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CONTEXT

Now ask yourself  

two questions

La initiativa Autoritatii pentru

Digitalizarea Romaniei, 

Guvernul Romaniei a adoptat

ordonanta de urgenta prin care 

toate institutiile publice din 

Romania sunt obligate sa

accepte documente semnate

electronic și sa raspunda

solicitarilor depuse de catre

cetateni tot in format 

electronic.

Etapizat, toate institutiile publice din 

Romania se vor putea inrola pentru a 

raspunde solicitarilor cetatenilor in 

format electronic, intr-un timp cat mai

scurt.

Platforma aici.gov.ro serveste drept

intermediar pentru inregistrarea

documentelor adresate institutiilor publice

care nu au un sistem propriu de 

registratura online.



In functie de Procedura selectata, solicitantul trebuie

sa incarce in portal diferite tipuri de documente:
Cerere acordare somaj tehnic

Declaratie pe propria raspundere

Cerere acordare indemnizație

Lista sportivi

Copie CI

Extras de cont

Contract drepturi autor

etc

Pentru documentele tipizate, formularele se pot 

descarca din Portal, se completeaza si se semneaza

digital sau olograf, dupa care se incarca individual in 

sectiunea “Incarca” din dreptul fiecarui tip de 

document.

DOCUMENTE NECESARE
PENTRU DEPUNEREA SOLICITARILOR



ACCESAREA PAGINII WEB1

Se acceseaza pagina aici.gov.ro

GHID PENTRU DEPUNEREA SOLICITARILOR

https://aici.gov.ro/


SELECTAREA PROCEDURII2
Se selecteaza din lista de valori procedura 
pentru care se initiaza solicitarea.

SELECTAREA INSTITUTIEI3
Ca si in cazul procedurii, institutia

eliberatoare se selecteaza din lista de valori

afisata.
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COMPLETAREA INFORMATIILOR

PENTRU INREGISTRARE

GHID PENTRU DEPUNEREA SOLICITARILOR

4
In functie de Procedura selectata, se completeaza 

informatiile corespunzatoare.

INCARCAREA DOCUMENTELOR5
In functie de procedura selectata, sunt afisate

documentele care trebuiesc incarcate. Formularele se 

descarca, se deschid in Dobe Reader, se 

completeaza si se semneaza dupa care se incarca

individual in sectiunea “Alege fisier” din dreptul

fiecarui tip de document.



Documentele pot fi semnate electronic cu un certificat digital emis de un furnizor acreditat sau olograf. 

Semnatura olografa poate fi aplicata si direct in formularul descarcat de pe portalul aici.gov.ro, utilizand

functionalitatea de Semnatura din Adobe Reader.

Daca nu aveti semnatura electronica, sau nu doriti sa folositi semnatura olografa pe care o pune la dispozitie Adobe 

Reader, va trebui sa atasati documentele semnate olograf si scanate in sectiunile corespunzatoare din 

formularul PDF.
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FINALIZAREA SI 
TRANSMITEREA SOLICITARII

Solicitarea se finalizeaza prin trimiterea
documentelor catre institutia selectata.

Atentie! Pentru Solicitarile de Somaj
Tehnic sistemul nu permite transmiterea
mai multor solicitari pentru acelasi CUI, 
pentru aceeasi luna calendaristica.
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Cererea solicitantului este identificata printr-un numar unic de inregistrare. In urma trimiterii solicitarii, atat 

initiatorul cat și un reprezentant al institutiei selectate primesc un e-mail de instiintare.

Odata ce este solutionata cererea, initiatorul primește un e-mail cu documentul de raspuns semnat 

electronic in prealabil de catre functionarul public al institutiei emitente.
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Initiatorul solicitarii poate fi contactat pe adresa de e-mail in privinta incarcarii unor documente 

suplimentare sau reincarcarea documentelor transmise anterior, respectiv furnizarea de informatii

suplimentare, in situatia in care reprezentantii institutiei selectate vor solicita acest lucru.

GHID PENTRU TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ADITIONALE 

SOLICITATE



6

GHID PENTRU TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ADITIONALE 

SOLICITATE

E-mail-ul contine un link care il directioneaza pe initiatorul solicitarii catre o pagina web (platforma 

Aurachain). Pentru a putea avea acces la informatii, odata cu accesarea link-ului solicitantul primeste 

un cod unic de autentificare pe e-mail, urmand sa fie introdus in sectiunea Cod de access. Codul

transmis este valabil timp de 10 minute. In situatia in care utilizatorul nu introduce codul transmis in 

intervalul respectiv, codul poate fi regenerat accesand optiunea “Retrimite codul”.



GHID PENTRU TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ADITIONALE 

SOLICITATE

Initiatorul solicitarii completeaza informatiile solicitate, respectiv incarca documentele 

aditionale/corectate solicitate si confirma completarea acestora prin butonul “Trimiteti datele”, 

selectarea optiunii “Transmite Documente” si “Trimiteti datele” ca si decizie finala.



GHID PENTRU TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ADITIONALE 

SOLICITATE

Odata ce solicitarea este solutionata, initiatorul primeste pe e-mail documentul de 

raspuns.



ASISTENTA aici.gov.ro

Pentru intrebari sau asistenta cu privire la statusul solicitarii dumneavoastra, va rugam sa luati 

legatura cu Institutia catre care ati transmis solicitarea.
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http://www.bithat.ro/ro/
https://www.telekom.ro/
https://www.aurachain.ch/agile-business-process-ltd-to-use-the-aurachain-platform-for-delivering-collaborative-trust-applications-on-blockchain/
http://www.ata-romania.org/

