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La momentul actual un certiﬁcat SSL (Secure Sockets Layer) este
indispensabil pentru orice site web indiferent de cât de mic sau
mare este numărul zilnic de vizitatori. Aceste certiﬁcate creează o
conexiune criptată între server și dispozitivul de pe care este
accesată o pagină web. Astfel, datele dumneavoastră sunt
protejate împotriva “spionajului” iar datele de card sau alte
informații sensibile nu pot ﬁ accesate și utilizate.
ROMARG vă pune la dispoziție un certiﬁcat SSL gratuit, valabil 90
de zile cu reînnoire automată, respectiv certiﬁcatul Let’s Encrypt.
Dacă doriți să aﬂați mai multe detalii despre aceste certiﬁcate
puteti accesa pagina oﬁcială a acestui proiect. În continuare vă
vom descrie pașii necesari procesului de generare a unui astfel de
certiﬁcat.
Notă! Pentru a putea emite un certiﬁcat Let’s Encrypt ar
trebui ca domeniul dumneavoastră să ﬁe adăugat pe
serverul ROMARG și ca zona DNS să directeze către
acest server pentru ca procesul de validare să poată
parcurge toți pașii necesari.
Pasul 1: Conectați-vă la panoul de control cPanel și navigati către
secțiunea Security de unde puteți accesa opțiunea Let’s
Encrypt.

Pasul 2: În partea de jos a paginii, găsiți domeniul pentru care
doriți să emiteți certiﬁcatului SSL și dați click pe opțiunea
"+Issue" din coloana Actions.

Pasul 3: În fereastra care se deschide, asigurați-vă că în coloana
Include? sunt selectate subdomeniile cu mail.domain.com și
www.domain.com. Mai jos trebuie să ﬁe bifată opțiunea http-01,
apoi apăsați Issue.

Asta este tot, din acest moment vă puteți bucura de pagina
dumneavoastră web pe https://. Activarea redirecționării
automate se poate realiza urmând pașii din acest articol.
Dacă acest proces dă erori este posibil ca:
- domeniul dumneavoastră să nu ﬁe direcționat către serverul
nostru, situație în care vă rugăm să veriﬁcați zona DNS și să
reîncercați după propagare;
- un alt certiﬁcat SSL să ﬁe instalat pentru același domeniu; în
acest caz vă rugăm să îl dezinstalați din cPanel urmând
calea Security >> SSL/TLS >> Install and Manage SSL for
your site (HTTPS)/Manage SSL sites >> Uninstall iar apoi
reluați procesul de emitere al certiﬁcatului Let’s Encrypt.
În cazul în care aveți nevoie de asistență suplimentară, echipa
ROMARG vă stă la dispoziție prin email la adresa
support@romarg.com.

