
De fiecare dată 
când validezi o SEMNĂTURĂ 
AVANSATĂ, chiar şi peste 20 
de ani de la semnare, trebuie 
să demonstrezi respectarea, 

la momentul semnării, 
a celor 4 cerinţe.

Semnătura electronică calificată este o 
semnătură avansată identificată foarte clar 
prin tehnologia (mecanismul tehnic și proce-
dural) prin care este creată și anume utilizând 
certificatul calificat și dispozitivul calificat de 
creare a semnăturii.

Semnătura electronică este avansată dacă 
îndeplineşte cele 4 cerinţe reglementate în art. 
26 al Regulamentului eIDAS:

Semnăturile electronice sunt reglementate prin 
Regulamentul eIDAS nr. 910/2014,  act 
normativ al Uniunii Europene, obligatoriu ca 
lege în toate statele membre, care se aplică cu 
prioritate faţă de legile naţionale.

3 aspecte esenţiale despre semnăturile electronice

a. face trimitere exclusiv la semnatar;

b. permite identificarea semnatarului;

c. este creată utilizând date de creare a 
semnăturilor electronice pe care semna-
tarul le poate utiliza, cu un nivel ridicat de 
încredere, exclusiv sub controlul său;

d. este legată de datele utilizate la 
semnare astfel încât orice modificare 
ulterioară a datelor poate fi detectată.

În schimb, 
validarea SEMNĂTURII 

CALIFICATE se face 
uşor, folosind un 

sistem centralizat 
implementat 
la nivelul UE.

Ce şi de ce, pe scurt
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NU EXISTĂ
un mecanism standardizat 
la nivelul aplicaţiilor 
software care să permită 
identificarea automată a 
acesteia ca avansată.

EXISTĂ 
un mecanism standardizat 
la nivelul aplicaţiilor software 
care permite identificarea 
automată a acesteia ca 
semnătură calificată.

NU EXISTĂ
o singură tehnologie 
(mecanism tehnic şi 
procedural) care stă la 
baza creării ei.

ESTE 
clar definită tehnologia 
(mecanismul tehnic şi proce-
dural) care stă la baza creării 
ei – certificat calificat şi 
dispozitiv calificat.

NU ESTE
un tip propriu-zis de 
semnătură electronică, ci 
este o categorie de tipuri 
de semnături electronice.

ESTE 
un tip clar definit de 
semnătură electronică, din 
categoria semnăturilor 
electronice avansate.

NU ESTE
garantată îndeplinirea 
celor 4 cerințe din art. 26 
al Regulamentului eIDAS, 
trebuie demonstrate.

ESTE 
garantată îndeplinirea 
celor 4 cerințe din art. 26 
al Regulamentului eIDAS.

NU ARE
valoare legală implicită, 
prezumată, la nivelul UE.

ARE
valoare legală implicită, 
prezumată, la nivelul UE.
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NU ESTE
garantat recunoscută de 
toate statele membre / 
organizațiile private sau 
publice din alte state.

ESTE 
recunoscută de orice stat 
membru, este acceptată 
oriunde la nivelul UE și nu 
numai.

NU EXISTĂ
mecanisme centralizate la 
nivelul Uniunii Europene 
care să asigure validarea 
pe termen lung.

EXISTĂ 
mecanisme centralizate la 
nivelul Uniunii Europene care 
să asigure validarea pe 
termen lung.

NU SE PREZUMĂ
că aparține exact persoa-
nei care a semnat, ci doar 
după demonstrarea celor 
4 cerinţe din art. 26.

SE PREZUMĂ
de drept că aparține exact 
persoanei care a semnat – 
certificat calificat emis doar 
după verificarea identităţii 
titularului.

NU EXISTĂ
o listă cu tipuri de semnă-
turi avansate la nivel euro-
pean ori naţional.

EXISTĂ
o listă cu prestatorii care 
emit certificate calificate la 
nivel european – EUTL.
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Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29 A, AFI Tech Park 1, Sector 5, Bucureşti, România
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Descarcă Ghidul pentru utilizarea 
semnăturii electronice în organizaţii (PDF)

Vezi aici cum implementezi 
semnătura electronică în HR (video)

Invocare 
semnătură avansată 

în instanţă 
= 

Probă cu expertiză 
informatică pentru 

demonstrarea celor 4 condiţii 
= 

Resurse de 
timp şi costuri

Extra-responsabilităţi în sarcina 
utilizatorului unei semnături 
avansate
pentru validarea acesteia, faţă de cazul utilizării 
unei semnături electronice calificate

să identifice procedurile care asigură legătura 
sigură dintre acea semnătură și persoana care 
se pretinde că a semnat;

să identifice tehnologia care stă la baza creării 
respectivei semnături avansate;

să demonstreze îndeplinirea celor 4 condiții 
din art. 26 al Regulamentului eIDAS;

să pastreze toate aceste dovezi, legături, pe 
termen foarte lung.

https://youtu.be/lzn4oExQYx4
https://youtu.be/lzn4oExQYx4
https://www.certsign.ro/ro/ghid-de-semnatura-electronica-in-organizatii/
https://www.certsign.ro/ro/ghid-de-semnatura-electronica-in-organizatii/
https://www.certsign.ro/ro/
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