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ANEXA Nr. 12 la norme
CERERE SOLICITARE
participare la examinare/evaluare în domeniul auditului de securitate cibernetică
A. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT
Date personale solicitant
Prenumele

Numele

CNP

Domiciliu
Strada:

Nr.

Cod poștal:

Localitatea:

Nr. telefon fix

Bl./Clădire

Sc.

Județul/Municipiul:

Ap./Cam.

Sector:

Nr. mobil

E-mail:

Adresă corespondență9
Strada:

Nr.

Cod poștal:

Localitatea:

Bl./Clădire

Județul/Municipiul:

Sc.

Ap./Cam.

Sector:

B. SOLICITARE
În temeiul Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și
sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Normelor privind autorizarea furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică,
aprobate prin Ordinul directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică nr. 106/2022,
solicit participare la examinare/evaluare în domeniul auditului de securitate cibernetică

Tipul activității pentru care se solicită examinarea/evaluarea
Activități speciale

Activități comune

C. ACORD PRELUCRARE DATE10
Îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și procesarea electronică a
datelor de către DNSC, în calitate de autoritate competentă la nivel național pentru securitatea
rețelelor și sistemelor informatice, în procesul de implementare și monitorizare a Legii nr. 362/2018,
cu modificările și completările ulterioare,
Da

Se va completa numai dacă diferă de domiciliu solicitantului.
În procesele interne, DNSC protejează interesele de securitate ale persoanelor care solicită participarea la
examinare/evaluare, precum și confidențialitatea informațiilor furnizate de către aceștia.
Informațiile prelucrate în sensul îndeplinirii obligațiilor de la art. 32 și art. 33 din Legea nr. 362/2018, cu modificările și
completările ulterioare, nu fac parte din categoria informațiilor de interes public așa cum acestea sunt reglementate în
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
9

10
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D. CONFORMITATEA CU ORIGINALUL A DOCUMENTELOR FURNIZATE
Confirm că toate documentele furnizate, în copie, sunt „conform cu originalul“ .
Da
Anexe:
... (documentele precizate la art. 25 alin. (3) din Normele privind autorizarea și verificarea furnizorilor de servicii de formare pentru
securitate cibernetică, aprobate prin Ordinul directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică nr. 106/2022)

Semnătură/Solicitant
Nume și prenume: ........................................
Data: ................
Semnătura: .............................
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