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CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE
SEF BIROU SECURITATE AEROPORTUARA, REGLEMENTARI DE
SECURITATE SI DOCUMENTE CLASIFICATE

Legislatie nationala :
1. Constitutia Romaniei (Titlul I – Principii generale; Titlul II – Drepturile, libertăţile
şi îndatoririle fundamentale;).
2. Codul Aerian Roman (Ordonanta nr. 29/22.08.1997, publicata in Monitorul Oficial
nr. 45/26.01.2001).
3. OG nr. 71/2011 privind controlul calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile
aprobata prin Legea nr. 149/2012.
4. Legea nr. 149/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2011 privind
controlul calitatii in securitatea aviatiei civile.
5. OMTI nr. 326/2012 – Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii pentru
aprobarea Programului National de Pregatire in Domeniul Securitatii Aviatiei
Civile – PNPSA.
6. PNPSA – Anexa la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr.
326/2012 - Programul National de Pregatire in Domeniul Securitatii Aviatiei Civile.
7. OMT nr. 1613/2014 – Ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea
Programului National de Control al Calitatii in Domeniul Securitatii Aviatiei Civile
– PNCC-SECA.
8. PNCC-SECA – Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1613/2014Programul National de Control al Calitatii in Domeniul Securitatii Aviatiei Civile.
9. Legea nr. 111/1196 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si
controlul activitatilor nucleare, modificata si completata cu Legea nr. 63/2018.
10.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
11.Legea nr. 182/12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate.

12.Hotararea nr. 585/din 13 iunie 2002 (actualizata) pentru aprobarea Standardelor
nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania.
13.Hotararea nr. 781/21 iulie 2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu.
14.Hotararea nr. 1349/27 noiembrie 2002 (actualizata) privind colectarea, transportul,
distribuirea si protectia pe teritoriul Romaniei a corespondentei clasificate.
Legislatie europeana:
1. Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei Europene din 5
noiembrie 2015 de stabilire a masurilor detaliate de implementare a standardelor de
baza comune in domeniul securitatii aviatiei.
2. Regulamentul (UE) nr. 2426/2015 din 18.12.2015 de modificare a Regulamentului
de punere in aplicare (UE) 2015/1998.
3. Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/815 al Comisiei Europene din
12.05.2017 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/1998.
4. Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei Europene din 23
ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE)
2015/1998 in ceea ce priveste clarificarea, armonizarea si simplificarea, precum si
consolidarea anumitor masuri specifice de securitate a aviatiei.
5. Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din
11.03.2008 (consolidat) privind norme comune in domeniul securitatii aviatiei
civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 18/2010 din 08.01.2010.
6. Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei Europene din 02.04.2009 de
completare a standardelor de baza comune in domeniul securitatii aviatiei civile
prevazute in anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008.
7. Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al Comisiei Europene din 18.12.2009 de stabilire
a criteriilor care sa permita statelor membre sa deroge de la standardele de baza
comune in domeniul securitatii aviatiei civile si sa adopte masuri de securitate
alternative.

