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Document de identitate valid (vă rugăm să atasati și o copie a documentului de identitate) 

 
Tipul documentului de identitate și Autoritatea Emitentă  

 
Nr. document de identitate  Data emiterii  

 
Locul emiterii  Data expirării  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXA A – Detaliile Local Registration Authority (LRA) 

 Nr. LRA (Local Registration Authority) 2492 

 Companie/nume Namirial Srl 

 Sediu social: oraș Bucharest Regiune Bucharest cod 

poștal 
031041 

 Adresă Nerva Traian, 3  

 Cod fiscal J40/14372/2012 Cod TVA RO30983875 

codice fiscal 

partita iva 
ANEXA B – Detaliile Titularului 

 Companie/nume  

 Sediu social: Oraș  Regiune  cod 

poștal 
 

 Adresă  

 
Cod fiscal  Cod TVA  

 
Adresă e-mail  Nr. Tel. Mobil  

 
ANEXA  B2 – Detaliile Reprezentantului Legal/Delegatului al Titularului 

 
Vă rugăm să atașați un document care să demonstreze puterea de reprezentare a persoanei(lor) de mai jos (adică extras de la Registrul Comerțului) 

 Reprezentant Legal/Delegat - 1 

Dl./Dna.: Prenume  Nume  

 
Nascut in: Oraș  Regiune  gen M F 

 
Locul nasterii  

 
Data nașterii  Nr. de identificare 

(CNP) 

 

 
Adresă e-mail  Nr. Tel. Mobil  

 
Functie   

Document de identitate valid (vă rugăm să atasati și o copie a documentului de identitate) 

 
Tipul documentului de identitate și Autoritatea Emitentă  

 
Nr. document de identitate  Data emiterii  

 
Locul emiterii  Data expirării  

 
Reprezentant Legal/Delegat – 2 (optional) 

Dl./Dna.: Prenume  Nume  

 
Nascut in: Oraș  Regiune  gen M F 

 
Locul nasterii  

 
Data nașterii  Nr. de identificare (CNP)  

 
Adresă e-mail  Nr. Tel. Mobil  

 
Functie  

 
ANEXA B3 – Detaliile persoanei imputernicite (persoana autorizata sa primeasca si sa gestioneze Credentialele) * 

 Dl./Dna.: Prenume  Nume  

 
Nascut in: Oraș  Regiune  gen M F 

 
Locul nasterii  

 
Data nașterii  Nr. de identificare (CNP)  

 

mailto:info@namirial.com
http://www.namirial.com/
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ANEXA C – Produse si prețuri 

 Emiterea unui Sigiliu Electronic 
 

 Ca fișier 

X Pe HSM 
 

conform termenilor stabiliți în Comandă  
 

ANEXA D – Termeni și condiții 

 
 

1) Prestarea a ceea ce se solicită de către Titular se va efectua de către Namirial în condițiile specificate în acest formular de solicitare, în Condițiile contractuale 

generale (Form.NAM CA01) și pe baza specificațiilor tehnice prevăzute în CPS și în PDS, documente care sunt încorporate în prezentul înscris, cu excepția 

cazului în care se renunță la acestea în mod expres.  

2) Titularul declară că este informat și acceptă faptul că Autoritatea de certificare va avea dreptul să suspende și/sau să revoce Certificatele emise Titularului 

în orice moment, indiferent dacă respectivele condiții de emitere a certificatului mai sunt valabile sau nu. 

3) Titularul declară că este informat și acceptă faptul că trimiterea formularului de solicitare implică acceptarea pe deplin a acestor Condiții contractuale 

generale, a CPS și PDS, care vor produce efecte depline și vor fi aplicabile Titularului. Acest Formular de solicitare, precum și aceste Condiții contractuale 

generale, CPS și PDS, constituie părți integrante, substanțiale și inseparabile ale unui singur contract și, prin urmare, trebuie citite și interpretate ca atare. 

4) Pentru a vedea definițiile termenilor folosiți în acest formular de solicitare, vă rugăm să consultați art. 1 (Definiții) din Condițiile contractuale generale 

(Form.NAM CA01).  

5) Emiterea respectiv reînnoirea Certificatelor și/sau a Mărcilor temporale de către Namirial sau LRA va avea loc numai în cazul  unui rezultat pozitiv al 

verificărilor preventive necesare. Dacă, pe baza unor motive legitime, Namirial va refuza emiterea Certificatelor, refuzul menționat anterior nu va da naștere 

niciunei răspunderi sau obligații din partea Namirial de rambursare față de Titular. 

6) Utilizarea Certificatelor se va asigura prin Acreditările de autentificare, care sunt deținute exclusiv de către Titular. Autoritatea de certif icare va furniza 

acreditările de mai sus în mod digital, astfel cum se prevede în CPS și PDS sau într-un alt mod convenit cu Titularul. Acreditările de mai sus vor fi, de asemenea, 

introduse de Titular în timpul emiterii Certificatului. 

7) Titularul declară că este conștient/ă de faptul că, în caz de conflict între prevederile prezentului formular de solicitare și cele ale Condițiilor contractuale 

generale, primele vor prevala. 
 

ANEXA E – Autocertificarea și semnarea de către Titular 

 Subsemnatul, Titularul: prenume  nume de familie  

cunoscând sancțiunile prevăzute de lege în caz de fals în declarații, fals în acte, utilizare sau prezentare de documente care conțin date care sunt false sau care 

nu mai sunt conforme cu realitatea, declar pe proprie răspundere că toate informațiile indicate în Anexele B și C de mai sus ale acestui formular de solicitare 

sunt corecte și conforme cu realitatea. 

Locul   Semnătură Reprezentant Legal/Delegat al Titularului  

  

  Data   

 

   Semnătură Reprezentant Legal/Delegat al Titularului  

  

     

 
 

 
ANEXA F – Identificarea Titularului (a se completa de către Registration Authority Operator - RAO)* 

 Subsemnatul, RAO: prenume  nume de familie  Nr. RAO  

declar pe proprie răspundere că detaliile Titularului indicate în Anexele B și C de mai sus ale acestui formular de solicitare sunt conforme cu cele prevăzute în 

originalul documentului de identitate al Titularului, precum și în documentația suplimentară prezentată de acesta. 

 

Locul   Semnătură RAO 

  

  Data   

 
 

 
ANEXA G – Clauze unilaterale 

 
 

Titularul declară că a citit și a înțeles pe deplin semnificația dispozițiilor punctelor 2 și 5 din Anexa D de mai sus, precum și dispozițiile cuprinse în următoarele 

articole din Condițiile contractuale generale (Form.NAM CA01_ENG): Art. 2 (Structura Contractului); Art. 3 (Subiect); Art. 4 (Încheierea Contractului); Art. 5 

(Cerințe hardware și software); Art. 6 (Valabilitatea și reînnoirea Certificatelor); Art.7 (Revocarea și suspendarea Certificatelor); Art. 8 (Durata Contractului); Art. 

9 (Preț și facturare); Art. 10 (Obligațiile și responsabilitățile Titularului); Art. 11 (Garanția și asistența); Art. 12 (Obligațiile și responsabilitățile Autorității de 

certificare); Art. 13 (Clauza expresă de reziliere); Art. 14 (Retragerea și nota de informare conform Directivei 2011/83/UE);  Art.15 (Dispoziții generale); Art. 16 

(Legea aplicabilă); Art. 17 (Instanța competentă); Art. 18 (Modificarea Contractului); Art. 19 ( Încetarea activității Autorității de certificare) și Art. 21 (Menținerea 

după încetare), pe care le acceptă în mod expres. 

 

 

Adresă e-mail  Nr. Tel. Mobil  

* Daca Anexa B3 nu este completata, Credentialele vor fi transmise Reprezentantului Legal/Delegat - 1. 
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Locul   Semnătură Reprezentant Legal/Delegat al Titularului  

  

  Data   

 

   Semnătură Reprezentant Legal/Delegat al Titularului  

  

     

 
 

Anexa H - CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Subsemnatul, am primit de la NAMIRIAL S.p.A. o notă de informare adecvată în conformitate cu art.13 din Reg. UE 2016/679 (Form.NAM GDPR03), publicată 

și pe site-ul https://support.namirial.com/it/docs/docs-tsp/#docs_data_protection, având calitatea de persoană vizată în prelucrarea datelor cu caracter 

personal, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: 

- în sensul punctului B) al notei de informare privind protecția datelor: acordarea consimțământului pentru furnizarea corectă a Certificatelor fără ca 

prezența fizică să fie necesară, printr-un sistem de identificare electronică prin înregistrare audio-video sau prin autentificare cu semnătură electronică 

calificată. 
 

X  SUNT DE ACORD * (obligatoriu)  NU SUNT DE ACORD 
 

*(obligatoriu pentru a permite încheierea contractului sau furnizarea prestațiilor și serviciilor solicitate numai în cazul selectării și utilizării unui sistem de identificare electronică de către persoana vizată) 

- în sensul punctului C) al notei de informare privind protecția datelor: acordarea consimțământului pentru activitățile de marketing efectuate de 

Namirial prin trimiterea unui buletin informativ (newsletter) sau prin comunicare prin e-mail sau sms, numai cu consimțământul expres al persoanei vizate. 
 

  SUNT DE ACORD  NU SUNT DE ACORD 
 

Locul   Semnătură Reprezentant Legal/Delegat al Titularului  

  

  Data   

 

   Semnătură Reprezentant Legal/Delegat al Titularului  

  

     

 

Subsemnatul, am primit de la NAMIRIAL S.p.A. o notă de informare adecvată în conformitate cu art.13 din Reg. UE 2016/679 (Form.NAM GDPR03), publicată 

și pe site-ul https://support.namirial.com/it/docs/docs-tsp/#docs_data_protection, având calitatea de persoană vizată în prelucrarea datelor cu caracter 

personal, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: 

- în sensul punctului B) al notei de informare privind protecția datelor: acordarea consimțământului pentru furnizarea corectă a Certificatelor fără 

ca prezența fizică să fie necesară, printr-un sistem de identificare electronică prin înregistrare audio-video sau prin autentificare cu semnătură electronică 

calificată. 
 

X  SUNT DE ACORD * (obligatoriu)  NU SUNT DE ACORD 
 

*(obligatoriu pentru a permite încheierea contractului sau furnizarea prestațiilor și serviciilor solicitate numai în cazul selectării și utilizării unui sistem de identificare electronică de către persoana vizată) 

- în sensul punctului C) al notei de informare privind protecția datelor: acordarea consimțământului pentru activitățile de marketing efectuate de 

Namirial prin trimiterea unui buletin informativ (newsletter) sau prin comunicare prin e-mail sau sms, numai cu consimțământul expres al persoanei vizate. 
 

  SUNT DE ACORD  NU SUNT DE ACORD 
 

Locul   Semnătură imputernicit 

  

  Data   

 
 

 
ANEXA I – Credentiale 

 Subsemnatul, reprezentant legal/delegat an Titularului, asa cum este definit în anexa B2 de mai sus, după ce a semnat în mod corespunzător pentru 

acceptarea acestei cereri (Mod.NAM CA02), solicită transmiterea credentialelor de autentificare ale certificatului către Reprezentantul Legal/Delegat - 1 

sau persoana imputernicită (dacă există): 

  

prin SMS către numărul de telefon mobil completat anterior în ANEXA B a acestui formular    

 
 

Locul   Semnătură Reprezentant Legal/Delegat al Titularului  

  

  Data   

 

   Semnătură Reprezentant Legal/Delegat al Titularului  

  

     

 
 

https://support.namirial.com/it/docs/docs-tsp/#docs_data_protection
https://support.namirial.com/it/docs/docs-tsp/#docs_data_protection
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