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1. Prezentare generală 

Paperless webSIGN este o aplicație web ce permite încărcarea de documente multiple, 

cu valoare legală, semnarea acestora la distanță și descărcarea lor.  Soluția se distinge 

prin gradul ridicat de securitate, dat de autorizare cu doi factori - parolă solicitată în 

momentul autentificării şi cod unic  de autorizare OTP (one time password) solicitat în 

momentul semnării documentelor, transmis prin SMS sau generat printr-o aplicație de tip 

Authenticator.  

Documentele descărcate pot fi trimise ulterior prin e-mail sau arhivate electronic, având 

astfel un flux de procesare 100% digital. 

De asemenea, prin stocarea securizată a certificatelor digitale în infrastructura certSIGN 

și efectuarea tuturor operațiunilor criptografice pe serverele noastre se asigură atât un 

nivel suplimentar de securitate, cât şi ușurință în utilizare. În plus, Paperless webSIGN 

permite semnarea la distanță a documentelor de pe orice dispozitiv (desktop, laptop, 

mobile) fiind o platformă web accesibilă din browser. 

2. Scop 

Acest document își propune să ofere instrucțiuni cu privire la modul de utilizare a aplicației 

webSIGN pentru a încărca, semna și descărca de la distanță documente cu valoare legală.  

Pentru a utiliza soluția de semnare Paperless TOTP, trebuie să parcurgeți doi pași: 

1. Pasul de configurare a aplicației de autentificare prin TOTP pentru semnarea la distanță 

2. Pasul de creare și configurare cont în aplicația Paperless webSIGN. 

 

3. Glosar de termeni și acronime 

Acronim Semnificație Descriere 

OTP One Time Password 

Cod primit prin SMS/email care poate fi utilizat o 

singură dată și care are o perioadă limitată de 

valabilitate 

TOTP 
Time-based One Time 

Password 

Cod generat de o aplicație de tip Authenticator, 

care poate fi utilizat o singură dată și care are o 

perioadă limitată de valabilitate 

IE11 Internet Explorer 11 

Browser web care poate fi folosit pentru 

accesarea aplicației webSIGN. Browsere web 

alternative: Google Chrome, Mozilla Firefox etc. 

 

  



  

Paperless webSIGN Versiune 1.2.5 

Manual de utilizare 10/20/2020 

Pagina 3 din 16  

 
 

4. Configurarea autorizării prin TOTP pentru semnarea la 

distanță 

Pentru semnarea la distanță folosind aplicația Paperless webSIGN cu autorizare prin 

TOTP, este necesar să realizați configurarea mecanismului de autorizare prin TOTP, 

urmând pașii de mai jos: 

Veți primi pe email/ SMS o invitație pentru configurarea mecanismului de autorizare prin 

TOTP, precum cea din captura de mai jos: 

 

Accesați link-ul primit pe email/ SMS pentru a continua. Recomandăm accesarea link-ului 

în browser-ul Google Chrome sau Mozilla Firefox. 

Codul inițial de autorizare vă va fi transmis prin SMS/ email: 

 

Ulterior este necesară inserarea acestui cod în câmpul corespunzător, din ecranul de 

înregistrare.  

În acest pas de configurare a mecanismului de autorizare, este necesară instalarea pe 

telefonul dvs. mobil a unei aplicații de tip Authenticator. 

Utilizați telefonul dvs. mobil pentru a instala una dintre aplicațiile de tip Authenticator, 

așa cum este menționat în ecranul de configurare a mecanismului de autorizare. 
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După instalarea aplicației pe telefonul mobil, reveniți în pagina de configurare a 

mecanismului de autorizare și: 

(1) parcurgeți pagina până la final,  

(2) introduceți codul de autorizare primit anterior prin SMS,  

(3) bifați căsuța „Confirm că am instalat o aplicație de autentificare și înțeleg că afișarea 

codului se va realiza o singură dată” 

(4) accesați butonul „Continuă” 

 

 

Deschideți aplicația Authenticator pe telefonul mobil (în exemplul de mai jos a fost 

utilizată aplicația Google Authenticator). 

Alegeți opțiunea de scanare cod de bare:  
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Accesați ecranul „CONFIGURARE MECANISM DE AUTORIZARE”: 

 

(1) Daca accesați ecranul „CONFIGURARE MECANISM DE AUTORIZARE” de pe laptop/ 

PC, atunci încadrați codul QR din ecran conform indicațiilor primite pe telefonul dvs. mobil: 
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(2) Dacă accesați ecranul „CONFIGURARE MECANISM DE AUTORIZARE” direct de pe 

telefonul mobil pe care ați instalat aplicația de tip Authenticator, atunci apăsați butonul 

“Salvează pe dispozitiv” 

(3) Dacă nu puteți scana codul QR, aveți disponibilă și opțiunea de a insera codul afișat 

pe ecranul „CONFIGURARE MECANISM DE AUTORIZARE”, în aplicația de tip 

Authenticator de pe telefonul mobil. 

Pe telefonul dvs. mobil se va afișa mențiunea „Account added”, precum și codul necesar 

pentru finalizarea configurării mecanismului de autorizare: 
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Introduceți acest cod în câmpul „Cod”, din ecranul „CONFIGURARE MECANISM DE 

AUTORIZARE” și accesați butonul „Trimite”: 

 

Pentru o configurare reușită a mecanismului de autorizare prin TOTP, se va afișa un mesaj 

de succes, așa cum se arată în imaginea de mai jos: 
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5. Crearea și configurarea contului în Paperless webSIGN   

Pe adresa de e-mail furnizată veți primi de la certSIGN (paperless@certsign.ro) o invitație 

de creare cont în aplicația Paperless webSIGN.  Pentru a crea un cont in aplicația 

Paperless webSIGN urmați pașii de mai jos:  

1. Accesați link-ul primit în invitația de pe e-mail.  

Recomandăm utilizarea aplicației în browser-ul Google Chrome.  

 

Notă: Pentru ca aplicația Paperless webSIGN să funcționeze în browserul Internet 

Explorer 11 (IE11), este necesar ca browser-ul să încarce pagina folosind document mode 

IE11/Edge. Aplicația nu va funcționa dacă este activat modul „Compatibility view”. 

Astfel, este important ca setarea „Display intranet sites in Compatibility View” să fie 

dezactivată, iar server-ul folosit pentru Paperless webSIGN să nu fie adăugat in lista 

din „Websites you've added to Compatibility View”.  

✓ Verificați setările accesând browserul IE11 ->Tools -> Compatibility View settings 

mailto:paperless@certsign.ro
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✓ Verificați că pagina aplicației Paperless webSIGN nu este adăugată în câmpul 

„Websites you’ve added to Compatibility View”, bifați căsuța „Use Microsoft compatibility 

lists” și accesați butonul „Close”: 

 

Este imporant de reținut că IE11 (Internet Explorer 11) permite și configurarea la nivel de 

policy a unui „Enterprise Mode” care poate suprascrie orice configurare legată de 

„Compatibility view”. Astfel, în cazul ipotetic în care un client adaugă Paperless webSIGN 

in lista de Enterprise Mode Compatibility View prin group policy, aplicația Paperless 

webSIGN nu va funcționa. 

_______________________________________________ 
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2. După accesarea link-ului, introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul țării, în pagina 

nou deschisă. Pentru a continua, apăsați butonul Validați numărul de telefon.  

 

3. Introduceți, în maxim 10 minute, codul primit prin SMS în pagina afișată după validarea 

numărului de telefon. Pentru a continua, apăsați butonul Validați codul.  

 

4. Setați o parolă conform criteriilor de securitate afișate. Pentru a continua, apăsați 

butonul Înregistrare.  
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6. Crearea semnăturilor electronice în Paperless 

webSIGN 

După setarea unei parole veți fi redirecționat către pagina de autentificare.  

1. Introduceți numele de utilizator (adresa de e-mail) și parola (setată în pasul anterior), 

apoi apăsați butonul Intră în cont.  

 

2. După conectare, aplicația vă va solicita acordul pentru accesarea unor resurse protejate, 

așa cum apare în captura de mai jos. Acest ecran va fi afișat doar la prima conectare. 

Apăsați butonul Permite pentru a putea utiliza aplicația webSIGN.  

 

3. La prima conectare în aplicație se va afișa un mesaj de avertizare precum cel de mai 

jos. Trebuie să citiți și să acceptați documentul “Termenii și condițiile” și autorizați 

semnarea acestuia. În acest pas va fi emis certificatul cu care veți efectua semnarea cu 

aplicația WebSIGN.   

Bifați căsuța „Sunt de acord cu termenii și condițiile” și apăsați butonul Continuă. 
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4. Autorizați semnarea documentului “Termenii și condițiile”  prin introducerea codului 

primit.  

 
5. La prima autentificare, după emiterea certificatului și semnarea documentului 

”Termeni și condiții”, va apărea pagina de încărcare a documentelor de semnat.  

La următoarele autentificări, atât timp cât certificatul este valabil, după autentificare se 

va afișa pagina de încărcare a documentelor de semnat.  

Serviciul poate fi utilizat pentru semnarea documentelor de tip .pdf și non-.pdf, exceptând 

formularele interactive. Documentele .pdf își vor păstra extensia și vor fi semnate în 

interior, iar cele cu altă extensie vor fi semnate cu semnătură p7s. Încărcarea se poate 

face fie apăsând butonul Încarcă fișiere, fie prin tragere (drag & drop). Pentru a continua, 

apăsați butonul Continuă. 
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! Fișierele cu extensia .PDF vor fi semnate cu semnătură p7s.  

6. După încărcarea documentelor pe care doriți să le semnați, se va afișa pagina cu 

documentele. În cazul în care ați încărcat un document pe care nu doriți să-l semnați, 

apăsați butonul Șterge. Pentru a trece în etapa de semnare, apăsați butonul Continuă. 

 

! Exista o limitare a numărului de documente care pot fi încărcate pentru semnare, 

respectiv a dimensiunii pentru un document încărcat. Aceste limitări sunt setate de 

administratorul sistemului. În cazul depășirii limitelor maxime, în interfață vor fi afișate 

mesaje de atenționare.  

7. Pentru a crea o semnătură vizibilă pe documentele .pdf, selectați fiecare document în 

parte și trasați câte un chenar în locul în care doriți să fie aplicată semnătura. Pentru 

continuare, apăsați butonul Continuă. 
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! Pentru a semna fișierele .pdf cu semnătură invizibilă, apăsați butonul Continuă fără a 

efectua acest pas. 

! După încărcarea documentelor, va apărea un ecran cu detaliile certificatului care se va 

folosi la semnare. Pentru a continua semnarea cu certificatul prezentat apăsați butonul 

Continuă. 

 

8. Introduceți codul afișat de aplicația Authenticator instalată pe telefon pentru 

autorizarea semnării documentelor. Codul va trebui introdus în pagină în maxim 30 

secunde de la apariția în aplicația . Pentru a continua, apăsați butonul 

Autorizează. 

! Dacă nu ați configurat aplicația Authenticator, consultați informațiile din e-mail-ul 

indicat în detaliile prezentate cu roșu sub butonul Autorizează. În cazul în care aveți aceste 

configurări făcute, puteți bifa căsuța Nu mai afișa acest mesaj.  
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9. După semnarea documentelor se va afișa pagina de descărcare, iar arhiva zip cu acestea 

se va descărca automat cu denumirea SignedFiles.zip în folderul destinat descărcărilor 

(Downloads, de regulă). Puteți descărca și individual documentele prin apăsarea 

butonului Descarcă aflat sub fiecare document. 

 

10.  După semnare, documentele .pdf își vor păstra extensia și vor fi semnate în interior, 

iar cele cu extensia .PDF sau altă extensie vor fi semnate cu semnătură p7s. 
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11. În cazul în care doriți să continuați cu semnarea altor documente, accesați butonul 

Semnează din nou aflat în partea dreaptă a ecranului. 

 

 

 

 

  

 


