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INSTRUCȚIUNI PRIVIND SEMNAREA ȘI DEPUNEREA 

DOCUMENTULUI DE CONFIRMARE LA ANAF 
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1. Pentru descărcarea documentului de confirmare accesați www.certdigital.ro, secțiunea Suport 

Tehnic       Instrucțiuni Clienți sau accesați link: 

https://certdigital.ro/wp-content/uploads/2020/06/confirmare_ANAF.pdf 

(fișierul se va descărca automat din browserul de internet). 

 

 

 

 

 

 

  

1.Click ”Descarcă” 

pentru a obține 

documentul). 

http://www.certdigital.ro/
mailto:office@certdigital.ro
http://www.certdigital.ro/
https://certdigital.ro/wp-content/uploads/2020/06/confirmare_ANAF.pdf
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2. Deschideți documentul descărcat: 

 

 

 

3. Completați datele folosite la eliberarea certificatului digital (Nume, Prenume, adresă de email 

și CNP) și semnați cu certificatul digital la”Semnătura utilizator”: 

2. Deschideți documentul din dosarul în 

care s-a descărcat fișierul. 

http://www.certdigital.ro/
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3. După completarea datelor, click pe  

Semnătură utilizator. 
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4. Click Continue(Continuă). 

5. Click Sign(Semnează). 
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6. Introduceți PIN numeric. 

7. Redenumiți documentul și 

click Save(Salvează). 
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4. După semnare documentul de confirmare se trimite la adresa confirmare@certdigital.ro 

sau office@certdigital.ro.   

- Documentul este semnat de Autoritatea de Certificare “CertDigital” și este trimis pe 

email-ul clientului. 

 
 

8. Documentul este semnat 

electronic. 

9. Semnatura aplicată de 

Autoritatea de Certificare. 

http://www.certdigital.ro/
mailto:office@certdigital.ro
mailto:confirmare@certdigital.ro
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- Se salvează documentul de confirmare (semnat și de utilizator și de Autoritatea de 

Certificare). 

 Pentru reînnoire certificat digital se încarcă documentul de confirmare pe: 

https://www.anaf.ro/reinnoire/ și în 1-4 zile lucrătoare primiți pe email de la ANAF 

confirmarea de a depune declarații pentrul CUI-ul/CUI-urile pentru care ați fost 

înregistrat.  

 Pentru înregistrarea certificatului digital  se încarcă documentul de confirmare pe 

linkul de mai jos și se generează formularul 150 pentru fiecare CUI pentru care se 

dorește depunerea declaratiilor : 

https://www.anaf.ro/inregcalificat/  

 

 

*** Pentru înregistrare, titularul certificatului trebuie să depună la ANAF formularul 150 - 

"Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat" completat, semnat și stampilat de 

către agentul economic pentru care se depun declarațiile la care se adaugă următoarele 

documente: 

1. Documentul de identitate al titularului certificatului digital calificat în original și copie. 

2. Documentul în original și copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de 

reprezentant legal al contribuabilului pentru care dorește să semneze declarațiile fiscale. 

3. În cazul în care titularul certificatului nu este reprezentant legal trebuie documentul de 

împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului de certificat 

calificat de a semna declarațiile fiscale pentru contribuabil. 
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