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1. Introducere 

Autoritățile publice și companiile deopotrivă devin din ce în ce mai digitale. Furnizarea 

serviciilor digitale atât în sectorul public, cât și în sectorul privat necesită o mulțime de date 

despre utilizatori. Acest lucru ridică o problemă uriașă pentru furnizorii de servicii atunci când 

vine vorba de asigurarea securității cibernetice a bazelor lor de date. 

Serviciile digitale care implică anumite riscuri trebuie să se bazeze pe interacțiuni digitale cu 

efecte legale care necesită identități de încredere și date de încredere ale utilizatorilor. Acest 

lucru ridică o altă problemă pentru furnizorii de servicii, deoarece identitățile și datele digitale 

asociate acestora trebuie să aibă cel puțin un nivel de asigurare substanțial. 

În același timp, Regulamentul GDPR cere furnizorilor de servicii să ofere utilizatorilor control 

complet asupra datelor lor personale. Acest lucru ridică o problemă privind transparența 

prelucrării datelor și trasabilitatea accesului la date. 

certME permite furnizorilor de servicii digitale să opereze prin furnizarea unui serviciu de 

identificare electronică de încredere ce permite validare a datelor cu caracter personal a 

utilizatorilor. certME oferă servicii de management și validare a identității folosind tehnologia 

blockchain. Platforma de identitate descentralizată certME susține un ecosistem digital 

complex pentru toate organizații cu nevoi și responsabilități în zona de validare a identității, 

cum ar fi băncile, instituțiile publice și multe altele. 

Prin utilizarea tehnologiei blockchain, serviciul certME este conform cu GDPR prin proiectare. 

Datele de identitate ale utilizatorului sunt stocate exclusiv pe dispozitivele mobile ale 

utilizatorilor, în formă criptată, și numai utilizatorii controlează accesul altor entități la 

atributele lor de identitate. Validatorii de identitate din ecosistem validează atributele de 

identitate, făcând ca interacțiunile utilizatorilor să aibă efecte juridice recunoscute în orice 

stat membru al UE. 

Folosind tehnologia blockchain și contractele inteligente pentru a stoca dovezile de verificare, 

platforma certME se asigură că acestea nu pot fi modificate de către nicio parte neautorizată 

și că serviciul are cea mai mare disponibilitate posibilă. certME permite utilizatorilor să-și 

stocheze în siguranță datele de identitate în portofelul de identitate furnizat prin aplicația 

mobilă certME, în timp ce blockchain-ul stochează doar rezumate criptografice (hash-uri) 

criptate. 

Folosind infrastructura certSIGN, cu proceduri și tehnologie conforme cu prevederile 

Regulamentului eIDAS și al regulamentelor de punere în aplicare, și o rețea de parteneri 

acreditați, identitățile certME și datele digitale asociate acestora au un nivel substanțial de 

asigurare. În acest mod, identitatea electronică este legată non-repudiabil de identitatea 

reală. 

Aplicația mobilă certME permite utilizatorilor să acorde acces la unul sau mai multe atribute 

asociate cu identitatea sa. Împreună cu transparența și trasabilitatea implicite oferite de 

tehnologia blockchain, acest lucru asigură că accesul la date este jurnalizat cu un grad foarte 

ridicat de granularitate. 
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1.1. Prezentare generală 

certME este un serviciu digital B2B2C (business to business to consumer) furnizat prin mai 

multe aplicații descentralizate (mobilă, web și API) care interacționează cu contractele 

inteligente pe o platformă blockchain. Ecosistemul certME acceptă trei roluri neexclusive: 

utilizator (proprietarul/subiectul datelor), furnizor de servicii (consumator de date de 

identificare) și validator (verificator de identitate autorizat și validator de date). 

În primul rând, utilizatorul trebuie să instaleze aplicația mobilă certME pe dispozitivul său și 

să interacționeze cu un validator pentru i se verifica datele și pentru a i se emite identitate 

digitală certME (certME eID). Această verificarea se poate realiza în persoană la sediul unui 

validator autorizat sau prin verificare video la distanță în cadrul aplicației mobile certME. În 

urma verificării identității, validatorul stochează în blockchain dovezi de verificare a identității 

și atributelor personale (date personale de identificare), iar un contract inteligent certME 

emite eID-ul certME utilizatorului. Apoi, folosind eID-ul său certME, utilizatorul se poate 

autentifica și înregistra pe portalul web al unui furnizor de servicii pentru a primi servicii. 

Furnizorul verifică dacă datele personale furnizate de aplicația mobilă certME reprezintă o 

identitate validă a unui utilizator verificat. Folosind API-ul certME, furnizorul trimite automat 

o solicitare de validare a atributelor utilizatorului către un contract inteligent aflat pe 

blockchain. În urma solicitării, utilizatorul și validatorul acestuia primesc notificări (push 

notifications). Utilizatorul răspunde la notificare printr-o singură atingere pe aplicația sa 

mobilă. Răspunzând solicitării, utilizatorul transmite contractului inteligent consimțământul 

său pentru ca identitatea sa să fie validată de furnizorul de servicii. În urma consimțământului 

utilizatorului, validatorul răspunde solicitării prin transmiterea către contractul inteligent a 

unor dovezi de verificare a atributelor utilizatorului. După aceea, furnizorul verifică dacă datele 

transmise de utilizator corespund dovezilor indicate de validator, astfel finalizându-se procesul 

de validare. Folosind API-ul certME, furnizorul poate primi direct răspunsul privind validitatea 

datelor trimise de utilizator, fără a fi nevoit să interacționeze direct cu blockchain-ul. 

1.2. Numele și identificarea documentului 

Acest document prezintă procedurile pe care le folosește un furnizor de servicii pentru a 

funcționa în cadrul ecosistemului certME. 

Documentul este disponibil și în format electronic în cadrul Depozitarului certME la adresa 

https://www.certme.ro/repository. 

2. Participanți 

În cadrul ecosistemului certME, actorii pot avea următoarele roluri neexclusive: 

Administrator schemă (certSIGN), Utilizator (subiectul/deținătorul datelor), Furnizor de 

servicii (consumatorul de date/identități) și Validator (entitate autorizată să verifice 

https://www.certme.ro/repository
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identități). 

 

Figura 2-1 Participanții la ecosistemul certME 

 

Acest document reglementează cele mai importante relații dintre entitățile aparținând certME, 

echipele de consultanță (inclusiv auditori) și clienți/cetățeni (utilizatori ai serviciilor furnizate). 

2.1. Administratorul schemei certME 

Administrator schemă – În calitate de reprezentant legal al schemei eID, compania 

certSIGN deține rolul de administrator al schemei. Prin acordarea sau revocarea de permisiuni 

specifice prin intermediul contractelor inteligente certME, administratorul schemei  

(i) autorizează/ dezautorizează validatorii,  

(ii) autorizează/dezautorizează furnizorii de servicii și  

(iii) emite, suspendă, reactivează și revocă mijloacele de identificare electronică. 

Administratorul schemei poate deține rolurile de validator și/sau furnizor de servicii. 

Administratorul schemei este, de asemenea, responsabil pentru operarea mecanismului de 

autentificare. 

2.2. Validator 

Validator – O organizație parteneră certME autorizată să  

(i) efectueze dovedirea identității,  

(ii) să verifice datele de identificare personală ale utilizatorilor,  

(iii) să solicite emiterea, suspendarea, reactivarea și revocarea mijloacelor de 

identificare electronică și  

(iv) să răspundă cererilor de validare a revendicărilor de identitate înregistrate de 

furnizorii de servicii pe contractele inteligente.  

Un validator poate răspunde numai la cererile de validare ale revendicărilor de identitate care 

sunt autorizate de utilizatori și care privesc utilizatorii verificați de validatorul respectiv. Un 

validator ar putea deține și rolul de furnizor de servicii și interacționa cu utilizatorii înrolați de 

sine sau de alți validatori. 

2.3. Furnizor servicii 

Furnizor servicii – Este o organizație client certME autorizată să emită cereri de validare a 

revendicărilor de identitate în numele utilizatorilor. Orice cerere emisă de un furnizor de 
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servicii pentru validarea a unei revendicări de identitate trebuie să fie autorizată de utilizatorul 

care emite revendicarea de identitate. Un furnizor de servicii ar putea deține și rolul de 

validator. 

2.4. Utilizator 

Utilizator – Este o persoană fizică ce a trecut printr-un proces de verificare și dovedire a 

identității efectuat de un validator și a primit un mijloc de identificare electronică certME pe 

care îl poate utiliza pentru înregistrarea/autentificarea la un furnizor de servicii. 

 

3. Proceduri pentru Furnizorii de Servicii  

Fluxul de lucru generic pentru un furnizor de servicii în cadrul ecosistemului certME are 

următoarele etape principale: 

• Înrolarea furnizorului de servicii în sistemul certME 

• Înregistrări/autentificări ale utilizatorilor certME eID la serviciile furnizorului 

• Management - Suport / Actualizări / Sfârșitul utilizării 

 

 

 

 

 

  

Înrolarea furnizorului de 

servicii 

Crearea contului FS Autentificări/Înregistrări 

Utilizări eID 
Management 

Suport & actualizări 

3-1 Flux de lucru furnizor servicii 
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3.1. Procedură de înrolare a furnizorilor de servicii 

Procedura de înrolare a furnizorilor de servicii la ecosistemul certME are câțiva pași: 

1. Semnarea protocolului de cooperare sau a contractului de furnizare 

2. Generarea contului certME pentru furnizorul de servicii (inclusiv chei private și 

certificate) 

3. Autorizarea contului furnizorului pentru a efectua cereri de validare a revendicărilor de 

identitate 

4. Integrarea API-ului certME în aplicația/portalul furnizorului de servicii. 

 

3.1.1. Proces de înrolare și responsabilități 

Responsabilitatea administratorului schemei este de a colecta documentele și aprobările 

necesare pentru validarea datelor de identificare ale furnizorului de servicii. 

Administratorul schemei efectuează o primă verificare a documentelor și verifică dacă 

informațiile colectate sunt complete și corecte. 

După verificarea completă a datelor furnizorului de servicii, administratorul schemei 

informează și reprezentantul/reprezentanții furnizorului de servicii despre drepturile și 

obligațiile acestora. 

Administratorul schemei verifică și introduce datele furnizorului de servicii în platforma certME 

în vederea creării contului acestuia. Furnizorul  de servicii este responsabil pentru acuratețea 

datelor care vor fi încorporate în contul său certME. Administratorul schemei este responsabil 

pentru înregistrarea/înscrierea corectă a furnizorului și pentru înscrierea corectă pe blockchain 

a informațiilor aferente contului certME al furnizorului de servicii. 

Administratorul schemei este responsabil pentru verificarea următoarelor elemente: 

• Identitatea revendicată a furnizorului de servicii; 

• Atributele revendicate ale furnizorului de servicii; 

• Dreptul furnizorului de servicii la contul solicitat. 

Procesul de înscriere se desfășoară în conformitate cu regulile și metodele descrise aici și în 

ghidurile și instrucțiunile interne ale administratorului schemei și legislația aplicabilă. 

Semnare 

protocol/contract 

Creare cont FS 

 

Autorizare cont FS 

Integrare API 

certME 

Figura 3-2 Flux de lucru înrolare furnizorii servicii 
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Furnizorului de servicii i se furnizează următoarele informații și documente: 

• Protocolul de cooperare sau contractul, după caz; 

• Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

• Termenii și condițiile generale pentru utilizarea aplicației certME și a mijloacelor de 

identificare electronică certME; 

• Adresa depozitarului online cu procedurile, sesizările sau orice alte documente 

furnizate de administratorul schemei; 

Prin semnarea protocolului/contractului furnizorul de servicii acceptă și înțelege următoarele: 

• Responsabilitatea acestuia ca informațiile furnizate administratorului schemei să fie 

corecte, complete, valide și actualizate; 

• Ecosistemul certME menține o perioadă de păstrare de minim 10 ani de la data creării 

contului certME al furnizorului pentru toate informațiile legate de contul acestuia; 

• În cazul în care actualul administrator al schemei își încetează activitățile, aceste date 

pot fi transferate unei terțe părți, ce va prelua rolul de administrator al schemei; 

• Recunoaște drepturile, obligațiile și responsabilitățile managerului schemei și ale 

validatorilor, așa cum sunt definite în protocolul de colaborarea/contractul de furnizare 

și prin legile naționale; 

• Furnizorul de servicii are obligația de a informa administratorul schemei cu privire la 

orice modificare sau eveniment care poate afecta valabilitatea sau conținutul contului 

său certME. 

Procesul de înrolare continuă cu generarea datelor necesare creării contului certME al 

furnizorului de servicii și cu autorizarea acestuia și se finalizează prin integrarea API-ului 

certME. 

3.1.2. Identificarea furnizorului de servicii și verificarea documentelor 

Procesul de înrolarea a furnizorului de servicii în ecosistemul certME se face prin înscrierea 

organizației prin identificarea reprezentantului legal și verificarea documentelor atât pentru 

persoană cât și pentru companie. 

Documentele de identificare necesare pentru verificarea identității persoanelor trebuie să fie 

valabile și să îndeplinească standardele minime de securitate. Acestea sunt incluse în anexa 

Documente de identitate acceptabile certME. 

Verificarea identității persoanelor fizice este necesară atunci când persoana fizică reprezintă 

o persoană juridică care încheie un protocol/contract cu certSIGN. 

Toate documentele necesare identificării persoanelor fizice vor fi prezentate reprezentanților 

administratorului schemei în original și în copie conformă cu originalul. Documentele necesare 

identificării persoanei juridice vor fi furnizate în formă legală în original sau copii certificate. 

De asemenea, este necesară dovada semnării protocolului/contractului pentru prestarea 

serviciilor de identificare conform prezentului document.  
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3.1.3. Crearea contului furnizorului de servicii 

Operatori special desemnați ai administratorului schemei, cu roluri specifice de securitate 

(administrator de sistem împreună cu 2 administratori chei), generează în cadrul unui HSM 

(Hardware Security Module) deținut și gestionat de administratorul schemei o cheie privată 

cu curbă eliptică secp256k1 neexportabilă asociată contului furnizorului de servicii, cu care se 

vor semna tranzacțiile blockchain aferente furnizorului de servicii.  

Furnizorul de servicii poate alege între două variante de interconectare cu sistemul certME: 

- Prin rularea unei componente certME în infrastructura sa; 

- Prin integrarea API-ului certME destinat furnizorilor de servicii. 

Furnizorului de servicii i se eliberează un certificat X509 și cheia privată aferentă acestuia 

într-un container PKCS#12 (.p12/.pfx) protejat de o parolă (ce va fi ulterior transmisă pe un 

alt canal). Furnizorul va trebui să își configureze sistemul să folosească acest fișier .p12 pentru 

a încărca și utiliza certificatul client necesar securizării comunicațiilor cu sistemul certME. 

3.1.4. Autorizarea furnizorului de servicii 

Cheia privată (prezentă în HSM) emisă în legătură cu contul furnizorului de servicii, are o 

cheie publică corespunzătoare care este utilizată împreună cu algoritmul keccak256 pentru a 

obține adresa blockchain a furnizorului de servicii. Reprezentanții administratorului schemei 

(rolul DApp Manager) emit o tranzacție pe blockchain care conține adresa blockchain a 

furnizorului de servicii pentru a autoriza adresa cu rol de furnizor de servicii în contractul 

inteligent responsabil cu registrul furnizorilor de servicii. 

3.1.5. Integrarea cu sistemul certME 

Furnizorul de servicii primește din partea administratorului schemei un certificat X509 și cheia 

privată aferentă acestuia într-un container PKCS#12 (.p12/.pfx) protejat de o parolă. Livrarea 

containerului PKCS#12 criptat se efectuează prin email sau pe suport fizic (ex: CD/DVD, USB 

flash drive etc.). Parola aferentă containerului, necesară pentru utilizarea/decriptarea 

acestuia este transmisă printr-un canal diferit decât cel folosit pentru livrarea containerului 

PKCS#12 (ex: email securizat, mesagerie electronică securizată, plic securizat). 

Conectarea cu sistemul certME prin API 

În situația în care furnizorul de servicii optează pentru conectarea cu sistemul certME prin 

apeluri API, acesta va primi din partea administratorului schemei specificațiile tehnice ale API-

ului precum și detaliile de conectare la un mediu de demo cu care acesta să poată testa 

integrarea API-ului certME pentru furnizorii de servicii înainte de a trece această integrare în 

mediul de producție. 

Furnizorul își va configura aplicația să folosească containerului PKCS#12 (exista biblioteci 

software în majoritatea limbajelor de programare pentru operațiuni cu acest fișier) pentru a 

încărca certificatul client necesar autentificării și securizării comunicațiilor cu sistemul certME. 

Astfel, solicitările API vor fi efectuate numai prin acest canal securizat. La alegerea furnizorului 

de servicii, parola containerului PKCS#12 se poate introduce manual la pornirea sistemului 

ce va utiliza containerul sau se poate prelua automat dintr-un fișier de configurare aflat pe 

discul sistemului. 

Integrarea certME prin rularea unei componente dedicate 
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În situația în care furnizorul de servicii optează pentru integrarea certME prin rularea unei 

componente software dedicate, acesta va primi din partea administratorului schemei o 

componentă software certME împreună cu instrucțiunile de instalare și configurare ale 

acesteia. Furnizorul va trebui să instaleze și să configureze componenta certME pe sistemul 

propriu conform instrucțiunilor administratorului schemei și să configureze această 

componentă să utilizeze containerul PKCS#12 pentru a încărca certificatul client necesar 

autentificării și securizării comunicațiilor dintre componenta dedicată certME (ce va rula pe 

sistemul furnizorului de servicii) și restul sistemului certME (ce rulează pe infrastructura 

administratorului schemei). 

Integrarea certME în portalul web al furnizorului de servicii 

Indiferent de metoda aleasă de furnizorul de servicii pentru conectarea cu sistemul certME 

(apeluri API sau rularea unei componente dedicate), acesta va trebui să integreze în portalul 

web prin care se furnizează serviciile elementele de interfață necesare stabilirii unei conexiuni 

directe între aplicația mobilă a utilizatorilor certME și sistemul certME. Aceste elemente 

constau minimal într-un buton cu elemente de identitate vizuală specifice certME (logo și 

textul “Conectare cu certME” etc) și un cod QR generat și afișat automat la apăsarea butonului, 

a cărui scanare de către utilizator să poată conduce la autentificarea și stabilirea identității 

acestuia, în vederea prestării serviciilor pe care acesta le solicită.  

În situația în care furnizorul de servicii optează pentru conectarea cu sistemul certME prin 

apeluri API, obținerea și utilizarea codurilor QR se face prin apeluri API, iar această 

funcționalitate este cuprinsă în specificațiile tehnice ale API-ului primite de către furnizorul de 

servicii din partea administratorului schemei. 

În situația în care furnizorul de servicii optează pentru integrarea certME prin rularea unei 

componente software dedicate, obținerea și utilizarea codurilor QR este descrisă în 

instrucțiunile de instalare și configurare primite de către furnizorul de servicii din partea 

administratorului schemei. 

3.2. Procedura autentificării utilizatorilor la furnizorii de servicii 

Autentificarea utilizatorilor este principalul proces de utilizare a certME eID. 

Atunci când utilizatorul solicită conectarea la site-ul sau aplicația unui furnizor de servicii, 

utilizatorul furnizează eID-ul său certME și o semnătură electronică ce atestă faptul că este 

proprietarul drept al eID-ului. Atunci când utilizatorul se conectează cu certME la furnizorul 

de servicii pentru prima dată, adică furnizorul de servicii nu are datele utilizatorului și nu 

există un cont în sistemul furnizorului pentru acel utilizator, furnizorul de servicii poate solicita 

atributele de date necesare pentru crearea contului și prestarea serviciilor. La nivelul 

sistemului certME contractul inteligent de pe blockchain este utilizat pentru a gestiona 

solicitarea de acces la datele utilizatorului și pentru a valida în condiții de maximă securitate 

și trasabilitate revendicarea de identitate emisă de utilizator. 
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3.2.1. Autentificarea utilizatorilor prin API 

În timpul procesului de autentificare la serviciile online ale furnizorului a unui cetățean care 

este și utilizator certME și care alege să se autentifice prin utilizarea certME, sistemul 

furnizorului va derula următoarele activități: 

• Solicitarea (la inițiativa utilizatorului) unui cod unic aferent operațiunii de autentificare prin 

intermediul API certME; 

• Afișarea unui cod QR (aferent codului unic obținut la pasul anterior) pe portalul web 

furnizorului de servicii astfel încât acesta să poată fi scanat de către utilizator;  

• Primirea prin intermediul API certME a codului unic semnat de către utilizator prin 

intermediul aplicației mobile certME și autentificarea utilizatorului pe baza acestei 

semnături; 

• În cazul primei autentificări a utilizatorului, solicitarea datelor personale ale utilizatorului 

(necesare în vederea creări unui cont în sistemul furnizorului) și primirea datelor din partea 

utilizatorului prin intermediul API certME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3-3 flux autentificare prin API 
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3.2.2. Autentificarea utilizatorilor prin rularea unei componente dedicate certME 

 

Înregistrarea utilizatorilor 

Furnizorul de servicii utilizează contractul inteligent certME de pe blockchain pentru a solicita 

validitatea atributelor utilizatorului, iar validatorul acestuia, prin contractul inteligent, 

confirmă validitatea revendicării de identitate făcute de utilizator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autentificarea utilizatorilor 

Autentificarea utilizatorului pe pagina web sau aplicația furnizorului de servicii se bazează pe 

un cod unic semnat de utilizator cu eID-ul său certME și nu necesită participarea validatorului. 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitare de autentificare a utilizatorului 

Furnizorii de servicii care folosesc schema de identificare certME rulează o componentă 

dedicată certME, denumită în continuare serviciul de autentificare certME. 
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portalului FS 
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confirmă 
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Figura 3-5 flux autentificare 
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Figura 3-4 flux înregistrare 
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Pentru a primi un eID certME și atributele de date aferente de la utilizatori, serviciul de 

autentificare certME este accesibil utilizatorilor aplicației mobile certME prin API-ul REST. 

Pentru a se autentifica la furnizorul de servicii, un utilizator trimite datele sale de identificare 

personală către serviciul de autentificare certME folosind aplicația sa mobilă. Comunicațiile 

sunt protejate de două straturi de autentificare și criptare (TLS și ECIES). Aplicația mobilă a 

utilizatorului primește adresa URL către API-ul serviciului de autentificare și un cod unic de 

sesiune fie printr-un cod QR de pe site-ul web al furnizorului de servicii, fie prin argumente 

din aplicația mobilă a furnizorului de servicii. 

Utilizatorul se poate autentifica la un furnizor de servicii folosind aplicația sa mobilă certME 

fie prin afișarea unui cod QR pe ecran pe care furnizorul de servicii îl poate scana, fie prin 

trimiterea în siguranță a datelor prin API-ul REST prin TLS. 

Toate tranzacțiile prin care datele utilizatorului sunt trimise și primite pot fi efectuate numai 

de utilizator folosind datele stocate în aplicația sa mobilă certME. Tranzacțiile nu pot funcționa 

dacă nu sunt semnate de utilizator cu cheia sa privată. 

Validarea revendicării de identitate a utilizatorului 

Orice validare a unei revendicării de identitate a utilizatorului și confirmare a nivelului de 

asigurare a datelor utilizatorului, solicitată de un furnizor de servicii trebuie, de asemenea, să 

fie aprobată și semnată de utilizator cu cheia sa privată prin intermediul aplicației mobile 

certME. Contractul inteligent care intermediază validarea identității între utilizator, furnizor de 

servicii și validator nu permite validatorilor să trimită dovezi ale autenticității revendicării și 

ale nivelului de asigurare, în cazul în care lipsesc semnătura și consimțământul utilizatorului. 

Aplicația de autentificare certME facilitează comunicațiile cu blockchain-ul pentru furnizorul 

de servicii. Aplicația de autentificare certME este integrată cu infrastructura software a 

furnizorului de servicii printr-un API REST. La primirea datelor de la o aplicație mobilă certME, 

serviciul de autentificare certME generează o cerere de validare a revendicării de identitate și 

o trimite unui contract inteligent pe blockchain. Aplicația de autentificare certME 

monitorizează în mod constant contractul inteligent pentru răspunsuri la cererile de validare 

a revendicărilor de identitate. Dovezile sunt extrase din răspunsurile furnizate de aplicațiile 

de validare și utilizate pentru a determina autenticitatea și nivelul de asigurare a datelor de 

identitate primite de la aplicația mobilă certME. 

Confirmarea Validatorului 

Autentificarea este completă atunci când furnizorul de servicii primește dovada de la un 

Validator care confirmă autenticitatea și nivelul de asigurare a datelor furnizate de utilizator. 

Micro-serviciul aplicației de validare certME monitorizează în mod constant blockchain-ul 

pentru cererile de validare a revendicărilor de identitate transmise de furnizorii de servicii. 

Dacă o solicitare este legată de un utilizator înscris de proprietarul micro-serviciului, micro-

serviciul răspunde automat solicitării prin transmiterea către blockchain a dovezilor necesare 

pe care furnizorul de servicii le poate folosi pentru a determina autenticitatea și nivelul de 

asigurare a datelor primite de la un utilizator al aplicației mobile certME. 



Bulevardul Tudor Vladimirescu 29A, AFI Tech Park 1, București, România 

www.certme.ro 

 

Pag. 15 / 15 

Proceduri pentru furnizorii 

de servicii 

CM-m-02-01  

v.1.1 - Nov.2021 

Public 

 

3.3. Proceduri de administrare 

Setul de proceduri de management conține câteva proceduri pentru diferite situații: 

• Asistență pentru cererile trimise către administratorul schemei; 

• Asistență pentru solicitările utilizatorilor trimise furnizorului de servicii. 

3.3.1. Asistență pentru cererile trimise către administratorul schemei 

Administratorul schemei va informa imediat furnizorul de servicii cu privire la rezolvarea 

cererilor care sunt legate de suspendarea, reactivarea sau revocarea contului certME al 

furnizorului de servicii. 

Furnizorul de servicii poate răspunde cu argumente la reclamație și poate cere o clarificare cu 

privire la rezoluție. 

3.3.2. Asistență pentru solicitările utilizatorilor trimise furnizorului de servicii 

Dacă conținutul cererii este legat de serviciul certME sau de eID-ul certME al utilizatorului, 

furnizorul de servicii poate transmite solicitarea către administratorul schemei. 

 


