FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN
SISTEMUL DE PENSII PRIVATE - F.G.D.S.P.P.București, Sector 6, Calea Plevnei nr.139, Bloc B, Etaj 1, Camera 13,
Cod Poștal : 060011;

COMUNICAT
cu privire la inițierea procedurii de selecție a auditorului IT
în baza Legii nr. 187/2011
și a normei nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele
informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau
supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, denumit în continuare
FGDSPP, cu sediul în București, Sector 6, Calea Plevnei nr. 139, Corp B, Etaj 1, camera 13,
înregistrată cu CIF 29603735, în considerarea dispozițiilor art.9 alin (3) din Norma nr. 6/2015, a
decis inițierea procedurii de selecție a auditorului IT extern pentru anii 2017-2019, în vederea
aprobării de către Consiliul de Administrație a contractului pentru „Auditarea şi testarea sistemului
informatic”.
Fiecare auditor IT extern participant trebuie să depună o ofertă scrisă în care vor prezenta,
abilitățile, elementele cheie ale serviciilor și echipei, precum și onorariul propus.
La procesul de selecție participă auditorii IT externi, persoane juridice sau fizice avizați de
către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru desfășurarea de activități ca auditor IT în
sistemul pensiilor private, în conformitate cu Norma ASF nr. 6/2015:.
Ofertele vor fi depuse până la data de 30 August 2017, la sediul FGDSPP sau pe adresa de e-mail:
office@fgdspp.ro.
Consiliul de Administrație al FGDSPP va analiza ofertele depuse în funcție de criteriile
profesionale necesare și va selecta și aviza cea mai bună ofertă. Ulterior se va comunica fiecărui
auditor, rezultatul selecției.
Documentul de ofertă trebuie să includă cel puțin următoarele informații:
 Detaliile auditorului IT:
o Descrieți experiența în industrie și prezentați o bază de clienți relevantă;
o Descrieți în rezumat beneficiile pe care FGDSPP le-ar putea avea în urma selectării
firmei.
 Resurse:
o Prezentați numele persoanelor care vor efectua auditul IT, experiența relevantă a
acestora;
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o Descrieți planificarea detaliată a angajamentului.
 Descrieți planificarea succesiunii și măsuri pentru asigurarea continuității personalului pe
toată perioada desfășurării angajamentului .
 Abordare:
o Descrieți procesele interne ale auditorului IT menite să asigure furnizarea de servicii
de audit personalizate, receptive și aliniate la nevoile specifice ale FGDSPP,
măsurarea performanțelor și îmbunătățirea continuă a infrastructurii IT;
o Descrieți modul în care auditorul IT va folosi tehnologia pentru furnizarea
serviciilor;
o Descrieți modul și termenele raportării de către auditor a constatărilor și/sau a
transmiterii recomandărilor către management, în concordanţă cu specificaţiile
Normei 6/2015.
 Asigurarea calității:
o Descrieți abordarea firmei dumneavoastră pentru rezolvarea problemelor de
infrastructura IT şi a programelor informatice specifice FGDSPP.
 Oferta financiară pentru auditare:
o Estimări separate pentru anii 2017, 2018 și 2019 ale onorariilor privind Auditarea şi
testarea sistemului informatic in conformitate cu Norma nr.6/2015, cu modificările
și completările ulterioare;
o Prezentarea generală a programului de desfăşurare a activităţii de Auditarea şi
testarea sistemului informatic și calendarul facturilor;
o Oferta va conține valoarea exprimată în lei, inclusiv TVA.
Detalii privind activitatea FGDSPP se găsesc pe pagina de web: www.fgdspp.ro, iar toate întrebările
și cererile de informații suplimentare pot fi adresate domnului Decebal Barbu, Manager Financiar la
FGDSPP, la adresa de e-mail: decebal.barbu@fgdspp.ro.

DIRECTOR GENERAL
.
Mircea OANCEA
.
.

www.fgdspp.ro, office@fgdspp.ro, CIF: 29603735;
Telefon : 021.311.47.65; Fax: 021.311.47.66; Mobil centrala 0736.619.341
Nr. operator date cu caracter personal - 27178

