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Rezumat. În acest material sunt prezentate magazinele electronice cu 
definiţia acestora. Cum sunt structurate. Securitatea în cadrul aplicaţiilor 
de E-Comerţ este foarte importanta atât la nivel administrativ, cât şi din 
punctul de vedere al utilizatorilor. Noul trend în domeniul îl reprezintă  
M-Comerţul, care presupune efectuarea de cumpărături prin intermediul 
dispozitivelor mobile. Și pentru tranzacţiile din cadrul M-Comerţului 
securitatea este un aspect foarte important. Este prezentat modul de analiză 
a securităţii pentru tranzacţiile de M-Comerţ şi căi de creştere a securităţii 
pentru aceste tranzacţii avându-se în vedere modul de organizare a 
aplicaţiilor de M-Comerţ, software utilizat, hardware utilizat şi alte aspecte 
importante în dezvoltarea acestor aplicaţii. 
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1. Aplicaţii de comerţ electronic 
 
O afacere de orice tip, pentru a fi mai prosperă, trebuie ca numărul clienţilor 

să fie cât mai mare. Astfel este necesar ca potenţialii ei clienţi să ştie de existenţa 
acesteia. Una dintre nenumăratele moduri de a face cunoscută activitatea unei 
întreprinderi o reprezintă World Wide Web, prin care compania îşi prezintă 
produsele şi serviciile oferite clienţilor. Mai presus de atât internetul oferă 
posibilitatea clienţilor să comande aceste produse şi servicii oferite de către firma 
respectivă. 

Conform (Lupu) o afacere derulată în mediul online are câteva avantaje 
clare comparativ cu o afacere desfăşurată în mod tradiţional prin deschiderea unui 
sediu fizic. Avantajele sunt împărţite pe categorii în avantaje directe ale firmei, 
avantaje ale beneficiarilor produselor şi serviciilor firmei şi avantaje ale societăţii.  

Principalele avantaje aduse activităţii firmei sunt: 
 ajută la extinderea activităţii, asigurându-se acces rapid la nivel local, 

naţional, chiar şi  internaţional; 
 reducerea costurilor cu desfăşurarea activităţii specifice firmei; în cazul 

afacerilor electronice aceste activităţi sunt automatizate prin intermediul 
serviciilor electronice; 

 modelarea facilă și rapidă a produselor şi serviciilor conform nevoilor 
cumpărătorilor; 

 reducerea costurilor de comunicaţie şi de transport. 
Avantajele consumatorilor sunt numeroase, dintre care enumerăm: 
 posibilitatea consumatorilor de a cumpăra sau de a efectua tranzacţii 

24/7, indiferent de locaţie; 
 posibilităţi multiple de alegere; consumatorii pot compara produsele de la 

mai mulţi producători şi să aleagă doar pe cel care corespunde nevoilor 
lor; 

 posibilitatea de alegere a preţului cel mai mic pentru produse sau servicii; 
 livrarea rapidă la adresa specificată a produselor sau serviciilor 

achiziţionate; 
 primirea de informaţii relevante într-un timp foarte scurt; 
 participarea la licitaţii virtuale; 
 reducerea prețurilor produselor şi serviciilor datorită competiției; 
 interacţiunea utilizatorilor cu alţi cumpărători prin intermediul forum-

urilor pentru schimbarea de impresii şi de comparare a experienţelor 
avute cu produsele sau serviciile oferite de firma respectivă. 

Avantajele afacerilor electronice pentru societate sunt: 
  reducerea traficului în oraş şi a poluării, datorita faptului că 

achiziţionarea de produse şi servicii se face în mediul online și nu 
presupune deplasarea; 
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 prin reducerea preţurilor se oferă avantaje și celor cu venituri reduse, 
contribuind astfel la protecţia socială; 

 creşterea eficienţei şi îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor 
comercializate. 

Pe lângă aceste avantaje, afacerile electronice au şi o serie de limite. Cele 
mai importante dezavantaje ale afacerilor electronice sunt: 

 lipsa unor standarde universal acceptate pentru calitate, securitate şi 
încredere în afacerile electronice; 

 instrumentele de dezvoltare software pentru derularea afacerilor 
electronice sunt încă în plină evoluţie; 

 există unele dificultăţi în ceea ce priveşte integrarea aplicaţiilor software 
de comerţ electronic cu unele aplicaţii existente şi bazele de date; 

 accesul Internet este încă inoportun pentru o mare parte a populaţiei 
globului; 

 lipsa unei infrastructurii hardware dezvoltate; 
 neîncrederea între partenerii de afaceri; 
 neîncrederea în securitatea tranzacţiilor electronice; 
 depăşirea stereotipului de întâlnire directă cu partenerul de afaceri sau cu 

clientul; 
 necesitatea cunoaşterii unei limbi de comunicare comune pentru 

partenerii de afaceri. 
Cea mai dezvoltată categorie de afaceri electronice este reprezentată de 

afacerile cu vânzări on-line, comerţul electronic.  
Diferenţa dintre comerţul electronic şi afacerile online este dată de faptul că 

afacerile electronice (e-business) nu se limitează la cumpărarea şi vânzarea de 
bunuri sau servicii, ci includ şi facilităţi pentru servirea cumpărătorilor, 
colaborarea cu partenerii de afaceri sau conducerea unei organizaţii prin mijloace 
electronice, spre deosebire de comerţul electronic, care este procesul de 
cumpărare, vânzare sau schimb de produse, servicii sau informaţii prin 
intermediul reţelelor de calculatoare. 

Conform Zamfiroiu (2010) termenul de „e-business” a fost utilizat pentru 
prima dată de IBM pentru a defini utilizarea tehnologiilor Internet pentru 
îmbunătăţirea şi transformarea procesele cheie dintr-o afacere. În definiţia dată de 
IBM, e-business reprezintă o modalitate de acces securizat, flexibil şi integrat 
pentru desfăşurarea diferitelor afaceri prin combinarea proceselor şi sistemelor 
care execută operaţii de bază ale afacerilor cu cele ce fac posibilă găsirea 
informaţiilor pe Internet. 

E-business reprezintă un nou mod de a face afaceri, un nou mod de a folosi 
tehnologia şi un nou mod de a crea companii. Nu mai este niciun secret pentru 
nimeni că internetul a revoluţionat lumea afacerilor, care este în permanentă 
schimbare încercând să se adapteze la nevoile pieţei digitale. 
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Din cauza complexităţii afacerilor, apar situaţii când nu toate procesele pot 
fi automatizate.  

Conform Lupu, strâns legată de comerţul electronic este piaţa virtuală, 
aceasta reprezentând locul unde se întâlnesc cumpărătorii şi vânzătorii pentru 
schimbul de produse, servicii sau informaţii.  

Afacerile electronice existente la ora actuală au fost împărţite în următoarele 
categorii: 

 Business to Business (B2B) reprezintă un model de comerţ electronic 
intre companii sau organizaţii (figura 1).  Acest tip de afaceri foloseşte ca 
mediu de desfăşurare a activităţii: extranetul vânzătorului de servicii.  

 Business to Consumer (B2C) reprezintă modelul de comerţ electronic în 
care transferul de bunuri și servicii prin intermediul platformelor 
electronice se realizează de la companie către clienţi persoane fizice 
(figura 1). Acest model de comerţ are la bază un site Web care este 
administrat de către companie pentru promovarea şi vânzarea bunurilor și 
serviciilor. Un astfel de site poartă denumirea de magazin virtual și 
conţine catalogul cu produse şi servicii  ale companiei. Magazinele 
virtuale includ funcţii pentru căutarea şi vizualizarea produselor după 
anumite filtre, ordonate după un anumit criteriu, și, de asemenea, permite 
preluarea comenzilor şi efectuarea plăţilor cu cardul sau diferite conturi 
electronice de plată. 

 Consumer to business (C2B) este o categorie de afaceri electronice în 
care persoanele fizice utilizează o anumită platformă pentru a-şi vinde 
produsele sau serviciile firmelor aflate în alte localităţi (figura 1).  

 Consumer to consumer (C2C) reprezintă un model în care consumatorii 
îşi vând direct altor consumatori produsele şi serviciile prin intermediul 
unor platforme electronice (figura 1). 

 M-commerce sau comerţul mobil reprezintă modelul de afacere 
electronică în care tranzacţiile şi activităţile sunt realizate prin 
intermediul telefoanelor mobile sau al altor dispozitive mobile.  

 E-banking presupune realizarea de tranzacţii bancare on-line, transfer de 
bani din conturile deschise la bănci, plăţi electronice, consultanţă 
bancară. 

 E-procurement (aprovizionare electronică) folosită pentru procurarea 
bunurilor şi serviciilor de către marile companii şi autorităţi publice. Prin 
publicarea pe Web a specificaţiilor ofertei, scad atât timpul, cât şi costul 
de transmisie, mărindu-se şi numărul de firme care iau parte la licitaţie. 
Sistemul duce la creşterea concurenţei şi automat la scăderea preţului. 

 Prin e-leasing sunt oferite sisteme de leasing electronic. 
 Government-to-business (G2B) reprezintă un model de afaceri electronice 

în care o instituţie guvernamentală cumpără sau vinde bunuri, servicii sau 
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informaţii persoanelor juridice (figura 1). În România este utilizată 
platforma www.e-licitatie.ro. 

 Government-to-consumer (G2C) este modelul specific procesului de  
e-guvernare și acoperă relaţiile dintre guvern și cetăţeni la nivel de 
informare şi prestare de servicii publice, www.edirect.e-guvernare.ro. În 
această categorie intră site-urile pentru plata on-line a taxelor şi 
impozitelor, www.ghiseul.ro. 

 

 
Figura 1. Categorii de comerţ 

 
Pentru lansarea în mediul on-line, o companie trebuie să parcurgă o serie de 

paşi necesari identificării factorilor pozitivi şi factorilor negativi implicaţi în 
comercializarea propriilor produse şi servicii în mediul on-line: 

 analiza afacerii ce urmează a fi mutată în mediul on-line; 
 identificarea avantajelor și a beneficiilor aduse de o afacere electronică; 
 stabilirea riscurilor implicate; 
 proiectarea afacerii on-line; 
 realizarea tuturor componentelor implicate, respectiv asigurarea 

cerinţelor cheie necesare comerţului de produse şi servicii în mediul on-
line; 

 identificarea modalităţilor de promovare a afacerii on-line; 
 administrarea afacerii. 
Identificarea beneficiilor aduse de o afacere electronică implică: 
 stabilirea tipului de afacere şi tipului de clienţi cărora li se adresează; 
 identificarea obiectivelor şi performanţelor ce se doresc a se obţine; 
 identificarea modalităţilor prin care produsele şi serviciile vor fi vândute 

şi distribuite; 
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 identificarea unui furnizor de servicii internet (ISP), avându-se în vedere 
şi faptul că va fi necesară găzduirea site-ului şi securizarea acestuia 
contra accesului neautorizat; 

 crearea site-ului, cu respectarea unor condiţii de prezentare şi de targetare 
a conţinutului site-ului pe categorii de potenţiali clienţi; se va avea în 
vedere ca site-ul să aibă implementate elemente de securitate; 

 alegerea strategiei de promovare a produselor şi a site-ului; 
 alegerea mijloacelor şi a modalităţilor ce vor fi folosite pentru plata 

produselor/serviciilor: cecuri, cărţi de credit etc. 
În vederea stabilirii dacă afacerea administrată în mod tradiţional este 

pretabilă a fi dezvoltată şi on-line, trebuie avute în vedere o serie de argumente 
precum: 

 existenţa unor avantaje în favoarea afacerii on-line, avantaje de care să 
beneficieze  atât beneficiarii afacerii, cât şi clienţii firmei; 

 definirea implicaţiilor tehnologiei folosite pentru desfăşurarea afacerii 
electronice; 

 definitivarea unui prototip al afacerii ce urmează să fie lansată în mediul 
on-line; 

 stabilirea costurilor implicate de instruirea personalului, de întreţinerea 
afacerii şi de  suportul tehnic necesar desfăşurării afacerii; 

 calculul productivităţii afacerii şi compararea acesteia cu productivitatea 
afacerii în varianta tradiţională. 

Trecerea unei afaceri dintr-o piaţă clasică într-o piaţa electronică implică o 
serie de riscuri, piaţa electronică implicând şi unele riscuri suplimentare precum: 

 gradul de competitivitate depăşeşte piaţa locală sau naţională, ca în cazul 
comerţului tradiţional; 

 existenţa unui grad ridicat de securizare al site-ului prin care sunt 
promovate produsele şi serviciile; 

 stabilirea oportunităţii lansării afacerii în mediul on-line, știut fiind faptul 
că există situaţii când nu se recomandă construirea unei afaceri 
electronice, precum cazul în care bunurile sau serviciile sunt destinate 
doar unei anumite categorii de consumatori; 

 existenţa unui nivel scăzut din partea clienţilor implicaţi în achiziţionarea 
de produse şi servicii on-line; 

 creşterea pericolului implicat de atacurile on-line prin intermediul 
viruşilor sau prin intermediul hackerilor; 

 existenţa unei posibilităţi destul de ridicate ca afacerea existentă on-line 
să ascundă diverse cazuri de fraude on-line. 

În vederea construirii unui site de prezentare cu impact pozitiv asupra 
potenţialilor clienţi, trebuie avute în vedere o serie de reguli la construirea 
conţinutului de prezentare: 
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 punerea accentului pe conţinut, pe informaţiile furnizate, precum şi pe 
modul de prezentare astfel încât ceea ce este expus să fie uşor accesibil 
vizitatorului; 

 crearea unui conţinut în timp real care să ţină cont de sugestiile celor care 
îl accesează; 

 construirea unei rubrici care să răspundă celor mai comune întrebări din 
partea persoanelor care accesează site-ul; 

 asigurarea unei navigări orientate pe categorii de produse şi servicii care 
să ajute utilizatorul la regăsirea eficientă a categoriilor căutate;  

 construirea unui site cu o cromatică rezervată, care să nu obosească 
ochiul privitorului; 

 asigurarea unei viteze de încărcare superioară pentru conţinutul site-ului, 
prin folosirea de conţinut stocat în fişiere de dimensiuni reduse şi prin 
asigurarea unor viteze ridicate de procesare a informaţiei de către 
serverul pe care este stocat site-ul. 

În vederea atragerii de vizitatori, sunt aplicate mai multe politici, precum: 
 asigurarea unei interfeţe atractive; 
 introducerea în conţinutul site-ului de informaţii gratuite; 
 traducerea informaţiilor în limba maternă sau într-o limba de circulaţie 

internaţională; 
 asigurarea unui suport care să răspundă în timp real cerinţelor impuse de 

vizitatorii site-ului; 
 asigurarea unor date de contact reale, care să fie puse la dispoziţia 

utilizatorilor, cu ajutorul cărora să fie realizată o comunicare eficientă.  
După ce au fost efectuate analizele implicate de afacerea on-line, 

următoarea etapă o constituie realizarea site-ului. Aceasta presupune parcurgerea 
mai multor etape şi implementarea tehnologiilor aferente, aşa cum rezultă şi din 
tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Tehnologii folosite pentru dezvoltarea afacerilor electronice (Lupu) 
Etapa Tehnologiile folosite 

Generarea documentului la nivelul clientului JavaScript, applet-uri Java, DHTML, DOM 
Generarea documentului la nivelul serverului CGI, PHP, ASP, ASP.NET, ISAPI 
Transformarea datelor XML în pagini HTML XSL, CSS 
Stocarea şi interogarea datelor XML, XQL, SQL, CGI, ASP, PHP 

 
Următoarea etapă ce trebuie parcursă o constituie promovarea afacerii, 

aceasta făcându-se atât în mod tradiţional, prin anunţuri publicate în cotidiene şi 
periodice, prin distribuirea de materiale de prezentare, sau prin publicarea de 
anunţuri on-line, pe site-uri cu trafic ridicat sau prin transmitere de mesaje 
promoţionale prin intermediul poştei electronice. 
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În vederea publicării site-ului, proprietarul afacerii on-line trebuie să 
identifice un furnizor pentru găzduire (web hosting). La alegerea furnizorului, 
trebuie avute în vedere mai multe elemente, precum:  

 nivelul costului lunar al serviciului (există furnizori care oferă acest 
serviciu gratuit), 

 existenţa unor caracteristici tehnice cu un nivel ridicat, atât în ceea ce 
priveşte asigurarea securităţii datelor stocate, cât şi în ceea ce priveşte 
implementarea unor soluţii software superioare pentru accesarea datelor 
şi pentru gestiunea şi implementarea informaţiilor; 

 lăţimea de bandă disponibilă utilizatorilor pentru accesarea site-ului. 
Următoarea etapă pentru publicarea on-line a afacerii este alegerea 

domeniului, acesta reprezentând numele sub care va fi accesat site-ul la publicarea 
acestuia pe server. În România, organizaţia care gestionează numele de domenii 
este Serviciul de administrare Domenii.RO (http://rotld.ro/).  

În desfăşurarea afacerilor electronice, un aspect foarte important îl 
reprezintă efectuarea plăţilor pentru produsele sau serviciile oferite. Există mai 
multe modalităţi de plată, dintre cele mai răspândite metode utilizate în afacerile 
electronice se regăsesc: 

 cărţile  de credit sunt foarte mult utilizate și au fost create pentru a 
permite cumpărătorului să cumpărate bunurile şi serviciile de care are 
nevoie; prin utilizarea cărţilor de credit, riscul este transferat de la 
vânzător la instituţia financiară care a emis cartea de credit. Aceasta este 
cea mai folosită modalitate de plată; 

 gift certificates sau certificate  au o anumita valoare și sunt cumpărate 
prin diverse sisteme de plată (card, cash); certificatul este transmis unei 
alte persoane (cadou), aceasta putând efectua plăţi (în limita sumei 
înscrise pe certificat) în foarte multe magazine virtuale. 

 cecuri electronice (e-checks) constituie o metodă foarte utilizată în 
afacerilor electronice. Un consorţiu de bănci, FSTC – Financial Services 
Technology Consortium, a creat un model de cec electronic care este 
foarte asemănător cecurilor clasice, pe hârtie. Plătitorul foloseşte un 
procesor pentru a genera şi semna digital un cec electronic ce va fi 
transmis prin poştă electronică sau Web. El este transmis fie băncii 
cumpărătorului – care-l va onora după verificarea semnăturii digitale, 
trimiţând banii băncii vânzătorului, fie direct vânzătorului – care va 
verifica semnătura, îl va semna la rândul său şi îl va trimite băncii sale.  

 PayPal este o soluţie software pentru plăţile electronice 
(www.paypal.com). Tranzacţiile se desfăşoară între vânzător şi 
cumpărător, aceştia trebuind să-şi creeze un cont de utilizator PayPal. 
Există mai multe tipuri de conturi, iar plăţile se realizează prin mai multe 
metode; 
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 SmartCard (cartela inteligentă) este înlocuitoarea portofelului obişnuit; 
conţinutul unui portofel tradiţional (acte, cărţi de credit, bani gheaţă), va 
fi înlocuit de una sau mai multe cartele inteligente. Din punct de vedere 
fizic, o cartelă inteligentă arată ca o carte de credit, cu unul sau mai multe 
microcircuite. O cartelă inteligentă poate păstra de 100 de ori mai multă 
informaţie decât o cartelă magnetică, fiind totodată mult mai sigură. 
Conectată la un terminal de citire-scriere, cartela inteligentă efectuează 
funcţii complexe de luare a deciziilor sau proceduri de autentificare 
pentru a preveni frauda. Principalele beneficiile oferite de cartelele 
inteligente sunt: siguranţa, flexibilitate în aplicaţii, posibilitatea de 
validare off-line. Cartelele inteligente memorează direct echivalentul 
digital al sumelor de bani şi nu are în spate un cont la vreo bancă sau un 
credit acordat de bancă. Când o astfel de cartelă este folosită pentru a 
cumpăra ceva, echivalentul sumei respective este efectiv transferat 
vânzătorului şi apoi mai departe unei instituţii financiare. Cartela 
inteligentă poate fi reîncărcabilă sau nu, caz în care cartela va fi aruncată 
atunci când suma înscrisă pe ea a fost epuizată. În ţările care au o tradiţie 
în comerţul electronic se fac eforturi substanţiale pentru adoptarea 
cartelelor inteligente; 

 MoneyBookers este disponibil în toate sectoarele de activitate și pentru 
toţi utilizatorii care au o adresă de mail; prin crearea unui cont pe 
MoneyBookers aceştia pot sa efectueze și să primească plăţi on-line în 
timp real. MoneyBookers este utilizat pentru: 
– trimitere de bani pe card din contul bancar, utilizând adresa de mail; 
– cumpărături online; 
– primirea de bani online. 

Moneybookers este ideal pentru întreprinderi mici și mijlocii cu activitate 
online și nu cu o activitate tradițională de cumpărare a produselor. 

Exceptând sistemele de plată prezentate, mai există şi alte modalităţi de 
efectuare a plăţii contravalorii produselor cumpărate on-line, însă acestea trebuie 
să fie agreate şi de cumpărător şi de vânzător. Știut fiind că modalitatea de 
efectuare a plăţii este o condiţii esenţială pentru ca eventualul cumpărător să 
aplice pentru bunuri şi servicii on-line, este important ca dezvoltatorul afacerii on-
line să utilizeze o modalitate de plată agreată şi des utilizată de clienţi. 

În România, în acest moment, cea mai folosită metodă de plată este plata la 
ramburs, aceasta însemnând că persoana care achiziţionează produse on-line face 
plata la momentul în care produsul îi este livrat la domiciliu, prin intermediul unui 
serviciu de curierat. 
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2. Securitatea aplicaţiilor de E-Comerţ 
 
Securitatea datelor prezintă importanţă prin prisma faptului că tranzacţiile 

on-line procesează date cu caracter personal, dar mai ales date ce privesc conturile 
bancare şi resursele băneşti ale utilizatorilor. 

În vederea creşterii nivelului de securitate sunt implementate metode care să 
asigure confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor prelucrate.  

Prin autentificare se certifică faptul că părţile care comunică sunt exact cele 
care pretind că sunt. Autentificarea este realizată de cele mai multe ori prin 
semnătură digitală. 

Dezvoltarea unei afaceri în mediul on-line trebuie să pună accent pe faptul 
că rolul acesteia este de a comercializa produse şi servicii, comercializare care, în 
prima fază, se concretizează prin înregistrarea unor tranzacţii. În acest sens, 
dezvoltatorii afacerii trebuie să implementeze opţiuni care să certifice tranzacţiile 
înregistrate de comun acord. 

Un alt aspect important al securităţii este dat de integritate, calitatea care 
defineşte păstrarea structurii originale şi a sensului iniţial pe care îl au datele, 
protejându-se astfel datele de alterare. 

Tranzacţia prin  internet prezintă trei componente, fiecare influenţând într-
un anume fel securitatea acesteia, respectiv:  

 utilizatorul – persoana care intră pe site pentru a cumpăra; 
 serverul – reprezentând proprietarul afacerii; 
 conexiunea dintre cele două componente.  
Orice aplicaţie distribuită presupune existenţa în prealabil a unui grup ţintă 

bine definit, care asigură utilizarea eficientă a resurselor acesteia. 
Grupul ţintă este format din elemente neomogene care în raport cu un 

criteriu se constituie în mai multe submulţimi cu grad de omogenitate controlat, ce 
aparţin unui interval. Fiecărei submulţimi îi corespunde un profil de utilizator. 
Dacă grupul ţintă G are k submulţimi, S1, S2, ..., Sk, unei submulţimi și îi va 
corespunde profilul Pi componentă a profilului P definită prin P = { P1, P2, ..., Pk }. 

În literatură se identifică prin utilizarea unei game reprezentative de aplicaţii 
informatice ce prezintă o listă completă de vulnerabilităţi LV. 

Pentru o aplicaţie informatică specializată Ah, vulnerabilităţile care se 
manifestă alcătuiesc mulţimea LVhLV. 

Este importantă în studiul securităţii informatice achiziţionarea de date 
privind comportamentul utilizatorilor, rezultând înregistrarea brută a intrărilor, a 
accesului la resurse şi vulnerabilităţile generate: 

v...,,v,v;r...,,r,r;e...,,e,eU h
int
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nj
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ni

h
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h
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h
i  ,  

- eh
1i  - intrările pe aplicaţia h ale utilizatorului i; 

- ni – numărul de intrări; 
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- rh
1i - resursa r accesată de utilizatorul i; 

- nj – numărul total de utilizatori; 
- vh

1i - vulnerabilităţile generate de accesările utilizatorului i. 
Studiul vulnerabilităţilor se realizează sistematic în ideea acoperirii celor 

mai importante efecte generate de producerea vulnerabilităţilor. 
În tabelul 2 se prezintă corespondentul între vulnerabilităţile identificate, 

frecvenţele de apariţie ale acestora şi valoarea pierderilor. 
 

Tabelul 2 
Corespondenţa între apariţia erorilor şi valoarea pierderilor 

Vulnerabilitate Frecvenţă Valoare pierderi 
V1 f1 Val1 

V2 f2 Val2 

   
Vt ft Valt 

TOTAL  TotVal 
valorile din tabelul 2 fiind ordonate primar crescător după nivelul valoric al 
pierderilor şi secundar după frecvenţele de apariţie ale vulnerabilităţilor. 

 
Pentru identificarea vulnerabilităţilor care provoacă cele mai mari pierderi 

aplicaţiilor informatice se calculează o pondere a valorii provocate de fiecare 
vulnerabilitate, raportată la valoarea totală a pierderilor. În situaţia în care 
ponderea depăşeşte pragul de 0,97, respectiva vulnerabilitate este analizată în 
vederea identificării cauzelor şi modalităţilor de îmbunătăţire a securităţii 
aplicaţiei informatice. 

Pentru sporirea nivelului de securitate al aplicaţiei informatice, se calculează 
ponderea lărgită a pagubelor produse de combinaţii de vulnerabilităţi, astfel: 

 

97.0
TotVal

Val...ValVal k21 


, 

în această se defineşte o arhitectură de soluţii de securitate care să includă 
componente ce controlează aceste vulnerabilităţi. Există proceduri standard de 
eliminare a cauzelor aferente producerii de evenimente asociate vulnerabilităţilor, 
în acest mod specialiştii construind matricea care asociază vulnerabilităţile 
identificate şi acele componente de securitate care diminuează sau controlează 
efectele acestor vulnerabilităţi. 

 
Pe baza matricei de securitate, vor fi implementate acele componente care 

atenuează vulnerabilităţile identificate. 
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Tabelul 3 
Matricea de securitate 

 CS1 CS2 ... CSN 

V1 * *   
V2    * 
...  *   
VM   * * 
     

*  reprezentând faptul că vulnerabilitatea identificată pe linia tabelului este remediată de 
componenta de securitate identificată pe coloana tabelului. 

 
Construirea matricei de securitate conduce la identificarea acelei soluţii de 

securitate care este unică, optimă şi care din punct de vedere economic 
soluţionează optim vulnerabilităţile ce afectează aplicaţia informatică. 

 
3. Particularităţi de securitate pentru aplicaţiile M-Comerţ 
 
M-Comerţul sau E-Comerţul mobil reprezintă utilizarea dispozitivelor 

mobile  pentru comunicare şi realizarea tranzacţiilor de comerţ electronic sau a 
oricărei tranzacţii cu valoare monetară realizată prin intermediul dispozitivelor 
mobile. M-Comerţul a apărut datorita evoluţiei rapide a dispozitivelor mobile în 
rândul utilizatorilor, iar conectarea la internet a devenit mult mai accesibilă, 
indiferent de locaţia geografica a celui ce se conectează la internet. 

În lucrarea Rannu et al. (2010) este realizată o estimare pentru anul 2018 
privind dispozitivele mobile. Această estimare este realizată pe baza analizei 
decadei 1998-2008. 

 
Tabelul 4 

Evoluţia dispozitivelor mobile 
 1998 2008 2018 (estimat) 

Puterea de penetrare a mobilelor 5% 55% 96% 
Principalele aplicaţii SMS, 

apeluri 
SMS, apeluri, internet, căutări, 

muzica, video navigare 
 

Reţele 1G şi 2G În special 3G 4G, 5G, 6G 
Puterea de penetrare a reţelelor 
3G+ 

0% 18% 90% 

Viteza de download <50kbps >2Mbps >1Gbps 
Puterea de penetrare a 
smartphone-urilor 

1% 10% 40% 

Durata medie de viata a bateriei 2 ore 2.5 ore 24 ore 
 
Dacă în 1998 puterea de penetrare pe piaţa telefoanelor era doar de 5%, 

aceasta a crescut în 10 ani până în 2008 la 55% din piaţa telefoanelor şi va creşte 
până la 96% sau chiar mai mult. Din aceste cote doar o mică parte reprezintă 
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smartphone-uri, restul fiind telefoane mobile normale destinate persoanelor care 
doresc doar să efectueze apeluri şi să trimită mesaje, aplicaţii folosite cu precădere 
în anul 1998, când puterea de penetrare a dispozitivelor mobile inteligente era 
foarte mica. În 2008, când aplicaţiile utilizate pe telefoanele mobile au devenit 
mult mai diversificate, şi puterea de penetrarea a smartphone-urilor a crescut. Pe 
lângă efectuarea de apeluri şi trimiterea de mesaje utilizatorii acestor dispozitive 
ascultă muzică, vizionează clip-uri video, navighează pe internet şi alte activităţi 
specifice afacerilor. Pentru 2018 nu se ştie ce aplicaţii vor fi utilizate, dar cu 
siguranţă cele utilizate astăzi vor fi utilizate, precum şi alte noi aplicaţii, puterea 
de penetrarea a smartphone-urilor ajungând la 40%. 

Reţelele de comunicaţii utilizate până în prezent sunt împărţite în patru 
generaţii distincte: 

 generaţia 1 (1G), destinată să ofere un singur serviciu, cel vocal, a apărut 
cu începere din 1980. În prezent sistemele de generaţia 1 sunt scoase din 
exploatare în multe dintre ţările în care au funcţionat; 

 generaţia 2 (2G), a fost iniţial destinată să ofere servicii vocale, având în 
acelaşi timp şi o capacitate limitată pentru serviciile de transmisii de date, cu 
viteză relativ redusă. Prin folosirea transmisiei cu pachete de date, prin 
procedeul GPRS, viteza de transmisie a datelor poate fi de până la 172 kbit/s 
(prin comparaţie cu viteza de 14,4 kbit/s oferită în faza 1 de dezvoltare). 
Devine astfel posibilă realizarea unor transmisii de tip multimedia; 

 generaţia 3 (3G) oferă viteze de transmisie sporită, de până la 2 Mbit/s (în 
unele variante până la 8 Mbit/s) şi prezintă posibilităţi multiple pentru 
servicii multimedia de calitate şi pentru operare în medii diferite. Intro-
ducerea în exploatarea a primelor sisteme 3G a fost realizată în 2001-2002; 

 generaţia 4 (4G) – oferă viteze de download de până la 100 Mbps. 
Evoluţia generaţiilor de reţele este prezentată în figura 2. 
 

 
Figura 2. Evoluţia generaţiilor de reţele de comunicaţii 

1G 
1980 

2G 
1990

3G 
2001

4G 
2011
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În lucrarea Cole et al. (2009) este prezentat ecosistemul pentru crearea 
portofelului electronic prin intermediul telefonului mobil. Este descris un prototip 
de portofel electronic bazat pe dispozitive mobile inteligente şi o arhitectură 
creată pentru demonstrarea conceptului. Cel mai simplu exemplu de utilizare a 
acestui portofel este când o persoană pleacă la cumpărături, dar a uitat banii şi 
card-urile acasă. Cum oamenii nu lasă telefonul de lângă ei niciodată, cu siguranţă 
acesta se află în posesia persoanei plecate la cumpărături. Iar după efectuarea 
cumpărăturilor acesta efectuează plata prin intermediul telefonului mobil 
asemănător cu efectuarea plăţilor prin intermediul cardurilor bancare. 

Este prezentat un scenariu în care o femeie care se duce la cumpărături 
plăteşte utilizând telefonul ei selectând contul de credit sau de debit de pe telefon 
în funcţie de conturile existente, datele de expirare, promoţiile existente sau a 
cupoanelor primite pentru diverse cumpărături. Cele mai importante roluri într-un 
astfel de ecosistem sunt: 

 utilizatorul portofelului este cel mai important rol din cadrul 
ecosistemului deoarece acesta controlează tranzacţiile efectuate; 

 furnizorii de conţinut precum băncile sau alţi furnizori de servicii 
financiare care pot pune la dispoziţia utilizatorului conturi de credit sau 
de debit, cupoane digitale de reducere sau oferte; 

 consumatorii de conţinut sunt entităţile care extrag conţinut din portofelul 
electronic precum staţiile POS din cadrul magazinelor; 

 gazda portofelului electronic este entitatea care implementează serviciile 
folosite de către ecosistem precum băncile sau alţi furnizori de servicii 
financiare; 

 furnizorii de acces la portofelul electronic sunt entităţile care pune la 
dispoziţia utilizatorilor serviciile ecosistemului furnizate de către 
furnizorii de conţinut. 

Există două moduri de obţinerea de aplicaţii pentru M-Comerţ: 
 suplimentarea sau extinderea aplicaţiilor deja existente, care presupune 

adăugarea de instrumente care să eficientizeze accesul la aplicaţiile de  
E-Comerţ deja existente prin intermediul dispozitivelor mobile;  

 inovativ presupune dezvoltarea de noi servicii sau noi aplicaţii pentru  
M-Comerţ pentru facilitarea accesului prin intermediul dispozitivelor 
mobile; în această categorie de aplicaţii nu sunt utilizate vechile aplicaţii 
de E-comerţ, noile aplicaţii fiind proiectate de la început. 

Securitatea pentru dispozitivele mobile şi pentru aplicaţiile destinate acestor 
dispozitive este asigurată la nivelul următoarelor aspecte: 

 autentificare, întâlnită în cadrul aplicaţiilor de M-Comerţ cu verificarea 
identităţii virtuale (Ivan et al., 2012), prin cererea informaţiilor personale 
de autentificare şi verificarea acestora cu informaţiile furnizate anterior, 
în momentul înregistrării; conform Marian (2009) autentificarea este 
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procesul prin care se stabileşte sau se confirmă corectitudinea şi 
veridicitatea informaţiilor relative la identitatea sau originea unei entităţi. 
Procesul de autentificare este împărţit în două părţi: 
– prima parte este identificarea entităţii, care se face prin prezentarea 

unui identificator asociat entităţii care se autentifică; 
– cea de a doua etapă este reprezentată de verificarea şi validarea 

entităţii care se autentifică. 
În cadrul aplicaţiilor de M-Comerţ, autentificarea folosită este cea a 

utilizatorilor. Această autentificare a utilizatorilor presupune parcurgerea în 
secvenţă a doi paşi: 

 identificarea utilizatorului; 
 verificarea şi validarea identităţii pretinse. 
Aceşti paşi sunt asemănători cu etapele identificate în procesul de 

autentificare. Astfel, autentificarea utilizatorilor îndeplineşte condiţiile impuse de 
procesul de autentificare. De asemenea, toate aplicaţiile mobile care prezintă 
componente de autentificare trebuie să recunoască aceste restricţii impuse 
procesului de autentificare şi să le îndeplinească. În cadrul tuturor  aplicaţiilor, 
procesul de autentificare trebuie să prezinte aceste etape.  

 comunicare sau trimiterea de mesaje text este una dintre activităţile de 
bază ale telefoanelor mobile și, de asemenea, și a tranzacţiilor. Astfel 
acesta este un segment foarte important unde securitatea este vitală 
pentru protejarea utilizatorilor dispozitivelor mobile. În lucrarea Boja et 
al. (2011) este prezentată aplicaţia SMSEncrypt destinată persoanelor 
care doresc o comunicare sigură prin intermediul serviciului de SMS 
furnizat de compania de telefonie mobilă. Aplicaţia software 
SMSEncrypt este compusă din două părţi: prima parte de trimitere a 
mesajelor criptate cu cheia specificată şi a doua parte ce permite 
recepţionarea mesajelor şi decriptarea cu cheia secretă pe care receptorul 
mesajului trebuie să o cunoască.  

Cheia de criptare şi cheia de decriptare sunt identice şi sunt cunoscute doar 
de emiţătorul mesajului şi de receptorul acestuia. 

În figura 3 sunt prezentaţi paşii care sunt parcurşi pentru trimiterea unui 
mesaj criptat şi paşi parcurşi pentru citirea acestuia la receptare. 
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Figura 3. Etapele comunicării prin mesaje criptate 
 

 informaţiile să fie stocate remote sau pe un server ca o copie de rezervă 
pentru cazul distrugerii dispozitivului mobil; în memoria internă a 
dispozitivului utilizatorul se stochează fotografii realizate cu ajutorul 
acestui dispozitiv, mesaje text folosite pentru comunicarea cu alte 
persoane, mail-uri salvate în memoria telefonului, date de contact ale 
altor persoane sau lista de contacte; toate aceste informaţii în cazul 
deteriorării sau distrugerii dispozitivului mobil sunt pierdute, iar 
recuperarea lor este imposibilă sau foarte dificilă; pentru aceasta se 
recomandă păstrarea unei copii de rezervă pe un server sau un alt 
dispozitiv; 

 criptarea informaţiilor stocate local pentru cazul în care dispozitivul este 
pierdut sau furat de către alte persoane, astfel informaţiile cu caracter 
personal fiind la dispoziţia acestora; astfel informaţiile care prin 
precedenta recomandare sunt salvate într-o copie de siguranţă pe un 
server sunt stocate pe dispozitiv, dar sunt protejate printr-o parolă, 
accesul la acestea fiind permis doar prin specificarea cheii de criptare. 

 
4. Căi de creştere a securităţii în M-Comerţ 
 
Conform Gheorghe (2011), pentru creşterea securităţii tranzacţiilor de  

M-comerţ, o serie de aspecte trebuiesc avute în vedere:	
 se impune schimbul de informaţii, date și cunoştinţe referitor la 

vulnerabilitatea diferitelor sisteme software, între platformele de  
M-Comerţ şi utilizatorii acestora; 

 este necesar să se construiască în cadrul platformelor ce furnizează 
servicii de M-Comerţ un sistem de responsabilităţi care să garanteze 

Mesaj criptat Trimitere 

Criptare 

Specificare cheie 
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Specificare cheie 

Decriptare 

Citire mesaj 
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cooperarea între diferitele grupuri active în funcţionarea infrastructurilor 
critice; 

 protecţia infrastructurilor impune construirea de capabilităţi integrate în 
cadrul diverselor instituţii ce se ocupă cu efectuarea de tranzacţii de  
M-Comerţ; 

 este necesară realizarea unei culturi de securitate corespunzătoare atât la 
nivelul utilizatorilor, cât şi la nivelul persoanelor ce administrează 
platformele de M-Comerţ; 

 administratorii platformelor de M-Comerţ trebuie să ia în considerare 
potenţialul de impact al pericolelor cibernetice şi reglementate în mod 
corespunzător; 

 se impune iniţierea şi gestiunea unor activităţi de cercetare care să 
adreseze vulnerabilitatea şi securitatea platformelor de M-Comerţ. 

Cel mai important aspect atunci când se fac tranzacţii de M-comerţ este 
securitatea şi cum este asigurată siguranţa utilizatorilor sau cumpărătorilor online, 
astfel încât aceştia să aibă încredere în serviciile oferite prin intermediul dispozi-
tivelor mobile. Aşadar, pentru atragerea a cât mai multor utilizatori, este necesară 
creşterea securităţii serviciilor oferite şi creşterea încrederii în aceste servicii. 
Conform Kwok și Chi (2006) problemele întâlnite în comerţul mobil sunt: 

 coordonarea şi interoperabilitatea între tehnologiile şi protocoalele 
existente în mediul M-Comerţ-ului; 

 procesul de securizare al autentificării în cadrul site-ului trebuie să 
păstreze în siguranţă informaţiile furnizate de către utilizator pentru 
creşterea încrederii utilizatorilor; 

 confidenţialitatea datelor şi încrederea utilizatorului în site-urile de  
M-Comerț pentru creşterea colaborării şi a numărului de tranzacţii; 

 plata trebuie să fie efectuată pe un canal sigur, de preferabil privat, și 
securizat, care să implice o expunere minimă de informaţii despre 
utilizatorul care efectuează plata. 

Conform AV Security (2013), în 2013 atacatorii îi vor viza, într-o mai mare 
măsură, pe utilizatorii de dispozitive mobile, în special cantitatea de mallware 
dezvoltat pentru telefoane şi tablete va creşte considerabil. 

Din punct de vedere hardware, pentru creşterea securităţii în M-Comerţ sunt 
folosite dispozitive fizice care securizează conturile online. 

În momentul de faţă foarte mulţi utilizatori de dispozitive mobile folosesc 
memorarea parolelor în cadrul browser-elor, iar în cazul pierderii sau furtului –
dispozitivului mobil, accesul la conturile vechiului utilizator se realizează cu o 
foarte mare uşurinţă. Pentru acest lucru este recomandabil ca în cazul 
cumpărăturilor electronice realizate prin intermediul dispozitivelor mobile să fie 
utilizată o nouă metodă de autentificare sau un nou nivel de securitate precum 
cererea unei noi parole care să nu fie memorată în browser-ul dispozitivului mobil. 



Securitatea tranzacţiilor de M-Comerţ 

	

73
	

73

Concluzii 
 
Creșterea numărului de utilizatori care aleg să comande produse și servicii 

on-line a dus la implementarea de noi metode care să implementeze conceptele de 
mobilitate în domeniul afacerilor on-line. 

Soluțiile mobile de comerț electronic conduc la creșterea numărului de 
utilizatori și, implicit, la creșterea numărului de potențiali clienți. Însă un număr 
crescut de potențiali utilizatori de servicii mobile în domeniul comerțului on-line 
reprezintă și un număr  crescut de potențiale persoane care să fie victime ale 
infracțiunilor electronice. 

De aceea, implementarea de servicii mobile care să asigure accesarea 
opțiunilor de comerț electronic trebuie să aibă în vedere și securizarea acestor 
servicii, astfel încât transferul datelor cu caracter personal și mai ales al datelor 
privitoare la accesarea conturilor bancare să nu se realizeze decât de către 
persoanele de drept proprietare. 

Identificarea vulnerabilităților și controlul sau eradicarea lor contribuie la 
creșterea încrederii pe care utilizatorii o acordă serviciilor mobile de comerț 
electronic.  
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