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Republica Moldova

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ

ORDIN Nr. OAAC15/2022
din 29.03.2022

cu privire la aprobarea Materialului de îndrumare
Structura programelor în domeniul securității

aeronautice ale agenților aeronautici (GM-ASP)

Publicat : 15.04.2022 în MONITORUL OFICIAL Nr. 106-114 art. 431 Data intrării în vigoare

În  temeiul  art.  7  alin.(3)  pct.1)  lit.d)  din  Codul  aerian  al  Republicii  Moldova
nr.301/2017  şi  pct.10  subpct.1)  lit.d.)  din  Regulamentul  cu  privire  la  organizarea  și
funcționarea Autorității Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr.133/2019, art. 4 alin. (4) lit. j), k) din Legea privind securitatea aeronautică
nr.192/2019, în sprijinul executării dispozițiilor Capitolului III pct. 36-62 și Capitolului XIII
Secțiunea 1 pct.553-556 din Programul național de securitate în domeniul aviației civile,
aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  124/2021,  a  normelor  corespunzătoare  privind
programele în  domeniul  securității  aeronautice ale  agenților  aeronautici  din Programul
național  de instruire și  certificare a  personalului  în  domeniul  securității  aviației  civile,
aprobat  prin  Ordinul  ministrului  infrastructurii  și  dezvoltării  regionale  nr.142/2021,  și
Programul național de control al calității în domeniul securității aviației civile, aprobat prin
Ordinul ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale nr.173/2021,

ORDON:

1.  Se  aprobă  ediția  01  a  Materialului  de  îndrumare  Structura  programelor  în
domeniul  securității  aeronautice ale  agenților  aeronautici  (GM-ASP),  conform anexei  la
prezentul ordin.

2. Autoritatea Aeronautică Civilă va pune la dispoziţia tuturor persoanelor interesate
anexa  la  prezentul  ordin  prin  publicarea  pe  pagina  web  oficială  www.caa.md,
compartimentul  „Cadrul  normativ/GM”.

3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

DIRECTOR INTERIMAR Vasile ȘARAMET

Nr. 15/GEN. Chişinău, 29 martie 2022.
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REGULI DE AMENDARE 

 
(1) Modificarea prevederilor GM se poate face numai prin amendament. 
 
(2) Amendamentul se aprobă prin Ordinul general al Directorului Autorității Aeronautice Civile. 
 
(3) După aprobarea amendamentului, publicarea Ordinului general în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova și intrarea în vigoare a amendamentului, deținătorul GM în cauză va 
înlocui paginile amendate.  

 
(4) Se emite o nouă ediție a GM dacă volumul modificărilor depășește 30% din conținutul 

acesteia. 
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CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE 

 
1.1 Scopul Materialului de îndrumare 
 
(1) Întru executarea prevederilor privind programele în domeniul securității aeronautice stabilite 

în documentele de referință, Autoritatea Aeronautică Civilă (în continuare AAC) a elaborat 
prezentul Material de îndrumare (în continuare GM-ASP), scopul căruia este de a asigura 
prezentarea uniformă a programelor în domeniul securității aeronautice prin specificarea 
structurii și cerințelor minime recomandate pentru operatorii aeronautici/entitățile 
aeronautice care aplică măsuri de securitate aeronautică (în continuare agenții aeronautici). 

(2) Având în vedere că structura programelor în domeniul securității aeronautice variază în 
funcție de cerințele informaționale la care trebuie să răspundă, AAC stabilește elementele 
cheie pe care trebuie să le dețină programele în domeniul securității aeronautice pentru o 
descriere detaliată a măsurilor și procedurilor de securitate aeronautică, instituite la nivel 
de operator aeronautic/entitate aeronautică. 

(3) Pentru toți agenții aeronautici care conform actelor normative în domeniu trebuie să aplice 
standarde de securitate aeronautică, se vor omogeniza prevederile aplicabile și se va 
impune o serie de componente obligatorii în programele în domeniul securității aeronautice. 
 

1.2 Documente de referință 
 

1) Anexa 17 „Securitatea aeronautică” la Convenția privind aviația civilă internațională; 
2) Declarația politică a Conferinței Europene a Aviației Civile - Doc. 30 – CEAC Part II 

”Security”; 
3) Documentul Organizației Aviației Civile Internaționale Doc.8973 Aviation Security 

Manual (restricted); 
4) Legea privind securitatea aeronautică nr.192/2019 (în continuare Legea nr. 192/2019); 
5) Programul național de securitate în domeniul aviației civile, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 124/2021 (în continuare PNSA); 
6) Programul național de instruire și certificare a personalului în domeniul securității 

aviației civile, aprobat prin Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
nr.142 din 12.10.2021(în continuare PNICSA); 

7) Programului național de control al calității în domeniul securității aviației civile, aprobat 
prin Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr.173 din 09.12.2021 
(în continuare PNCCSA). 

 
1.3 Domeniul de aplicare 

 
(1) Prezentul GM se aplică următorilor agenți aeronautici din Republica Moldova care conform 

cerințelor cadrului normativ în domeniu sunt obligați să elaboreze, să supună aprobării de 
către AAC, să aplice și să mențină programe în domeniul securității aeronautice: 
1) operatorilor aeroportuari; 
2) operatorilor aerieni naționali; 
3) furnizorului de servicii de navigație aeriană; 
4) furnizorului de servicii de deservire la sol; 
5) agenților abilitați; 
6) furnizorilor recunoscuți; 
7) altor entități aeronautice care aplică standarde de securitate aeronautică, ce 

funcționează în spațiile situate în interiorul sau în afara zonelor aparținând 
aeroporturilor și furnizează bunuri și/sau servicii aeroporturilor sau prin intermediul 
acestora, și/sau operatorilor aerieni. 
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(2) Prezentul GM este emis în sprijinul interpretării normelor corespunzătoare al Legii nr. 
192/2019, PNSA, PNICSA, PNCCSA și a normelor sale de aplicare, și ajută ilustrarea 
semnificației următoarelor cerințe privind: 
1) programele de securitate aeronautică (PSA) ale: 
 

 Legea nr. 192/2019 PNSA 

operatorilor 
aeroportuari 

art 13, art. 16 alin. (4), art. 23 alin. 
(7), art. 24 alin. (4), art. 31 alin. (2), 
art. 47 alin. (2)-(3), art. 58 alin. (1) 

pct. 17 subpct. 1),  
Capitolul III Secțiunea 1 (pct. 36-37) 

operatorilor aerieni 
naționali 

art 14 alin. (1)-(2), art. 23 alin. (7), 
art. 24 alin. (4), art. 31 alin. (2), art. 
38, art. 47 alin. (2)-(3), art. 58 alin. 
(1) 

pct. 24 subpct. 1),  
Capitolul III Secțiunea 2 (pct. 38-39) 

furnizorului de 
servicii de navigație 
aeriană 

art. 21 alin. (2), (5)-(6), art. 47 alin. 
(2)-(3), art. 51 alin. (4), art. 58 alin. 
(1) 

pct. 18 subpct. 1),  
Capitolul III Secțiunea 5 (pct. 44-45) 

furnizorului de 
servicii de 
deservire la sol 

art. 15, art. 47 alin. (2)-(3), art. 58 
alin. (1) 

pct. 19 / pct. 23,  
Capitolul III Secțiunea 6 (pct. 46-47) 

agenților abilitați art. 15, art. 47 alin. (2)-(3), art. 58 
alin. (1) 

pct. 19 / pct. 23,  
Capitolul III Secțiunea 3 (pct. 40-41) 

furnizorilor 
recunoscuți 

art. 15, art. 31 alin. (3), art. 47 alin. 
(2)-(3), art. 58 alin. (1) 

pct. 19 / pct. 23,  
Capitolul III Secțiunea 4 (pct. 42-43) 

altor entități 
aeronautice 

art. 15, art. 47 alin. (2)-(3), art. 58 
alin. (1) 

pct. 19 / pct. 23,  
Capitolul III Secțiunea 7 (pct. 48) 

 
2) programele de instruire a personalului în domeniul securității aeronautice (PISA) ale:  
       

 Legea nr. 192/2019 PNICSA 

operatorilor aeroportuari, 
operatorilor aerieni naționali cu excepția 
transportatorilor aerieni, 
furnizorului de servicii de navigație aeriană, 
altor entități aeronautice  

art. 48 alin. (5) pct. 4, 19, 23, 26, 
72, 75 

transportatorilor aerieni naționali  pct. 27-29 

centrelor de instruire a personalului în domeniul 
securității aeronautice 

pct. 155 subpct. 3) 

 
3) programele de securitate cibernetică (PSC) ale: 

 

 PNSA PNICSA 

tuturor entităților definite în PNSA Capitolul XIII Secțiunea 1 pct. 553-556 pct. 97 

 
4) programele de control intern al calității în domeniul securității aeronautice (PCICSA) 

ale: 
 

 Legea nr. 192/2019 PNCCSA 

operatorilor aeroportuari art 13 alin. (1)  pct. 2, 8 subpct. 1), 2),  
Anexa nr. 4 operatorilor aerieni naționali art 14 alin. (1)  

altor entități aeronautice art. 15 alin. (1)   
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1.4 Definiții și abrevieri 
 
(1) În sensul prezentului GM se aplică definițiile prevăzute în art. 3 al Legii nr.192/2019, pct. 6 

din PNSA, pct. 17 din PNICSA și pct. 3 din PNCCSA.  
De asemenea în sensul prezentului GM se aplică următoarea definiție: 
agent aeronautic – denumire comună pentru operatorii aeronautici/entitățile aeronautice 
care aplică măsuri de securitate aeronautică. 
 

(2) În prezentul GM se utilizează următoarele abrevieri: 
 

AAC Autoritatea Aeronautică Civilă 

CEAC Conferința Europeană a Aviației Civile 

FSNA  Furnizor de servicii de navigație aeriană 

GM-ASP  Material de îndrumare Structura programelor în domeniul securității 
aeronautice ale agenților aeronautici  

KC Furnizor recunoscut 

OACI Organizația Aviației Civile Internaționale 

PCICSA Programului de control intern al calității în domeniul securității aeronautice 

PISA  Programul de instruire în domeniul securității aeronautice 

PNCCSA Programului național de control al calității în domeniul securității aviației 
civile 

PNICSA Programul național de instruire și certificare a personalului în domeniul 
securității aviației civile 

PNSA Programul național de securitate în domeniul aviației civile  

PSA Program de securitate aeronautică 

PSC Program de securitate cibernetică 

RA Agent abilitat 

SIS Serviciu de Informații și Securitate 

UE Uniunea Europeană 
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CAPITOLUL 2. CERINȚE GENERALE FAȚĂ DE PROGRAMELE ÎN DOMENIUL 

SECURITĂȚII AERONAUTICE ALE AGENȚILOR AERONAUTICI 
 

2.1 Elaborarea programelor în domeniul securității aeronautice 
(1) Având în vedere că programele în domeniul securității aeronautice ale agentului aeronautic 

(în continuare programele) sunt documente obligatorii de referință în domeniul securității 
aeronautice, acestea trebuie să conțină toată informația necesară despre mijloacele, 
serviciile, echipamentele, procedurile, personal, organizare și management.  

(2) Programele trebuie să fie aprobate de către conducătorul agentului aeronautic. 
(3) Programele trebuie să fie revizuite și actualizate periodic, la necesitate, sau cel puțin o dată 

pe an. 
(4) Conținutul programelor trebuie tratat sistemic și unitar, și toate părțile acestora trebuie să 

fie compatibile în format și conținut. 
(5) Programele trebuie să aibă o formă ușor de utilizat, să fie astfel structurate încât să faciliteze 

procesele de elaborare, modificare, aprobare sau coordonare.  
(6) Structurarea, formatul și conținutul programelor trebuie să permită elaborarea acestora pe 

secțiuni, utilizând un standard de numerotare și denumire a secțiunilor, subsecțiunilor, 
precum și a paragrafelor, care trebuie să fie corelate cu prezentul GM. 

(7) Programele trebuie: 
1) să fie tipărite și disponibile în format electronic și să fie identificate prin număr de 

exemplare, ediție, actualizare sau revizie după caz;  
2) să descrie metoda acceptată de amendare și revizuire generală a programului, inclusiv 

metoda de amendare aplicabilă planșelor, diagramelor, hărților, etc; 
3) să cuprindă condițiile de amendare temporară și de urgență aduse programului, 

necesare în interesul securității, precum și o declarație referitoare la interzicerea 
amendamentelor scrise de mână, cu excepția situațiilor de urgență în interesul 
securității aeronautice;  

4) să cuprindă informații despre angajații agentului aeronautic, responsabili de elaborarea 
și coordonarea procesului de aprobare a amendamentului, precum și de înregistrarea 
și punerea în aplicare a acestuia; 

5) să aibă un sistem de înregistrare și de evidență a amendamentelor și reviziilor aplicate 
și a paginilor în vigoare;  

6) să conțină o descriere a sistemului de difuzare (distribuire) a programului, să cuprindă 
metodele prin care toți angajații - deținătorii programului, precum și entitățile interesate 
(implicate) sunt notificate de modificările aduse programului sau anexelor 
corespunzătoare; 

7) să cuprindă evidența distribuirii exemplarelor în vigoare. 
(8) Procedura scrisă sau documentată în program trebuie să specifice scopul și domeniul de 

aplicare al activității desfățurate; ceea ce trebuie de făcut și de către cine; când, unde și 
cum trebuie efectuată activitatea; ce materiale, echipamente și documente trebuie utilizate; 
cum trebuie controlată și înregistrată activitatea. 

(9) În funcție de complexitatea activităților efectuate, dacă informațiile prevăzute în 
proceduri/instrucțiuni sau în alte documente relevante utilizate de agentul aeronautic, nu 
pot fi incluse direct în conținutul programului, este obligatoriu de făcut referință la acestea 
și de anexat copia documentului respectiv la program. Astfel, programul poate să conțină 
părți din, sau să facă referire la alte documente, care sunt puse în permanență la dispoziția 
angajaților agentului aeronautic care au nevoie de informațiile respective pentru exercitarea 
atribuțiilor de serviciu cât și la dispoziția inspectorilor AAC. 

(10) Agenții aeronautici trebuie să se asigure că:  
1) responsabilitățile angajaților agentului aeronautic sunt descrise în mod clar (evident);  
2) sarcinile și activitățile care urmează să fie efectuate de angajații acestor agenți 

aeronautici sunt enumerate și însușite de aceștia, iar mijloacele și procedurile pentru a 
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exercita aceste sarcini și activități sunt descrise sau anexate, împreună cu detaliile 
necesare privind frecvențele, modul de exercitare și evidența executării acestora.  

(11) În cazul în care anumite responsabilități ale agentului aeronautic sunt atribuite altor entități 
implicate, programul trebuie să prevadă în mod clar identificarea acestora. 

(12) Dispozițiile prezentului punct sunt complementate cu prevederi specifice aplicabile fiecărui 
tip de program în domeniul securității aeronautice al agentului aeronautic în parte (PSA, 
PISA, PSC, PCICSA) stabilite în continuare în prezentul GM. În cazul în care prevederile 
specifice aplicabile programului în domeniul securității aeronautice concret stabilesc altceva 
decât cele stipulate în prezentul punct se aplică prevederile speciale corespunzătoare. 

 
2.2 Aprobarea de către AAC, coordonarea cu SIS, revizuirea și accesul la programe 
(1) Dat fiind PNSA, PNICSA și PNCCSA nu conțin prevederi de procedură speciale pentru 

aprobarea, revizuirea și accesul la PISA, PCICSA și PSC, acestor programe se aplică 
prevederile PNSA referitoare la programele/procedurile de securitate specificate în 
continuare în prezentul punct. 

(2) Aprobarea inițială, a ediției sau reviziei noi al programelor de către AAC se efectuează după 
dispozițiile Titlului I, Capitolului III, Secțiunii a 9-a, pct. 53-59 al PNSA. 

(3) În orice moment, când se constată că programul/procedurile sau părți din program/proceduri 
de securitate nu corespund situației reale, modificarea programului are loc conform 
procedurii descrise în Titlul I, Capitolul III, Secțiunea a 10-a, pct. 60-62 al PNSA.  

(4) După aprobarea de către AAC a PSA agentului aeronautic, dacă este aplicabil, capitolele 
(punctele) din PSA legate de acțiunile de răspuns la actele de intervenţie ilicită, inclusiv 
planul de reglementare a situaţiilor excepţionale legate de actele de intervenţie ilicită la care 
se face referință în PSA, se coordonează cu SIS. 

(5) Accesul la programe are loc în conformitate cu prevedererile Titlului I, Capitolului I, Secțiunii 
a 4-a, pct. 8-13 al PNSA. 
 

  



 
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ  GM-ASP 

 

 

 
Ediția 01 10 Martie 2022 

  

 
CAPITOLUL 3. STRUCTURA PSA 

 
3.1 Dispoziții comune 
Fiecare PSA conține: 
(1) Foaia de titlu după modelul indicat: 

 

                                                                                                                Aprobat 
 

                      ____________________________________ 
                                                                                                                                                                                         funcția/numele, prenumele conducătorului  

agentului aeronautic 

                                                                                                                                                      
________________________________                                                                                                                       

semnătura 
 

                                                                                                                                        ”_____” ________________________202_ 
                                                                                                                                                                data aprobării 

                                                                                                   L.Ș 

 

 
 
 

[inserați denumirea completă a agentului aeronautic,  
astfel cum apare în actele constitutive] 

 

Program de securitate aeronautică 
 
 

Ediția - XX  Revizia-XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborat: 
 
__________________________________________ 
funcția/numele, prenumele persoanei care a elaborat   
 
 

_____________________ 

             semnătura 
 
”_____” ______________________202_ 
               data aprobării 

Coordonat: 
 
____________________________________________ 
funcția/numele, prenumele conducătorului subdiviziunii  
responsabile de securitatea aeronautică 
 

______________________ 

             semnătura 

 
”_____” ______________________202_ 
               data aprobării 
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(2) Cuprinsul PSA  

Cuprinsul include un index cu compartimentele PSA și cu numărul paginilor la care se regăsesc 
acestea, după ex.: 
 

CUPRINS 

 Pag. 

Lista de control al paginilor   

Reguli de amendare   

Indexul amendamentelor    

Lista de distribuire    

CAPITOLUL 0.  INTRODUCERE   

0.1   

0.2   

Etc.   

CAPITOLUL 1.   

1.1   

1.2   

Etc.   

ANEXE   

 
(3) Lista de control al paginilor pe capitole, după ex.: 

 

Pagina Ediția 
Revizia/ 
amend. 

Data Pagina Ediția 
Revizia/ 
amend. 

Data 

Cuprins, Lista de control al paginilor, Reguli de amendare, Registrul amendamentelor  

1 01 00 Februarie 2022 5 01 00 Februarie 2022 

2 01 00 Februarie 2022 6 01 00 Februarie 2022 

        

Capitolul 0 

9 01 00 Februarie 2022 11 01 00 Februarie 2022 

10 01 00 Februarie 2022     

Capitolul 1 

12 01 00 Februarie 2022 13 01 00 Februarie 2022 

Anexa 1 

25 01 00 Februarie 2022     

Anexa 2 

26 01 00 Februarie 2022 30 01 00 Februarie 2022 

        

 
(4) Reguli de amendare a programului, care conțin inclusiv cele prevăzute la pct. 2.1 alin. (7) 

subpctele 2)-4) al prezentului GM. 
 

(5) Indexul amendamentelor, după cum urmează: 
 

INDEXUL AMENDAMENTELOR 

Numărul 
reviziei/amendamentului 

Lista paginilor 
revizuite 

Data 
 

Persoana care a revizuit 
(nume/semnătura) 
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(6) Lista de distribuire a PSA, după cum urmează: 

 
LISTA DE DISTRUIBUIRE A PROGRAMULUI 

Deținătorul Numărul copiei  
 

Versiune 
 

   

   

   

 
3.2 Conținutul PSA. Compartimente cu structură identică 
 
(1) Capitolele 0, 1 și 2 sunt părți obligatorii a fiecărui PSA și au aceiași structură indiferent de 

domeniul de activitate al agentului aeronautic. Totodată conținutul acestor compartimente 
ale PSA depinde de specificul activității agentului aeronautic. 
 

(2) Capitolul 0 Introducere este compartimentat în felul următor: 
 

0. Introducere 

0.1 Obiectivul 

0.2 Scopul și aplicabilitatea 

0.3 Responsabilități 

0.4 Evaluarea și revizuirea Programului de securitate 

0.5 Modalitatea de distribuire a prevederilor programului 

0.6 Definiții și abrevieri 

 
(3) Capitolul 1 Organizații și angajamente internaționale are următoarea structură: 

 

1. Organizații și angajamente internaționale 

1.1 Structura și rolurile OACI și CEAC 

1.2 Scopul diferitor convenții internaționale, Anexei 17 OACI, Doc. 30 CEAC și a 
regulamentelor UE 

 
(4) Capitolul 2 Organizații și angajamente naționale are o structură identică pentru toți 

agenții aeronautici, cu excepția operatorilor aerieni, după cum urmează:  
 

2. Organizații și angajamente naționale 

2.1 Autorități competente, atribuții și responsabilități la nivel național 

2.2 Acte normative naționale în domeniu securității aeronautice 

 
(5) Capitolul 2 Organizații și angajamente naționale al PSA al operatorilor aerieni are 

următoarea structură: 
 

2. Organizații și angajamente naționale 

2.1 Autorități competente din statul de înmatriculare 

2.2 Autorități competente din statele de operare 

2.3 Programele Naționale de securitate aeronautică ale statelor de operare 

 
3.3 Conținutul specific al PSA  
Începând cu Capitolul 3 structura PSA depinde de genul de activitate al agentului aeronautic. 
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3.3.1 PSA al operatorului aeroportuar 
(1) Structura PSA al operatorului aeroportuar include Capitolul 0, Capitolul 1 și Capitolul 2 

descrise supra (pct. 3.2 (1)-(4) din prezentul GM) și în continuare: 
 

3. Sistemul aeroportuar de securitate  

3.1 Politica de securitate aeronautică a aeroportului 

3.2 Organizarea sistemului de securitate al aeroportului 

3.3 Comisia aeroportuară pentru securitatea aeronautică 

3.3.1 Termeni de referință 

3.3.2 Componența Comisiei 

4. Caracteristica generală a aeroportului și a facilităților 

4.1 Infrastructura aeroportului din punct de vedere a securității aeronautice 

4.2  Zona non-restricționată 

4.3 Zonele de securitate cu acces restricționat 

4.4 Părți critice ale zonelor de securitate cu acces restricționat 

5. Măsuri preventive și proceduri de securitate 

5.1 Controlul accesului 

5.1.1 Accesul în zona de operațiuni aeriene 

5.1.2 Accesul în zona de securitate cu acces restricționat  

5.1.3 Cerințe privind legitimații de aeroport și legitimații de membru de echipaj 

5.1.4 Cerințe privind permisele de acces pentru vehicule 

5.1.5 Accesul cu însoțire  

5.1.6 Verificarea de securitate (background check)  

5.2 Controlul de securitate al persoanelor altele decât pasagerii și al articolelor 
transportate  

5.2.1 Controlul de securitate al persoanelor altele decât pasagerii și și articolele 
transportate  

5.2.2  Metode de control de securitate  

5.2.3 Amplasarea punctelor de control de securitate  

5.2.4 Echipamente utilizate pentru controlul de securitate 

5.2.5 Operatorii de control securitate 

5.2.6 Articole interzise 

5.2.6.1 Exceptări privind transportarea articolelor interzise 

5.3 Examinarea vehiculelor 

5.3.1 Vehicule care intră în părți critice  

5.3.2 Vehicule care intră în zone de securitate cu acces restricționat, altele decât părțile 
critice 

5.3.3 Metode de examinare  

5.3.4 Exceptări privind examinarea vehiculelor  

5.4 Supravegherea, patrularea și alte controale fizice 

5.4.1 Protecția perimetrului aeroportuar   

5.4.2 Măsuri de supraveghere și patrulare 

5.4.3 Iluminarea 

5.4.4 Măsuri de securitate pentru aeronave și mijloacele de navigație aeriană 

5.5 Pasagerii și bagajele de mână, inclusiv pasagerii și bagajele de mînă în transfer 
și tranzit   

5.5.1 Control de securitate al pasagerilor  

5.5.2 Metode de control de securitate al pasagerilor  

5.5.3 Control de securitate al bagajelor de mână  

5.5.4 Metode de control de securitate al bagajelor de mână  

5.5.5 Lichide, aerosoli și geluri (LAGs) 

5.5.6 Articole interzise și informarea pasagerilor 
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5.5.7 Amplasarea punctelor de control de securitate  

5.5.8 Echipamente utilizate pentru controlul de securitate 

5.5.9 Protecția pasagerilor și bagajelor de mâna 

5.5.10 Controlul circulației și separarea fluxurilor de pasageri 

5.5.11 Controlul de securitate pentru pasageri cu necesități speciale  

5.5.12   Controlul de securitate pentru pasageri potențial perturbatori 

5.5.13  Controlul de securitate al persoanelor cu statut special  

5.5.14 Exceptări de la controlul de securitate 

5.5.15  Operatorii de control de securitate 

5.6 Bagajele de cală 

5.6.1 Controlul de securitate al bagajelor de cală  

5.6.2 Metode de control de securitate  

5.6.3 Categorii speciale de bagaje și valizele diplomatice 

5.6.4 Protecția bagajelor de cală 

5.6.5 Concordanța dintre bagajele de cală și pasageri 

5.6.6 Echipamente utilizate pentru controlul de securitate 

5.6.7 Amplasarea punctelor de control de securitate  

5.6.8 Operatorii de control securitate 

5.6.9 Articole interzise și informarea pasagerilor  

5.6.10 Transportul autorizat al armelor 

5.7 Mărfurile și poștă 

5.7.1 Controlul de securitate al mărfurilor și poștei 

5.7.2 Metode de control de securitate  

5.7.4 Protecția mărfurilor și poștei 

5.7.5 Măsuri de securitate pentru mărfuri și poștă cu risc sporit (HRCM) 

5.7.6 Amplasarea punctelor de control de securitate  

5.7.7 Echipamente utilizate pentru controlul de securitate 

5.7.8 Operatorii de control de securitate 

5.7.9 Articole interzise 

5.8 Provizii de bord  

5.8.1 Controlul de securitate al proviziilor de bord și de catering 

5.8.2 Metode control de securitate  

5.8.3 Protecția proviziilor de bord 

5.8.4 Echipamente utilizate pentru controlul de securitate 

5.8.5 Amplasarea punctelor de control de securitate 

5.8.6 Mărfuri destinate vânzării la bordul aeronavei 

5.8.7 Operatorii de control securitate 

5.9 Provizii de aeroport  

5.9.1 Controlul de securitate al proviziilor de aeroport 

5.9.2 Metode de control de securitate  

5.9.3 Protecția proviziilor de aeroport 

5.9.4 Amplasarea punctelor de control de securitate  

5.9.5 Echipamente utilizate pentru controlul de securitate 

5.9.6 Operatorii de control de securitate 

6. Măsuri suplimentare de securitate în cazul ridicării nivelului de amenințare 

6.1 Măsuri suplimentare de securitate pe aeroport 

6.2 Măsuri de securitate pentru zborurile cu risc sporit 

7. Managementul acțiunilor de răspuns la actele de intervenție ilicită  

7.1 Măsuri în cazul recepționării informației privind intenția de a comite un act de 
intervenție ilicită  
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7.2 Planificarea, organizarea și conducerea acțiunilor de răspuns la actele de 
intervenție ilicită 

7.3 Raportarea incidentelor 

 
(2) Pentru aeroporturile/aerodromurile care beneficiază de derogări de la standardele de bază 

în conformitate cu PNSA, conținutul PSA va fi elaborat în conformitate cu aceste derogări. 
 

3.3.2 PSA al operatorului aerian 
Structura PSA al operatorului aerian include Capitolul 0, Capitolul 1 și Capitolul 2 descrise supra 
(pct. 3.2 (1)-(3), (5) din prezentul GM) și în continuare: 
 

3. Politica de securitate și organizarea sistemului de securitate a operatorului 
aerian 

3.1 Politica de securitate a operatorului aerian 

3.2 Responsabilitățile operatorului aerian privind securitatea aeronautică 

3.3 Informare și comunicare 

3.4 Descrierea genurilor de activitate ale operatorului aerian 

4. Securitatea aeronavelor 

4.1 Scopul măsurilor de securitate 

4.2  Controlul accesului și protecția cabinei de pilotaj  

4.3  Protecția aeronavelor 

4.4 Măsuri de protecție în timpul operațiunilor de curățenie 

4.5 Examinarea de securitate a aeronavei 

4.6 Masuri adiționale de securitate în caz de amenințare la sol și în zbor 

4.7 Zboruri cu risc sporit (high risk flights) (dacă este aplicabil) 

5. Securitatea pasagerilor și bagajelor de mână 

5.1 Controlul de securitate al pasagerilor 

5.1.1  Metode de control de securitate al pasagerilor inclusiv celor în tranzit și transfer 

5.1.2  Controlul circulației și separarea fluxurilor de pasageri 

5.1.3  Controlul de securitate al membrilor de echipaj și bagajelor acestora  

5.1.4  Pasagerii cu necesități speciale  

5.1.5  Pasagerii potențial perturbatori 

5.1.6  Controlul de securitate al persoanelor cu statut special 

5.1.7 Exceptări de la controlul de securitate 

5.1.8  Amplasarea punctelor de control de securitate 

5.1.9  Echipamente utilizate pentru controlul de securitate 

5.1.10  Operatorii de control de securitate 

5.2  Controlul de securitate al bagajelor de mână, inclusiv celor în transfer și 
tranzit 

5.2.1 Control de securitate  

5.2.2 Metode de control de securitate 

5.2.3 Amplasarea punctelor de control de securitate 

5.2.4 Echipamente utilizate pentru controlul de securitate 

5.2.5 Lichide, aerosoli și geluri (LAGs) 

5.2.6 Protecția pasagerilor și bagajelor de mâna 

5.2.7 Categorii speciale de bagaje și valizele diplomatice 

5.2.8 Măsuri aplicabile pasagerilor sau bagajelor de mână suspecte 

5.2.9 Politica operatorului aerian față de pasagerii nedisciplinați 

5.2.9.1 Proceduri la sol 

5.2.9.2 Proceduri în timpul zborului 

5.2.9.3 Proceduri de raportare 

5.2.10 Operatorii de control de securitate 
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6.  Securitatea bagajelor de cală inclusiv cele în transfer și tranzit 

6.1  Controlul de securitate al bagajelor de cală 

6.2  Metode de control de securitate  

6.3  Echipamente utilizate pentru controlul de securitate 

6.4  Amplasarea punctelor de control de securitate  

6.5  Operatorii de control securitate 

6.6  Concordanța dintre bagajele de cală și pasageri 

6.7  Protecția bagajelor de cală 

6.8  Măsuri aplicabile bagajelor suspecte 

6.9  Transportarea bagajelor neînsoțite  

6.10  Transportul autorizat al armelor 

7.  Securitatea proviziilor de bord și de catering 

7.1  Controlul de securitate  

7.2  Metode de control de securitate  

7.3  Protecția proviziilor de bord și de catering  

7.4 Mărfuri destinate vânzării la bordul aeronavei 

7.5 Echipamente utilizate pentru controlul de securitate 

7.6 Amplasarea punctelor de control de securitate 

7.7  Operatorii de control de securitate 

8. Securitatea mărfurilor și poștei 

8.1  Controlul de securitate al mărfurilor și poștei 

8.2 Metode de control de securitate  

8.3 Proceduri de acceptare pentru transportare 

8.4 Protecția mărfurilor și poștei 

8.5 Măsuri de securitate pentru mărfuri și poștă cu risc sporit (HRCM) 

8.6 Amplasarea punctelor de control de securitate  

8.7 Echipamente utilizate pentru controlul de securitate 

8.8 Operatorii de control de securitate 

8.9 Articole interzise 

9. Planificarea pentru situații de criză la sol sau în zbor 

9.1 Deturnarea aeronavelor 

9.2 Amenințarea cu bombă 

9.3 Depistarea obiectelor suspecte sau interzise 

9.4 Masuri sporite de securitate ca răspuns la ridicarea nivelului de amenințare 

10. Raportarea incidentelor 

10.1 Procedurile de raportare a incidentelor de securitate 

11. Proceduri locale (dacă este aplicabil) 

 
3.3.3 PSA al agentului abilitat (RA) 
Structura PSA al agentului abilitat (RA) include Capitolul 0, Capitolul 1 și Capitolul 2 descrise 
supra (pct. 3.2 (1)-(4) din prezentul GM) și în continuare: 
 

3. Politica de securitate a agentului abilitat 

3.1 Politica de securitate 

3.2 Responsabilități de securitate aeronautică și protecție a lanțului de aprovizionare 

3.3 Persoana responsabilă de securitate aeronautică, legătură operativă non-stop 

3.4 Procedura de transmitere, informare și verificare a documentației 

3.5 Descrierea genului de activitate 

3.6 Procedura de desemnare a furnizorilor cunoscuți (dacă este aplicabil) 

4. Măsuri de securitate în aeroport și a facilităților 

4.1 Măsuri și proceduri fizice de securitate, în scopul protecției obiectelor și mijloacelor 
utilizate de către agentul abilitat (inclusiv mijloace de detectare și supraveghere) 
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4.2 Proceduri de control al accesului pentru protejarea mărfurilor și poștei 

4.3 Programe de deservire tehnică, testare și înlăturare a neajunsurilor 

4.4 Coordonarea activităților cu organele abilitate 

4.5 Operatorii controlului de securitate 

4.6 Păstrarea securizată a sigiliilor, lacătelor și cheilor 

5. Măsuri de securitate pentru mărfuri și poștă 

5.1 Schema și criteriile de activitate a RA (inclusiv primirea, prelucrarea și transportarea 
mărfurilor) 

5.2 Schema și criteriile de activitate a furnizorului recunoscut (KC) (inclusiv primirea, 
prelucrarea și transportarea mărfurilor) 

5.3 Scopul măsurilor aplicate în timpul acceptării, prelucrării (inclusiv controlul de 
securitate), depozitării și transportării 

5.3.1 Proceduri de acceptare 

5.3.2 Măsuri pentru mărfurile nesecurizate 

5.3.3 Lista exceptărilor de la controlul de securitate și controlul manual 

5.3.4 Măsuri pentru categorii speciale de mărfuri  

5.3.5 Măsuri de securitate pentru mărfurile cu risc sporit 

5.3.6 Manipularea mărfurilor și poștei suspecte 

5.4 Protecția mărfurilor și poștei de accesul neautorizat 

5.4.1 Descrierea spațiilor utilizate pentru primirea și depozitarea mărfurilor și poștei 

5.4.2 Măsuri de control al accesului 

5.4.3 Măsuri de păstrare și protecție 

5.5 Verificarea documentației, evidența și securitatea informaților 

5.5.1 Declarație de securitate și alte informații de securitate, referitoare la loturi 

5.5.2 Măsuri pentru controlul documentației, proceduri de păstrare și evidență 

5.5.3 Măsuri de control al accesului la documentație, înregistrări și date pentru protejarea 
împotriva utilizării neautorizate și de introducere a modificărilor 

6. Controlul de securitate a mărfurilor 

6.1 Standardul de control securitate pentru toate tipurile de marfă și poștă, inclusiv 
mărfurile cu risc sporit 

6.2 Amplasarea punctelor de control de securitate 

6.3 Lista echipamentelor utilizate la controlul de securitate, standarde de performanță, 
calibrarea și metodele de operare (inclusiv cea mai potrivită metodă în dependență 
de natura lotului) 

6.4 Operatorii de control de securitate 

6.5 Lista exceptărilor de la controlul de securitate și controlul manual 

6.6 Proceduri de gestionare a loturilor, exceptate de la controlul de securitate 

6.7 Măsuri alternative de securitate pentru mărfuri și poștă 

6.8 Acțiuni în cazul declanșării alarmei 

6.9 Programe de testare și întreținere tehnică a echipamentelor de control de securitate 

7. Transportarea 

7.1 Măsuri pentru a se asigura că loturile de marfă și poștă sunt sigure la sosirea lor din 
spațiile agenților abilitați și furnizorilor cunoscuți 

7.2 Proceduri de verificare a compartimentului de încărcare (înainte de încărcare) 

7.3 Măsuri de securitate aplicate vehiculelor în timpul transportării 

7.4 Proceduri de urmărire a vehiculelor și a loturilor în timpul transportării 

7.5 Procedurile de validare a transportărilor 

7.6 Măsuri pentru a se asigura că transportările nu sunt încredințate unei părți terțe 
neautorizate 

7.7 Verificarea identității conducătorilor auto care colectează și transportă mărfurile 
aeriene și poșta 

8. Planificarea acțiunilor pentru situații de criză 
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8.1 Planificarea și acțiunile de răspuns în cazul situațiilor de criză 

8.1.1 Amenințări cu bombă 

8.1.2 Depistarea articolelor suspicioase sau periculoase pentru transportare 

8.1.3 Ieșirea din funcțiune a echipamentului de securitate și a echipamentului de tehnologii 
informaționale 

8.1.4 Proceduri în cazul nivelului ridicat de amenințare și măsurile sporite de securitate 

8.1.5 Zborurile cu risc sporit 

8.2 Raportarea incidentelor și acțiunile ulterioare 

8.2.1 Proceduri de raportare a incidentelor 

8.2.2 Proceduri de investigare a incidentelor 

8.2.3 Acțiuni ulterioare și planurile măsurilor de remediere 

9. Recrutarea personalului 

9.1  Criteriile de recrutare (pe categorii de personal) 

9.2 Verificarea antecedentelor (background check) 

10. Instruirea personalului 

10.1 Instruirea inițială și periodică a personalului după categorii 

11. Controlul intern al calității 

11.1 Proceduri pentru monitorizare a implementării măsurilor de securitate și de control al 
calității (în conformitate cu PNCCSA) 

11.2 Resurse pentru efectuarea activităților de control al calității 

12. Anexe  

12.1 Organigrama 

12.2 Planul facilităților 

12.3 Lista persoanelor cu acces la facilități 

12.4 Lista titularilor de chei 

12.5 Fișele de evidență a instruirii personalului 

12.6 Contacte utile 

 
3.3.4 PSA al furnizorului recunoscut (KS) 
Structura PSA al furnizorului recunoscut (KS) include Capitolul 0, Capitolul 1 și Capitolul 2 
descrise supra (pct. 3.2 (1)-(4) din prezentul GM) și în continuare: 
 

3. Politica de securitate a furnizorului recunoscut 

3.1 Scopul și domeniul de aplicare 

3.2 Responsabilități de punere în aplicare a programului de securitate a furnizorului 
recunoscut, revizuire și actualizare periodică 

4. Securitatea proviziilor de bord/alimente (dacă este aplicabil) 

4.1 Prevederi generale 

4.2 Controlul de securitate a proviziilor de bord/alimente 

4.3 Articole interzise 

4.4 Protecția proviziilor de bord/alimentelor împotriva intervențiilor neautorizate 

4.4.1 Proceduri în cazul compromiterii integrității 

4.5 Protecția facilităților și controlul accesului 

4.6 Acceptarea, stocarea, prelucrarea proviziilor de bord/alimentelor 

4.7 Livrarea și securitatea vehiculelor 

5. Securitatea proviziilor de aeroport (dacă este aplicabil) 

5.1 Prevederi generale 

5.2 Controlul de securitate a proviziilor de aeroport 

5.3 Articole interzise 

5.4 Protecția proviziilor de aeroport împotriva intervențiilor neautorizate 

5.4.1 Proceduri în cazul compromiterii integrității 

5.5 Protecția facilităților și controlul accesului 
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5.6 Acceptarea, stocarea, prelucrarea proviziilor de aeroport 

5.7 Livrarea și securitatea vehiculelor 

6. Recrutarea personalului 

6.1 Criteriile de recrutare (pe categorii de personal) 

6.2 Verificarea antecedentelor (background check) 

7. Instruirea personalului 

7.1 Instruirea inițială și periodică a personalului după categorii 

8. Controlul intern al calității 

8.1 Proceduri pentru monitorizare a implementării măsurilor de securitate și de control 
intern al calității (în conformitate cu PNCCSA) 

8.2 Resurse pentru efectuarea activităților de control al calității 

9. Raportarea evenimentelor aeronautice 

9.1 Procedura de raportare și păstrare a înregistrărilor 

 
3.3.5 PSA al furnizorului de servicii de deservire la sol 
Structura PSA al furnizorului de servicii de deservire la sol include Capitolul 0, Capitolul 1 și 
Capitolul 2 descrise supra (pct. 3.2 (1)-(4) din prezentul GM) și în continuare: 
 

3. Sistemul de securitate a furnizorului de deservire la sol 

3.1 Politica de securitate al furnizorului de servicii de deservire la sol 

3.2 Scopul și descrierea genului de activitate 

3.3 Responsabilități privind asigurarea securității aeronautice 

4. Măsuri preventive și proceduri de securitate 

4.1 Prevederi generale 

4.2 Securitatea aeronavei (dacă este aplicabil) 

4.2.1 Controlul accesului în zona de securitate cu acces restricționat 

4.3 Controlul de securitate al persoanelor altele decât pasagerii, a lucrurilor transportate 
și a vehiculelor 

4.3.1 Prevederi referitoare la manipularea articolelor interzise 

4.4 Concordanța dintre bagajele de cală și pasageri (dacă este aplicabil) 

4.4.1 Prevederi generale 

4.4.2 Măsuri de securitate la ghișeele de înregistrare și îmbarcare 

4.4.3 Chestionarea pasagerilor 

4.4.4 Procesarea bagajelor de mâna în cazurile de ieșire din funcțiune al echipamentului 
de control de securitate 

4.5 Măsuri de securitate pentru pasageri și bagajele de cală, inclusiv bagajele în transfer 
și tranzit (dacă este aplicabil) 

4.5.1 Prevederi generale 

4.5.2 Protecția bagajelor de cală 

4.5.4 Bagaje de cală nereclamate și rătăcite 

4.5.5 Procesarea bagajelor de cală în cazul ieșirii din funcțiune a echipamentului de control 
de securitate 

4.6 Măsuri de securitate în timpul procesării armelor și munițiilor (dacă este aplicabil) 

4.6.1 Procesarea armelor și munițiilor transportate în cabina de pasageri 

4.6.2 Procesarea armelor și munițiilor transportate în cala aeronavei 

4.7 Măsuri de securitate pentru mărfuri și trimiteri poștale (dacă este aplicabil) 

4.7.1 Proceduri de acceptare pentru transportare  

4.7.2 Transportarea spre aeronavă  

5. Securitatea proviziilor de bord (dacă este aplicabil) 

5.1 Prevederi generale 

5.2 Controlul de securitate a proviziilor de bord 

5.3 Articole interzise 
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5.4 Protecția proviziilor de bord 

5.5 Protecția facilităților și controlul accesului 

5.6 Livrarea și securitatea vehiculelor 

6. Evaluarea nivelului de amenințare și managementul riscurilor 

6.1 Prevederi generale 

6.2 Recepționarea și raportarea informațiilor referitoare la amenințare 

7. Acțiuni de răspuns la actele de intervenție ilicită (dacă este aplicabil) 

7.1 Prevederi generale 

7.2 Acțiuni de răspuns la amenințare cu bombă la sol 

7.3 Acțiuni de răspuns la depistarea dispozitivelor explozive suspecte 

 
3.3.6 PSA al furnizorului de servicii de navigație aeriană (FSNA) 
Structura PSA al furnizorului de servicii de navigație aeriană (FSNA) include Capitolul 0, Capitolul 
1 și Capitolul 2 descrise supra (pct. 3.2 (1)-(4) din prezentul GM) și în continuare: 
 

3. Sistemul de management al securității (SeMS) al FSNA 

3.1 Politica FSNA în domeniul managementului securității 

3.1.1 Prevederi generale 

3.1.2 Obiectivele 

3.1.3 Structura subdiviziunii de asigurare a securității aeronautice 

3.1.4 Responsabilități de punere în aplicare a programului de securitate al FSNA, revizuire 
și actualizare periodică 

3.1.5 Informare și comunicare 

3.1.5.1 Furnizarea și protejarea informațiilor sensibile de securitate 

3.1.5.2 Protejarea mijloacelor de comunicare 

3.2 Securitatea personalului propriu 

3.2.1 Verificarea antecedentelor 

3.2.2 Instruirea personalului 

3.3 Evaluarea amenințărilor și managementul riscurilor 

3.3.1 Proceduri de evaluare și responsabilități 

3.4 Măsuri de protecție a facilităților, sistemelor și infrastructurilor proprii 

3.4.1 Responsabilități 

3.4.2 Zonele de acces 

3.4.3 Controlul accesului 

3.4.4 Sistemul de permise pentru facilități, sisteme, infrastructuri 

3.4.5 Protecția fizică a infrastructurii și căilor de acces 

3.4.6 Controlul de securitate la intrarea în facilitățile FSNA (dacă este aplicabil) 

3.4.7 Controlul de securitate a personalului (dacă este aplicabil) 

3.4.8 Controlul de securitate pentru vehicule (dacă este aplicabil) 

4. Protecția împotriva amenințărilor cibernetice a sistemelor informatice critice 
de aviație 

4.1 Prevederi generale 

4.2 Programul de securitate cibernetică 

5. Planul de reglementare a situațiilor excepționale legate de actele de intervenție 
ilicită 

5.1 Prevederi generale 

5.2 Managementul acțiunilor de răspuns la actele de intervenție ilicită 

5.2.1 Capturarea ilicită a aeronavei 

5.2.2 Luarea de ostatici la bordul aeronavei, pe aerodrom și/sau în aeroport și/sau facilități 
FSNA 

5.2.3 Pătrunderea cu forță la bordul aeronavei, pe aerodrom și/sau în aeroport ori în locul 
amplasării mijloacelor și serviciilor de navigație aeriană 
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5.2.4 Plasarea, în scopuri criminale, la bordul aeronavei, pe aerodrom și/sau în 
aeroport/facilități FSNA a articolelor interzise 

5.3 Acțiuni în cazul recepționării unui apel telefonic de amenințare cu bombă 

5.4 Măsuri sporite de securitate aeronautică 

6. Raportarea evenimentelor aeronautice 

6.1 Procedura de raportare și păstrare a înregistrărilor 

7. Anexe 

 
3.3.7 PSA al altor entități 
Structura PSA al altor entități include Capitolul 0, Capitolul 1 și Capitolul 2 descrise supra (pct. 
3.2 (1)-(4) din prezentul GM) și în continuare: 
 

3. Sistemul de securitate al entității aeronautice 

3.1 Prevederi generale 

3.2 Politica de securitate aeronautică a entității 

3.3 Sistemul de securitate al entității și responsabilități de punere în aplicare a 
programului de securitate 

4. Măsuri și proceduri de securitate aplicate de operatorul aeroportuar al 
aerodromului/aeroportului pe care activează (dacă este aplicabil) 

4.1 Prevederi generale 

4.2 Descrierea măsurilor și procedurilor de securitate al operatorului aeroportuar și 
concordanța cu programul de securitate al entității 

5. Măsuri de securitate aplicate de operatorul aerian pe care îl deservește (dacă 
este aplicabil) 

5.1 Prevederi generale 

5.2 Descrierea măsurilor și procedurilor de securitate al operatorului aerian și 
concordanța cu programul de securitate al entității 

6. Măsurile de securitate ale entității aeronautice pentru care prestează servicii 
și/sau bunuri (dacă este aplicabil) 

6.1 Prevederi generale 

6.2 Descrierea măsurilor și procedurilor de securitate ale entității aeronautice pentru care 
prestează servicii și/sau bunuri și concordanța cu programul de securitate al entității 

7. Proviziile entității (dacă este aplicabil) 

7.1 Prevederi generale 

7.2 Standarde de control de securitate al proviziilor 

7.3 Protecția proviziilor 

7.4 Securitatea proviziilor în timpul transportării și a mijloacelor de transport 

8. Raportarea incidentelor 

8.1 Procedura de raportare a incidentelor 

 
 
  



 
AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ  GM-ASP 

 

 

 
Ediția 01 22 Martie 2022 

  

 
CAPITOLUL 4. STRUCTURA PISA 

 
4.1  Programul de instruire în domeniul securității aeronautice (PISA) 
(1) Având în vedere că PISA al agentului aeronautic este document obligatoriu de referință în 

domeniul recrutării și instruirii personalului propriu în domeniul securității aeronautice, 
acesta trebuie să descrie procesul de recrutare și instruire a personalului care este implicat 
în activități de asigurare a securității aeronautice și, pentru persoanele, altele decât 
pasagerii, care solicită accesul în zonele de securitate cu acces restricționat. Totodată, 
agentul aeronautic trebuie să stabilească criteriile de recrutare și cerințele de instruire 
pentru personalul entității, și să descrie obiectivele, durata minimă, frecvența și conținutul 
formelor de instruire.  

(2) În cazul în care anumite responsabilități de instruire ale agentului aeronautic sunt atribuite 
altor entități, PISA trebuie să prevadă în mod clar identificarea acestora. 

(3) Fiecare PISA conține foaia de titlu, Cuprinsul, Lista de control al paginilor, Reguli de 
amendare, Indexul amendamentelor și Lista de distribuire a Programului perfectate după 
modelele (exemplele) indicate în pct. 3.1 al prezentului GM în care cuvintele ”Program de 
securitate aeronautică” se înlocuiesc cu cuvintele ”Program de instruire în domeniul 
securității aeronautice”. 

 
4.2 Conținutul PISA  
(1) Toate capitolele sunt părți obligatorii a fiecărui PISA și au aceiași structură indiferent de 

domeniul de activitate al agentului aeronautic. Totodată conținutul PISA depinde de 
specificul activității agentului aeronautic. 
 

(2) Structura PISA include următoarele capitole, compartimentate în felul următor: 
 

0. Introducere 

0.1 Obiectivul 

0.2 Scopul și aplicabilitatea 

0.3 Responsabilități 

0.4 Evaluarea și revizuirea Programului de instruire în securitate aeronautică 

0.5 Definiții și abrevieri 

1. Criterii de recrutare a personalului 

1.1 Recrutarea personalului non-securitate 

1.1.1 Verificarea antecedentelor  

1.1.2 Evidențe privind recrutarea  

1.2 Recrutarea personalului de securitate 

1.2.1 Calificările minime pentru diferite responsabilități alocate 

1.2.2 Criterii specifice de recrutare 

1.2.3 Verificarea antecedentelor  

1.2.4 Evidențe privind recrutarea  

2. Cerințe de instruire 

2.1. Instruire inițială 

2.1.1 Conținut 

2.1.2 Cursurile de instruire aplicabile categoriilor de personal 

2.2 Instruire periodică  

2.2.1 Conținut 

2.2.2 Frecvență  

2.1.2 Cursurile de instruire aplicabile categoriilor de personal 

2.3 Instruire la locul de muncă (dacă este aplicabil) 

2.3.1 Conținut și durată 
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2.4 Evidențe privind toate formele de instruire 

3. Suporturi și materiale de pregătire 

3.1 Suporturi de pregătire (prezentare în power point) 

3.2 Materiale de pregătire (hand outs) 

3.3 Modele de fișe test 
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CAPITOLUL 5. STRUCTURA PSC 

 
5.1 Programul de securitate cibernetică (PSC) 
(1) Agenții aeronautici elaborează, aplică și mențin la zi un PSC, în care este descris sistemul 

de securitate cibernetică, care urmează a fi implementat în entitate. PSC identifică datele, 
sistemele informaționale și rețelele de comunicații electronice de importanță critică și 
detaliază măsurile menite să asigure protecția împotriva atacurilor cibernetice, acțiuni de 
răspuns la astfel de atacuri, precum și acțiunile de recuperare în urma acestora. 

(2) În cazul în care anumite responsabilități ale agentului aeronautic sunt atribuite altor entități, 
PSC trebuie să prevadă în mod clar identificarea acestora. 

(3) Fiecare PSC conține foaia de titlu, Cuprinsul, Lista de control al paginilor, Reguli de 
amendare, Indexul amendamentelor și Lista de distribuire a Programului perfectate după 
modelele (exemplele) indicate în pct. 3.1 al prezentului GM în care cuvintele ”Program de 
securitate aeronautică” se înlocuiesc cu cuvintele ”Program de securitate cibernetică”. 

 
5.2 Conținutul PSC  
(1)  Toate capitolele sunt părți obligatorii a fiecărui PSC și au aceiași structură indiferent de 

domeniul de activitate al agentului aeronautic. Totodată conținutul PSC depinde de 
specificul activității agentului aeronautic. 

(2)  Structura PSC include următoarele capitole, compartimentate în felul următor: 
 

1. Prevederi generale 

1.1 Aprobare  

1.2 Cuprins 

1.3 Lista deținătorilor 

1.4 Revizuire și actualizare  

1.5 Definiții și abrevieri 

2. Introducere 

2.1  Obiectivele 

2.2 Scopul și aplicabilitate  

3. Organizații și angajamente internaționale 

3.1   Structura și rolul OACI și CEAC 

3.2 Scopul diferitor convenții internaționale, Anexei 17 OACI și Documentului 30 CEAC 

3.3 Cyber Security Action Plan, OACI 

3.4  Autorități competente de asigurare a securității cibernetice la nivel internațional 

4. Organizații și angajamente naționale 

4.1 Autorități competente de asigurare a securității cibernetice la nivel național 

4.2 Cadrul normativ național relevant 

5. Politica de securitate cibernetică și organizarea sistemului de securitate 
cibernetică a entității 

5.1 Politica de securitate cibernetică 

5.2 Rolurile și responsabilitățile în organizarea sistemului de securitate cibernetică 

5.3 Modalitatea de distribuire a prevederilor programului 

5.4   Sistemul de securitate cibernetică  

5.5 Descrierea genurilor de activitate ale entității 

6.  Recrutarea și instruirea personalului care coordonează și monitorizează 
implementarea măsurilor de protecție împotriva amenințărilor cibernetice  

6.1 Descrierea procedurii de verificare a personalului, inclusiv verificarea antecedentelor 
(background check). 

6.2 Cerințe fața de calificările, experiența și cunoștințele care să demonstreze că personalul 
a dobândit competențele corespunzătoare  
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6.3 Cerințe de instruire  

6.4 Menținerea calificărilor, instruirea recurentă  

7. Cerințe minime obligatorii de asigurare a securității cibernetice la achiziția 
sistemelor informaționale noi sau actualizarea celor existente  

8. Identificarea sistemelor informaționale și a rețelelor de comunicații electronice de 
importanță critică, precum și a datelor utilizate în aviația civilă, a căror afectare 
poate pune în pericol siguranța și securitatea aviației civile 

8.1 Sistemul informațional „DENUMIREA 1”, masurile de securitate cibernetică aplicate 
(controlul accesului, securitatea fizică, securitatea operațională, schimbul securizat de 
date și de comunicări etc.).  

8.2 Sistemul informațional „DENUMIREA 2”, masurile de securitate cibernetică aplicate 

8.3 Sistemul informațional „DENUMIREA...”, masurile de securitate cibernetică aplicate  

8.4 Sistemul de securitate cibernetică  

9. Măsurile de securitate cibernetică aplicate la externalizarea administrării/ 
mentenanței sistemelor informatice 

10. Răspunsul la incidente, continuitatea proceselor și recuperarea datelor  

10.1 Planul de răspuns la incidente de securitate cibernetică 

10.2 Continuitatea activității  

10.3 Proceduri de recuperare a informațiilor 

11. Supravegherea și monitorizarea conformității stării de securitate cibernetică 

11.1 Asigurarea eficienței măsurilor de securitate cibernetică implementate 

11.2 Controlul intern al calității (inspecții, teste, expertize și investigații) 

12. Raportarea incidentelor de securitate cibernetică 
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CAPITOLUL 6. STRUCTURA PCICSA 

 
6.1 Programul de control intern al calității (PCICSA) 
(1) Având în vedere volumul și complexitatea activităților desfășurate, agentul aeronautic 

include prevederi privind controlul intern al callității în PSA sau elaborează, aplică și menține 
la zi un Program de control intern al calității, în care este descris procesul de recrutare, 
calificările/instruirea inspectorilor interni și activitățile de control intern al calității. 

(2) Fiecare PCICSA conține foaia de titlu, Cuprinsul, Lista de control al paginilor, Reguli de 
amendare, Indexul amendamentelor și Lista de distribuire a Programului, perfectate după 
modelele (exemplele) indicate în pct. 3.1 al prezentului GM în care cuvintele ”Program de 
securitate aeronautică” se înlocuiesc cu cuvintele ”Program de control intern al calității”. 

(3)  Structura PCICSA este stabilită în Anexa nr. 4 la PNCCSA. 
(4)  Toate capitolele sunt părți obligatorii a fiecărui PCICSA și au aceiași structură indiferent 

de domeniul de activitate al agentului aeronautic. Totodată conținutul PCICSA depinde de 
specificul activității agentului aeronautic. 
 


