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INTRODUCERE 

Omul contemporan în spațiul digital necesita utilizarea instrumentelor eficiente pentru sporirea 

calității și securității vieții. Sub noțiunea de “instrumente eficiente” se subînțelege utilizarea adecvata 

a resurselor, planificarea eficienta a timpului și colaborarea profitabila utilizând mecanisme de 

securitate înalta. Aceste concepte au putut a fi obținute prin introducerea a serviciilor web, dar 

asigurarea securității în spațiul cibernetic a fost atinsa introducând noțiunea de semnătura digitala.  

În prezent, practic, toți oamenii dețin un dispozitiv care conține o cartelă inteligentă și  care 

poate fi citita prin intermediul unui instrument de uz personal - telefon mobil. Telefonul mobil 

reprezintă alegerea naturală pentru implementarea unei soluții de autentificare sau semnare 

electronică. 

Semnăturile electronice create prin intermediul telefonului mobil au devenit cunoscute sub 

numele de “semnătura mobila”. În prezent, soluția dată este rar întâlnită în Republica Moldova, ceasta 

se datorează mai multor probleme cum ar fi standardizarea elementelor care sunt implicate în procesul 

de semnare, realizarea interconexiunii intre platforma de aplicare a semnăturii și a interfeței client 

utilizate. 

Utilizarea serviciului de semnătură mobila oferă disponibilitatea posesiei semnăturii digitale nu 

doar pentru persoanele juridice dar și pentru persoanele fizice, accesibilitatea și simplitatea aplicării 

semnăturii indiferent de locul și timpul, fără mijloace suplimentare (prin utilizarea doar a telefonului 

mobil). În plus presatorul de serviciul va fi utilizat intern ca un instrument corporativ de semnare a 

documentelor cât pentru angajații atât și cu clienții companiei.   

Scopul acestei lucrări este de a dezvolta infrastructura pentru sistemul corporativ a presatorul 

serviciului de semnătură mobila ce include: programa pentru generarea serviciilor web, interfață client 

și baza de date pentru stocarea temporara a semănaturilor mobile.  

Realizarea scopului implică următoarele obiective: 

1. Studierea standardelor cu privire la arhitectura și funcționalitatea semnăturii mobile, 

XaDes, SSL, SHA256, pentru servicii web SOAP, XML, WSDL; 

2. Definirea sarcinilor, dezvoltarea logicii de implementare și funcționare a presatorului de 

serviciul de semnătură mobila; 

3. Analiza cazurilor posibile de utilizare (use-case); 
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4. Dezvoltarea programului pentru generarea serviciilor web și realizarea sarcinilor de baza a 
prestatorului se semnătură mobila; 

5. Proiectarea și implementarea a bazei de date MS SQL pentru stocarea temporara a 

semănaturilor; 

6. Dezvoltarea interfeței client (aplicației web) pentru demonstrarea funcționalității setului 

de servicii web prin intermediul limbajelor: back-end: Pl-sql, C#;front-end: HTML, js, jQuery, CSS; 

7. Testarea aplicației web de demonstrare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

UTM SISRC 181M  

Coala 

     
 

Mod Coala Nr. document Semnăt.  Data 

 

11 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. ETSI TS 102 204 V1.1.4 Mobile Commerce (M-COMM); Mobile Signature Service; Web 

Service Interface (2003-08) - ; 

2. ETSI TS 101 903 V1.1.1: "XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)". Constituția 

RM, LEGE Nr. 264 din  15.07.2004 - privire la documentul electronic și semnătură digitala 
http://lex.justice.md/md/313061/. 

3. Constituția RM , LEGE Nr.91 din  29.05.2014 - privind semnătură electronica și 

documentul electronic http://lex.justice.md/md/353612/. 

4. RFC3161 Timestamping Protocol, https://www.ietf.org/rfc/rfc3161.txt. 

5. IETF RFC 2630 - Cryptographic Message Syntax (CMS) - standard. 

6. SOAP web services, https://www.itprotoday.com/web-application-management/calling-

web-services-asynchronously. 

7. ETSI TR 102 203 - Mobile Commerce (M-COMM); Mobile Signature; Business & 

Functional Requirements. 

8. IETF RFC 3275: "(Extensible Markup Language) XML-Signature Syntax and 

Processing". 

9. SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework", W3C Recommendation 24 June 2003, 

http://www.w3.org/TR/soap12-part1/ . 

10. W3C Note 15 March 2001: "Web Services Description Language (WSDL) 1.1", 

http://www.w3.org/TR/wsdl . 

11. W3C Recommendation 12 February 2002: "XML-Signature Core Syntax and Processing", 

http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/. 

12. RSA PKCS#7 Version 1.5: "Cryptographic Message Syntax Standard", RSA 

Laboratories. 

 

 

http://lex.justice.md/md/313061/
https://www.ietf.org/rfc/rfc3161.txt
https://www.itprotoday.com/web-application-management/calling-web-services-asynchronously
https://www.itprotoday.com/web-application-management/calling-web-services-asynchronously
http://www.w3.org/TR/soap12-part1/;
http://www.w3.org/TR/wsdl
http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/


 

89 

 


	INTRODUCERE
	BIBLIOGRAFIE

