ORDINUL
DIRECTORULUI INSTITUTIEI PUBLICE
SERVICIUL TEHNOLOGIA INEORMATIEI
SECURITATE CIBERNETICA

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА ПУБЛИЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ianuarie 2022

Nr.

mun. Chisinau

Си privire la modificarea regulamentuliii
prestatoruiui de servicii de
certificare I.P. „Serviciul Tehnologia Informatiei
si Securitate Cibernetica”
In scopul asigurarii procesului de prestare a serviciilor de certificare a
cheilor publice, in vederea implementarii prevederilor art.6 alin. (3') al Legii
nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date si interoperabilitate in temeiul
prevederilor pet. 26 subpet. 1) si 11) din Statutul Institutiei Publice “Serviciul
Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica”, aprobat prin Hotararea
Guvemului nr. 414/2018,
ORDON:
1. Se aproba modificarile la Regulamentul prestatoruiui de servicii de certificare I.P.
„Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica”, aprobat prin ordinal
Directorului nr. I l l din 01.11.2019, (In continuare Regulament) conform anexei la
prezentul Ordin.
2. Implementarea prevederilor prezentului ordin se pune in sarcina dl Ion STATI,
sef al centrului de certificare a eheilor publice.
3. Prezentul Ordin intra in vigoare la data de 02 februarie 2022.
4. Prezentul Ordin se aduce la cunostinta salariatilor centrului de certificare a
cheilor publice, sectiei vanzari, serviciului central de apel, sectiei oficii teritoriale.
5. Controlul asupra executarii prezentului Ordin mi-1 asum personal.

Director

М2 STISC

‘

-^<n/HS.O9din26.01.2022

Anexa
la Ordinul direclorului
I P „Serviciul Tehnologia Intonnaliei si^ecuritate Cibemetica”
nr. ^
din<’6 & ianuarie 2022

Coordonat:

Aprobat:

Director al Serviciului de
I^ rm a tii si Securitate al
RBiiViblicii Moldova

Director a
Tehnolo

Alexandr ESAULENCO

e^ANTAZ

Modificari la Regulamentul prestatorului de servicii de certificare
I.P. „Serviciul Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica”
Regulamentul prestatorului de servicii de certificare I.P. „Serviciul
Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetica”, aprobat prin ordinul Directorului
nr. I l l din 01.11.2019, se modified, dupa cum urmeaza:
1)
in tot continutul Regulamentului textul „instruepunea de serviciu a
administratorului inregistrare” se substituie cu textul „instruepunea de serviciu a
administratorului de inregistrari” la cazul gramatical corespunzator;
2) punctul 1.6.1 se completeaza cu urmatoarele definitii:
act de identitate - document oficial, eliberat de autoritatea competenta care atesta
identitatea, statutul juridic §i, dupa caz, domiciliul sau re^edin^a temporara a
titularului;
certificat revocat - certificat al cheii publice plasat in lista certificatelor revocate;
certificat valid - certificat al cheii publice ce intrune§te urmatoarele condipi:
• este emis de Prestator;
• nu este revocat;
• nu a expirat termenul de valabilitate a acestuia;
persoana imputernicita/responsabila - persoana fizica imputernicita cu dreptul de
a exercita in numele reprezentantului anumite actiuni in raport cu Prestatorul.
Actul de imputernicire (procura autentiiicata notarial, contract de mandat sau
ordin al conducatorului persoanei juridice) trebuie sa stabileasca expres limitele
imputemicirilor atribuite;
revocare - procedura de anulare ireversibila a certificatului cheii publice;

3)
din punctul 1.6.2 se exclude sintagma „DGTI - Directia Generala
Tehnologii Informationale,”;
4) la punctul 3.1.2 textul „In cazul utilizatorilor (persoanelor fizice)” se
substituie cu textul „In cazul utilizatorilor persoane fizice”;
5) sectiunea 3.2 dupa textul „identificarea persoanei.” se completeaza cu textul
„Actele de identitate admise in scopul prestarii serviciilor de certificare sunt:
• buletinul de identitate al cetaleanului RM de generatiile I, II sau III (CA);
• permisul de §edere provizorie pentru ceta^eni strain! §i apatrizi domiciliap
temporar in RM (IR/IC);
• permisul de §edere permanenta pentru сеШ^епИ strain! (CR);
• buletinul de identitate pentru apatrizi (CC);
• buletinul de identitate provizoriu (BP);
• documentul de calatorie (cu date biometrice) pentru apatrizi (PC);
• documente pentru refugiap §i beneficiarii de protec(ie umanitara (Rl, IH);
• document eliberat de organul abilitat de atribuirea codului unic de identificare
(IDNP) din Registrul de Stat al Populatiei.”;
6) la punctul 3.2.1 textul „Pachetul de documente depus in acest scop are
urmatorul con(inut:
• copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor Juridice,
• copia actului ce confirma identitatea persoanei responsabile (emis de
0 autoritate de incredere §i recunoscut pe teritoriul Republic!!
Moldova).”
se substituie cu textul „Persoana responsabila prezinta actul de identitate.”;
7) punctul 3.3.1 se completeaza cu textul „In cazul depunerii cererilor de
certificare a noilor perechi de chei sub forma de document pe suport de hartie
procedura de identificare este similara celei descrise in Sectiunea 3.2 din
Regulament.”;
8) la punctul 3.4:
a) textul „in cazul persoanei fizice identitatea titularului se stabileste prin
propria prezen(a in fa(a administratorului de inregistrari in baza buletinului de
identitate, iar in cazul persoanei juridice de drept public/privat - in baza
documentelor parvenite din partea acesteia.” se substituie cu textul „in cazul
persoanei fizice, la depunerea cererii pe suport de hartie, identitatea solicitantului
se stabile§te prin propria prezenja in fa(a administratorului de inregistrari in baza
actului de identitate, iar in cazul persoanei juridice - in baza documentelor
parvenite din partea acesteia.”;
b) se completeaza cu textul:
„in cazul formatului electronic identitatea titularului se stabileste prin
verificarea autenticitatii semnaturii electronice cu care este semnata cererea de
revocare.

NOTA: in caz de compromitere a cheii private cererea de revocare se depune
dear pe suport de hartie. Pentru urgentarea procesului de revoeare titularul va
eontacta telefonie Prestatorul, oferind IDNP-ul si fraza-eheie pentru autentifiearea
la distanta a titularului.”;

9) la punetul 4.1:
a) la litera C litera e) se expune in redaetie noua, dupa cum urmeaza
„copia lizibila a ordinului intem/actului normativ de numire a persoanei cu functie
de raspunde ce prevede expres dreptul de semnare a documentelor in locul
conducatorului, dupa caz, cu mentiunea „Copia corespunde cu originalur (datata
si semnata olograf de catre conducator);”
b) la litera D:
la litera e) textul „copia lizibila a extrasului din Registrul de Stat al unitatilor
de drept cu mentiunea „Confirm ca datele inscrise sunt veridice p actuate", datata
si semnata olograf de catre conducator sau о persoana cu functie de raspundere”
se substituie cu textul „copia lizibila a ordinului intem/actului normativ de numire
a persoanei cu functie de raspunde ce prevede expres dreptul de semnare a
documentelor in locul conducatorului, dupa caz, cu mentiunea „Copia corespunde
cu originalur (datata si semnata olograf de catre conducator);”;
continutul literei f) se substituie cu urmatorul continut „in cazul delegarii
imputemicirilor se prezinta si copia procurii autentificata notarial/copia actului
intern cu mentiunea „Copia corespunde cu originalur (datata si semnata olograf
de catre conducator sau о persoana cu functie de raspundere), eliberata pe numele
persoanei imputemicite, impreuna cu copia lizibila a actului de identitate, valabil
la data solicitarii;”,
se completeaza cu litera g) cu urmatorul continut „copia lizibila a dovezii de
plata;”,
se completeaza cu litera h) cu urmatorul continut „dispozitivul securizat de
create a semnaturii electronice, dupa caz.”;
c) la litera E:
la litera d) textul ,,cu drept de reprezentare” se substituie cu textul
„imputemicite”;
se completeaza cu litera f) cu urmatorul continut ,,f) copia lizibila a dovezii de
plata.”;
d) din textul „Dupa inregistrarea solicitantului pentru certificare
administratorul de inregistrari transmite administratorului de certificare cererea de
certificare a cheii publice pe suport de hartie, inregistrata §i semnata cu semnatura
sa olografa, §i documentele ata§ate acesteia.” se exclud sintagmele ,,pe suport de
hartie” si ,,cu semnatura sa olografa”;
10) punetul 4.2.1 se completeaza cu о litera noua cu unmatorul continut ,,d)
dupa caz, autenticitatea semnaturii electronice, cu care este semnata cererea de
certificare a cheii publice.”;
11) in punetul 4.3.2 se exclude textul „ prin procura autentificata notarial”;

12) la punctul 4.8.2:
a) litera b) va avea urmatorul continut:
,,b) de catre conducatorul persoanei juridice, in cazul certificatelor cheilor publice
emise m conditiile stabilite la punctul 4.1 literele A-D”;
b) se completeaza cu literele e) si f) eu urmatorul continut:
,,e) de catre rudele de gradul 1 sau 11, sotul, reprezentantul legal al titularului sau
conducatorul persoanei juridice (in eazul eertificatelor cheilor publice emise in
conditiile stabilite la punctul 4.1 literele A-D), in eazul decesului titularului sau al
instituirii unei masuri de ocrotire judiciara (oerotire provizorie, curatela sau tutela)
in privinta acestuia;”;
,,f) de catre prestatorul de servieii de eertificare sau de catre central de inregistrari,
in cazul depistarii unor informapi neveridice in cererea de eertificare a eheii
publice sau in certificatul cheii publice, modificarii certificatului cheii publice,
decesului titularului sau solicitarii organului competent, in cazul incalcarii Legii
nr. 91/2014 privind semnatura electronica si documentul electronic.'''.
13) la punctul 4.8.3:
a) dupa textul „urmeaza a fi revocat” se completeaza eu textul „ sau cu
cheia privata valabila a conducatorului persoanei juridice (in cazul certificatelor
cheilor publice emise in conditiile stabilite la punctul 4.1 literele A-D), sau a rudei
de gradul I sau II, a sotului, sau a reprezentantului legal al titularului, in cazurile
stabilite la punctul 4.8.2 litera b) si e), si transmisa prin intermediul sistemului de
schimb electronic de documente”;
b) textul „titular/persoana responsabila direct la Prestator sau prin
intermediul sistemului de schimb electronic de documente” se substituie cu textul
„titular/persoana imputemicita/persoana responsabila/ruda de gradul 1 sau II, sotul
sau reprezentantul legal, in cazurile stabilite, direct la Prestator”;
c) textul „titularului si/sau cu semnatura” se substituie cu textul „titularului
sau cu semnatura”;
d) textul „In cazul persoanei fizice modelul cererii de revocare a
certifieatului cheii publice corespunde cu Anexa nr. 5B si aceasta este semnata
olograf de catre titular sau persoana imputernicita prin procura autentificata
notarial.” se substituie cu textul „In cazul persoanei fizice modelul cererii de
revocare a certificatului cheii publice corespunde eu Anexa nr. 5В si aceasta este
semnata olograf de catre titular sau persoana imputernicita. In cazul decesului
titularului sau al instituirii unei masuri de ocrotire judieiara (oerotire provizorie,
curatela sau tutela) in privinta acestuia, cererea de revocare este insotita de copiile
eertificatului de deces al titularului, a actului ce demonstreaza gradul de rudenie,
casatoria §i a actului de identitate a rudei de gradul I sau II, a sotului, sau copiile
hotararii instantei judecatoresti si a actului de identitate a reprezentantului legal.”,
e) la litera d) textul „data semnarii cererii, semnaturile titularului §i/sau a
conducatorului persoanei juridiee (sau a persoanei careia i-au lost delegate
imputemiciri, eonfirmate prin procura autentificata notarial sau ordin intern).” se
substituie eu textul „data semnarii cererii. semnatura titularului, iar in cazurile
stabilite la pct.4.8.2 lit. b) si e) semnatura condueatorului persoanei juridiee (sau a

persoanei careia i-au fost delegate Imputemiciri, confirmate prin procura
autentificata notarial sau ordin intern), sau a rudei de gradul I sau II, a sotului, sau
a reprezentantului legal al titularului.”;
f)
se completeaza cu un alineat non cu urmatorul continut „In cazurile
enumerate in pet 4.8.2 lit. f) modelul cererii de revocare a certificatului cheii
publice corespunde cu Anexa nr. 5C si aceasta este inaintata si semnata olograf
sau electronic de catre administratorul de Tnregistrari/certificare. Obligatia de
executare a acesteia revine unui alt administrator de Tnregistrari/certificare.
NOT A: certificatul cheii publice emis eronat trebuie revocat inainte de emiterea
celui corect.”;
14) la punctul 4.8.7 textul ,Service-ului OCSP se utilizeaza’' se substituie cu
,Service-ul OCSP este utilizat’
15) la punctul 4.8.8:
a) textul „in format electronic, semnata cu cheia privata valabila” se
completeaza cu textul „ a titularului, certificatul cheii publice al caruia urmeaza a
fi suspendat, si transmisa prin intermediul sistemului de schimb electronic de
documente”;
b) textul „titular/persoana responsabila” se substituie cu textul
„titular/persoana imputernicita/persoana responsabila”;
c) se exclude textul „ sau prin intermediul schimbului electronic de
documente”;
d) textul „Cererea de suspendare a valabilita|ii certificatului cheii publice
pe suport de hartie (conform modelului din Anexa nr. 6A) reprezinta un document
semnat olograf atit de catre titular, cit si de catre conducatorul persoanei juridice
de drept public/privat (sau о persoana careia i-au fost delegate imputemiciri,
confirmate prin procura autentificata notarial sau ordin intern), cu aplicarea
stampilei, dupa caz.” se substituie cu textul „in cazul persoanei juridice cererea de
suspendare a valabilitatii certificatului cheii publice pe suport de hartie (conform
modelului din Anexa nr.6A) reprezinta un document semnat olograf de catre
titular.”;
e) dupa textul „este semnata olograf de catre titular sau persoana
imputemicita” se exclude textul „ prin procura autentificata notarial”;
f) la lit.d) textul „semnaturile titularului sau §i a conducatorului persoanei
juridice de drept public/privat ” se substituie cu textul „semnatura titularului sau a
persoanei Tmputemicite”;
16) la punctul 4.8.9:
a) textul „titular/persoana imputemicita prin procura autentificata
notarial/persoana responsabila sau prin intermediul sistemului de schimb
electronic de documente” se substituie cu textul „titular/persoana
imputernicita/persoana responsabila”;
b) textul „Cererea de restabilire a valabilitapi certificatului cheii publice pe
suport de hartie (conform modelului din Anexa nr.VA) reprezinta un document

semnat olograf atit de catre titular, cit si de catre conducatorul persoanei juridice
de drept public/privat (sau о persoana careia i-au tost delegate imputerniciri,
confirmate prin procura autentificata notarial sau ordin intern), cu aplicarea
stampilei, dupa caz.” se substituie cu textul „In cazul persoanei juridice de drept
public/privat cererea de restabilire a valabilitapi certificatului cheii publice pe
suport de hartie (conform modelului din Anexa nr.7A) reprezinta un document
semnat olograf de catre titular.”;
c) dupa textul „este semnata olograf de catre titular/persoana imputernicita”
se exclude textul „prin procura autentificata notarial”;
d) la litera f) textul „semnaturile titularului sau si a conducatorului
persoanei juridice de drept public/privat, dupa caz” se substituie cu textul
„semnatura titularului/persoanei imputernicite” ;
e) m NOTA dupa cuvantul „titularului” se completeaza cu cuvintele
„/persoanei imputernicite”, iar textul „sau §i a conducatorului persoanei juridice
de drept public/privat” se exclude;
17) la punctul 5.2.1:
a) notiunea manager se exclude si aceasta va completa punctul dupa textul
„In afara functiilor mentionate mai sus, in cadrul Prestatorului mai pot activa:”;
b) sintagma „operatorii care” se substituie cu sintagma „operator —”;
c) sintagma „auditorul este” se substituie cu sintagma „auditor - ”;
d) sintagma „juristul este” se substituie cu sintagma „jurist —”;
18) punctul 5.2.2 dupa sintagma „persoana imputernicita” se completeaza cu
sintagma „din cadrul Prestatorului”, iar sintagma „seful DGTI” se exclude;
19) punctul 6.1.2 dupa sintagma „persoanei responsabile” se completeaza cu
sintagma „/persoanei imputernicite”;
20) in punctul 7.1.1 textul „anexele №1 §i №2 ” se substituie cu textul
„Anexele nr. 1 §i nr. 2”;
21) la punctul 9.1.1 dupa sintagma „ ale Guvernului” se completeaza cu textul
„ §i sunt publicate pe portalul www.stisc.jjov.md. Politica tarifara este periodic
revizuita”;
22) la punctul 9.1.2 textul „ Legii nr. 133 din 08.07.2011” se substituie cu
textul „ Legii nr. 133/2011”;
23) in anexele Regulamentului:
a) cuvantul „semnatura” se substituie cu cuvantul „semnatura”;
b) sintagma „numele, prenumele” se substituie cu sintagma „numele
prenumele”;
c) sintagma „Numele, Prenumele” se substituie cu sintagma „Numele
Prenumele”;
d) sintagma „Nume, Prenume” se substituie cu sintagma „Nume Prenume”;

e) cuvantul „Semnatura” se substituie cu cuvantul „Semnatura”;
f) sintagma ,,pe data” se substituie cu sintagma „in data”;
g) sintagma „nume, prenume” se substituie cu sintagma „nume prenume”;

24) in anexa nr.3 la Regulament:
a) textul „Prin prezenta,___
textul „Prin prezenta,___________

” se substituie cu

(denumirea persoanei juridice)

b)
tabelul ce contine lista angajatilor se completeaza cu о coloana noua
,Dispozitiv”, iar cuvantul „colaborare” se substituie cu cuvantul „colaborarea”;
25) in anexa nr. 4A la Regulament:
a) cuvantul „Organizatia” se substituie cu sintagma „Persoana juridica”,
b) dupa sintagmele „Adresa juridica” si „Codul postal” se adauga simbolul
c) se completeaza cu textul „* in cazul certificatului calificat al cheii
publice valorile campurilor Adresa juridica si Codul postal se exclud.”;
d) textul „Legea nr. 133 din 08.07.2011” se substituie cu textul „Legea nr.
133/2011”;
e) se exclude textul „Daca informatia din prezenta cerere nu
corespunde cu cea din Registrul de Stat al Populatiei, Prestatorul de servicii
de certificare isi rezerva dreptul de a emite certificatul cheii publice conform
datelor continute Tn aceasta sau de a refuza prestarea serviciilor de
certificare.”;
26) in anexa nr. 4B la Regulament:
a) dupa cuvintele „Adresa” si „Codul postal” se adauga simbolul „*”;
b) se completeaza cu textul „* in cazul certificatului calificat al cheii
publice valorile campurilor Adresa si Codul postal se exclud.”,
c) textul „Legea nr. 133 din 08.07.201 1” se substituie cu textul „Legea nr.
133/2011”;
d) se exclude textul „Daca informatia din prezenta cerere nu
corespunde cu cea din Registrul de Stat al Populatiei, Prestatorul de servicii
de certificare isi rezerva dreptul de a emite certificatul cheii publice conform
datelor continute in aceasta sau de a refuza prestarea serviciilor de
certificare.”;
27) in anexa nr. 5A| la Regulament:
a) sintagma „IDNP:” se substituie cu cuvantul „IDNP”,
b) dupa textul „fiind angajat al__
(denumirea persoanei juridice)

se completeaza cu sintagma „IDNO
c) se exclude textul „Conducatorul persoanei juridice
(semnatura)

(nume, prenume)

L.S.” ;

28) in anexa nr. 5Аг la Regulament:
a) dupa textul „Prin prezenta___
(denumirea persoanei juridice)

se completeaza cu sintagma „IDNO _
______________
b) sintagma „IDNP:” se substituie cu cuvantul „IDNP”;
c) sintagma „lichidarea Beneficiarului” se substituie cu sintagma
„lichidarea persoanei juridice”;
d) se exclude textul „solicitarea organului competent, intrucit au fost
incalcate prevederile Legii nr. 91/2014 privind semnatura electronicd
documentul electronic"' \
29) in anexa 5B la Regulament:
a) sintagma „IDNP:” se substituie cu cuvantul „IDNP”;
b) sintagma „Rog, ” se substituie cu cuvantul „rog ”;
c) se exclude textul „solicitarea organului competent, intrucat au fost
incalcate prevederile Legii nr. 91/2014 privind semnatura electronicd §i
documentul electronic",
d) cuvantul „Utilizator” se substituie cu textul „Utilizator/ Ruda grad 1 sau
II/Sot/Reprezentant legal”;
30) Regulamentul se completeaza cu о anexa noua cu urmatorul continut:
„ Anexa nr. 5C
la Regulamentul
prestatorului de servicii de certitlcare
I.P. ..Serviciul Tehnologia Informatiei §i Securitate Cibernetica"

I.P. „Serviciul Tehnologia Informatiei si
Securitate Cibernetica”

Cerere de revocare
a certificatului cheii publice
(inaintata de catre prestatorul de servicii de certificare/
central de Tnregistrari)

.IDNP

Prin prezenta.
(numele prenumele angajatului)

IDNO

fiind angajat al__
(denumirea persoanei juridice)

imi asum responsabilitatea de a inainta cererea de revocare a certificatului cheii
publice emis in data d e___________
cu numarul de s e r i e __________________ ________________________

titularului__________ ________________________ . IDNP________________ .
(numele prenumele titularului)

angajat al___________________________________. IDNO________________ ,
(denumirea persoanei juridice)

in legatura cu:
□ depistarea unor informapi neveridice in cererea de certificare a cheii publice;
□ depistarea unor informapi neveridice in certificatul cheii publice;
□ modificarea certificatului cheii publice;
□ decesul titularului certificatului cheii publice,
□ solicitarea organului competent, intrucat au fost incalcate prevederile Legii nr.
91/2014 privind semnatura electronica §i documentul electronic.
Tipul
□
□
□

certificatului cheii publice:
pentru semnatura electronica avansata calificata,
pentru semnatura electronica avansata necalificata,
pentru autentificare §i servicii de securitate.
Functia solicitantului:
□Administrator de inregistrari
□Administrator de certificare
20

(semnatura)

.

(nume prenume)

Se conipleteaza de Preslatorul de serx’icii de certificare .

Prin prezenta confirm ca cererea a fost prezentata pe data de гг U.iuuhi la ora
Mi:mm si transmisa administratorului de certificare in data de .z ii.UiUta la
ora iih:mm
Administrator de inregistrari
(semnatura)

(nume prenume)

Cererea a fost receptionata de la administratorul de inregistrari pe data de .z.H.aaait
la ora hh:mm Certificatul cheii publice emis dnei/dlui_______________________
(nume prenume)

a fost revocat in data de zz.U.aaaa la ora ■ilrmm.
Administrator de certificare
(semnatura)

(nume prenume)’

31) in anexa nr. 6A la Regulament:
a) sintagma „IDNP:” se substituie cu cuvantul „IDNP”;
b) dupa textul „fiind angajat a l__
(denumirea persoanei juridice)

se completeaza cu sintagma ,,IDNO
c) sintagma ,,rog, sa” se substituie cu sintagma ,,rog sa”,
d) se exclude textul „Conducatorul persoanei juridice
(semnatura)

” .
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(nuine, prenume)

32) in anexa nr. 6B la Regulament:
a) sintagma „IDNP:” se substituie cu cuvantul „IDNP”;
b) sintagma ,,rog, sa” se substituie cu sintagma ,,rog sa”;
33) in anexa nr. 7A la Regulament:
a) dupa textul „fiind angajat a l_____________________
(denumirea persoanei Juridice)

se completeaza cu sintagma „IDNO
b) sintagma ,,rog, sa” se substituie cu sintagma ,,rog sa”,
c) se exclude textul „Conducatorul persoanei juridice
(semnatura)
L.S.”;

(nume, prenume)

34) in anexa nr. 7B la Regulament sintagma ,,rog, sa” se substituie cu
sintagma ,,rog sa”;
35) anexa nr. 8 se completeaza, dupa sintagma „angajat/-a in cadrul
_____________________________, ”, cu sintagma „IDNO___________
(denumirea persoanei juridice)
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