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Despre Directiva NIS
Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice a intrat în vigoare de la 12
ianuarie 2019 si transpune așa-numita Directivă NIS (Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016
privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune)

Se adresează specific Operatorilor de Servicii Esențiale (OSE) din 7 sectoare de activitate economică: Energie, Transport, Sectorul bancar,
Infrastructuri ale pieței financiare, Sectorul sănătății, Furnizarea și distribuirea de apă potabilă si Infrastructură digitală.

Obligatiile Legale 

identificati rețelele și sistemele informatice care susțin furnizarea de servicii esențiale.
elaborati și sa implementati politici și planuri proprii de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.
asigurati managementul incidentelor care afectează securitatea rețelelor și sistemelor informatice.
preveniti accesul neautorizat la rețelele și sistemele informatice.
preveniti diseminarea datelor deținute la nivelul rețelelor și sistemelor informatice către alte persoane decât cele autorizate
să cunoască conținutul acestora.
implementati un sistem de management al riscului.
implementati planuri de acțiune pe niveluri de alertă de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.
asigurati continuitatea serviciilor. 

Implementati măsurile tehnice și organizatorice adecvate și proporționale pentru îndeplinirea unor cerințe
minime de securitate6 luni

informațiile necesare pentru evaluarea securității rețelelor și a sistemelor informatice, inclusiv politicile de securitate
documentate.
rezultatele unui audit de securitate realizat, inclusiv informațiile și documentațiile pe care se bazează acesta, precum și alte
elemente care atestă punerea efectivă în aplicare a cerințelor minime de securitate.
Va interconectati la serviciul de alertare și cooperare al CERT-RO.
Stabiliti mijloacele permanente de contact.
Desemnati responsabilii cu securitatea rețelelor și sistemelor informatice.

Furnizati catre  catre Centrul National de raspuns la incidente de securitate (CERT.RO), în calitate de CSIRT
național60 zile

Notificati CERT.RO in cazul incidentelor de securitate .
·Puneti la dispoziția CERT-RO informații care să permită stabilirea impactului transfrontalier al incidentului.12 ore

Raspunderea Legala
 0,5% - 2% Amenda aplicata de catre  Centrul National de raspuns la incidente de securitate (CERT.RO), din

cifra de afaceri

 5% Pentru incalcari repetate

Probleme noi de rezolvat
Cerintele de management al securitatii impuse de Directiva NIS sunt foarte avansate
Intervalul de timp solictate de lege este foarte scurt.
Exista elementele comune intre cerintele Directivei NIS si o implementare reala a GDPR

Propunere adecvata si noi obiective
Implementati Sistem de management al Securitatii in organizatie, care sa asigure atat conformitatea cu GDPR, dar care sa va ajute si in
primii pasi inspre conformarea cu cerintele Directivei NIS.
Analizam calitativa si cantitativa a elementelor primare ale unui sistem de management al GDPR,.
Analizam consistenta implementarii elementelor specifice privind protectia datelor. 
Asiguram o imagine coerenta si completa pentru conformarea cu legea 362/2018 (Directiva NIS).
Elaboram un ghid de măsuri tehnice și administrative necesare pentru asigurarea conformității cu GDPR si Directiva NIS
Implementam consistent si integrat elementele tehnice specifice GDPR si Directiva NIS



Abordarea noastra este una completă

Auditam in detaliu a documentele operationale interne.
Cat de relevant s-au documentat procese de business?
Cat de bine s-a evaluat calitatea in care organizatia prelucreaza date cu caracter personal (operaror asociat, imputernicit).
Cat de bine s-au identificat datele cu caracter personal prelucrate in fiecare proces de business, temeiul legal al prelucrării, cât şi
categoriile  de date prelucrate in fiecare proces (generale sau speciale).
S-a facut o evaluare consistenta a interesului legitim?

Politica de confidentialitate website si la locatie.
Politica de cookies pe site.
Notele de informare persoane vizate.
Evaluam conformarea websiteului cu GDPR.

Cat de bine s-a facut analiza implicațiilor juridice ale prelucrării datelor, din punct de vedere al relațiilor cu terțe parți si cu persoanele
vizate?
Cat de bine s-a evaluat temeiul legal al prelucrării?
Cum se utilizeaza consimțământul prelucrării datelor de la terțe părți?
Cat de bun este contractul /acordul de prelucrare date cu caracter personal, in relatia organizatiei cu partenerii de business, dupa caz.

Care sunt politicile şi procedurile existente si cum trebuie schimbate?
Care sunt documentaţiile de proba insuficiente/ incorecte/ incomplete?
Care sunt prelucrările care nu întrunesc cerinţele GDPR? 
Cum persoanele vizate îşi pot exercita drepturile? 
Cum este obţinut şi înregistrat consimţământul şi identificarea potenţialelor cauze care ar duce la un consimţământ invalid?
Testam cat de corect interactioneaza  angajatii la solicitarile persoanelor vizate. 

GDPR
 
Registrul Procesărilor de date cu caracter personal

Elementele primare de interactiune cu persoanele vizate 

Juridic

Evaluarea impactului asupra vieții private
Sistemic

Oferim măsuri tehnice și organizatorice relevante, integrate într-un 
Sistem de Management al securitatii integrat GDPR si Directiva NIS.

01 Audit integrat & Implementarea
elementelor primare GDPR

Cat de bine sunt indeplinite cerințele minime de securitate pentru nivelului de conformare cu prevederile Legii 362 / 2018 
Cum se poate realizat interfatarea cu CERT.ro?
Cum se poate realiza notificarea incidentelor in termen de 12 ore.
Cum se pot constitui Echipele CSIRT? care optiune este mai potrivita? Insourcing sau externalizare? 

Evaluam posibilitatile  existente .
Evaluam care va sunt optiunile tehnologice, procedurale si umane necesare .

Care sunt reţelele şi sistemele informatice care susţin furnizarea de serviciu esenţial?

NIS

Arhitectura a sistemului informațional
Analiza fluxurilor de circulație a datelor
Analiza configurarii tehnice, dpdv securitate ale sistemelor informatice relevante
Analiza de gap versus elementele cheie din managementul securitatii informatiei
Analiza de vulnerabilități multidimensionala
Modelarea amenințărilor, calculul probabilitatii si impactului
Matrice de riscuri asociata prelucrarilor de date

GDPR & NIS
Evaluarea de risc a sistemului informatic. Verificam Consistenta, corectitudine si completitudinea acesteia 



Definim linii directoare de implementare si documente ajustate ale unui Sistem integrat de Management al Securitatii  cu adaptari si
selectii specifice de proceduri si procese specifice .
Elaboram, actualizam si adaptam politicile si procedurile existente.
Monitorizam regulat implementarea acestora in organizatie.
Efectuam awarness angajati.
Ajustam elementele esentiale din sistem.
Va ajutam in 

Selectia si implementarea elementelor tehnice identificate in Analiza de risc si Raportul de audit si Solutiilor de monitorizare de
securitate, de management al activităților si configuratiilor.
Planificarea de mentenanta reactiva, preventiva si evolutiva.
Optimizarea proceselor si a furnizorilor de mentenanta
Evaluarea posibilitatilor existente de interfatare cu CERT.ro si de raspuns la incidente in 12 ore

 

02 Implementare si evoluție

Selecție Certificări

Iosif Hodoș, 1, Sector 3, 032511, București, România, Email: office@innonexus.ro, Tel:  +40784230497, www.innonexus.com,
www.innonexus.com/directiva-nis

Uz Public (C1), în conformitate cu termenii şi condiţiile disponibile la  adresa: https://www.innonexus.com/termeni-si-conditii

Unicitate
InnoNexus este unica casă de consultanță care furnizează valoare exclusiv cu ajutorul executivilor din organizații
cu nivel înalt de maturitate și strict reglementate. Aceștia sunt Chief Executive Officers, Manageri de securitate,
Manageri de conformitate, Data Privacy Officers, Arhitecți de soluții cu ani de experiență în proiecte complexe. 

Suntem foarte selectivi atât cu experții noștri, dar și cu clienții.
Furnizăm valoare foarte ridicată și solicităm clienților noștri angajament în implementarea Sistemelor de

management.
Avem 22 experți și 5 clienți atent selectați și creștem organic. 

Profile consultanți
Chief Information Officer IT Operations Manager

15 si 20 ani în management operațional IT și de securitate cibernetică
People manager a 15-20 specialiști de infrastructură sau de securitate

Mentoring și management oameni
Analiză și planificare de proiecte complexe

Guvernanță IT
Management calitate servicii IT

Management KPI versus ITIL / Cobit

15 si 20 ani în Guvernanta IT
Banking

Mentoring și management oameni
Planificare strategică

Analiză și planificare de proiecte complexe
Programe / Sisteme de continuitate a afacerii

Guvernanță IT 
Management calitate servicii IT

Management KPI versus ITIL / Cobit

CISO
15 - 20 ani în managementul securității în medii multinaționale

10 ani experiență în evaluarea și implementarea de soluții complexe
de securitate

Mentoring și management oameni
Coordonare echipa SOC

Managementul securității informației
 Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor aferente securității

informației
 

DPO
Specialist în Securitatea Informațiilor/ Protecția Datelor

Între 15 - 20 ani experienta în
Managementul riscurilor aferente

Securității Informațiilor și Protecției Datelor
Experienta practică ca și DPO în medii foarte complexe

multinaționale
Implementare și guvernanță Program Data Privacy


