
 

  

 

SERVICIUL SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ 

 

Decizie nr. 818/07.12.2022 

privind acordarea statutului de ,,prestator de servicii de încredere calificat’’ prestatorului de servicii  

S.C. CERTSIGN S.A.  

pentru serviciul de încredere calificat- validare semnături și sigilii electronice 

Având în vedere: 

Ordonanța de Urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și 
pentru completarea unor acte normative; 

Ordonanța de Urgență nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și 
pentru modificarea unor acte normative; 

Hotărârea de Guvern nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea 
României, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind 
identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de 
abrogare a Directivei 1999/93/CE; 

Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 449 din 30 mai 2017 privind procedura de 

acordare, suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate 
cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014, cu 

completări ulterioare; 

Decizia Prim-ministrului nr. 2/03.01.2022 privind numirea domnului Dragoș-Cristian Vlad în funcția de 
președinte, cu rang de secretar de stat; 

Cererea depusă de către S.C. CERTSIGN S.A., înregistrată la Registratura ADR cu nr.2990/11.11.2022; 

 Referatul de aprobare SSI nr. 1219/06.12.2022, în vederea acordării statutului de “prestator de servicii de 

încredere calificat”; 

În temeiul: art. 8 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea 
Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare, 

președintele Autorității pentru Digitalizarea României 

emite prezenta 

DECIZIE 

Art. 1 

Începând cu data emiterii prezentei decizii, S.C. CERTSIGN S.A. dobândeşte statutul de “prestator de 

servicii de încredere calificat” pentru serviciul de încredere- validare semnături și sigilii electronice. 

Art. 2 

Statutul se acordă pe o perioadă de 2 ani, pe perioada de valabilitate a raportului de audit realizat de către 
organismul de evaluare a conformității şi poate fi reînnoit pe baza procedurii prevăzute în Ordinul 
ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 449/2017 privind procedura de acordare, 

suspendare şi retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 cu 

completări ulterioare. 

Art. 3 

Prezenta decizie fost elaborată în 2 (două) exemplare originale, din care unul se comunică către                  
S.C. CERTSIGN S.A.  

Președinte 

Dragoș-Cristian VLAD             

 

 

 

 

Dragos-Cristian Vlad Digitally signed by Dragos-Cristian Vlad 
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