Articolul 32

(1) Auditul de securitate specificat la art. 8 alin. (4), respectiv art. 10 alin. (2) lit.
b) și art. 12 alin. (2) lit. b) se realizează de către auditorii de securitate informatică ce
dețin atestat valabil eliberat de către DNCS pentru a audita rețele și sisteme
informatice ce deservesc servicii esențiale sau servicii digitale în sensul prezentei legi.

Anexa Legii 362/2018

• Sectoare de activitate și tipuri de entități

Transport

• a) transport aerian:

• - transportatori aerieni, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 4 din Regulamentul 
(CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 
privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002;

• -organe de administrare a aeroportului, astfel cum sunt definite la art. 4 din 
Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport, inclusiv 
aeroporturile principale enumerate în secțiunea 2 din anexa II la Regulamentul (UE) 
nr. 1.315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 
privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și 
de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, precum și entități care operează instalații 
auxiliare în cadrul aeroporturilor;

• -furnizori de servicii de navigație aeriană și de management a traficului aerian 
ATM/ANS), astfel cum sunt definiți la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (CE) nr. 
549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire 
a cadrului pentru crearea cerului unic European (regulament-cadru);
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H.G. nr. 645 din 21 august 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 
privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române

Articolul III

• Activităţile aferente atribuţiilor delegate în domeniul securităţii aviaţiei civile se 
realizează de către auditori de securitate ai aviaţiei civile certificaţi în condiţiile
legii.

ORDONANŢĂ nr. 17 din 24 august 2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei
civile

Articolul 5

• (1) Controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile se realizează prin activităţi
de monitorizare a conformităţii şi expertize. 

• […]

• (3) Auditul de securitate, inspecţia şi testul se execută de echipe formate din 
auditori de securitate a aviaţiei civile.



DNCS 
(Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică)

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1583 AL COMISIEI de 
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 de stabilire a 
măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune din domeniul 
securității aviației în ceea ce privește măsurile de securitate cibernetică

• (5) Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului (3) privind 
măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor 
informatice în Uniune (Directiva NIS) stabilește măsuri pentru atingerea unui 
nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în 
Uniune, în vederea îmbunătățirii funcționării pieței interne. Măsurile care decurg 
din Directiva NIS și din prezentul regulament trebuie să fie coordonate la nivel 
național pentru a evita lacunele și suprapunerea obligațiilor.

NOTĂ: Directiva NIS = Legea 362/2018 „Informații generale despre NIS” 
(https://cert.ro/pagini/informatii-generale-despre-nis)
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https://cert.ro/pagini/informatii-generale-despre-nis


Romatsa

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/373 AL COMISIEI din 1
martie 2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management
al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de
management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr.
1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 2016/1377, precum și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 677/2011

ATM/ANS.OR.D.010 Security management

• (d) Furnizorii de servicii de navigație aeriană și de management al fluxului de
trafic aerian și administratorul rețelei trebuie să ia măsurile necesare pentru a
preveni compromiterea rețelei și pentru a-și proteja sistemele, componentele
utilizate și datele împotriva amenințărilor informatice și a amenințărilor la
adresa securității cibernetice care pot duce la un act de intervenție ilicită în
furnizarea serviciilor acestora.
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