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Ce este semnătura electronică calificată?

Potrivit prevederilor eIDAS, semnătura electronică calificată are aceeași 

valoare juridică cu semnătura olografă și este non-repudiabilă.          

Semnătura electronică creată cu certificat digital calificat este o                    

soluție digitală securizată prin care poate fi semnat orice tip de document 

de către o anumită persoană și care atestă că informațiile din documentul 

respectiv nu au fost modificate ulterior semnării. 

Semnătura electronică calificată conectează identitatea semnatarului, 

identitate verificată de furnizorul de servicii, cu un anumit document, la o 

anumită dată.

La ce folosește semnătura electronică calificată?

Semnătura electronică cu certificat digital calificat poate fi folosită atât în 

relația cu entitățile private, cât și cu instituțiile publice, fiind opozabilă în 

justiție și non-repudiabilă. 

Semnăturile electronice cu certificat digital calificat emis de Trans Sped 

sunt recunoscute în Uniunea Europeană și în Statele Unite, precum și în 

toate statele care recunosc legislația europeană și/sau nord americană.

Potrivit OUG 38/2020, toate autoritățile și instituțiile publice au obligația 

primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică calificată.

Beneficiile soluției de semnătură electronică creată cu certificat digital calificat:     

Costuri reduse Timp economisit Mediu sustenabil
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Semnătura electronică cu certificat digital calificat este utilizată în mod curent în relația cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Casa         

Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), Monitorul Oficial, 

Depozitarul Central, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM), Autoritățile contractante din cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), 

pentru semnarea și transmiterea electronică a documentelor solicitate de aceștia, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSP),                     

numeroase  administrații publice locale.

 

Exemple de utilizare concretă a semnăturii electronice cu certificat digital calificat:

• Depunere declarații la ONRC;

• Depunere documente pentru înființare / înregistrare mențiuni /                     

dizolvare societate la ONRC;

• Depunere declarații lunare sau trimestriale la ANAF;

• Depunere rapoarte / documente în relația cu CNAS;

• Participare licitații publice pe platforma SEAP / SICAP;

• Depunere declarații la Fondul de Mediu;

• Depunere documente pentru fonduri europene;

• Semnare documente în relația cu băncile;

• Semnare contracte cu partenerii de afaceri;

• Semnare documente cu orice instituție sau companie din Uniunea           

   Europeană și USA;

• Eliberare autorizații de construire;

• Eliberare certificate de atestare fiscală;

• Semnare contracte de utilități;

• Depunere solicitări în instanță, în cazul caselor de avocatură.
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