Aprobat:
prin Ordinul Directorului
I.P. „Serviciul Tehnologia Informației
și Securitate Cibernetică”
nr. 6 din 26 ianuarie 2022

REGULAMENTUL
cu privire la modul de prestare a serviciilor de certificare a cheilor publice
subiecților declarării averii și a intereselor personale
Capitolul I
Dispoziții generale
1. Regulamentul cu privire la modul de prestare a serviciilor de certificare a cheilor
publice subiecților declarării averii și a intereselor personale (în continuare Regulament, la
cazul gramatical corespunzător) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.
133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Legii nr. 91/2014 privind
semnătura electronică și documentul electronic, Ordinului Serviciului de Informații și
Securitate nr. 69 din 15.07.2016 cu privire la aprobarea Normelor tehnice în domeniul
semnăturii electronice avansate calificate, Hotărîrii Guvernului nr. 1140/2017 pentru
aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de certificare în
domeniul aplicrii semnăturii electronice, Hotărîrii Guvernului nr. 1141/2017 pentru
aprobarea Regulamentului privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe
documentele electronice de către funcționarii persoanelor juridice de drept public în cadrul
circulației electronice ale acestora, Hotărîrii Guvernului nr. 414/2018 cu privire la
măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a
administrării sistemelor informaționale de stat, bazei normative interne a I.P. „Serviciul
Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în calitate de prestator de servicii de
certificare , precum și dispozițiilor pct. 2. subpct. 2) al Hotărîrii Guvernului nr. 673/2017
pentru implementarea Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a
intereselor personale.
2. Prezentul Regulament stabilește modul de prestare a serviciilor de certificare a
cheilor publice subiecților declarării averii și a intereselor personale, care activează în cadrul
organizațiilor publice, precum și modul de repartizare a semnăturii electronice acestora.
3. Regulamentul este aplicabil colectorilor/persoanelor responsabile și subiecților
declarării averii și a intereselor personale stabiliți în conformitate cu prevederile Legii
133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și Hotărîrii Guvernului nr.

673/2017 pentru implementarea Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii
și a intereselor personale.
4. Subiecții declarării averii și a intereselor personale vor utiliza semnătura electronică
avansată calificată pentru depunerea declarației de avere și a intereselor personale.
5. Colectorii/persoanele responsabile din cadrul organizațiilor publice vor informa
subiecții declarării averii și a intereselor personale în privința modului de prestare a serviciilor
de certificare a cheii publice și în privința termenilor de depunere a cererilor de
suspendare/restabilire a valabilității certificatului cheii publice (în continuare „certificat” la
cazul gramatical corespunzător), de revocare a acestuia.
6. Noțiunile și termenii juridici, utilizați în conținutul Regulamentului se vor înțelege
și interpreta în sensul actelor legislative/normative enunțate la pct. 1 al acestuia.
7. Structura certificatului este prezentată în Anexa nr. 1.
Capitolul II
Modul de prestare a serviciilor de certificare a cheilor publice subiecților
declarării averii și a intereselor personale
8. Procedura de eliberare a perechii de chei și a dispozitivului securizat de creare a
semnăturii electronice va fi demarată de către organizațiile publice (în continuare „Beneficiar”
la cazul gramatical corespunzător) în interesul subiecților declarării averii și a intereselor
personale, care activează în cadrul acestora prin înaintarea unei cereri către Instituția Publică
„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (în continuare „Prestator” la
cazul gramatical corespunzător), în forma aprobată la Anexa nr. 2.
9. Beneficiarii vor respecta următoarele etape:
a) completarea, pe portalul serviciilor electronice al Prestatorului: www.semnatura.md,
a informațiilor aferente prestării serviciilor de certificare;
b) programarea prealabilă pentru depunerea pachetelor de documente;
c) depunerea pachetului de documente solicitat de Prestator în scopul prestării
serviciilor de certificare;
d) în cazul eliberării repetate a certificatului, prezentarea dispozitivelor securizate de
creare a semnăturii electronice (în continuare „dispozitiv” la cazul gramatical corespunzător);
e) ridicarea dispozitivelor, ce conțin certificatele, în baza actului de predare-primire.
10. Serviciile de certificare vor fi prestate în baza pachetului de documente, depus de
către Beneficiar, conform informației oferite de acesta.
11. Beneficiarii vor repartiza dispozitivele, ce conțin certificatele subiecților declarării
averii și a intereselor personale, precum și vor duce evidența internă a acestora.
Secțiunea 1
Pachetul de documente pentru certificarea cheii publice
12. Pachetul de documente depus la sediul Prestatorului de colector sau de către oricare
altă persoană responsabilă, împuternicită de Beneficiar, conține următoarele documente:

a) contractul de prestări servicii de certificare, completat și semnat, în 2 exemplare, de
către conducătorul Beneficiarului sau persoana cu funcție de răspundere desemnată de către
acesta;
b) cererea menționată în pct. 8, ce conține lista subiecților declarării averii și a
intereselor personale, semnată de către conducătorul Beneficiarului sau persoana cu funcție
de răspundere desemnată de către acesta, ștampilată sau sub formă de document electronic;
c) cererea de certificare a cheii publice (Anexa nr. 3), în formă electronică, semnată cu
semnătura electronică, și/sau în formă de document pe suport de hârtie, semnată cu semnătura
olografă, de către fiecare subiect al declarării averii și a intereselor personale (menționat în
cererea de la pct.8);
d) copia lizibilă a buletinului de identitate/pașaportului subiectului declarării averii și a
intereselor personale (menționat în cererea de la pct.8), valabil la data solicitării;
e) copia lizibilă a ordinului intern de numire a colectorului sau a persoanei responsabile
de colaborarea cu Prestatorul, conformă cu originalul, datată și semnată de către conducătorul
Beneficiarului sau persoana cu funcție de răspundere desemnată de către acesta, împreună cu
copia lizibilă a buletinului de identitate/pașaportului acestuia;
f) după caz, copia lizibilă a ordinului intern de numire a persoanei cu funcție de
răspundere împuternicită de către conducătorul Beneficiarului de a semna contractul de
prestări servicii de certificare și/sau cererea în forma stabilită în Anexa nr. 2.
13. Documentele menționate în pct. 12 lit. a), b), c) se completează pe portalul
serviciilor electronice al Prestatorului www.semnatura.md, apoi se imprimă, se semnează și
se prezintă Prestatorului.
14. Pachetul de documente, ce nu conține documentele menționate la pct. 12, nu va fi
examinat de către Prestator. Beneficiarul va fi informat despre faptul că nu se dă curs cererii
de certificare a cheii publice și în privința completării acesteia cu documentele lipsă.
15. După prezentarea pachetului de documente, menționat în pct. 12, precum și a
dispozitivelor, în cazul eliberării repetate a certificatului, Prestatorul inițiază procedura de
creare a certificatelor.
Secțiunea 2
Crearea certificatelor cheilor publice
16. În termen de 15 zile lucrătoare de la recepția documentelor, menționate la pct. 12,
Prestatorul va demara procesul de certificare a cheilor publice și va emite certificatele cu
structura acestora în conformitate cu Anexa nr. 1 sau, după caz, va informa Beneficiarul
despre refuzul de certificare a cheii publice.
17. Prestatorul va examina cererea de certificare a cheii publice în termen de 3 zile
lucrătoare de la data înregistrării acesteia, dacă prin contractul de prestare a serviciilor de
certificare (încheiat între Prestator și organizațiile publice) nu este stabilit un alt termen.
18. Decizia privind refuzul de certificare a cheii publice se adoptă de către Prestator, în
termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de certificare a cheii publice, în
următoarele cazuri:

a) încălcării prevederilor Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și
documentul electronic, cu modificările și completările ulterioare;
b) încălcării drepturilor unor terți în procesul de întocmire sau de depunere a cererii de
certificare a cheii publice;
c) prezentării în cererea de certificare a cheii publice a unor informații, ce nu corespund
realității.
19. Crearea certificatelor se va efectua după verificarea autenticității actelor prezentate
de către colectori.
Secțiunea 3
Transmiterea dispozitivelor securizate de creare a semnăturilor electronice
20. În termenul stabilit la pct. 16, Beneficiarul va fi informat referitor la prestarea
serviciilor de certificare (prin e-mail sau telefon).
21. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea confirmării de creare a certificatelor,
colectorul (sau persoana responsabilă, împuternicită de Beneficiar) se va prezenta la sediul
Prestatorului pentru recepționarea serviciilor prestate în conformitate cu cererea prezentată.
22. Prestatorul va repartiza dispozitivele, ce conțin certificatele, în ordinea prezentării
colectorilor (sau a persoanelor responsabile, împuternicite de Beneficiar) la sediul acestuia,
în baza actului de predare-primire a serviciilor prestate.
23. Prestatorul va transmite dispozitivele colectorului (sau persoanei responsabile,
împuternicite de Beneficiar) însoțite de un exemplar al actului de predare-primire a serviciilor
prestate (ce va conține numele și prenumele, extrasele IDNP-lor subiecților declarării averii
și a intereselor personale, numerele de serie ale dispozitivelor atribuite), împreună cu un
exemplar al contractului de prestări servicii de certificare.
24. Beneficiarul va verifica statutul comenzii pe site-ul www.semnatura.md.
Capitolul III
Valabilitatea certificatului cheii publice și eliberarea repetată a acestuia
25. Termenul de valabilitate al cheii private a subiectului declarării averii și a
intereselor personale şi al certificatului cheii publice, ce corespunde cheii private a acestuia,
se stabileşte în conformitate cu Normele tehnice în domeniul semnăturii electronice avansate
calificate, aprobate prin Ordinul Directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al
Republicii Moldova nr.69/2016.
26. Prestatorul va păstra toată informația cu privire la certificatul cheii publice, care
corespunde cheii private cel puțin 15 ani de la data revocării sau expirării acestuia.
27. Pentru a menţine capacitatea de a semna electronic documentele în format
electronic după expirarea termenului de valabilitate a certificatului, menţionat la pct. 25,
Beneficiarul va solicita Prestatorului prestarea serviciilor de certificare, ce presupune
eliberarea repetată a certificatului.
28. Procedura de eliberare repetată este echivalentă cu procedura de creare a unui
certificat nou. Aceasta se inițiază prin depunerea unui pachet de documente cu 30 zile

calendaristice pînă la expirarea definitivă a certificatului valabil la momentul depunerii
cererii.
Capitolul IV
Suspendarea și revocarea certificatului cheii publice
29. Prestatorul suspendă certificatul la cererea subiectului declarării averii și a
intereselor personale, modelul căreia este stabilit în Anexa nr. 4.
30. Prestatorul restabilește valabilitatea certificatului la cererea subiectului declarării
averii și a intereselor personale, modelul căreia este stabilit în Anexa nr. 5.
31. În cazul expirării termenului pentru care a fost suspendată valabilitatea certificatului
cheii publice și în lipsa unei cereri privind restabilirea valabilității certificatului cheii publice,
semnată de către subiectul declarării averii și a intereselor personale şi conducătorul
Beneficiarului, conform prevederilor cadrului normativ, Prestatorul ia decizia de revocare a
acestuia.
32. Prestatorul revocă certificatul în conformitate cu prevederile art. 33 alin.(2) al Legii
nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic. Modelul cererii de
revocare a certificatului este stabilit în Anexele nr. 6 și 7.
33. Prin cerere scrisă subiectul declarării averii și a intereselor personale și, după caz,
Beneficiarul sau un alt organ competent, va solicita revocarea certificatului cu informarea
obligatorie a cauzei privind revocarea certificatului. Transmiterea cererii de revocare se va
efectua prin email sau prin depunerea acesteia la sediul Prestatorului.
În cazul în care Prestatorul primește informații ce impun revocarea certificatului cheii
publice, acesta este obligat să facă mențiunile respective în Registrul certificatelor cheilor
publice în termen de 3 ore lucrătoare.
34. În cazul încetării raportului de muncă a subiectului declarării averii și a intereselor
personale, cheia privată care aparţine acestuia se nimiceşte printr-o metodă ce nu admite
posibilitatea restabilirii ei, certificatul cheii publice, corespunzător, se revocă, iar dispozitivul
de creare a semnăturii electronice se predă către Beneficiar.
Capitolul V
Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului și Prestatorului
35. În procesul de creare a certificatelor, Prestatorul are următoarele obligaţii:
1) de a presta servicii de certificare, solicitate de către Beneficiar, calitativ şi în termen,
cu semnarea actului de predare-primire a serviciilor prestate;
2) de a asigura o prestare neîntreruptă a serviciilor în domeniul semnăturii electronice,
pe perioada valabilității certificatului;
3) de a informa Beneficiarul cu privire la modificarea condiţiilor tehnice de prestare a
serviciilor în domeniul semnăturii electronice;
4) de a păstra confidențialitatea datelor obținute în procesul prestării serviciilor;
5) de a îndeplini alte obligaţii stabilite de legislaţia în vigoare.

36. În procesul de prestare a serviciilor de certificare, Beneficiarul are următoarele
obligaţii:
1) de a înainta cererile menționate în prezentul Regulament și de a prezenta
documentele confirmative;
2) de a primi/recepționa pachetul semnătură electronică sau serviciile de certificare în
baza actului de predare-primire a serviciilor prestate, conform cerințelor înaintate;
3) de a respecta normele tehnice de exploatare şi asigurare a securităţii semnăturii
electronice, în conformitate cu normele prevăzute de legislație;
4) de a acorda asistență Prestatorului la efectuarea verificărilor în cadrul prestării
serviciilor de certificare a cheilor publice;
5) de a informa subiecţii declarării averii și a intereselor personale, titulari ai
certificatelor, despre drepturile şi obligațiile lor, aferente utilizării semnăturii electronice;
6) de a ține evidența dispozitivelor;
7) de a solicita revocarea certificatului cheii publice în următoarele cazuri:
a) subiectul declarării averii și a intereselor personale și-a încetat raporturile de muncă
la organizația publică.
În acest caz, revocarea certificatului se va solicita în termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data încetării raporturilor de muncă a subiectului declarării averii și a
intereselor personale astfel încât, acesta să depună declarația de avere și interese personale în
termenii prevăzuți de art. 6 alin. (4) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a
intereselor personale.
b) subiectul declarării averii și a intereselor personale a decedat;
c) asupra subiectului declarării averii și a intereselor personale a fost instituită o
măsură de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă);
8) de a îndeplini alte obligații stabilite de legislația în vigoare.
37. În procesul de prestare a serviciilor de certificare, subiectul declarării averii și a
intereselor personale are următoarele obligaţii:
1) de a îndeplini obligaţiile stabilite de legislaţia în domeniul semnăturii electronice;
2) de a solicita revocarea certificatului în cazul în care:
a) subiectul declarării averii și a intereselor personale a pierdut dispozitivul;
b) subiectul declarării averii și a intereselor personale și-a încetat raporturile de muncă
la organizația publică.
În acest caz, revocarea certificatului se va solicita în termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data încetării raporturilor de muncă a subiectului declarării averii și a
intereselor personale astfel încât, acesta să depună declarația de avere și interese personale în
termenii prevăzuți de art. 6 alin. (4) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a
intereselor personale.
c) subiectul declarării averii și a intereselor personale are motive să presupună că a fost
încălcată confidenţialitatea cheii private;
d) informaţiile cuprinse în certificatul cheii publice nu corespund realităţii.
38. Prestatorul poartă răspundere civilă pentru prejudiciul cauzat urmare a
neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică şi

documentul electronic, cu excepţia cazurilor în care prestatorul de servicii de certificare
aduce probe pertinente că nu a putut împiedica cauzarea prejudiciului.
39. Prestatorul nu poartă răspundere civilă pentru prejudiciul cauzat urmare a utilizării
certificatului cheii publice cu încălcarea restricțiilor de utilizare a acestuia.
40. Subiectul declarării averii și a intereselor personale poartă răspundere în
conformitate cu legislația în vigoare pentru prejudiciul cauzat de:
a) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor prevăzute de Legea nr.
91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic;
b) semnarea documentelor electronice cu utilizarea cheii private, inclusiv în perioada
de la solicitarea suspendării valabilităţii sau revocării certificatului pînă la înscrierea, în
termenul stabilit, a menţiunii respective în registrul certificatelor cheilor publice, cu excepţia
cazurilor în care Beneficiarul va aduce probe pertinente că documentul electronic a fost
semnat de o altă persoană.
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la modul de prestare a
serviciilor de certificare a cheilor publice subiecților
declarării averii și a intereselor personale

Structura certificatului cheii publice
al subiectului declarării averii și a intereselor personale
Certificatul calificat al cheii publice conţine următoarele cîmpuri:
Denumirea (în
engleză)

Descrierea

Conţinutul
Câmpurile de bază
V3

Version

Versiunea

Serial Number

Numărul de înregistrare a
certificatului

Numărul

Issuer

Datele de identificare ale
prestatorului de servicii de
certificare, emitent al
certificatului

Validity

Termenul de valabilitate a
certificatului

CN = Denumirea certificatului prestatorului de servicii de certificare
L = Localitatea
S = Statul
OU = Prestatorul de servicii de certificare, subdiviziunea persoanei
juridice
O = Denumirea persoanei juridice, IDNO
C = Codul statului
Valabil de la: «__» ______ 20__ oo:mm:ss GMT

Subject

Datele de identificare ale
utilizatorului semnăturii
electronice, titular al
certificatului

Valabil pînă la: «__» _____ 20__ oo:mm:ss GMT
Serialnumber = IDNP al utilizatorului semnăturii electronice
CN = Numele, prenumele utilizatorului semnăturii electronice
S = Statul
O = Denumirea persoanei juridice, IDNO, în care activează
utilizatorul semnăturii electronice
C = Codul statului

Subject Public
Key Info

Cheia publică

Cheia publică a utilizatorului semnăturii electronice

Signature
Algorithm

Algoritmul semnăturii
emitentului certificatului

Denumirea algoritmului semnăturii electronice a emitentului
certificatului

Signature Value Semnătura electronice a
emitentului certificatului

Semnătura emitentului în conformitate cu algoritmul utilizat
Câmpurile auxiliare
Identificatorul cheii private a prestatorului de servicii de certificare,
emitentului certificatului

Authority Key
Identifier

Identificatorul cheii
emitentului certificatului

Subject Key
Identifier

Identificatorul cheii titularului Identificatorul cheii private a utilizatorului semnăturii electronice,
certificatului
corespunzătoare prezentului certificat

Key Usage

Utilizarea cheii

Irevocabilitatea

Certificate
Policies

Politica de certificare a
prestatorului de servicii de
certificare

Identificatorul politicii

Subject
Alternative
Name

Numele alternativ al titularului RFC822 Name = Poşta electronică a utilizatorului semnăturii
certificatului
electronice

Basic
Constraints

Restricţii de bază

CRL
Distribution
Point

Punctul de distribuţie a listei
certificatelor revocate

Sursa publicării listei certificatelor revocate

Authority
Information
Access

Accesul la informaţiile despre
prestatorul de servicii de
certificare

Modalitatea de acces la informaţiile despre prestatorul de servicii de
certificare

Qualified
certificate
Statements

Criteriu ce determină că
certificatul este destinat pentru
formarea semnăturii cu putere
juridică

Identificatorul certificatului, ce determină că certificatul este destinat
pentru formarea semnăturii cu putere juridică în conformitate cu
actele normative în domeniul semnăturii electronice, poate conţine
restricţii cu privire la aplicarea acestui certificat.

Informaţiile calificatorului politicii

Tipul subiectului = utilizatorul final
Limitarea lungimii lanţului de certificate = lipseşte

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la modul de prestare a
serviciilor de certificare a cheilor publice subiecților
declarării averii și a intereselor personale
I.P. „Serviciul Tehnologia Informației
și Securitate Cibernetică”

CERERE
Prin prezenta, ___________________________________________________________________________________,
(denumirea persoanei juridice)
reprezentată de către ______________________________________________________________________________________ ,
(numele prenumele conducătorului persoanei juridice)
în temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 673/2017 pentru implementarea Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și
a intereselor personale, Hotărârii Guvernului nr.1140/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor
de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice, Hotărârii Guvernului nr. 1141/2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de către funcționarii
persoanelor juridice de drept public în cadrul circulației electronice ale acestora, Regulamentului cu privire la modul de prestare
a serviciilor de certificare a cheilor publice subiecților declarării averii și a intereselor personale, aprobat prin Ordinul I.P.
„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” nr. ____ /aa din dd.ll.aaaa, Contractul de prestări servicii nr. ANI
/________ din dd.ll.aaaa, solicită eliberarea certificatelor cheilor publice următorilor angajați.
Nr/o

Nume Prenume angajat

Extras IDNP

Nr cererii de certificare

xxxxxxxxxyyyy

Persoana responsabilă sau colectorul responsabil de colaborarea cu I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”
în domeniul semnăturii electronice a fost numită prin Ordinul intern nr. _____ din ___________________ și este
Nr/o

Nume Prenume

Funcția

Extras IDNP

e-mail

Telefon contact

xxxxxxxxxyyyy
Motivul solicitării:
eliberare inţială
eliberare repetată

Conducătorul persoanei juridice
_______________ / ___________________
(semnătură)
(numele prenumele)
L. Ş.

Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la modul de prestare a
serviciilor de certificare a cheilor publice subiecților
declarării averii și a intereselor personale
I.P. „Serviciul Tehnologia Informației
și Securitate Cibernetică”

Cerere de certificare a cheii publice nr.
Prin prezenta, subsemnatul/a__________________________________________________________________,
(numele prenumele utilizatorului)
IDNP _________________________________, e-mail: ___________________________________________________,
fiind angajat al ____________________________________________________________________________________
(denumirea persoanei juridice)
rog eliberarea certificatului cheii publice în conformitate cu datele indicate în prezenta cerere şi includerea în certificat a
următoarelor informaţii:
Numele Prenumele
IDNP
Persoana juridică, IDNO
Stat
Email
Telefon

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Subsemnatul/a, subiect al datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor
cu caracter personal, sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate în contextul prestării serviciilor de certificare a cheilor
publice și declar că informația funizată este corectă.
Nume Prenume

______________________

Semnătură

______________________

Data

______________________

.
....................................................Se completează de Prestatorul de servicii de certificare...................................................
Prin prezenta confirm că persoana _____________________________________________________________
(nume prenume)
este identificată. Datele indicate în cerere au fost verificate.
„____” __________________20___

Administrator de înregistrări
___________/ ____________________
(semnătură) (nume prenume)
Administrator de certificare
____________/ ___________________
(semnătură)
(nume prenume)

Anexa nr. 4
la Regulamentul cu privire la modul de prestare a
serviciilor de certificare a cheilor publice subiecților
declarării averii și a intereselor personale
I.P. „Serviciul Tehnologia Informației
și Securitate Cibernetică”

Cerere de suspendare
a valabilităţii certificatului cheii publice
Prin prezenta, _________________________________________, IDNP______________________________,
(numele prenumele utilizatorului)
fiind angajat al _______________________________________________, IDNO _____________________________,
(denumirea persoanei juridice)
rog să suspendaţi valabilitatea certificatului cheii publice emis pe numele meu în data de_________________________,
pe o durată de __________________________________________________________________________________zile
(numărul de zile cu litere)
în legătură cu_____________________________________________________________________________________.
(motivul suspendării)
Tipul certificatului cheii publice:
 pentru semnătura electronică avansată calificată,
 pentru semnătura electronică avansată necalificată,
 pentru autentificare şi servicii de securitate.

Funcția _____________________________
________________ / __________________
(semnătură)
(nume prenume)
"__" ____________ 20__

.......................................................Se completează de Prestatorul de servicii de certificare................................................................
Prin prezenta confirm că cererea a fost prezentată în data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm și transmisă administratorului de certificare în
data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm.
Administrator de înregistrări
_____________/ _______________
(semnătură)
(nume prenume)
Cererea a fost recepționată de la administratorul de înregistrări în data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm. Certificatul cheii publice emis
dnei/dlui__________________________________ a fost suspendat în data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm.
(nume prenume)
Administrator de certificare
_____________/ ________________
(semnătură)
(nume prenume)

Anexa nr. 5
la Regulamentul cu privire la modul de prestare a
serviciilor de certificare a cheilor publice subiecților
declarării averii și a intereselor personale
I.P. „Serviciul Tehnologia Informației
și Securitate Cibernetică”
Cerere de restabilire
a valabilităţii certificatului cheii publice

Prin prezenta,________________________________________________ , IDNP _____________________________,
(numele prenumele utilizatorului)
fiind angajat al _______________________________________________, IDNO _____________________________,
(denumirea persoanei juridice)
rog să restabiliţi valabilitatea certificatului cheii publice emis pe numele meu în data de__________________________,
suspendat pe o durată de _________________________________________________________________________zile
(numărul de zile cu litere)
în legătură cu _____________________________________________________________________________________.
(motivul suspendării)
Motivul de restabilire a valabilităţii certificatului cheii publice constituie ________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Tipul certificatului cheii publice:
 pentru semnătura electronică avansată calificată,
 pentru semnătura electronică avansată necalificată,
 pentru autentificare şi servicii de securitate.

Funcția _____________________________
________________ / __________________
(semnătură)
(nume prenume)
"__" ____________ 20__

.......................................................Se completează de Prestatorul de servicii de certificare................................................................
Prin prezenta confirm că cererea a fost prezentată în data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm și transmisă administratorului de certificare în
data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm.
Administrator de înregistrări
_____________/ ________________
(semnătură)
(nume prenume)
Cererea a fost recepționată de la administratorul de înregistrări în data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm. Certificatul cheii publice emis
dnei/dlui__________________________________ a fost restabilit în data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm.
(nume prenume)
Administrator de certificare
_____________/ ________________
(semnătură)
(nume prenume)

Anexa nr. 6
la Regulamentul cu privire la modul de prestare a
serviciilor de certificare a cheilor publice subiecților
declarării averii și a intereselor personale
I.P. „Serviciul Tehnologia Informației
și Securitate Cibernetică”
Cerere de revocare
a certificatului cheii publice
Prin prezenta, ________________________________________, IDNO _______________________________,
(denumirea persoanei juridice)
solicităm revocarea certificatului cheii publice emis pentru dl/dna ___________________________________________,
(numele prenumele utilizatorului)
IDNP ________________________________, în data de__________________________, în legătură cu :
 încălcarea confidenţialităţii cheii private (compromiterea cheii private), și anume:
 pierderea dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice;
 apariţia suspiciunilor privind dezvăluirea informaţiei sau denaturarea ei în sistemul de legătură sau la locurile de utilizare a
dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice;
 accesul persoanelor terţe la cheia privată sau la dispozitivul securizat de creare a semnăturii electronice;
 alte evenimente care dau temei de a presupune că a fost încălcată confidenţialitatea cheii private;
 instituirea unei măsuri de ocrotire judiciare (ocrotire provizorie, curatelă sau tutelă) în privinţa titularului;
 decesul titularului;
 încetarea raporturilor de muncă ale titularului la persoana juridică;
 lichidarea persoanei juridice.
Tipul certificatului cheii publice:
 pentru semnătura electronică avansată calificată,
 pentru semnătura electronică avansată necalificată,
 pentru autentificare şi servicii de securitate.
"__" ____________ 20__

Conducătorul persoanei juridice
_______________ / ___________________
(semnătură)
(nume prenume)
L.Ş.

......................................................Se completează de Prestatorul de servicii de certificare.................................................................
Prin prezenta confirm că cererea a fost prezentată în data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm și transmisă administratorului de certificare în
data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm.
Administrator de înregistrări
_____________/ ________________
(semnătură)
(nume prenume)
Cererea a fost recepționată de la administratorul de înregistrări în data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm. Certificatul cheii publice emis
dnei/dlui__________________________________ a fost revocat în data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm.
(nume prenume)
Administrator de certificare
_____________/ ________________
(semnătură)
(nume prenume)

Anexa nr. 7
la Regulamentul cu privire la modul de prestare a
serviciilor de certificare a cheilor publice subiecților
declarării averii și a intereselor personale
I.P. „Serviciul Tehnologia Informației
și Securitate Cibernetică”
Cerere de revocare
a certificatului cheii publice
Prin prezenta, ______________________________________________, IDNP ____________________________,
(numele prenumele utilizatorului)
fiind angajat al ____________________________________________________, IDNO ____________________________,
(denumirea persoanei juridice)
rog să revocați certificatul cheii publice emis pe numele meu în data de________________________, în legătură cu :
 cererea titularului;
 încălcarea confidenţialităţii cheii private (compromiterea cheii private), și anume:
 pierderea dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice;
 apariţia suspiciunilor privind dezvăluirea informaţiei sau denaturarea ei în sistemul de legătură sau la locurile de utilizare a
dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice;
 accesul persoanelor terţe la cheia privată sau la dispozitivul securizat de creare a semnăturii electronice;
 alte evenimente care dau temei de a presupune că a fost încălcată confidenţialitatea cheii private;
 modificarea informației cuprinsă în certificat;
 informaţiile cuprinse în certificatul cheii publice nu corespund realităţii.
Tipul certificatului cheii publice:
 pentru semnătura electronică avansată calificată,
 pentru semnătura electronică avansată necalificată,
 pentru autentificare şi servicii de securitate.
Funcția _____________________________
________________ / __________________
(semnătură)
(nume prenume)
"__" _____________ 20__

......................................................Se completează de Prestatorul de servicii de certificare.................................................................
Prin prezenta confirm că cererea a fost prezentatăîn data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm și transmisă administratorului de certificare în
data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm.
Administrator de înregistrări
_____________/ ________________
(semnătură)
(nume prenume)
Cererea a fost recepționată de la administratorul de înregistrări în data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm. Certificatul cheii publice emis
dnei/dlui__________________________________ a fost revocat în data de zz.ll.aaaa la ora hh:mm.
(nume prenume)
Administrator de certificare
_____________/ ________________
(semnătură)
(nume prenume)

