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Confirmați cu un clic pe butonul “DA” pentru a selecta modul prin care veți 
semna raportul.

Procedura de semnare a rapoartelor

Procedura de înregistrare în baza de date a Sistemului de 
Garanție-Returnare prevede semnarea rapoartelor create și transmiterea 
acestora către RetuRO, prin intermediul platformei, în vederea semnării de 
ambele părți. Acesta este un ultim pas pentru a finaliza înregistrarea. 
Ulterior, veți încheia un contract cu administratorul SGR, tot prin 
intermediul portal.returosgr.ro iar apoi RetuRO vă va ghida pas cu pas în 
toate etapele de operaționalizare SGR.

După ce Formularul Standard de Înregistrare în SGR (rapoartele) este 
generat și verificat în mod corespunzător pentru a vă asigura că datele 
conținute sunt corecte, el urmează să fie semnat electronic de către 
reprezentantul/reprezentanții societății, prin atașarea semnăturii 
electronice (simplă sau certificată). 

NOTA: Formularul Standard de Înregistrare în SGR permite aplicarea a până 
la patru (4) semnături electronice.

În cazul în care dispuneți de semnătură electronică certificată, semnarea 
se va realiza prin aplicarea acestui tip de semnătură. Altfel, poate fi folosită 
semnătura electronică simplă, folosind instrumentul pus la dispoziție de 
către RetuRO.

Accesați secțiunea “Rapoarte” pentru a genera documentul ce trebuie 
semnat. Dacă datele sunt corecte și complete atunci faceți clic pe butonul 
“Semnează”.



Semnarea rapoartelor cu semnătură certificată

Există două opțiuni: semnătură certificată și semnatură digitală. 

Dacă ați ales să semnați documentul cu semnătură certificată se va 
deschide următorul ecran, și tot ce trebuie să faceți este să urmați pașii de 
mai jos. 

1 Descărcați documentul care urmează să fie semnat cu semnătură 
electronică certificată, cu un clic pe butonul “Descărcați documentul 
(PDF)”.

2 După semnare, încărcați documentul în platformă cu un clic pe butonul 
“Încărcați documentul” și apoi clic pe butonul “Confirmați când toți 
semnatarii au semnat”.

În secțiunea Rapoarte se va actualiza status-ul în “Semnat”. 



Astfel, raportul a fost semnat și transmis către RetuRO. Documentul 
Formularul Standard de Înregistrare în SGR se regăsește acum și în 
secțiunea “Documente și contracte”, confirmând faptul că ați finalizat 
înregistrarea în baza de date SGR. 

Data înregistrării este considerată a fi data la care a fost transmis corect şi 
complet documentaţia menționată în procedura de înregistrare.

Dacă ați ales să semnați documentul prin semnătură digitală simplă, 
necertificată, se va deschide ecranul cu semnatarii autorizați să semneze 
documentele. 

Semnarea rapoartelor cu semnătură digitală simplă, necertificată



ATENȚIE: Toți semnatarii autorizați care au fost înregistrați în platformă 
trebuie să semneze documentele.  

Începeți cu selectarea unuia dintre semnatarii autorizați și apoi solicitați 
codul de verificare a identității. Pe adresa de e-mail a semnatarului va fi 
transmis un cod de verificare. 

După introducerea și validarea codului veți avea la dispoziție 5 minute 
pentru a semna înainte ca sesiunea de semnare să expire. 

Apoi se va genera Formularul Standard de Înregistrare în SGR.



După ce ați verificat dacă datele din formularul generat sunt corecte 
apăsați butonul “Semnează aici”, din partea dreapta jos a ferestrei, și se va 
deschide ecranul de semnare.

ATENȚIE: dacă constatați că datele sunt incorecte, apăsați clic pe 
“Întrerupeți semnarea documentului” din partea stângă jos a ecranului, 
reveniți la rapoarte pentru a le corecta și apoi parcurgeți din nou pașii de 
mai sus.

După ce acest reprezentant al firmei a semnat, apăsați “OK” și apoi 
“Continuă” și astfel puteți trece la următorul semnatar. 



Data înregistrării este considerată a fi data la care ați transmis corect şi 
complet documentația menționată în procedura de înregistrare şi solicitată 
de RetuRO.

Procesul de înregistrare a fost finalizat cu succes!

Repetați pașii pentru fiecare semnatar. Doar așa se va putea finaliza 
semnarea documentelor. Odată ce au semnat toți reprezentanții 
companiei, faceți clic pe “Confirmați când toți semnatarii au semnat”.

După ce “Formularul Standard de Înregistrare în SGR” a fost semnat cu 
succes, înregistrarea în SGR este finalizată și pe ecran va fi afișat un mesaj 
automat de confirmare a înregistrării.


