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REGULAMENTUL
cu privire la modul de prestare a serviciilor de certificare a cheilor publice
subiectilor declararii averii ~i a intereselor personale
Capitolul I
Dispozitii generale
1. Regulamentul cu privire la modul de prestare a serviciilor de certificare a

cheilor publice subiectilor declararii averii ~i a intereselor personale (In continuare
Regulament, la cazul gramatical corespunzator) este elaborat In conformitate cu
prevederile Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii !ji a intereselor
personale, Legii nr. 91 din 29.05.2014 privind semnatura electronica !ji documentul
electronic, Ordinului Serviciului de Informafii !ji Securitate nr. 69din15.07.2016 cu
privire la aprobarea Normelor tehnice In domeniul semnaturii electronice avansate
calificate, Hotarfrii Guvernului nr. 945 din 05.09.2005 cu privire la centrele de
certificare a cheilor pub/ice, Hotarfrii Guvernului nr. 320 din 28.03.2006 pentru
aprobarea Regulamentului privind ordinea de aplicare a semnaturii digitale in
documentele electronice ale autoritafilor pub/ice, Ordinului intreprinderii de Stat
,,Centrul de telecomunicafii speciale" nr. 44 din 1noiembrie2016 privind aprobarea
politicii de confidenfialitate, de certificare a cheilor pub/ice, de acordare ~i control al
accesului la resursele centrului de certificare a cheilor pub/ice !ji aproba~ea codului
de practici !ji proceduri al centrului de certificare a cheilor pub/ice, precum !ji
dispozifiilor pct. 2. subpct. 2) al Hotarfrii Guvernului nr. 673 din 28 august 2017
pentru implementarea Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii !ji a
intereselor personale.
2. Prezentul Regulament stabile~te modul de prestare a serviciilor de certificare
a cheilor publice subiectilor declararii averii ~i a intereselor personale, care activeaza
In cadrul organizatiilor publice, precum ~i modul de repartizare a semnaturii electronice
acestora.
3. Regulamentul este aplicabil colectorilor ~i subiectilor declararii stabiliti 1n
conformitate cu prevederile Legii 133 din 17.06.2016 privind declararea averii !ji a
intereselor personale ~i Hotarfrii Guvernului nr. 673 din 28 august 2017 pentru

implementarea Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii
intereselor personale.
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4. Subiectii declararii avern ~I a intereselor personale vor utiliza semnatura
electronica avansata calificata pentru depunerea declaratiei de avere ~i a intereselor
personale.
5. Colectorii din cadrul organizatiilor publice vor informa subiectii declararii
averii ~i a intereselor personale In privinta modului de prestare a serviciilor de
certificare a cheii publice ~i In privinta termenilor de depunere a cererilor de
suspendare/restabilire a valabilitatii certificatului cheii , publice (In continuare
,,certificat" la cazul gramatical corespunzator), de revocare a acestuia.
6. Notiunile ~i termenii juridici, utilizati In continutul Regulamentului se vor
Intelege ~i interpreta In sensul actelor legislative/normative enuntate la pct. 1 al
acestuia.
7. Structura certificatului este prezentata In Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Capitolul II
Modul de prestare a serviciilor de certificare a cheilor publice subiectilor
declararii averii ~i a intereselor personale
8. Procedura de eliberare a perechii de chei ~i a dispozitivului securizat de creare
a semnaturii electronice va fi demarata de catre organizatiile publice (In continuare
,,Beneficiar" la cazul gramatical corespunzator) In interesul subiectilor declararii averii
~i a intereselor personale, care activeaza/angajati In cadrul acestora prin Inaintarea unei
cereri catre Intreprinderea de Stat ,,Centrul de telecomunicatii speciale" (l'n continuare
,,Prestator" la cazul gramatical corespunzator), In forma aprobata la Anexa nr. 2 la
prezentul Regulament.
9. Beneficiarii vor respecta urmatoarele etape:
a) completarea, pe portalul serviciilor electronice al Prestatorului:
www.servicii.cts.md, a informatiilor aferente prestarii serviciilor de certificare;
b) programarea prealabila pentru depunerea pachetelor de documente, In cazul In
care cererea organizatiei publice, mentionata la pct. 8, include solicitarea d~ eliberare a
certificatelor pentru mai mult de 100 de subiecti ai declararii averii ~i a intereselor
personale;
c) depunerea pachetului de documente solicitat de Prestator In scopul prestarii
serviciilor de certificare;
d) In cazul eliberarii repetate a certificatului, prezentarea dispozitivelor securizate
de creare a semnaturii electronice (In continuare ,,dispozitiv" la cazul gramatical
corespunzator);
e) ridicarea dispozitivelor, ce contin certificatele, In baza actului de predarepnmire.
10.Serviciile de certificare vor fi prestate In baza pachetului de documente, depus
de catre Beneficiar, conform informatiei oferite de acesta.
11.Beneficiarii vor repartiza dispozitivele, ce contin certificatele subiectilor
declararii intereselor ~i a averii, precum ~i vor duce evidenta intema a acestora.

Sectiunea 1
Pachetul de documente pentru certificarea cheii publice
12. Pachetul de documente depus la sediul Prestatorului de colector sau de catre
oricare alta persoana responsabila, lmputemicita de Beneficiar, contine urmatoarele
documente:
a) contractul de prestari servicii de certificare, completat ~i semnat, In 2
exemplare, de catre conducatorul sau persoana cu functie de raspundere a
Beneficiarului;
b) cererea mentionata In pct. 8 la prezentul Regulament, ce contine lista
subiectilor declararii averii ~i a intereselor personale, semnata de catre conducatorul sau
persoana cu functie de raspundere a Beneficiarului, ~tampilata sau sub forma de
document electronic;
c) cererea de certificare a cheii publice (Anexa nr. 3), completata de catre fiecare
subiect al declararii averii ~i a intereselor personale (mentionat In cererea de la lit. b )),
semnata cu semnatura olograra a acestora;
d) copia buletinului de identitate/pa~aportului subiectului declararii averii ~i a
intereselor personale (mentionat In cererea de la lit. b )), valabil eel putin Inca trei luni
din data solicitarii;
e) copia extrasului din Registrul de Stat al unitatilor de drept sau din Registrul de
Stat al persoanelor juridice;
f) copia ordinului intern de numire a colectorului sau a persoanei responsabile de
colaborarea cu Prestatorul, conforma cu originalul, datata ~i semnata de catre
conducatorul sau persoana cu functie de raspundere a Beneficiarului lmpreuna cu copia
buletinului de identitate/pa~aportului acestuia.
13.Documentele mentionate In pct. 12 lit. a), b), c) se completeaza pe portalul
serviciilor electronice al Prestatorului www.servicii.cts.md, apoi se imprima, se
semneaza ~i se prezinta Prestatorului.
14.Pachetul de documente, ce nu contine documentele mentionate la pct. 12, nu
va fi examinat de catre Prestator. Beneficiarul va fi informat despre faptul c~ nu se da
curs cererii de certificare a cheii publice ~i In privinta completarii aeesteia cu
documentele lipsa.
Sectiunea 2
'
Crearea certificatelor cheilor publice
15. in termen de 15 zile lucratoare de la receptia documentelor, mentionate la pct.
12 al Regulamentului, Prestatorul va demara procesul de certificare a cheilor publice ~i
va emite certificatele cu structura acestora In conformitate cu Anexa nr. 1 sau, dupa caz,
va informa Beneficiarul despre refuzul de certificare a cheii publice.
16. Prestatorul va examina cererea de certificare a cheii publice In termen de 3
zile lucratoare de la data lnregistrarii acesteia, daca prin acordul de prestare a serviciilor
de certificare (lncheiat lntre Prestator ~i organizatiile publice) nu este stabilit un alt
termen.

17.Decizia privind refuzul de certificare a cheii publice se adopta de catre
Prestator, in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de certificare a
cheii publice, in urmatoarele cazuri:
a) incalcarii prevederilor Legii nr. 91 din 29.05.2014 privind semnatura
electronica !fi documentul electronic, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
b) incalcarii drepturilor unor terti in procesul de intocmire sau de depunere a
cererii de certificare a cheii publice;
c) prezentarii in cererea de certificare a cheii .pub lice a unor informatii, ce nu
corespund realitatii.
18.Crearea certificatelor se va efectua dupa verificarea autenticitatii actelor
prezentate de catre colectori.

Sectiunea 3
Transmiterea dispozitivelor securizate de creare a semnaturilor electronice
19.ln termenul stabilit la pct 15 al Regulamentului, Beneficiarul va fi informat
referitor la prestarea serviciilor de certificare (prin e-mail sau telefon).
20. in termen de 5 zile lucratoare de la primirea confirmarii de creare a
certificatelor, colectorul (sau persoana responsabila, imputemicita de Beneficiar) se va
prezenta la sediul Prestatorului pentru receptionarea serviciilor prestate in conformitate
cu cererea prezentata.
21.Prestatorul va repartiza dispozitivele, ce contin certificatele, in ordinea
prezentarii colectorilor (sau a persoanelor responsabile, imputemicite de Beneficiar) la
sediul acestuia, in baza actului de predare-primire a serviciilor prestate.
22.Prestatorul va transmite dispozitivele colectorului (sau persoanei
responsabile, imputemicite de Beneficiar) insotite de un exemplar al actului de predareprimire a serviciilor prestate (ce va contine numele ~i prenumele, extrasele IDNP-lor
subiectilor declararii averii ~i a intereselor personale, numerele de serie ale
dispozitivelor atribuite), impreuna cu un exemplar al contractului de prestari servicii de
certificare.
23.Beneficiarul va verifica statutul cererii pe site-ul www.servicii.cts.md.

Capitolul III
Valabilitatea certificatului cheii publice ~i eliberarea repetata a acestuia
24. Termenul de valabilitate a certificatului constituie 1 an calendaristic din
momentul crearii.
25. Prestatorul va pastra certificatul eel putin 15 ani de la data revocarii sau
expirarii acestuia.
26. Pentru a mentine capacitatea de a semna electronic documentele in format
electronic dupa expirarea termenului de valabilitate a certificatului, mentionat la pct.
24 al prezentului Regulament, Beneficiarul va solicita Prestatorului prestarea serviciilor
de certificare, ce presupune eliberarea repetata a certificatului.
27.Procedura de eliberare repetata este echivalenta cu procedura de creare a unui
c~rtificat nou. Aceasta se initiaza prin depunerea unui pachet de documente cu 30 zile

calendaristice pina la expirarea definitiva a certificatului valabil la momentul depunerii
ceren1.
28. Dupa prezentarea pachetului de documente, mentionat in pct. 12 al
prezentului Regulament, precum ~i a dispozitivelor, Prestatorul purcede la procedura
de creare a certificatelor.

Suspendarea ~i

Capitolul IV
revocarea certificatului cheii publice

29. Prestatorul suspenda certificatul la cererea Beneficiarului, modelul careia
este stabilit in Anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
30. Prestatorul restabile~te valabilitatea certificatului la cererea Beneficiarului,
modelul careia este stabilit in Anexa nr. 5 la prezentul Regulament.
31.Prestatorul revoca certificatul in urmatoarele cazuri:
a) la cererea Beneficiarului;
b) la incalcarea confidentialitatii cheii private (compromiterea cheii private) a
titularului certificatului;
c) la expirarea termenului pentru care a fost suspendata valabilitatea certificanilui
~i 1n lipsa unei cereri din partea Beneficiarului privind restabilirea valabilitatii acestuia;
d) la modificarea informatiei cuprinsa in certificat;
e) in cazul decesului titularului certificatului cheii pub lice sau al instituirii unei
masuri de ocrotire judiciare (ocrotire provizorie, curatela sau tutela) in privinta
titularului;
t) in cazul lichidarii Beneficiarului;
g) la solicitarea organului competent, in cazul incalcarii prevederilor Legii nr. 91
din 29.05.2014 privind semniitura electronicii §i documentul electronic;
h) la depistarea unor informatii neveridice in cererea de certificare a cheii publice
sau in certificatul cheii publice.
32. Modelul cererii de revocare a certificatului este stabilit in Anexele nr. 6 ~i 7
la prezentul Regulament.
33.Prin cerere scrisa subiectul declararii averii ~i a intereselor personale ~i, dupa
caz, Beneficiarul sau un alt organ competent, va solicita revocarea cert!ficatului cu
informarea obligatorie a cauzei privind revocarea certificatului. Transmiterea cererii de
revocare se va efectua prin email sau prin depunerea acesteia la sediul Prestatorului.
In cazul in care Prestatorul prime~te informatii ce impun revocarea certificatului
cheii publice, acesta este obligat, sa faca mentiunile respective in Registrul certificatelor
cheilor publice 1n termen de 3 ore lucratoare.
Capitolul V
Drepturile ~i obligatiile Beneficiarului ~i Prestatorului
34.ln procesul de creare a certificatelor, Prestatorul are urmatoarele drepturi ~i
obligatii:
1) de a crea certificatele, solicitate de catre Beneficiar, calitativ ~i in termen, cu
s~mnarea actului de predare-primire a serviciilor prestate;

2) de a asigura o prestare neintrerupta a serviciilor in domeniul semnaturii
electronice, pe perioada valabilitatii certificatului;
3) de a informa Beneficiarul cu privire la modificarea conditiilor tehnice de
prestare a serviciilor in domeniul semnaturii electronice;
4) de a pastra confidentialitatea datelor obtinute in procesul prestarii serviciilor;
5) de a indeplini alte obligatii stabilite de legislatia in vigoare.
35. In procesul de prestare a serviciilor de certificare, Beneficiarul dispune de
urmatoarele drepturi ~i obligatii:
1) de a inainta cererile mentionate in prezentul Regulament ~i de a prezenta
documentele confirmative;
2) de a primi/receptiona pachetul semnatura electronica sau serviciile de
certificare in baza actului de predare-primire a serviciilor prestate, conform cerintelor
prezentului Regulament;
3) de a respecta normele tehnice de exploatare ~i asigurare a securitatii semnaturii
electronice, in conformitate cu normele prevazute de legislatie;
4) de a acorda asistenta Prestatorului la efectuarea verificarilor in cadrul prestarii
serviciilor de certificare a cheilor publice;
5) de a informa subiectii declararii averii ~i a intereselor personale, titulari ai
certificatelor, despre drepturile ~i obligatiile lor, aferente utilizarii semnaturii
electronice;
6) de a tine evidenta dispozitivelor;
7) de a solicita revocarea certificatului in termen de eel mult 3 zile lucratoare, in
cazul in care:
a) subiectul declararii averii ~i a intereselor personale a pierdut dispozitivul;
b) subiectul declararii averii ~i a intereselor personale ~i-a incetat raporturile de
munca la organizatia publica.
In acest caz, revocarea certificatului se va solicita in termen de eel mult 30 de
zile calendaristice de la data incetarii raporturilor de munca a subiectului declararii
averii ~i a intereselor personale astfel !neat, acesta sa depuna declaratia de ·avere ~i
interese personale in termenii prevazuti de art. 6 a/in. (4) al Legii f!r. 133 din
17.06.2016 privind declararea averii #a intereselor personale.
c) subiectul declararii averii ~i a intereselor personale a decedat;
d) subiectul declararii averii ~i a intereselor personale are motive sa presupuna ca
a fost incalcata confidentialitatea cheii private;
e) informatiile cuprinse in certificatul cheii publice nu corespund realitatii;
f) asupra subiectului declararii averii ~i a intereselor personale a fost instituita o
masura de ocrotire judiciara (ocrotire provizorie, curatela, tutela);
8) de a indeplini alte obligatii stabilite de legislatia in vigoare.
36.Prestatorul poarta raspundere civila pentru prejudiciul cauzat urmare a
neindeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr. 91din29.05.2014 privind semniitura
electronicii ~i documentul electronic, cu exceptia cazurilor in care prestatorul de
servicii de certificare aduce probe pertinente ca nu a putut impiedica cauzarea
prejudiciului.
37.Prestatorul nu poarta raspundere civila pentru prejudiciul cauzat urmare a
u~ilizarii certificatului cheii publice cu incalcarea restrictiilor de utilizare a acestuia.

38. Subiectul declararii averii ~i a intereselor personale poarta raspundere in
conformitate cu legislatia in vigoare pentru prejudiciul cauzat de:
a) neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor prevazute de Legea
nr. 91 din 29.05.2014 privind semniitura electronicii # documentul electronic;
b) semnarea documentelor electronice cu utilizarea cheii private, inclusiv in
perioada de la solicitarea suspendarii valabilitatii sau revocarii certificatului pina la
inscrierea, in termenul stabilit, a mentiunii respective in registrul certificatelor cheilor
publice, cu exceptia cazurilor in care Beneficiarul va aduce probe pertinente ca
documentul electronic a fost semnat de o alta persoana.

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la modul de
eliberare a semnaturii electronice subiectilor
declararii averii ~i a intereselor personale

Structura certificatului cheii publice
al subiectului declarlirii averii ~i a intereselor personale
Certificatul calificat al cheii publice contine urmatoarele cimpuri:
Denumirea (in
englezli)

Descrierea

Continutul

Cumpurile de bazii
V3

Version

Versiunea

Serial Number

Numarul de inregistrare a
certi fi catul ui

Numarul

Issuer

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

Validity

Termenul de valabilitate a
certi fi catul ui

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

Subject

Datele de identificare ale
utilizatorului semnaturii
electronice, titular al
certificatului

Subject Public
Key Info

Cheia publica

Serialnumber = IDNP al utilizatorului semnaturii electronice
CN = Numele, prenumele utilizatorului semnaturii electronice
S = Statul
0 = Denumirea persoanei juridice, IDNO, in care activeaza
utilizatorul semnaturii electronice
C = Codul statului
Cheia publica a utilizatorului semnaturii electronice

Signature
Algorithm

Algoritmul semnaturii
emitentului certificatului

Denumirea algoritmului semnaturii electronice a emi t~ntului
certificatului

Signature Value Semnatura electronice a
emitentului certificatului

Semnatura emitentului in conformitate cu algoritmul 1:1tilizat

Cumpurile 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
certificatului

Identificatorul cheii private a utilizatorului semnaturii electronice,
corespunzatoare prezentului certificat

Key Usage

Utilizarea cheii

Irevocabilitatea

Certificate
Policies

Politica de certificare a
prestatorului de servicii de
certificare

Identificatorul politicii
Informatiile calificatorului politicii

Subject
Alternative
Name

Numele altemativ al titularului RFC822 Name= Po~ta electronica a utilizatorului semnaturii
certificatului
electronice

Basic
Constraints

Restrictii de baza

CRL
Distribution
Point

Punctul de distributie a listei
certificatelor revocate

Sursa publicarii listei certificatelor revocate

Authority
Information
Access

Accesul la informatiile despre
prestatorul de servicii de
certificare

Modalitatea de acces la informatiile despre prestatorul de servicii de
certificare

Qualified
certificate
Statements

Criteriu ce determina ca
certificatul este destinat pentru
formarea semnaturii cu putere
juridica

Identificatorul certificatului, ce determina ca certificatul este destinat
pentru formarea semnaturii cu putere juridica In conformitate cu
c;ictele normative In domeniul semnaturii electronice, poate contine
restrictii cu privire la aplicarea acestui certificat.

Tipul subiectului = utilizatorul final
Limitarea lungimii lantului de certificate = Jipse~te

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la modul de
eliberare a semnaturii electronice subiectilor
declararii averii ~i a intereselor personale

Dlui Serghei POPOVIC!
Directorului general
is ,,Centrul de telecomunicatii speciale",

CERERE

(denurnirea persoanei juridice)
in temeiul prevederilor Hotiiririi Guvernului nr. 673 din 28 august 2017 pentru implementarea Legii nr. 133 din 17
iunie 2016 privind declararea averii ~i a intereselor personale, Hotiiriirii Guvernului nr. 945 din 05.09.2005 cu privire
la centrele de certijicare a cheilor pub/ice, Hotiiriirii Guvernului nr. 320 din 28.03.2006 pentru aprobarea
Regulamentului privind ordinea de aplicare a semniiturii digitale in documentele electronice ale autoritii/ilor pub/ice,
Regulamentului privind modul de eliberare a !emniiturii electronice avansatii calijicatii subiec{ilor declariirii averii ~i
a intereselor personale, aprobat prin Ordinul lntreprinderii de stat ,,Centrul de telecomunicafii speciale" nr. __ laa
din dd.ll.aaaa, Acordului de prestiiri servicii nr. __ /aa din dd.11.aaaa, solicita eliberarea certificatelor cheilor publice
urmatorilor angajati.
Nr/o

.

Nume Prenume angajat

Extras IDNP

Nr cererii de
certificare

Semnatura angajatului

xxxxxxxxxyyyy

A

Persoana responsabila de colaborarea cu LS. ,,Centrul de telecomunicatii speciale" in domeniul semnaturii electronice este
Nr/o

Nume Prenume

Extras IDNP

e-mail

Telefon contact

xxxxxxxxxyyyy

Motivul solicitarii:
D eliberare intiala
D eliberare repetata
Conducatorul persoanei juridice

(semnatura) (numele, prenumele)
L.

s.

Anexa nr.3
la Regulamentul cu privire la modul de
eliberare a sernnaturii electronice subiectilor
declararii averii ~i a intereselor personale
Dlui Serghei POPOVICI
Directorului general
IS ,,Centrul de telecomunicatii speciale'',

Cerere de certificare a cheii publice nr.

Prin prezenta, subsernnatul/a._ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,
(numele, prenumele utilizatorului final)
IDNP ---------------~ e-mail : -----------------------fiindangajatal _____ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(denurnirea persoanei juridice)
Rog, eliberarea certificatului cheii publice in conforrnitate cu datele indicate in prezenta cerere
certificat a urmatoarelor informatii:

~i

includerea in

Numele, Prenumele
IDNP
Persoana juridica, IDNO
Stat
Email
Nr telefon

Subsernnatul/a, subiect al datelor cu caracter personal, in conforrnitate cu Legea nr. 133 din 08.07. 2011 privind
protecfia datelor cu caracter personal, sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate in contextul prestarii
serviciilor de certificare a cheilor publice ~i declar ca informatia funizata este corecta.
NOTA: In cazul In care informa/ia din prezenta cerere nu corespunde cu cea din Registrul de Stat al
Popula/iei, Prestatorul de servicii de certijicare lfi rezerva dreptul de a emite certijicatul calijicat al cl1eii pub/ice
conform date/or con/inute In aceasta sau de a refuza prestarea serviciilor de certijicare.

Numele, Prenumele _ _ __ _ _ __ _
Sernnatura
Data

.. ............................................. Se completeaza de Prestatorul de servicii de certificare ....................................... .

Prin prezenta confirm ca persoana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (nume prenume)
este identificata. Datele indicate in cerere au fost verificate.
" - - - - - - - - - -20

Administrator de inregistrari

_____! ________ _
(sernnatura)

(nume, prenume)

Anexa nr. 4
la Regulamentul cu privire la modul de
eliberare a semnaturii electronice subiectilor
declararii averii ~i a intereselor personale
Dlui Serghei POPOVICI
Directorului general
is ,,Centrul de telecomunicatii speciale'',

Cerere de suspendare
a valabilitatii certificatului cheii publice

(numele, prenumele utilizatorului final)
IDNP: ___________, fiind angajat al · ------------------------~
(denumirea persoanei j uridice)
rog, sii suspendati valabilitatea certificatului cheii publice emis pe numele meu pe dat!l de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
pe o duratii de _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _zile
(numiirul de zile cu litere)
lnlegiituracu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(motivul suspendarii)

Functia _ _ _ __ _ __ _ __ __
(semnatura)

II

- - - - - - 20

(numele, prenumele)

Conducatorul persoanei juridice
(semnatura)

L.$ .

(numele, prenumele)

............................................... Se completeazii de Prestatorul de servicii de certijicare ..... ......................... ..,. ..... ..

Prin prezenta confirm ca cererea a fost prezentatii pe data de zz.1!.aaaa la ora hh:mm. Certificatul cheii publice emis
dnei/dlui _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a fost suspendat pe data de ::::.11.auua la ora hh:mm.
(nume prenume)
"--

20

-------~

Administrator de lnregistrari

_______ ! ________
(semnatura)

(numele, prenumele)

Anexa nr. 5
la Regulamentul cu privire la modul de
eliberare a semnaturii electronice subiectilor
declararii averii ~i a intereselor personale
Dlui Serghei POPOVIC!
Directorului general
is ,,Centrul de telecomunicatii speciale",

Cerere de restabilire
a valabilitatii certificatului cheii publice

Prin prezenta,
(numele, prenumele utilizatorului final)

(denumirea persoanei juridice)

rog, sa restabiliti valabilitatea certificatului cheii publice emis pe numele meu pe data de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
suspendat pe o durata de _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _zile
(numarul de zile cu litere)
lnlegaturacu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
(motivul suspendarii)

Motivul de restabilire a valabilitatii certificatului cheii publice constituie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Functia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(semnatura)

_ _ _ _ _ 20

"

L.S .

(numele, prenumele)

.

Conducatorul persoanei juridice
( semnatura)

(numele, prenumele)

...............................................Se completeaza de Prestatorul de servicii de certificare ....................................... .
Prin prezenta confirm ca cererea a fost prezentata pe data de ::.::..ll.aaaa la ora hh:mm. Certificatul cheii publice emis
dnei/dlui _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a fost restabilit pe data de zz.11.aaaa la ora hh:mm.
(nume prenume)

__

,,

- - - - - - - -20

Administrator de lnregistrari

________ ! ________
(semnatura)

(numele, prenumele)

Anexa nr. 6
la Regulamentul cu privire la modul de
eliberare a semnaturii electronice subiectilor
declararii averii ~i a intereselor personale

Dlui Serghei POPOVIC!
Directorului general
IS ,,Centrul de telecomunicatii speciale",

Cerere de revocare
a certificatului cheii publice
Prin prezenta,
(denumirea persoanei juridice)
solicitam revocarea certificatului cheii publice emis·pentru dl/dna -------------------~
(numele, prenumele utilizatorului final)
IDNP: ______________ __ ,pedatade_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _~
In legatura cu :
D lncalcarea confidentialitatii cheii private (compromiterea cheii private), ~i anume:
0 pierderea dispozitivului securizat de creare a semnaturii electronice;
0 aparitia suspiciunilor privind dezvaluirea informatiei sau denaturarea ei In sistemul de legatura sau la locurile de
utilizare a dispozitivului securizat de creare a semnaturii electronice;
0 accesul persoanelor terte la cheia privata sau la dispozitivul securizat de creare a semnaturii electronice;
0 alte evenimente care dau temei de a presupune ca a fost lncalcata confidentialitatea cheii private;
D expirarea termenului pentru care a fost suspendata valabilitatea certificatului;
D instituirea unei masuri de ocrotire judiciare (ocrotire provizorie, curatela sau tutela) In privinta titularului;
D decesul titularului;
D lncetarea raporturilor de munca ale titularului la persoana juridica;
D lichidarea Beneficiarului;
D solicitarea organului competent, lntruclt au fost lncalcate prevederile Legii nr. 91 din 29.05.2014 privind semnlitura
electronicli # documentul electronic.

- - - - - - 20

"

L.$ .

Conducatorul persoanei juridice
(semnatura)

(numele, prenumele)

...............................................Se completeaza de Prestatorul de servicii de certificare ...................................... ..
Prin prezenta confirm ca cererea a fost prezentata pe data de zz.11.aaaa la ora hh:mm. Certificatul cheii publice emis
dnei/dlui_______________ a fost revocat pe data de ::z.ll.aaaa la ora hh:mm.
(nume prenume)

__

,,

_ _ _ _ _ _ _ _20

Administrator de inregistrari
- - - - -I - - - - - - - - - (semn atu ra) (nume, prenume)

Anexa nr. 7
la Regulamentul cu privire la modul de
eliberare a semnaturii electronice subiectilor
declararii averii ~i a intereselor personale
Dlui Serghei POPOVICI
Directorului general
is ,,Centrul de telecomunicatii speciale",

Cerere de revocare
a certificatului cheii publice
Prin prezenta,
(numele, prenumele utilizatorului final)

(denumirea persoanei juridice)
Rog sa revocati certificatul cheii pub lice emis pe numele meu In data de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ In legatura
cu:
D lncalcarea confidentialitatii cheii private (compromiterea cheii private), ~i anume:
0 pierderea dispozitivului securizat de creare a semnaturii electronice;
0 aparitia suspiciunilor privind dezvaluirea informatiei sau denaturarea ei In sistemul de legatura sau la locurile de
utilizare a dispozitivului securizat de creare a semnaturii electronice;
0 accesul persoanelor terte la cheia privata sau la dispozitivul securizat de creare a semnaturii electronice;
0 alte evenimente care dau temei de a presupune ca a fost lncalcata confidentialitatea cheii private;
D expirarea termenului pentru care a fost suspendata valabilitatea certificatului;
D modificarea informatiei cuprinsa In certificat;
D informatiile cuprinse In certificatul cheii publice nu corespund realitatii.
Functia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
-------I -------(semnatura)
(numele, prenumele)
- - - - --

20

Conducatorul persoanei juridice
(semnatura)

L.$ .

(numele, prenumel~)

...............................................Se completeazii de Prestatorul de servicii de certificare ....................................... .
Prin prezenta confirm ca cererea a fost prezentata pe data de ::::.ll.aaaa la ora hh:mm. Certificatul cheii publice emis
dnei/dlui_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a fost revocat pe data de ::z.ll.aaaa la ora hh:mm.
(nume prenume)

__

,,

_ _ _ _ _ _ _20

Administrator de lnregistrari

_ ____! _________
(semnatura)

(nume, prenume)

