
  

GUVERNUL
ROMÂNIEI

Palatul Victoria(aici mergem când ne cheamă şeful cel mare la şedinţă)



  

Aici stă domnul
Vosganian



  

Domnul Varujan Vosganian
Ministrul Economiei şi Finanţelor



  

Sistemul Electronic Naţional

Server Primărie
bază de date locală

Calculator cetăţean

Server Finanţe
bază de date locală

Server APIA
bază de date locală

Server CNAS
bază de date locală

Parola 1

Parola 2

Parola 3

Parola 4



  

Care sunt variantele pentru 
identificarea electronică ?

Certificate digitale
Cardul de sănătate
Buletine electronice

90€/buc
40 mil €

180 mil €



  

Şi pe măsură ce povesteam eu ...



  

dom' ministru era mut de uimire şi admiraţie



  

open source digital identity





  

Suportul pentru OpenID













  

Pentru dezvoltarea rapidă a serviciilor electronice avem nevoie de

O METODĂ  DE AUTENTIFICARE  ELECTRONICĂ

Simplu de utilizat pentru utilizatorul final
țSimplu de implementat în aplica iile web existente

Rapid de pus în practică (una, două luni)
Larg răspândită (preferabil să nu reinventăm roata)

Şi nu uita ... SĂ FIE IEFTINĂ !!!
(zice colegul Vosganian)



  

Cum se întâmplă lucrurile în viaţa reală ?

Un cetăţean trebuie să facă

o declaraţie la un notar !

Să urmărim atent care sunt paşii ...



  

Documentele se vor întocmi
La   Notaru'   Bălan



  

Cetăţeanul se prezintă la notar ...



  

Notarul îi cere buletinul ...



  

Notarul are câteva îndoieli ...



  

Şi cere al doilea mijloc de identificare ...



  

Şi autentificarea are succes !!!



  

Cetăţeanul



  

Mijlocul 1 de identificare



  

Mijlocul 2 de identificare



  

Garantul de identitate 



  

Asta înseamnă că în
România virtuală avem nevoie de

FURNIZORI DE GARANŢIE

DE IDENTITATE ELECTRONICĂ



  

Stilul modern de autentificare

Server Primărie

Calculator cetăţean

3. AUTENTIFICARE
Nume utilizator / parolă

+

Mijlocul  2
de identificare

Server Furnizor
de Garanţie 
de Identitate

4. Confirmare identitate

1. Cerere serviciu electronic

2. Redirectare la autentificare



  

Furnizorul de garanţie de identitate electronică
poate fi orice firmă sau instituţie care ...

A făcut o identificare iniţială a cetăţeanului după 
documentele oficiale (buletin, carte de 
identitate)
Deţine copii ale acestor documente
Are un sistem informatic şi sisteme de 
comunicaţii sigure
Dispune de proceduri pentru verificarea la 
distanţă a persoanei prin minim 2 factori de 
autentificare
Este calificat să opereze cu date personale



  

„ CEEA CE ŞTII „

Autentificare cu 2 factori
Calculator cetăţean

Nume utilizator / parolă       +

Server Furnizor
de Garanţie 
de Identitate

DigiPass

Smartcard

Telefon mobil

Dispozitive
biometrice



  

Posibili furnizori de garanţie 
de identitate electronică

Operatorii de comunicaţii mobile pentru clienţii 
cu abonamente
Băncile comerciale pentru clienţi
Furnizorii de certificate digitale
Orice companie pentru salariaţii lor (dacă 
implementează un sistem propriu PKI cu token-
uri sau smartcard-uri)

şi nu în ultimul rând

Biroul de Evidenţă a Populaţiei
(at unci când va emit e bulet inul  elect ronic)









  

Suportul pentru OpenID în România
ca serviciu de furnizare de garanţie de identitate





  

ț țVă mul umesc pentru aten ie !!!

Mulțumiri domnului notar Bălan pentru amabilitatea
de a ne permite filmarea în vastul său cabinet !!!

In timpul filmărilor la această prezentare nu a fost
rănit nici un animal ... deși cotarla notarului mi s-a

fâțâit tot timpul printre picioare.

țPentru sănătatea dumneavoastră evita i consumul
șde sare, grăsimi i alcool de proastă calitate !  


