
COMUNICAT 

Aducem la cunoștința avocaților interesați de „certificarea semnăturii digitale” 

următoarele: 

I. Oferta specială a autorității de certificare  „Trans Sped” pentru avocați. 
După tratative cu autoritatea de certificare „Trans Sped” (www.Transsped.ro) s-au 
obținut pentru avocați condiții preferențiale de cumpărare a produsului „Semnatura 
certificată calificată” , după cum urmează: 
1. Prețuri pentru avocați: 

Valabilitate Certificat Calificat - CLOUD Pret emitere 

Valabilitate 1 an   75 RON + TVA 

Valabilitate 2 ani 130 RON + TVA 

Valabilitate 3 ani 190 RON + TVA 

2. Facilitatea ca plata să se  facă într-un termen de 90 zile de la data facturării; 
3. Facilitatea încheierii contractului de furnizare servicii între beneficiarul avocat și 

autoritatea de certificare, pe internet. 
4. Facilitatea conform căreia proba calității de avocat se va face prin consultarea 

Tabloului avocaților, fără adeverințe sau alte eforturi din partea avocaților. 
 

II. Obținerea  produsului „Semnatura certificată calificată” de la autoritatea de certificare 
„Trans Sped”: 
5. În prezent poate fi făcută astfel: 

a) se adresează o solicitare la adresa de email vanzari@transsped.ro.  
NB. În solicitare se va invoca calitatea de avocat și se vor comunica datele de 
identificare, inclusiv cele de corespondență (telefon și mail) ale solicitantului.  
NB. Deși nu este obligatoriu, sugerăm să se facă referire și la prezentul 
comunicat; 

b) Solicitantul va primi un răspuns mail de la autoritatea de certificare cu 
procedura de urmat pentru încheierea contractului la distanță. 

c) Solicitantul va urma pașii procedurali din răspunsul primit. 
6. După data de 08.04.2020, „Semnătura certificată calificată” se va putea obține și prin 

intermediul „agenților de încredere” ai autorității de certificare, dacă aceasta 
numește  astfel de agenți pe lângă barouri sau filiale. 
NB. Agentul / agenții de încredere se vor afla conform unui program de lucru la 
sediile barourilor sau filialelor. 

 
III. Proiectul are următorii inițiatori: 

7. Din partea autorităților profesiei de avocat:   
Av.  Traian Briciu - Președinte UNBR 
Av.  Dragne Ion - Decanul Baroului București 
Av.  Florin Petroșel - Președintele Filialei București-Ilfov a C.A.A 
av.  Sergiu Capisizu - Consilier în Consiliul UNBR 

8. Din partea autorității de certificare „Trans Sped”: 

Dna Camelia-Elena Ivan  - C.E:O. 
Dna Nicoleta Malica - Head of Sales &Marketing 

 

Decanul Baroului București Președintele Filialei  
București-Ilfov a C.A.A. 
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