
CERERE* 

pentru înscrierea în Lista auditorilor IT externi menţinută de A.S.F.  

   

   1. Denumirea completă**/numele complet:  ....................................................................................  

   2. Adresa unde îşi desfăşoară activitatea:   .....................................................................................   

   3. Numărul de telefon .....................................................................  

   4. Numărul de fax ..........................................................................   

   5. Adresa de e-mail ........................................................................   

   6. Reprezentantul legal ** ............................................................................................................  

   7. Adresa paginii de internet .................................................................................................... 

   8. Opisul documentelor depuse în anexa la cerere în conformitate cu art. 39 din Norma nr. 4/2019 

privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile 

autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară: 

- certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu starea la zi a 

persoanei juridice, în original**;   

- contractul de asigurare de răspundere civilă profesională a auditorului IT extern, pentru 

suma asigurată de minimum 100.000 euro, valabil la data depunerii documentaţiei, în 

copie; 

- documentul de plată a tarifului de înscriere în Registrul public al A.S.F., în copie***  

Pentru auditorul IT persoană fizică certificată şi pentru reprezentantul societăţii de audit IT extern, 

care vor semna raportul de audit:      

- actul de identitate al auditorului IT, în copie, 

- curriculum vitae al auditorului IT, datat şi semnat, cu prezentarea experienţei profesionale 

în auditarea IT externă a sistemelor informatice; 

- certificatul de auditor IT, în copie, semnată pentru conformitate cu originalul, din care șă 

reiasă experienţa în domeniul de audit IT extern al sistemelor informatice;   

- documente doveditoate privind experienţa şi specializarea în domeniul de audit IT extern 

al sistemelor informatice; 

- certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original, aflate în termenul 

de valabilitate. 

 

Numele şi prenumele 

.............................. 

 

   

Data                                                                                                    Semnătura 

..............................                                                                               …………………. 

 
    * cererea se va transmite la sediul A.S.F. din Bucuresti, str. Splaiul Independentei, nr.15, sector 5, cod postal 

05009 sau la adresa de e-mail: eregistratura@asfromania.ro 

  ** se aplică persoanelor juridice 
*** a se vedea pct. 2.5 din anexa nr. 3  la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile A.S.F. 
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