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Reinnoirea certificatului digital CertDigital 

Emiterea certificatului digital ONLINE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Reînnoirea ONLINE este disponibilă doar pentru sistemele de operare Microsoft Windows 

Referința: 

Versiune: 

Data: 

05/2022 

1.1 
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1. Accesați: 

 https://certdigital.ro/reinnoire-certificat-digital/ 

2. Selectați perioada de valabilitate a certificatului digital 1, 2 sau 3 ani de zile din secțiunea comandă. 

3. Conectați dispozitivul cryptografic(token) la calculatorul dvs2. 

4. Este necesar să vă configurati un cont de client disponibil la adresa: 

https://ca.certdigital.ro/client/login.html 

 Bifați Autentificare cu nume de utilizator și parolă sau creare cont nou(înregistrare): 

 

 
 

 Creează un cont nou: 

                                                           
2 Pentru instalarea certificatului aveți nevoie de următoarele drivere token(ultimele versiuni, altfel reînnoirea online nu 

funcționează): 

Longmai mTokenCrypto: https://certdigital.ro/wp-content/uploads/2021/04/CertDigitalCrypto.zip  

Feitian ePass2003: https://certdigital.ro/wp-content/uploads/2021/05/ePass2003-Setup.rar  

Feitian ePass3000: https://certdigital.ro/wp-content/uploads/2020/06/ePass3000.zip  

 

http://www.certdigital.ro/
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 Creează un cont nou fără certificat sau Creează cont folosind certificatul digital: 

 

 
 

 După ce ați completat datele pentru crearea contului nou veți primi un email de confirmare pe adresa 

de email pentru care ați creat contul, respectiv pe adresa de email pe care o aveți inclusă în certificatul digital. 

 Confirmați crearea contului dând click pe linkul primit ca mesaj în email. 

 

Varianta1:Completați 

Nume Prenume, 

adresa de 

email(inclusă în 

certificatul digital), 

parola (trebuie să 

conțină litere mari, 

cifre și caracter 

special ”#@&”). 

Click creează 

cont. 

Varianta 2: Creează 

cont folosind 

certificatul digital. 
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 Vi se va afișa umătorul mesaj: 

 

 

 

 

Click pentru 

confirmare cont. 

Datele de utilizator vor fi 

afișate în mesajul primit. 

Contul dumneavoastră a fost 

confirmat! 

http://www.certdigital.ro/
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5. Vă puteți loga în cont prin autentificare cu nume de utilizator și parolă sau autentificare cu certificat 

digital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Accesați ”Reînnoire online”: 

 

1. Click 

Autentificare cu 

certificat. 

2. Click pe 

certificatul digital si 

introduceți PIN 

Token. 

 Click AICI 

pentru efectua 

reînnoirea. 

http://www.certdigital.ro/
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7. Scanați actul de identintitate în format PDF și încărcați-l în platformă: 

 

 

 

 

8. Selectați tipul de certificat pentru reînnoire: 

 Certificat calificat 1 An 

 Certificat calificat 2 Ani 

 Certificat calificat 3 Ani 

 Click Choose file și 

selectați documentul 

scanat. 

http://www.certdigital.ro/
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9. Semnați documentul declarație. 

Important!!! 

Este necesar la acest pas să aveți instalată și deschisă aplicația CDP Client disponibilă la adresa: 

a) CDPCLIENT Windows platform 64 biți 

https://ca.certdigital.ro/ota/cdpclient/os/windows/x64/CdpClientLauncher_1.0.exe 

  

b) CDPCLIENT Windows platform 32 biți   

https://ca.certdigital.ro/ota/cdpclient/os/windows/x86/CdpClientLauncher_1.0.exe  

 Din setări CDP Client3 accesați Semnătură - Click ”Utilizează librăriile usb definite” – Token 

activ: 

 

 Longmai mToken CryptoID  

 FT – epass2003  

 FT – epass3000  

 

 

                                                           
3  După generearea certificatului puteți reveni la setarea ”Utilizează depozitarul Windows de certificate” 

 Click Continuă cu 

tipul de certificat ales. 

http://www.certdigital.ro/
mailto:office@certdigital.ro
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 1.Click Utilizează 

librăriile USB definite. 

 3.Click Salvează setări. 

 2. Longmai mToken 

CryptoID  

FT – epass2003  

FT – epass3000  

 

 1.Semnează 

documentul declarație. 

 2.Introduceți PIN 

dispozitiv. 

http://www.certdigital.ro/
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10. Click ”Trimite cerere de reînnoire” 

11. Veți trece la pasul următor unde veți efectua plata online cu cardul prin procesatorul de plăți 

”Netopia Payments” 

 

 

 

 

 

Click Trimite cerere de 

reînnoire. 

Click Continuă cu 

procesatorul de plăți. 

Alternativ, puteți achita cu factura proformă la 

orice oficiu bancar, punct de vânzare 

CertDigital. 

În acest caz certificatul va fi emis după ce veți 

trimite dovada plății la office@certdigital.ro 

http://www.certdigital.ro/
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12. Introduceți datele cardului dvs. bancar și click ”Plătesc în siguranță”: 

 

13. După ce veți efectua plata, cererea va fi procesată de către un operator CertDigital, va fi acceptată 

și aprobată. 

 Accesați Cereri în așteptare, cererea va fi în status ”ACCEPTATA – PREAPROBATA” 

 

 

 Este necesar ca din aplicația CDP Client – secțiunea SERVER, Serverul să fie pornit ca în 

imaginea de mai jos: 

Click Generează și 

instalează certificatul. 

http://www.certdigital.ro/
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14. Click ”Start generare certificat”: 

 

 

 

1.Click Server. 

2.Click Start. 

 3. Selectați modelul de token. 

 Longmai mToken CryptoID  

FT – epass2003  

FT – epass3000  

 

Click Start 

generare certificat. 

http://www.certdigital.ro/
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15. Introduceți PIN-ul tokenului în aplicația CDP Client(va fi solicitat automat): 

 

16. Veți primi mesaj că Certificatul a fost instalat cu succes: 

 

17. Puteți accesa certificatele mele și să vizualizați certificatele active: 

 

http://www.certdigital.ro/
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