Ghidul "Modul de înregistrare
a cererilor online pentru
persoanele fizice"
www.semnatura.md

Aspecte generale
Semnătură electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt atașate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sunt utilizate ca
metodă de autentificare. (Legea nr.91/2014).
STISC, în calitate de prestator de servicii de certificare, oferă servicii de certificare a cheilor publice, precum:
Semnătura electronică simplă;
Semnătura electronică avansată necalificată;
Semnătura electronică avansată calificată.

Solution

List 1-3 ways your company
proposes to solve them.

Semnătura electronică simplă este semnătura electronică utilizată ca metodă de autentificare, fără a face trimitere exclusiv la semnatar.

Semnătura electronică avansată necalificată este o semnătură electronică ce îndeplinește următoarele cerinţe: face trimitere exclusiv la semnatar;
permite identificarea semnatarului; este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; este legată de datele la care se raportează, astfel încât
orice modificare ulterioară a acestor date poate fi detectată.
Semnătura electronică avansată calificată este o semnătură electronică care îndeplineşte toate cerinţele semnăturii electronice avansate necalificate şi,
suplimentar: se bazează pe un certificat calificat al cheii publice emis de un prestator de servicii de certificare acreditat în domeniul aplicării semnăturii
electronice avansate calificate; este creată prin intermediul dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice şi se verifică securizat cu ajutorul
dispozitivului de verificare a semnăturii electronice şi/sau al produsului asociat semnăturii electronice, care dispun de confirmarea corespunderii cu
cerinţele prevăzute de prezenta lege.

Pentru înregistrarea cererii online în scopul obținerii serviciilor de certificare a cheilor publice pentru Persoană Fizică, vă
rugăm să urmați pașii prezentați mai jos:
Accesați portalul www.semnatura.md
Selectați tipul de persoană: Fizică.

Solution

List 1-3 ways your company
proposes to solve them.

Persoană Fizică
Pasul 1: Completați câmpurile din formular solicitate cu date veridice, conform actului de identitate ce-l dețineți, apoi
selectați serviciul de certificare a cheilor publice dorit.
Nume
Prenume
IDNP
Oraș
Cod poștal
Adresa
Adresă e-mail
Nr. telefon

Persoană Fizică

Pasul 2. Verificați și corfirmați veridicitatea datelor
introduse.

Persoană Fizică
Pasul 3. Acțiuni finale. Cererea Dvs. a fost plasată cu succes în sistem.
Pentru emiterea și eliberarea ulterioară a certificatelor cheilor publice e necesar să urmăriți pașii:
Fișierele din pasul 1 se vor descarca
in format pdf, se vor printa și semna
olograf de persoanele vizate, pentru a fi
depuse la sediul STISC :
Contractul de prestări servicii,
semnat olograf de către solicitantul
serviciilor, în 2 exemplare;
Cererea de certificare a cheii
publice, semnată olograf;
Copia actului de identitate valabil,
Bonul de confirmare a plății pentru
serviciul de semnătură electronică solicitat.

După caz:
-În cazul delegării împuternicirilor se prezintă şi copia procurii autentificată notarial, eliberată pe numele persoanei cu drept de
reprezentare, împreună cu copia lizibilă a actului de identitate, valabil la data solicitării;
- Dispozitivul securizat (în cazul în care solicitantul îl deține).

Persoană Fizică
Pasul 3. Acțiuni finale. Cererea Dvs. a fost plasată cu succes în sistem.
Pentru emiterea și eliberarea ulterioară a certificatelor cheilor publice e necesar să urmăriți pașii:

Persoană Fizică
Pasul 3. Acțiuni finale. Cererea Dvs. a fost plasată cu succes în sistem.

ATENȚIE!
În cazul în care setul de acte nu va fi prezentat la oficiul Prestatorului (la adresa menționată la pasul 4) solicitarea se
consideră a fi nulă.

Instituția Publică ,,Serviciul Tehnologia Informației și Securitate
Cibernetică” Vă mulțumește pentru completarea cererii online și
oportunitatea de a Vă pune la dispoziție serviciile de pe portalul
www.semnatura.md.
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