Procedura conectarea la sistemul SIUI
Conectarea la sistemul SIUI
Procedura conectării la sistemul SIUI
Dupa obținerea certificatului digital calificat:
1. Se contactează Departamentul Tehnologia Informaţiei de la CNAS sau Casa Județeană de Asigurări
de Sănătate Locală (județeană) şi se prezintă următoarele date:
2. a) Numărul serial al certificatului digital calificat;
3. b) Autoritatea emitentă a certificatului digital = AlfaTrust Certification S.A.
4. c) Tipul de furnizor pentru care este realizată aplicaţia (necesar pentru asocierea certificatului cu un
furnizor care are un contract de tipul respectiv).
5. Reprezentantul CNAS va înregistra certificatul în baza de date de test pentru aplicaţiile de raportare
şi îl va asocia cu un furnizor cu contract valid corespunzător tipului solicitat.
(*) Nu exista limita pentru numarul certificatelor digitale, singura restrictie este ca un certificat poate fi
inregistrat pe un singur CUI, nu pe mai multe (pe acelasi CUI pot fi un numar nelimitat de certificate).
(**) Pentru utilizarea certificatelor AlfaTrust Certification S.A., utilizatorii vor trebui sa folosească portul
dedicat 444 URL-ul de conectare, ca in exemplul urmator: https://www.siui.ro:444 (la care se adauga
calea catre serviciu).
Fereastra de activare va trebui să arate ca în modelul de mai jos:

Configurații pentru acces on-line la SIUI/ SIPE
Pentru conectarea la SIUI, SIPE, CEAS, DES atât medicii cât și farmaciile trebuie să
completeze/actualizeze în aplicația folosită adresele corecte.
Administrare>Activare>Reactivare bază de date curentă>specificați adresa serviciului WEB
SIUI> vezi poza atașată:

(***)Pentru certificatele digitale emise de Alfatrust Certification adresele de acces la SIUI și SIPE sunt:
Adresa serviciilor Web SIUI – https://www.siui.ro:444
Adresa serviciilor Web SIPE– https://sipe.siui.ro:444 – pentru prescripţia electronică
Adresa serviciilor Web CEAS: – https://ceas.siui.ro:444 – pentru cardul electronic de sănătate
Adresa serviciilor Web DES:- https://des.siui.ro:444 – pentru dosarul electronic de sănătate
Suport/Utile


Specificaţii de interfaţare cu SIUI+SIPE+CEAS – pentru producătorii de aplicaţii software : apasă aici



Versiuni actualizate ale aplicaţiilor de raportare pentru SIUI+SIPE+CEAS: apasă aici



Kituri de instalare ale aplicaţiilor de raportare pentru SIUI+SIPE+CEAS: apasă aici



Dosarul Electronic de Sănătate: apasă aici



Cardul National de Asigurari de Sănătate: apasă aici



Prescripţia Electronică – intrebări şi răspunsuri: apasă aici

Pentru a beneficia de mai multe informații pentru accesul in sistemul SIUI/ CNAS, precum și
modalitatea de utilizare a certificatului digital obținut, în cadrul acestui sistem, vă rugam să contactați
administratorii respectivelor sisteme.

