CERERE PENTRU EMITEREA UNUI CERTIFICAT
DIGITAL CALIFICAT “ONE SHOT” PENTRU SEMNATURA ELECTRONICA
CALIFICATA

Subsemnatul.................... (prenume, nume), cu domiciliul in localitate..............,
strada..............................., cod poştal................., identificat(ă) prin BI/CI serie..........,
număr...................., emis(ă) la data de........................, de către................., valabil(ă) până la data
de....................., codul numeric personal........................, telefonul mobil..........., adresă
email................ denumit in continuare “Utilizator”.
Trans Sped S.A., Prestator de Servicii de Incredere certificat conform Regulamentului
European 910/2014 (eIDAS), cu sediul in Bucuresti, str. Despot Voda, nr 38, sector 2, inregistrata
la Registrul Comertului cu nr J40/781/2004, cod unic de inregistrare RO 12458924, reprezentata
de catre Camelia – Elena Ivan, in calitate de Director General, denumit in continuare “Autoritate
de Certificare”
UniCredit Bank Romania .,societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București,Bld.
Expoziției nr. 1F, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7706/1991, Identificator
Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7706/1991, în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR40-011/18.02.1999, CUI RO361536, capital social subscris și vărsat 455.219.478,30 LEI, pagină
de internet www.unicredit.ro denumit in continuare “Autoritate de Inregistrare” .
UniCredit Consumer Financing IFN SA, societate administrată în sistem dualist, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/13865/14.08.2008, CUI 24332910,înscrisă în Registrul General
al Băncii Naţionale a României sub numărul RG-PJR-41-110247/24.10.2008, Registrul Special
sub numărul RS-PJR-41-110065/09.02.2010 şi în Registrul Instituţiilor de plată sub numărul IPRO-0009/02.03.2015, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Gheţarilor, nr. 23-25, etaj 1 şi 3, capital
social subscris şi vărsat: 103.269.200 Lei, , în calitate de împrumutător, denumit in continuare
“Beneficiar”.
Autoritate de Inregistrare (AI) este responsabilă pentru identificarea Utilizatorului si pentru
transmiterea solicitarii acestuia catre Autoritatea de Certificare, Trans Sped S.A. pentru a emite
certificatul digital calificat “one shot”, ce va fi utilizat in relatie cu Beneficiarul.
Beneficiarul este entitatea din cadrul grupului UniCredit Romania in relatie cu care Utilizatorul va
folosi certificatul digital calificat “one shot” si care achita catre Trans Sped costul acestuia.
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Prin prezenta, Utilizatorul solicita emiterea unui certificat digital calificat “one shot” cu perioada
de valabilitate de 60 de minute si valabil pentru o singura semnare cu utilizarea parolei de unica
folosinta (cod OTP), de catre Autoritatea de Certificare, Trans Sped S.A., in vederea semnarii cu
semnatura electronica calificata a unui set de documente contractuale in relatia cu UniCredit
Consumer Financing IFN SA pentru acordarea unui credit, semnatura avand aceeasi valoare
juridica cu semnatura olografa si non-repudiabila, conform legii.
Utilizatorul declara ca a luat la cunostinta si este de acord ca emiterea certificatului digital calificat
sa se realizeze doar in conditiile aprobarii creditului solicitat.

Furnizarea certificatului digital “one shot” este gratuita pentru Utilizator, costul fiind suportat de
catre Beneficiar, iar utilizarea certificatului digital calificat “one shot” este limitata la semnarea
electronica a documentelor contractuale de catre Utilizator in relatia cu UniCredit Consumer
Financing IFN SA.
Termenii din prezenta Cerere prevaleaza fata de Termenii si Conditiile Generale, Codul de Practici si
Proceduri (CPP)si Politica de Certificare (CP) Trans Sped.
Utilizatorul declara si confirma că:
1. A luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului (UE) eIDAS (910/2014), precum şi de
drepturile de care beneficiaza conform Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
2. Toate informaţiile si documentele ce stau la baza prezentei cereri au fost furnizate de catre Trans
Sped S.A. anterior inceperii oricărui raport contractual, într-un limbaj clar şi accesibil si transmise
ulterior Utilizatorului prin e-mail.
3. Prin semnarea formularului de cerere accepta integral Termenii si Conditiile Generale, Codul de
Practici si Proceduri (CPP)si Politica de Certificare (CP) Trans Sped si Nota de informare privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si intelege ca acestea sunt aplicabile certificatului One
Shot in limitele decurgand din caracteristicile particulare ale acestuia (de exemplu: valabilitate
limitata la 60 de minute si epuizare prin utilizarea codului OTP, achitare pret de catre beneficiar,
etc.) Prezenta cerere, impreuna cu Termenii si Conditiile Generale, CP si CPP Trans Sped si Nota
de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal fac parte integrala si inseparabila
dintr-un contract unic citite si interpretate astfel.
4. A citit și este de acord cu Declarația de transparență PKI publicată pe site-ul Trans Sped
https://www.transsped.ro/certificari.
5. Utilizarea certificatului se realizarea pe baza credentialelor de autenficare care se afla exclusiv
in controlul si posesia utilizatorului, iar acesta este de acord să păstreze secrete datele de acces la
cheia privată şi să evite utilizarea neautorizată a acesteia.
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6. Va notifica Trans Sped S.A. fără nici o întârziere, dacă până la sfârșitul perioadei de valabilitate
indicate în certificat survine oricare dintre următoarele:
• controlul asupra cheii private a fost pierdut din cauza compromiterii datelor de activare
sau din alte motive; şi/sau
• datele prezentate în certificat s-au modificat (de ex. nume, numar de telefon etc).
7. Va întrerupe imediat şi definitiv utilizarea cheii private dacă aceasta ar fi compromisă, solicitand
revocarea certificatului.
8. Îsi asuma obligația de a utiliza serviciile de încredere calificate solicitate cu bună credință și
înțelege faptul că nu are dreptul să angajeze răspunderea Trans Sped S.A. pentru modul în care
utilizeaza serviciile.
9. Este de acord ca Trans Sped S.A. să păstreze o copie a actului sau de identitate, în vederea
procesării informațiilor necesare exclusiv emiterii certificatului digital calificat și pentru a dovedi
corectitudinea și validitatea acestora, în conformitate cu legislația europeană.
10. Cunoscand pedepsele prevazute prin lege privind falsul in declaratii, documente false,
utilizarea sau prezentarea de documente ce contin data false sau care nu mai sunt reale si corecte,
declara pe propria raspundere ca toate informatiile mentionate in cererea de emitere certificat
digital calificat sunt reale si corecte.
11. Este de acord ca, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, datele cu
caracter personal conţinute în certificatul digital calificat „one shot” emis pe numele sau de către
Trans Sped S.A. să fie făcute publice pe site-ul www.transsped.ro .
13. A luat la cunoştinţă nota de informare GDPR furnizata de Trans Sped S.A. si disponibila si pe
https://www.transsped.ro/certificari

Orice nerespectare a celor de mai sus va fi considerată o încălcare a Termenilor si Condițiilor
generale și va atrage după sine suspendarea sau, după caz, revocarea certificatului digital calificat
și retragerea oricărui drept de a mai utiliza serviciile de încredere calificate prestate de Trans Sped
S.A.
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