SEMNAREA ELECTRONICĂ
A DOCUMENTELOR ADRESATE
INSTANȚELOR DE JUDECATĂ DE CĂTRE
AVOCAȚI

BENEFICIILE UTILIZĂRII SEMNĂTURII ELECTRONICE CALIFICATE:







Semnătura electronică calificată asigură autenticitatea, integritatea și valoarea legală
a documentelor de orice fel, atat in Romania cat si in statele membre Uniunii
Europene.
Transmiterea rapidă, prin e-mail, către instanțele judecatorești din întreaga ţară a
oricărui document.
Puteți transmite documente cu valoare legală online către mai multe instituții ale
statului și către colegii, colaboratorii și partenerii dumneavoastră de afaceri, câștigând
timp, resurse și eficiență;
Reducerea costurilor aferente timpului administrativ (printat, semnat, indosariat,
transportat);
Reducerea costurilor de curierat ale documentelor.
Reducerea costurilor cu arhivarea si stocarea.

SOLUŢIA:
certSIGN, cel mai important furnizor de semnătură electronică calificată din România, pune
la dispoziție serviciul de semnătură electronică cu valoare legală, în vederea eficientizării
proceselor de lucru în relația cu instanțele judecătoreşti din țară.
Semnarea electronică calificată a documentelor asigură :




Autentificarea semnatarului (dovedeşte cine a semnat de fapt documentul)
Integritatea documentului (dovedeşte că documentul nu a fost schimbat dupa ce a
fost semnat)
Non-repudierea (semnatarul nu poate nega faptul că a semnat documentul,
semnătura având valoare legală).

Avocații pot semna electronic documente cu valoare legală, precum:






Cereri de chemare în judecată, cereri pentru emiterea unor ordonanțe de plată,
cereri cu valoare redusă, contestații la executare, întâmpinări, cereri reconvenționale
Note de ședință, concluzii scrise, interogatorii
Cererile de apel, recurs, căi extraordinare de atac
Plângeri, contestații adresate atât instanțelor, cât și altor autorități cu activitate
jurisdicțională
Orice comunicare cu instanțele de judecată în cadrul dosarelor aflate pe rolul
acestora.

Pe lângă documente pe care le semnează în desfășurarea activității sale de avocat,
acesta poate semna cu semnătură electronica calificată declarații și documente ce țin de
administrarea profesiei: declarațiile lunare către Casa de Asigurări a Avocaților,
declarațiile către ANAF, contracte de colaborare sau de muncă, declarațiile la ITM.
Înalta Curte de Casație și Justiție vine să confirme valabilitatea semnării electronice a
documentelor adresate instanțelor și folosirea mijloacelor electronice de comunicare prin
Decizia nr. 520 din 7 martie 2019: http://www.scj.ro
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DESCRIEREA PRODUSELOR ȘI A SERVICIILOR
Certificatele digitale calificate emise de certSIGN pentru semnătură electronică,
sigilii electronice și site-uri Web (SSL), precum și serviciul de marcare temporală
sunt oferite în conformitate cu Regulamentul european eIDAS 910/2014.
Certificatul calificat emis în conformitate cu Reglementările eIDAS, permite generarea unei
semnături electronice calificate cu valoare legală. O semnătură electronică calificată are
efectul juridic echivalent al unei semnături olografe.
Prin implementarea Regulamentului eIDAS, pe tot teritoriul UE, autoritățile recunosc în mod
implicit valabilitatea semnăturii electronice calificate care a fost creată utilizând un certificat
calificat, emis conform eIDAS.
O semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat
membru este recunoscută drept semnătură electronică calificată în toate celelalte state
membre.
Pentru crearea de semnături electronice calificate certSIGN oferă un pachet complet format
din:
1. Certificat digital calificat pentru semnătură electronică:
 Asigură integritatea, autenticitatea și nerepudierea documentelor transmise
electronic;
 Permite autentificarea si garantează identitatea persoanei, fiind emis de un terț de
încredere – certSIGN, furnizor acreditat și recunoscut;
 Emis în conformitate cu Regulamentul UE nr. 910/2014 (eIDAS) și este recunoscut
în toate statele membre ale Uniunii Europene;
 Perioada de valabilitate a certificatului poate fi de 1, 2 sau 3 ani. Ea poate fi prelungită
prin reînnoirea certificatului.
2.





Dispozitiv calificat de creare a semnăturilor electronice:
Este un dispozitiv securizat pentru crearea și stocarea semnăturii electronice;
Asigură controlul accesului la cheia privată prin codul PIN;
Se conectează prin portul USB al calculatorului;
Beneficiază de garanție de 1 an.

3. clickSIGN - aplicație software de semnare:
 Utilitar care permite semnarea electronică, marcarea temporală și criptarea oricărui
tip de fișier (inclusiv in format .pdf), indiferent de extensie, fapt care asigura
accesarea de catre destinatar a documentului.
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OFERTĂ COMERCIALĂ CERTSIGN
SERVICII DE CERTIFICARE – SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ
Produse si Servicii
Kit semnătură electronică:
 Certificat digital calificat emis conform
eIDAS;
 Dispozitiv eToken USB;
 Aplicația
de
semnare
documente
clickSIGN.

Certificat digital calificat eIDAS

Servicii de
semnaturii

instruire in utilizarea
electronice
la
sediul

Baroului Bacau

Servicii de identificare a utilizatorilor in
conformitate cu legislatia la sediul

Baroului Bacau







Valabilitate certificat digital calificat eIDAS
1 an
Preț de listă
47
Euro fără TVA
Preț cu
discount 20%
inclus 38 Euro
fără TVA
Preț de listă
30 Euro fără
TVA
Preț cu
discount 20%
inclus 24 Euro
fără TVA

2 ani
Preț de listă
73 Euro fără
TVA
Preț cu
discount 20%
inclus 58 Euro
fără TVA
Preț de listă
57 Euro fără
TVA
Preț cu
discount 20%
inclus 46 Euro
fără TVA

3 ani
Preț de listă
96 Euro fără
TVA
Preț cu
discount
inclus 77 Euro
fără TVA
Preț de listă
81 Euro fără
TVA
Preț cu
discount 20%
inclus 65 Euro
fără TVA

Inclus

Inclus

CONDIȚII COMERCIALE
certSIGN asigură transportul gratuit pe teritoriul României pentru fiecare kit de
semnătură electronică achiziționat;
Prețul în euro se plătește în avans, în lei, la cursul de schimb comunicat de BNR la
data efectuării plății, prin orice modalitate de plată.
Discount de 20% aplicat pentru membrii Baroului.
certSIGN asigură identificarea utilizatorilor și preluarea documentelor în mod
GRATUIT la sediul Baroului Bacau prin sesiuni de instruire şi utilizare a
semnăturii electronice aşa cum este descrisă mai sus, doar in situația in care
se atinge pragul minim de participanți.
Termen de livrare: maxim 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului și
îndeplinirea tuturor formalităților legale;

Avantaje:
 Livrare prin curier rapid a kiturilor de semnătură electronică – gratuită, oriunde în
țară,
 Instalare rapidă, din 3 click-uri, a aplicațiilor necesare utilizării certificatului
digital,
 Suport tehnic dedicat, prin Call Center propriu,
 Reînnoirea online a certificatelor digitale, în perioada de valabilitate.
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DESCRIERE CERTSIGN
certSIGN (www.certsign.ro) este o companie românească ce furnizează servicii de
încredere în conformitate cu cerințele eIDAS (Regulamentul UE 910/2014) și este unul
din principalul producător și dezvoltator de soluții pentru semnătură electronica din
Europa. De asemenea, oferă soluții de arhivare electronică și fizică a documentelor
precum și servicii complete de securitate cibernetică. Soluțiile sale sunt dezvoltate
integral în România și proiectate special pentru necesitățile specifice mediului de business
și pentru facilitarea relațiilor cu instituțiile publice, în conformitate cu cerinţele legale.
Semnătura electronică generată cu certificate digitale de la certSIGN oferă nivelul maxim
de siguranță documentelor și informațiilor tale pentru că:






certSIGN este Prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu cerințele
Regulamentului European 910/2014 (eIDAS) – după parcurgerea cu success a
auditului LSTI
certSIGN este acreditată WebTrust for CA și deține certificările ISO/IEC 27001 și
ISO 9001
Solutia de semnatura electronică la distantă dezvoltată de certSIGN este
certificată ca QSCD în conformitate cu Regulamentul eIDAS de A-Sit:
https://www.a-sit.at/downloads/1126
Certificatele emise de certSIGN sunt recunoscute automat ca fiind de încredere de
toate sistemele de operare și aplicațiile Microsoft, grație includerii certificatului
certSIGN ROOT CA G2 în Microsoft Trusted Root Certificate Program
Dispozitivele criptografice (tokenuri) pe care sunt stocate certificatele calificate (și
cheile asociate) emise de certSIGN respectă standardele FIPS 1402 nivel 3 și
Common Criteria EAL4.
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certSIGN se regăsește în European Trusted List cu o serie de servicii conforme cu
legislația europeană:






Certificate digitale calificate pentru crearea semnăturilor electronice;
Certificate digitale calificate pentru crearea sigiliilor electronice;
Certificate digitale calificate SSL EV pentru site-uri web.
Servicii de marcare temporală calificată;
Servicii de semnare electronică la distantă.

Rețeaua noastră de distribuție a semnăturii electronice calificate are peste 300 de
reprezentanți la nivel național și acoperă principalele orașe din România. Ea include cele
mai importante bănci din ṭară: BRD, RAIFFEISEN, OTP BANK, ALPHA BANK, CEC BANK.
https://www.certsign.ro/ro/contact

Cu stimă,
Aurica Puiu
Reprezentant Relatii Clienti
SC CERTSIGN SA
Bld Carol I, nr 27 – Camera de Comert
Iasi
0799782142
aurica.puiu@certsign.ro

AuricaRodica
Puiu

Digitally signed by AuricaRodica Puiu
DN: c=RO, l=Mun. Iasi,
o=CERTSIGN SA,
cn=Aurica-Rodica Puiu,
serialNumber=2006051670
PAR48, name=AuricaRodica Puiu
Date: 2019.05.28 11:06:29
+03'00'

5

