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CERERE PENTRU ÎNREGISTRARE CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT
PENTRU ACCES LA MEDIUL DE TESTARE
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE DEZVOLTATORULUI DE SOFTWARE
Cod de Identificare Fiscală
Denumire
Adresa
Tipuri contract furnizor*
* - Se vor completa tipurile de contract de furnizor care trebuie configurate in baza de testare. Acestea vor fi
înregistrate în numele producătorului de software, iar datele vor fi confirmate prin intermediul Conveţiei de utilizare.
MedicFamilie, Ambulanţă, Clincă, Laborator(Paraclinic), Stomatologie, Recuperare(Ambulatoriu), Recuperare(Sanatoriu),
Dializa, Spital, PNS, DispozitiveMedicale, ÎngrijiriLaDomiciliu, Farmacie(CurcuitDeschis), Farmacie(CurcuitÎnchis)

B. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARULUI CERTIFICATUL DIGITAL
Nume*
Prenume*
CNP (reprezentant legal în baza pentru teste)
Adresă e-mail*
Număr Serial Certificat Digital** (Serial Number***)
Autoritate de Certificare Emitentă
* - Se vor completa datele identic cu cele înscrise în certificatul digital, care va fi asociat cu contractele de furnizor.
** - Se completează numarul serial al Certificatului Digital (fără spaţii,”-“, “:”,fără 0x la certificate TransSped)
dacă nu reuşiţi să identificaţi numărul serial al certificatului calificat vă rugăm să luaţi legătura cu autoritatea de certificare.
*** - Serial Certificat – CertSign; Serial Certificat – DigiSign; Serial Number - Trans Sped; Serial - AlfaSign

C. Doresc generarea unei chei de licenţă pentru activarea aplicaţiei de
raportare on-line*** şi trimiterea acesteia la adresa de e-mail menţionată
****

DA
*** - Cheia de licenţă se eliberează pe cod de identificare fiscală şi este unică, indiferent de numărul
de certificate digitale deţinute de furnizorul de servicii medicale, retransmiterea altei chei de licenţă duce
****
NU
automat la anularea cheii de licenţă solicitate anterior acestei cereri.
**** - Se bifează cu X
Se bifeaza NU daca furnizorul de servicii medicale are deja generată o cheie de licenţă (asociată unui certificat
valabil sau expirat).
În cazul unui nou certificat digital ce va fi asociat furnizorului, cheia de licenţă obţinută anterior şi funcţională la
momentul prezentei nu se schimba (se va bifa NU, pentru a nu se modifica).

D. Doresc resetarea cheii de licenţă iniţiale şi generarea unei noi chei de
licenţă**** pentru reactivarea aplicaţiei de raportare on-line
****

*** - Cheia de licenţă se eliberează pe cod de identificare fiscală şi este unică.
**** - Se bifează cu X.
Resetarea cheii de licenţă se face pe motiv de schimbare a reprezentantului legal si/sau a persoanei împuternicite
să facă raportări on-line, compromiterea cheii de activare prin divulgarea acesteia unor persoane neautorizate,
necunoaşterea cheii de activare primite iniţial.
Cheia de licenţă nou generată trebuie comunicată tuturor utilizatorilor de certificate digitale asociate furnizorului şi
trebuie introdusă in aplicaţie în locul celei iniţiale.

Declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete,
sub sancţiunile aplicate uzului de fals în acte publice.
Dată
Nume, Prenume
Funcţie

Semnătură

