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CE REPREZINTA IDENTIFICAREA VIDEO
Definiția legală
„Identificarea persoanei la distanţă
prin mijloace video - procesul de
identificare şi verificare a identităţii
persoanei fizice, în baza documentelor
prezentate, a imaginilor capturate
şi/sau a informaţiilor comunicate de
persoana fizică, utilizând mijloace
video”
sau altfel spus
Identificarea video oferă posibilitatea
de a dovedi că o persoană este cine
susține că este folosind mijloace
digitale, ceea ce dă încrederea
necesară de a folosi internetul ca o
platformă efectivă pentru a câștiga
clienți noi.
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Digital Single Market

Strategia pentru o Piață Unică Digitală - Digital
Single Market a fost adoptată pe 6 mai 2015 și este
una din politicile prioritare ale Comisiei Europene.
Strategia privind piața unică digitală se bazează pe
trei piloni:
1. Îmbunătățirea accesului consumatorilor și al
întreprinderilor la bunuri și servicii digitale


eliminarea barierelor comerțului electronic
transfrontalier și creșterea protecției consumatorilor

2.Crearea condițiilor adecvate și de concurență
echitabile pentru dezvoltarea rețelelor digitale și a
serviciilor inovatoare:


servicii și infrastructură de încredere, sigure și rapide
într-un cadru reglementat, care să adreseze
preocupările legate de securitatea digitală, protecția
datelor personale, corectitudinea și transparența
platformelor online

3.Valorificarea la maximum a potențialului de
creștere al economiei (European Digital Economy)
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Reglementările la nivel european
Regulamentul eIDAS (Regulamentul UE 910/2014 din 23 iulie 2014 privind
identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice
pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE ) a reprezentat un pas
major în construirea Pieței Unice Digitale
Regulamentul eIDAS reprezintă cadrul unic de reglementare pentru identificarea
electronică (eID) autentificare și servicii de încredere
Regulamentul eIDAS a dat potențialul instituțiilor financiare de a-și îndeplini
obligațiile legale mai facil, prin mijloace electronice:
în domeniul cunoașterii clienților (KYC) și a prevenirii spălării banilor (AML) –
Directiva 2018/843 (AML 5) de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind
prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau
finanțării terorismului (AML 4) - implementată în România prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 care a modificat Legea 129/2019 pentru
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
privind autentificarea strictă a clienților conform Directivei 2015/2366
privind serviciile de plată în cadrul pieței interne – PSD 2 - implementată în
România prin Legea 209/2019 privind serviciile de plată
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SCURT ISTORIC
Cel mai vechi sistem de identificare digitală a
fost cel adoptat de BaFin, în Germania, în 2014,
care a permis realizarea măsurilor de cunoaștere
a clientelei (KYC) prin intermediul
videoconferinței. Acesta metodă nu utiliza
inteligența artificială și impunea interacțiunea cu
un agent calificat, durata totală a întregului
proces fiind de aproximativ 15-20 de minute.
Un an mai târziu, la finalul lui 2015, Spania a
urmat exemplul și a implementat identificarea la
distanță prin mijloace video, un model mai
modern și care implica un proces de identificare
în timp real, care durează câteva secunde și care
utilizează inteligența artificială. Verificarea
datelor se face în mod asincron de către un agent
calificat, fără a fi nevoie să interacționeze cu
clientul.
La ora actuală, aproape toate statele membre din
UE au autorizat sau sunt în curs de autorizare a
procedurilor de identificare a clienților la
distanță prin intermediul mijloacelor video.
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CADRUL DE REGLEMENTARE DIN ROMÂNIA
La data de 24 noiembrie 2021 a fost
publicată Decizia nr. 564/2021 a
Preşedintelui Autorităţii pentru
Digitalizarea României pentru
aprobarea Normelor privind
reglementarea, recunoaşterea,
aprobarea sau acceptarea procedurii
de identificare a persoanei la distanţă
utilizând mijloace video
Pentru a putea fi utilizate serviciile
de identificare prin mijloace video,
era necesar să fie recunoscute și
reglementate la nivel național,
conform prevederilor art. 24 alin. (1)
lit. d) din Regulamentul eIDAS.
Normele stabilesc cadrul juridic
pentru identificarea persoanelor, în
interacţiunea lor la distanță cu
instituţiile publice sau cu companiile
private
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Regulamentul eIDAS și normele naționale
Regulamentul eIDAS include doar prevederi generale cu privire la recunoașterea
reciprocă, între statele membre, a mijloacelor de identificare electronică de orice
fel (inclusiv video) emise într-un stat membru, în scopul autentificării
transfrontaliere a unui serviciu online prestat de un organism din sectorul public.
Regulamentul eIDAS nu reglementează sau condiționează procedura de folosire a
mijloacelor de identificare în sine, lăsând la latitudinea fiecărui stat membru
stabilirea de norme specifice în acest sens.
Regulamentul eIDAS prevede în art. 24 alin. 1 doar obligația generală a
prestatorilor de servicii de încredere calificate de a verifica, prin mijloace
corespunzătoare și în conformitate cu legislația națională, identitatea persoanei
fizice sau juridice căreia i se emite un certificat calificat (definit ca fiind o
atestare electronică menită să facă legătura între datele de validare a semnăturii
electronice și o persoană fizică și care îndeplinește anumite condiții).
Singura zonă comună între cerințele Regulamentului eIDAS și domeniul de
aplicare a Normelor este cea privitoare la utilizarea de către prestatorii de
servicii de încredere calificate a mijloacelor video de identificare la distanță a
persoanelor.
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Metode alternative
Conform art. 24, alin. (1) din Regulamentul eIDAS,
verificarea se poate face prin mai multe modalități:
prin intermediul prezenței efective a persoanei fizice;
de la distanță, utilizând mijloace de identificare electronică
pentru care, înainte de eliberarea certificatului calificat, a
fost asigurată prezența fizică a persoanei fizice sau a unui
reprezentant autorizat al persoanei juridice și care
îndeplinesc cerințele în ceea ce privește nivelurile de
asigurare „substanțial” sau „ridicat”;
prin intermediul unui certificat, al unei semnături
electronice calificate sau al unui sigiliu electronic calificat
emis în conformitate cu dispozițiile de la litera (a) sau (b);
sau
prin utilizarea altor metode de identificare recunoscute la
nivel național, care oferă un nivel de asigurare echivalent
din perspectiva fiabilității cu prezența fizică, confirmat de
către un organism de evaluare a conformității.
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Metode alternative
Modelul
tradițional –
prezență fizică
Fiind modelul
tradițional, este încă
folosit pe scară largă.
Clienții trebuie să vină
la un ghișeu pentru a
furniza documentele
de identificare și a-și
confirma identitatea,
înainte de a putea
utiliza serviciile.

Abordarea
mixtă
Opțiuni
intermediare
între prezența
fizică și modelul
digital: anumite
companii transmit
documentele
online, dar
clienții sunt
chemați și la
ghișeu pentru a se
identifica

Modelul digital

Procesul este 100%
digital și clientul nu
trebuie să se mai
deplaseze fizic pentru
a se identifica.
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Digitalizarea procesului de onboarding
Digitalizarea procesului de on-boarding permite instituțiilor financiare sa-și
măreasca aria de acoperire și baza de clienți. Digitalizarea etapelor de verificare și
colectare documente va reduce riscurile inerente unui proces manual.
Cu toate acestea, este important să se garanteze un nivel ridicat de asigurare cu
privire la identificare persoanei și autenticitatea documentelor de idenititate
furnizate.
Mai multe soluții digitale care există în prezent susțin un proces de înrolare a
clienților exclusiv online. Aceste soluții pot simplica pașii atât pentru utilizator, cît
și pentru instituțiile financiare. Folosirea unor mijloace de identificare care sunt
conforme eIDAs pot de asemenea să permite portabilitatea informațiilor de
identitate verificate în statele membre.
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Legislația AML și identificarea video
Legea 129/2019 stabilește că măsurile
standard de cunoaștere a clientelei
trebuie să permită identificarea clientului
şi verificarea identităţii acestuia pe baza
documentelor, datelor sau informaţiilor
obţinute din surse sigure şi independente,
inclusiv prin utilizarea unui proces de
identificare sigur, la distanţă sau
electronic, reglementat, recunoscut,
aprobat sau acceptat la nivel naţional de
către ADR.
Prin intermediul Normelor, ADR stabilește
cadrul normativ al acestui proces de
identificare sigur electronic.
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Legislația AML și identificarea video
Conform art. 1 din Norme, acestea stabilesc cerinţele minime tehnice şi
de securitate privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau
acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând
mijloace video de către prestatorii de servicii de identificare, ca formă a
"identificării electronice" definite în Regulamentul eIDAS.
Normele nu reglementează momentul când identificarea video ar trebui să
fie aplicată, ci stabilesc - așa cum prevede și Legea 129/2019 – care este
procesul de identificare electronic sigur.
Așadar, pentru a determina care sunt momentele în care o instituție de
credit ar trebui să aplice standardele prevăzute de Norme trebuie
verificată Legea 129/2019, cea care stabilește momentele la care o
instituție de credit ar trebui să aplice măsuri standard de cunoaștere a
clientelei prin identificarea clienților şi verificarea identității acestora
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Legislația AML și identificarea video
Pentru verificarea identităţii persoanei
la distanţă utilizând mijloace video se
utilizează:
documentele de identitate, a căror
imagine este capturată prin
mijloacele video
date sau informaţii obţinute din
surse credibile şi independente, în
măsura în care sunt disponibile,
inclusiv pe bază de
acorduri/parteneriate încheiate
între instituţii publice sau private şi
furnizorii de servicii de identificare,
de exemplu: baze de date ale
organismelor din sectorul public,
baze de date private care conţin
informaţii de la autorităţi publice,
rapoarte de audit, documente
fiscale, extrase de cont etc.
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Cerințele PSD2
Conform art. 220 din Legea nr.
209/2019 privind serviciile de
plată, prestatorii de servicii de
plată aplică autentificarea
strictă a clienţilor atunci când
plătitorul:
a) îşi accesează online contul
de plăţi;
b) iniţiază o operaţiune de
plată electronică;
c) întreprinde orice acţiune,
printr-un canal la distanţă,
care poate implica un risc
de fraudare a plăţii sau alte
abuzuri.
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Autentificarea strictă (SCA) conform PSD2
Pentru a efectua autentificarea, o instituție
de plată trebuie să asocieze utilizatorul
serviciilor de plată cu elementele de
securitate personalizate ale utilizatorului
Autentificarea strictă a clienţilor se bazează
pe utilizarea a două sau mai multe elemente
incluse în categoria
cunoştinţelor deţinute (ceva ce doar
utilizatorul cunoaşte)
posesiei (ceva ce doar utilizatorul posedă)
inerenţei (ceva ce reprezintă utilizatorul)
Aceste elemente trebuie să fie independente,
în sensul că compromiterea unui element nu
compromite fiabilitatea celorlalte elemente,
și concepute în așa fel încât să protejeze
confidențialitatea datelor de autentificare.
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AVIZUL EBA PRIVIND AUTENTIFICAREA STRICTĂ
Avizul Autorității Bancare Europeane (ABE) din 21
iunie 2019 privind elementele de autentificare strictă
a clienților a fost emis pentru a răspunde multiplelor
solicitări primite cu privire la SCA și în particular, cu
privire la ce proceduri sau combinații de elemente de
autentificare pot fi folosite pentru a constitui o
autentificare strictă conform cerințelor PSD 2.
Chiar dacă avizul nu menționează în mod expres
identificarea video ca fiind un factor de inerență care
să satisfacă exigențele impuse de PSD2, Avizul ABE
menționează geometria feței ca fiind unul dintre
factorii de inerență posibili
ABE este de părere că inerența, care include
biometria biologică și comportamentală, se referă la
proprietățile fizice ale părților corpului, la
caracteristicile fiziologice și la procesele
comportamentale create de corp, precum și la orice
combinație a acestora.
Cerințele pentru autentificarea strictă a clienților și,
în consecință, factorii de inerență ar trebui să
permită inovația la nivelul soluțiilor tehnice, inclusiv
identificarea la distanță prin mijloace video, mai ales
atunci când nivelul de asigurare este unul ridicat
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GDPR și utilizarea datelor din identificarea video
Consultarea surselor de date este efectuată cu respectarea cerinţelor
aplicabile în materia protecţiei datelor cu caracter personal, de
informare a persoanei vizate, respectiv a persoanei supuse
identificării la distanţă prin mijloace video, în mod prealabil
efectuării unei activităţi de prelucrare de date, respectiv consultarea
surselor de date.
Este necesar informarea/acordul persoanei pentru utilizarea
datelor/informaţiilor obţinute de către furnizorii de servicii de
identificare în procesul de identificare a persoanei la distanţă prin
mijloace video din diverse surse în alte scopuri, fără alte prevederi
legale în acest sens.
Anterior demarării sau la iniţierea procedurii de identificare a
persoanei la distanţă utilizând mijloace video, persoana care este
supusă identificării trebuie să îşi dea acordul în mod expres în vederea
parcurgerii procesului de identificare şi asupra scopului identificării,
precum şi acordul cu privire la realizarea de fotografii şi/sau capturi
de imagini ale sale şi ale documentului de identitate.
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Soluțiile tehnice disponibile
Mijloacele digitale care utilizează tehnologii
digitale inovatoare și care folosesc, printre
altele
inteligenţa artificială
procese de învăţare automată (machine
learning)
aplicaţiile care realizează
identificarea unei persoane şi/sau
verificări ale actelor de identitate
(prin capturi de imagini digitale,
măsurători ale semnalmentelor
biometrice faciale, comparare de
imagini),
tehnologia NFC (comunicare în câmp
apropiat) incorporată în documentele
electronice de identitate
Aceste tehnologii se utilizează pentru
identificarea la distanţă utilizând mijloace
video realizată prin mijloace de verificare
automatizate, fără operator uman.
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Standardele pentru operatorul uman
Identificarea la distanţă utilizând
mijloace video realizată cu
operator uman poate fi efectuată
doar de personal instruit.
Persoanele care au atribuţii şi
responsabilităţi în procesul de
identificare vor beneficia sau vor fi
obligate să urmeze cursuri de
pregătire profesională sau
programe de instruire anuale,
organizate extern sau intern.
Atribuţiile şi responsabilităţile
personalului vor fi stabilite prin act
administrativ al persoanei care are
competenţa de numire în funcţie şi
vor fi prevăzute în fişa postului.
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Procedura de avizare
Instituţiile care doresc să utilizeze mijloace video pentru identificarea
clienţilor la distanţă conform legislației AML au obligaţia de a transmite o
notificare către ADR, însoțită de documente cum ar fi:
descrierea soluţiei tehnice şi a echipamentelor utilizate în procesul de
identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video;
raport de audit IT în care să se specifice conformitatea cu cerinţele prevăzute
în Norme;
o poliţă de asigurare de răspundere civilă faţă de terţi, în valoare de 100.000
euro;
lista standardelor recomandate în baza cărora se realizează identificarea
video;
declarații cu privire la respectarea reglementările AML și GDPR

În termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete, ADR are
obligația de a emite un aviz în baza căruia furnizorii de servicii înregistraţi
în România au dreptul de a desfășura activități de identificare a persoanei
la distanţă prin mijloace video.
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Servicii furnizate de terți
În procesul de verificare a
identităţii persoanei la distanţă
utilizând mijloace video se pot
utiliza serviciile furnizate de către
terţ, în baza unui contract.
Terţul care efectuează identificarea
persoanei la distanţă utilizând
mijloace video în numele unei alte
entităţi este obligat să respecte
prevederile normelor de
identificare video.
Lista terţilor care pot efectua
identificarea persoanei la distanţă
utilizând mijloace video va fi
gestionată de către ADR şi publicată
pe pagina de internet a acesteia.
https://www.adr.gov.ro/identificar
e-la-distanta-prin-mijloace-video/
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Cerințele tehnice și organizatorice
În procesul de video-identificare, persoana va avea
nevoie de un dispozitiv electronic cu care să
captureze imagini ale feţei și imagini cu cartea de
identitate sau paşaportul. De asemenea, acesta va
trebui să fie identificat într-o bază de date și i se pot
adresa diverse întrebări pentru a se asigura că nu este
o altă persoană decât cea din documente
Identificarea persoanei la distanţă prin mijloace video
trebuie efectuată în timp real
într-o sesiune unică şi fără întreruperi/pauze, în
cazul unei videoconferinţe care necesită operator
uman, sau
prin mijloace video ce vor fi verificate ulterior, în
termen de maximum 24 de ore de la momentul
înregistrării video;

Integritatea şi confidenţialitatea comunicării se
asigură prin utilizarea unui canal criptat;
Înregistrarea trebuie să prevadă în mod clar data şi
ora, fie în cuprinsul acesteia, fie în metadate;
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Cerințele tehnice și organizatorice (continuare)
Sistemul trebuie să recunoască şi să verifice cel puţin două elemente de
securitate din categorii diferite ale documentului de identitate, specificate în
Registrul public online al documentelor autentice de identitate şi de călătorie
- PRADO;
Calitatea comunicării trebuie să fie adecvată pentru a permite identificarea
clară a caracteristicilor şi elementelor de securitate ale documentului de
identitate
în cazuri de calitate slabă a imaginii, condiţii slabe de lumină sau sunet ori
întreruperi în transmisia video, procesul de identificare a persoanei la distanţă
utilizând mijloace video trebuie întrerupt, urmând a se relua.

Este obligatoriu să se utilizeze un factor de autentificare suplimentar, prin
transmiterea către persoana care parcurge procedura de identificare
a unui cod de unică folosinţă (One Time Password - OTP) sau
a unui link cu o durată limitată, special creat în acest scop, generat în mod
individual (prin e-mail sau SMS).

Procedura de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video
poate fi încheiată numai dacă a fost finalizată transmiterea şi validarea OTP
sau numai dacă au fost finalizate transmiterea şi accesarea linkului.
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Factorul suplimentar de autentificare
Cerința factorului suplimentar de autentificare în procesul identificării
prin mijloace video nu corespunde unei cerințe obligatorii la nivel
european.
Potrivit Regulamentului Comisiei 1502/2015 pentru stabilirea unor
specificații și proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a
încrederii ale mijloacelor de identificare electronică, existența a cel puțin
doi factori de autentificare din categorii diferite reprezintă o
caracteristică a nivelurilor de asigurare „substanțial” și „ridicat”
referitoare la mijloacele de identificare electronică.
Ținând cont de cerința cu privire la recunoașterea reciprocă din
Regulamentul eIDAS (care prevede ca nivelul de asigurare al mijloacelor
de identificare electronică trebuie să corespundă nivelului de asigurare
„substanțial” sau „ridicat”) și de faptul că procedura de identificare video
descrisă în Norme este destinată a se aplica furnizorilor de servicii de
identificare atât din mediul privat, cât și public, cerința dublului factor de
autentificare este consecventă cu cerințele Regulamentului eIDAS.
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Cerințe probatorii
Întregul proces de identificare
a persoanei la distanţă
utilizând mijloace video, în
toate etapele sale, trebuie să
fie înregistrat şi păstrat.
Toate înregistrările
audiovideo, datele şi
informaţiile aferente
procesului de identificare a
persoanei la distanţă utilizând
mijloace video vor fi păstrate
într-o formă admisă în
procedurile judiciare.

25

În final
Adoptarea Normelor care să reglementeze
identificarea la distanță prin mijloace
video în condiții de siguranță și legalitate
era necesară ținând cont de dispozițiile
Regulamentului eIDAS și ale legislației AML,
astfel încât aplicarea la nivel național a
dispozițiilor legale europene să
dobândească eficiență practică.
Procesul de digitalizare s-a accelerat pe
fondul pandemiei, ceea ce a condus la
intensificarea tendinței de utilizare de
produse și servicii financiare în mediu
exclusiv online, iar identificarea video
permite o digitalizare a procesului de
onboarding noi clienți
Este de așteptat ca identificarea video să
dobândească o folosire accelerată nu doar
în zona produselor financiare, dar și în zona
administrației publice și a serviciilor
publice, inclusiv în domeniul judiciar
precum administrarea probelor cu martori.
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