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1. Informaţii generale  

1.1. Cerinţe minimale  

▪Sistem de operare: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows 10 

▪RAM: 256 MB  

▪Spatiu liber pe hard disk: 50 MB  

1.2. Cerinţe recomandate  

▪Sistem de operare: Wndows 7, Windows 8 / 8.1, Windows 10 

▪RAM: 1 GB  

▪Spatiu liber pe hard disk: 100 MB  

1.3. Descrierea generală a produsului  

 Produsul clickSIGN este o aplicaţie pentru semnarea electronică şi marcarea temporală a documentelor 

conform standardului PKCS#7. 

1.4. Scopul documentului  

 Documentul îşi propune să prezinte modul de instalare, configurare şi utilizare a aplicației clickSIGN. 

2. Instalarea aplicaţiei clickSIGN 

 Pentru instalarea aplicației clickSIGN se foloseşte aplicaţia disponibilă pe CD sau pe unul dintre linkurile de 

mai jos, care se accesează utilizând credenţialele următoare: 

http://support.certsign.ro/clicksign/clicksign_x32.zip  – pentru Windows pe 32 de biti 

http://support.certsign.ro/clicksign/clicksign_x64.zip – pentru Windows pe 64 de biti 

user:  software 

pass: clicksign 

 

http://support.certsign.ro/clicksign/clicksign_x32.zip
http://support.certsign.ro/clicksign/clicksign_x64.zip
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 Executați dublu-click pe clickSIGN x64.exe, respective clickSIGN x86.exe în funcţie de sitemul de operare 

deţinut. Va apărea fereastra de extragere msi. 

 

 

 





 În fereastra următoare apăsați butonul Next.  
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 În pasul următor selectați opțiunea I accept the terms în the license agreement pentru a confirma că 

sunteți de acord cu condițiile de licențiere a aplicației clickSIGN și apăsați Next.  

 

 

 

 În următoarea fereastră introduceți User Name și Organization, după care apăsați butonul Next. 
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 Pentru instalare alegeţi Complete sau Custom, apoi apăsaţi butonul Install în fereastra nou deschisă.  

 

 

 

 Pentru a începe instalarea apăsași butonul Install în fereastra nou deschisă.  
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 Fereastra de mai jos confirmă finalizarea procesului de instalare a aplicației clickSIGN. Apăsați butonul 

Finish pentru a încheia instalarea. 

 

 

 

3. Configurarea aplicaţiei clickSIGN 

Pe lângă funcţiile de bază de criptare şi semnare, clickSIGN poate fi configurat pentru a obţine 

functionalităţi noi precum validarea certificatelor şi marcarea temporală a semnăturilor digitale. 

Puteţi configura clickSIGN utilizand shellSAFE Configuration din Control Panel. Următoarele tab-uri 

sunt afişate în shellSAFE Configuration:  

 Setări generale 

 Profile certificat 

 Server LDAP 

 Validare 

 Timestamp  

 Despre shellSAFE 

Tab-ul Setari generale are următoarele secţiuni:  
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✓ Adaugă automat certificatele de pe smart card în lista destinatarilor –în momentul în care criptaţi un 

fişier sau un grup de fişiere, ele vor fi automat criptate cu ajutorul certificatului digital stabilit la profilul 

certificatului. 

✓ Distruge fişierul necriptat după procesare – fişierele selectate vor fi şterse în momentul în care criptarea 

s-a realizat cu succes. Această configurare nu poate fi utilizată atunci când folosiţi clickSIGN din suita 

Microsoft Office. 

✓ Creează semnaturi detaşate – la semnarea oricărui fişier folosind clickSIGN, se creează un nou fişer .p7s 

sau .p7m care conţine semnătura fără datele asociate.  

✓ Locaţia temporara pentru fişierele shellSAFE – stabileşte directorul în care aplicaţia va crea fişierele 

temporare. 

Profilele de certificate sunt definite pentru a permite utilizatorului să realizeze operaţii cu mai multe 

certificate digitale. Utilizatorul poate folosi certificate memorate pe dispozitivul de tip smart card sau 

certificate în formatul PKCS#12 (fişiere cu extensiile .p12 sau .pfx) memorate pe hard disk. Există un 

singur profil implicit (acela care este cel mai des folosit), dar utilizatorul poate alege profilele de care 

are nevoie pentru a efectua operaţiile criptografice.  
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Atunci cand niciun profil nu este definit, aplicaţia clickSIGN va folosi certificatele digitale memorate pe 

dispozitivele de tip smart card. 

 

 

 

Profilele sunt create din Control Panel -> shellSAFE Configuration -> Profile certificat sau run -> 

cplsafe.cpl -> Profile certificat. Pentru a crea un profil apăsaţi butonul New şi introduceţi în câmpul 

specificat numele profilului dorit. La utilizarea profilului clickSIGNi implicit, vor fi folosite certificatele 

de pe dispozitivul de tip smart. Pentru a folosi un certificat dintr-un fişier PKCS#12, alegeţi această 

opţiune şi deschideţi locaţia fişierului ce conţine certificatul.  

Tab-ul Profile certificat are urmatoarele campuri:  

✓ Nume profil – câmp în care puteţi să introduceţi numele profilului. Pentru a adăuga, şterge sau seta implicit 

un profil pe care-l folosiţi cel mai des, utilizaţi butoanele Profil nou, Şterge profil şi Profil implicit. 

✓ Certificatul de semnare – selectaţi locaţia certificatului: dispozitivul de tip smart card (care este opţiunea 

implicită) sau folosind un certificat PKCS#12. 

✓ Algoritmul de hash – se alege algoritmul pentru semnarea digitală. 
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✓ Certificatul de criptare – selectaţi locaţia certificatului: dispozitivul de tip smart card (care este opţiunea 

implicită) sau folosind un certificat PKCS#12. 

✓ Algoritmul de criptare – câmpul în care se poate alege algoritmul pentru criptare. 

Un fişier criptat poate fi accesat doar dacă corespunde cu profilului certificatul digital ales.  

Tab-ul Server LDAP configurează parametrii pentru conexiunea la serverul de directoare (cum ar fi 

Active Directory).  

Pentru a configura o conexiune către serverul LDAP deschideţi locatia Control Panel -> shellSAFE 

Configuration -> Server LDAP, introduceti IP-ul sau hostname-ul server-ului LDAP, portul (dacă este 

diferit de portul implicit) şi baza de căutare. 

 

 

 

Tab-ul Server LDAP conţine următoarele câmpuri:  

✓ Nume server – Conţine adresa server-ului LDAP (adresa IP sau hostname-ul). 

✓ Port de conectare – Conţine portul folosit pentru conexiunea la serverul LDAP; dacă se apasă butonul 

Default, automat va fi completat cu portul 389 care este şi portul implicit al serverului LDAP. 

✓ Timp maxim de căutare – Afişează perioada după care căutarea serverului LDAP se opreşte, în cazul în 

care căutarea respectivă nu a fost returnat niciun rezultat  

✓ Număr maxim de rezultare – este numărul maxim de rezultate ce pot fi afisate. Dacă utilizatorul doreşte 

ca toate rezultatele să fie afişate, se completează câmpul cu valoarea "0"  
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✓ Lista de baza de cautare pe LDAP – se configurează baza de cautare pentru certificatele digitale de pe 

serverul de LDAP. Pentru a schimba baza de căutare, utilizaţi butoanele Up şi Down. Pentru a adăuga sau 

şterge o bază de căutare, daţi click cu butonul din dreapta al mouse-ului pe câmpul LDAP search base şi 

alegeţi opţiunea corespunzătoare. 

✓ Autentificare – această opţiune se selectatează în momentul în care conexiunea la serverul LDAP necesită 

autentificare: câmpurile Utilizator şi Parolă sunt completate cu numele de utilizator şi parola necesare 

accesării serverului LDAP. 

Tab-ul Validare furnizează setări specifice configurării mecanismelor folosite pentru validarea 

certificatului. 

 

 

 

Un document semnat poate fi un document de încredere în momentul în care o semnătură digitală nu 

este distrusă (informaţia nu a fost modificată dupa ce a fost semnată) şi în momentul în care un certificat 

de semnare este valid, adică un certificat nu este revocat sau expirat şi lanţul de încredere de la 

Autoritatea de Certificare Root din ierarhia infrastructurii cheilor publice nu este distrusă.  

Pentru a verifica validitatea unui certificat, clickSIGN verifică şi validitatea tuturor autorităţilor de 

certificare din lanţul de încredere. Aceasta poate fi realizată cu ajutorul mecanismelor online (serverele 

LDAP sau Online Certificate Status Protocol Responders) sau offline (folosind informaţii stocate pe staţia 

utilizatorului).  

Tab-ul Validare conţine următoarele cămpuri:  
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✓ Offline (bazată pe certificatele locale şi CRL-urile stocate local) – această opţiune este recomandat să fie 

introdusă doar dacă nu este nicio conexiune online sau dacă Autoritatea de Certificare nu furnizează 

informaţii suplimentare pentru validarea certificatului. În momentul în care această opţiune este aleasă, 

certificatele de la autorităţile de certificare din lanţul de încredere şi CRL-ul corespunzător trebuie să fie 

instalate local. 

✓ LDAP (bazată pe publicarea certificatelor şi a CRL-urilor) – această opţiune validează certificatul prin 

conectarea la un server LDAP şi descarcă de acolo informaţiile necesare (certificatele din autoritatile de 

certificare din lanţul de incredere şi CRL-urile). Această opţiune foloseşte configuraţia din tab-ul Server 

LDAP şi este o opţiune convenabilă pentru utilizator, deoarece utilizatorul nu trebuie să fie conştient de 

instalarea certificatelor şi reinstalarea CRL-urilor când acestea au expirat. 

✓ OCSP (Online Certificate Status Protocol) –această opţiune oferă mecanisme suplimentare pentru 

validarea certificatului şi poate fi folosită pentru validarea stării certificatului la un moment dat de timp. 

Pentru a configura opţiunile OSCP trebuie ca utilizatorul să creeze o listă cu serverele de încredere.  

✓ Punct Distributie CRL-uri (fără validare de cale) – această opţiune validează certificatul prin conectarea la 

un server (LDAP, server web etc.) şi utilizează CRL-urile aflate la adresa specificată pentru a verifica starea 

certificatului. Punct Distributie CRL este specificat ca extensie în certificatul digital, nu trebuie facută nicio 

configurare în interfaţa shellSAFE.  

✓ Adresa de conectare – este adresa url a serverului OCSP a destinatarului. 

✓ Foloseşte Proxy – server intermediar folosit pentru conectarea indirectă la serverul de OCSP. 

✓ Servere de încredere – este o listă de certificate folosită de serverul OCSP pentru a-şi semna răspunsul. 

Adăugarea unui certificat de server OCSP de încredere se efectuează prin instalarea certificatului de server 

OCSP respectiv în store-ul de certificate shellSAFE-OCSP. 
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Pentru a instala certificatele necesare pentru validarea offline daţi dublu click pe fiecare certificat din 

lanţul de certificate (un fişier cu extensia .cer) şi va apărea fereastra Welcome to the Certificate 

Import Wizard. Apăsaţi butonul Next pentru a continua.  

În fereastra următoare, dati click pe optiunea Place all certificates în the following store şi apoi 

apăsaţi pe butonul Browse...  

 

 

 

În fereastra următoare, alegeţi depozitul de certificate shellSafeCA. Daţi click pe butonul OK, pe Next şi 

apoi pe Finish.  

 

Pentru a instala CRL-urile necesare pentru validarea offline daţi click cu butonul drept al mouse-ului pe 

fiecare CRL din lanţul de certificate (un fişier cu extensia .crl) şi selectaţi Install CRL. Va apărea fereastra 

Welcome to the Certificate Import Wizard. Apăsaţi pe butonul Next pentru a continua.  
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În fereasta următoare, daţi click pe opţiunea Place all certificates în the following store şi apoi apăsaţi 

pe butonul Browse... 

 

 

 

În fereastra următoare, alegeţi depozitul de certificate shellSafeCA. Daţi click pe butonul OK, pe Next şi 

apoi pe Finish.  
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Tab-ul Timestamp reprezinta configuratia necesara pentru a adauga o marca temporala documentelor 

semnate.  

 

 

Tab-ul Timestamp contine urmatoarele secţiuni:  

✓ Adresa de conectare la server-ul timestamp – este adresa url a serverului. 

✓ Foloseşte Proxy – se notează serverul intermediar folosit pentru conectarea indirectă la serverul de 

timestamp.  

✓ Autorităţi timestamp de încredere – reprezintă o listă cu certificatele folosite de time stamp pentru a-şi 

însemna răspunsul. Pentru a adăuga sau şterge certificate daţi click drepta pe câmpul Autorităţi 

timestamp de încredere şi alegeţi opţiunea corespunzătoare. 
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Tab-ul Despre shellSAFE furnizează informaţii generale despre aplicaţie: versiune informaţii de 

contact etc.  

 

 

 

Pentru a fi posibil să se cripteze documente fără conectarea la serverul LDAP, certificatele digitale de 

criptare trebuie să fie instalate într-un depozit de certificate. Pentru a instala un certificate în depozitul 

local de certificate daţi dublu click pe certificat (un fişier cu extensia .cer, .p12 sau .pfx) şi va apărea 

fereastra Welcome to the Certificate Import Wizard. Apăsaţi Next pentru a continua. 
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În fereastra următoare, daţi click pe opţiunea Place all certificates în the following store şi apoi 

apasati pe butonul Browse... 

 

 

 

În fereastra următoare, alegeţi depozitul de certificate shellSafe. Daţi click pe butonul OK, pe Next şi 

apoi pe Finish.  

 

 

4. Rularea aplicaţiei clickSIGN  

În Windows Explorer daţi click dreapta pe un fişier pe care doriţi să-l criptaţi sau semnaţi, selectaţi 

clickSIGN sau, dacă folosiţi aplicaţii din suita Microsoft Office, daţi click pe butonul clickSIGN, apoi 

urmaţi paşii afisaţi pe ecran. 
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5. Dezinstalarea aplicaţiei clickSIGN  

Se selectează Start -> Control Panel -> Add Remove Programs / Programs and Features. ori 

run -> appwiz.cpl. Din lista de programe instalate în sistem se selectează clicksign şi se apasă 

Remove. 

6. Funcțiile aplicaţiei clickSIGN 

6.1. Criptarea  

Dați click dreapta pe fișierul(ele) ce urmează să fie criptate şi alegeți clickSIGN sau dați click pe 

butonul clickSIGN din Microsoft Office. Wizard-ul va executa operațiile criptografice de inceput:. 

Bifați căsuța Criptare şi apoi apăsați Next pentru a continua.  
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În următoarea fereastră, puteți alege între Depozit local şi LDAP pentru a adăuga sau șterge 

certificatele utilizatorilor care pot mai târziu să acceseze informațiile din fișierul criptat. 

 

 

 

Pentru a alege certificate dintr-un depozit local de certificate selectați tab-ul Depozit local. Lista cu 

certificate e posibil să fie goală dacă certificatele nu au fost instalate manual. 

Selectați certificatele corespunzătoare, apăsați pe săgeata verde şi adăugați în lista de certificate 

toate certificatele care vor fi folosite pentru criptare. 

Pentru a selecta certificate dintr-un server de directoare, alegeti tab-ul LDAP. În fereastra de jos, 

introduceți numele care corespunde cu certificatul pe care-l căutați şi apăsați butonul de căutare. 

Dacă certificatul a fost găsit, poate fi adăugat în lista de certificate folosite pentru criptare dând click 

pe săgeata verde. Pentru a adăuga noi certificate din server-ul LDAP, procesul de căutare se repetă.  

Pentru a șterge un certificat din lista de certificate folosite pentru criptare, selectați certificatul 

respectiv şi apăsați pe săgeata roșie. 

Pentru a vă întoarce la pasul anterior apăsați Back, iar pentru a continua dați click pe butonul Next.  
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În ultima fereastră poate fi bifată opțiunea de trimitere prin e-mail. Un fișier poate fi trimis prin e-

mail la un grup de utilizatori a căror adrese de e-mail sunt luate din certificatele digitale folosite 

pentru criptarea fișierelor. 

 

 

 

Pentru a vă întoarce la pasul anterior apăsați pe butonul Back, iar pentru a continua dați click pe 

Next.  

6.2. Decriptarea 

Dati click dreapta în Windows Explorer pe fișierul pe care doriți să-l decriptați și alegeți Open with 

shellSAFE sau clickSIGN. 

Butonul Cancel poate fi folosit în orice moment pentru a opri operația care se execută. Pentru a 

contiuna dați click pe butonul Decriptare. 
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Trebuie să introduceți parola de acces a dispozitivului de tip smart card sau să introduceți parola 

de access a fișierului PKCS#12, asta depinzand de profilul certificatului ales. 

 

Când fișierul a fost decriptat cu success, puteți vedea fișierul decriptat sau puteți să-l salvați pe hard 

disk. 
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6.3. Semnarea  

Dați click dreapta pe un fișier pe care doriți să-l semnați. Alegeți clickSIGN şi bifați opțiunea 

Semnatura electronică. Butonul Cancel poate fi folosit în momentul în care doriți să opriți 

acțiunea. Pentru a continua, apăsați butonul Next. 

 

Bifați căsuța Semnătura electronică şi apăsați Next pentru a continua. 

Următoarea fereastră este o interfață pentru procesul de semnare digitală. 

 

În partea stângă a ferestrei este afișat arborele semnăturilor digitale folosit pentru semnarea acelui 

document. În partea dreaptă sunt afişate opţiuni pentru realizarea semnăturii digitale. 
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Există două tipuri de semnături electronice care pot fi asociate unui fişier:  

✓ Co-semnatura – este asociată primului nivel de semnare, în paralel cu celelalte semnaturi de pe acel nivel. 

Se realizează prin selectarea opşiunii Co-semnatură, selectarea profilului certificatului, introducerea 

codului PIN sau a parolei în câmpul Parola pentru cheia privată şi apăsarea butonului SEMNEAZĂ.  

✓ Contra semnatura – este asociată unei semnături anterioare pe care o contrasemnează. Se realizează prin 

selectarea din partea stângă a semnăturii care va fi contrasemnată, selectarea profilului certificatului, 

introducerea codului PIN sau a parolei în câmpul Parola pentru cheia privată şi apăsarea butonului 

SEMNEAZĂ.  

 

În campul Parola pentru cheia privată utilizatorul trebuie să introducă codul PIN aferent 

dispozitivului de tip smart card ataşat sistemului, dispozitivul conţinând certificate digitale folosite 

pentru crearea semnăturilor, sau codul PIN aferent certificatelor PKCS#12 definite în profilul 

certificatelor.  

O semnătură se realizează selectând tipul semnăturii de la secţiunea Tipul de semnatură, se 

introduce codul PIN, se bifează câmpul în dreptul butonului SEMNEAZĂ şi se apasă acest buton, iar 

noua semnătură apare în arborele din partea stângă a ferestrei.  
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În cazul în care pe token sau în store se află mai multe chei de semnare, utilizatorul trebuie să 

selecteze cheia cu care se va efectua semnarea.  

 

 

 

Pentru a se adăuga încă o semnătură fişierului sau selecţiei de fişiere se selectează tipul noii 

semnături şi se urmăresc paşii descrişi mai sus. Pentru un fişier pot fi introduce nenumărate 

semnături, în orice combinaţie (co-semnatură sau contra-semnatură). 

Pentru a reveni la pasul anterior se apasă butonul Back, iar pentru a continua se apasă Next.  

În ultima fereastră, se poate activa opţiunea de transmitere a fişierelor semnate prin 

e-mail la un utilizator sau la un grup de utilizatori. Adresele la care este transmis fişierul vor fi 

completate manual de către utilizator. 

 

 

Pentru a se reveni la pasul anterior se apasă Back, iar pentru finalizarea operaţiilor se apasă Finish. 

În momentul apăsării butonului Finish se realizează semnarea propriu-zisă a fişierelor. 
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6.4. Verificarea semnăturii 

Se face click dreapta pe fişierul pentru care se doreşte verificarea semnăturii şi se selectează 

Verifică cu shellSAFE sau clickSIGN.  

Pe parcursul operaţiei, pentru oprirea acesteia, se apasă Cancel. Pentru a continua se apasă butonul 

Verificare. 

 

 

 

Sunt verificate atât integritatea semnăturii digitale (datele nu au fost alterate), cât şi validitatea 

certificatelor folosite pentru semnare. Pentru a verifica validitatea certificatului, în shellSAFE 

Configuration, trebuie sa setaţi în mod corespunzător parametrii din tab-ul Validare. 
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Pentru a valida o semnătura şi certificatul digital al acesteia daţi dublu click pe numele certificatului 

de semnare sau click dreapta cu selectare Validează semnătură. 

 

 

Se va deschide fereastra Detalii semnătură. Informaţiile despre starea certificatului sunt afişate la 

inceputul ferestrei, alte campuri furnizând informaţii de bază despre certificate şi despre momentul 

în care procesul de semnare a avut loc. Daţi click pe butonul Vizualizare certificat şi se va deschide 

o fereastră cu informaţii detaliate despre certificatul digital şi despre autorităţile de certificare din 

lanţul de încredere.  
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La un document deja semnat pot fi adăugate şi alte noi semnaturi, atât co-semnături, cât şi contra-

semnături. După aplicarea unei noi semnături pe un fişier, acel fişier poate fi criptat bifând opţiunea 

Criptare. 

După validarea semnăturii, un document poate fi vizualizat apăsând butonul Vizualizează. Dacă se 

doreşte salvarea acelui document se alege opţiunea Salvează fişierul şi se selectează o destinaţie. 

6.5. Marcarea temporală 

Marcarea temporală a unui document poate fi adaugată împreună cu semnătura digitală a acestuia. 

O marcare temporală este asociată cu o semnatură şi certifică dacă respectiva semnătură exista la 

un moment de timp dat. Marcarea temporală poate fi adăugată în momentul semnării fişierului sau 

mai târziu.  

Pentru a adăuga o marcă temporală la documentul semnat daţi click dreapta pe o semnătură din 

arborele de semnături şi selectaţi Adaugă timestamp la semnătură. 

 

Trebuie să introduceți parola de acces a dispozitivului de tip smart card sau să introduceți parola 

de access a fișierului PKCS#12, asta depinzand de profilul certificatului ales. 
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În cazul în care pe token sau în store se află mai multe chei de semnare, utilizatorul trebuie să 

selecteze cheia cu care se va efectua marcarea temporală, apoi să apese butonul OK. 

 

După adăugarea mărcii temporale apare mesajul de Timestamp adăugat! Şi un semn grafic de 

forma unui ceas în arborele de semnături din partea stângă. 
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Pentru a vizualiza detaliile depre marca temporală daţi dublu click pe numele certificatului de 

semnare sau click dreapta cu selectare Validează semnătură şi va fi deschisă fereastra Detalii 

semnătură. 

 

Din această fereastră, accesaţi link-ul de culoare albastră şi puteţi vizualiza datele despre marca 

temporală aplicată. 

 


