
Procedura de validare a organizației în scopul emiterii certificatelor SSL (OV / EV) 

Procedura de validare a organizației presupune aplicarea unui set de verificări orientate către 

organizația validată. Ca urmare sunt definite două nivele de validare: de bază si extins. 

Nivelul de validare de bază presupune: 

1. Validarea numelui de domen. Este verificată existența numelui de domen aplicat pentru 

emiterea certificatului. 

2. Verificarea controlului asupra numelui de domen al organizației indicate in procesul de 

cerere a certificatului. Este aplicată procedura de testare a controlului asupra numelui de 

domen de nivelul 2, utilizând: 

a. Adresa administrativă e-mail al serverului care deservește numele de domen 

b. Înregistrare TXT în DNS  

c. Înregistrare CNAME în DNS 

d. Demonstrare practică a accesului la conținutul transmis prin HTTP 

3. Verificarea autenticității organizației indicate in procesul de cerere a certificatului. Această 

verificare include: 

a. Verificarea numărului de înregistrare a organizației utilizând resursele 

informaționale deschise 

b. Verificarea listelor interne SECTIGO în scopul determinării legalității activității 

organizației  aplicate pentru emiterea certificatului. 

La finalizarea cu succes a procesului de validare, organizația obține acces la certificatele SSL OV. 

Nivelul de validare extinsă presupune: 

1. Finalizarea cu succes a nivelului de validare de bază. 

2. Verificarea domeniului de activitate a organizației aplicate pentru emiterea certificatului 

prin studierea atât a resurselor informaționale guvernamentale cât și documentelor 

solicitate de la organizația aplicată pentru emiterea certificatului. Documentele solicitate 

vor:  

a. Confirma datele de instituire și înregistrare a organizației; 

b. Confirma statutul și aria de activitate a organizației. 

La necesitate va fi solicitată și altă informație care confirmă sau completează datele 

obținute. 

De menționat este faptul că documentația în limba de stat este prelucrată mai greu, fiind 

necesară analiza datelor oferite de către un lingvist. Organizațiile prezente în spațiul 

informațional *.gov.md sunt validate într-o perioadă de timp mai redusă. 

3. Verificarea datelor de contact al organizației prin efectuarea unui apel telefonic planificat 

către numărul de telefon indicat în numerele de contact al organizației înaintate spre 

validare. 

La finalizarea cu succes a procesului de validare extinsă, organizația obține acces la certificatele 

SSL EV. 


