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4. Identificarea electronică, crearea unei entități juridice și asocierea la o 

entitate juridică 
 

 

 
 

1. Pentru crearea unei entități juridice este nevoie de realizarea identificării electronice a utilizatorului; 

2. Identificare electronică presupune 2 pași: 

- Pas 1: Descărcarea formularului de înregistrare a certificatului utilizat la semnarea digitală și 

semnarea digitală a documentului descărcat; 

- Pas 2: Încărcarea în sistem a documentului semnat electronic; 
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3. După realizarea identificării electronice se poate crea contul entității juridice, cu completarea datelor 

solicitate, descărcarea și semnarea electronică a declarațiilor aferente pentru reprezentant 

legal/împuternicit pentru acea entitate. 

4. Se apasă butonul ”Înscrie”; 

5. Se selectează tipul entității; 

6. Se completează codul fiscal și Cod captcha; 
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7. Se completează câmpurile solicitate, se alege rolul pe care-l va îndeplini persoana numită, se 
descarcă declarația de reprezentant/împuternicit, se semnează digital documentul și se încarcă în 
sistem. 

8. Se apasă butonul ”Confirmă”. 

 
9. Dupa crearea entitatii juridice la aceasta se pot înrola alți utilizatori decât reprezentantul legal / 

împuternicit la entitatea juridică creată. 

ATENȚIE! Pentru mai multe detalii a se vedea ”Procedura de înrolare”. 

10. In urma creării contului entității juridice se pot crea proiecte in sistem. La aceste proiecte se pot 
asocia ca parteneri entități juridice, de asemenea, pe baza unui cod de asociere solicitat entitatii 
care a creat proiectul. Fluxul este acelasi ca la înrolare: solicitare cod asociere/acceptare solicitare 
asociere (codul de asociere se găsește în funcția ”Atribute proiect”). 
 

ATENȚIE! Pentru a se putea dezasocia, înainte de a elimina partenerul asociat, lider are obligația de a șterge 
toate datele din secțiunile cererii de finanțare care au fost completate cu date ale asociatului. 
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