SEMNAREA ELECTRONICA A DOCUMENTELOR IN RELATIA CU INSTANTELE DE JUDECATA
OFERTA CERTSIGN

certSIGN, cel mai important furnizor de semnătură electronică din România, pune la dispoziție Baroului Iasi,
serviciul de semnătură electronică cu valoare legală, in vederea eficientizării proceselor de lucru in relația cu
instanțele judecătoresti din țară.
Rețeaua noastră de distribuție a semnăturii electronice 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.

SOLUŢIA: certSIGN, cel mai important furnizor de semnătură electronică din România, pune la dispoziție Baroului
Iasi, 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, recunoscută de către instanţele de judecată).

Avocatii pot semna electronic cu valoare legală:
 Cereri de chemare in judecata, cereri pentru emiterea unor ordonante de plata, cereri cu valoare redusa,
contestatii la executare, intampinari, cereri reconventionale
 Note de sedinta, concluzii scrise, interogatorii
 Cererile de apel, recurs, cai extraordinare de atac
 Plangeri, contestatii adresate atat instantelor, cat si altor autoritati cu activitate jurisdictionala
 Orice comunicare cu instantele de judecata in cadrul dosarelor aflate pe rolul acestora.
 transmiterea rapida, prin e-mail, către instanțele judecatorești din întreaga ţară a oricarui document.
Pe langa documente pe care le semneaza in desfasurarea activitatii sale de avocat, acesta poate semna cu
semnatura electronica calificata declaratii si documente ce tin de administrarea profesiei: declaratiile lunare catre
Casa de Asigurari a Avocatilor, declaratiile catre ANAF, contracte de colaborare sau de munca, declaratiile la ITM.
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OFERTĂ COMERCIALĂ CERTSIGN
SERVICII DE CERTIFICARE – SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ
Produse
Kit semnătură electronică:
 Certificat digital calificat emis conform eIDAS;
 Dispozitiv eToken;
 Aplicația de semnare clickSIGN.

Certificat digital calificat eIDAS

Valabilitate certificat digital calificat eIDAS
1 an

2 ani

3 ani

Preț de listă 47
Euro fără TVA

Preț de listă 73
Euro fără TVA

Preț de listă 96
Euro fără TVA

Preț cu discount
inclus 39 Euro
fără TVA

Preț cu discount
inclus 59 Euro
fără TVA

Preț cu discount
inclus 79 Euro
fără TVA

Preț de listă 30
Euro fără TVA

Preț de listă 57
Euro fără TVA

Preț de listă 81
Euro fără TVA

Preț cu discount
inclus 25 Euro
fără TVA

Preț cu discount
inclus 47 Euro
fără TVA

Preț cu discount
inclus 66 Euro
fără TVA

Servicii incluse in pret, prestate la sediul Baroului Iasi, valabile pentru minim 100 de
utilizatori
 Servicii de instruire si utilizare a
semnaturii electronice
 Identificarea utilizatorilor in conformitate
cu legislatia nationala privind emiterea
certificatelor digitale calificate

Perioada de instruire respectiv identificare si preluarea
documentatiei necesare obtinerii kit-ului de semnatura
electronica este de 2 zile lucratoare la sediul Baroului Iasi
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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.
certSIGN asigură identificarea utilizatorilor și preluarea documentelor si în punctul de lucru certSIGN
din Iasi, in cazul in care nu se poate organiza la sediul Baroului sesiunea de instruire si utilizare a
semnaturii electronice asa cum este descrisa mai sus.
Termen de livrare: maxim 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului și îndeplinirea tuturor
formalităților legale;

Descrierea produselor și a serviciilor
1. Dispozitiv criptografic pentru semnătura electronică:
 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.

2. Certificat digital calificat:
 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.
3. Aplicația de semnare clickSIGN:
 Utilitar care permite semnarea electronică, marcarea temporală și criptarea oricărui tip de fișier,
indiferent de extensie.
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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,

Descriere certSIGN
certSIGN (www.certsign.ro) furnizează servicii de încredere în conformitate cu cerințele eIDAS și este
principalul producător și dezvoltator de soluții pentru semnătură electronică și criptare din România. 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

Cu stimă,
Otilia Brinza
Manager Relatii Clienti
SC CERTSIGN SA
0799782141, 0799782142
otilia.brinza@certsign.ro
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