
Raport de activitate GL3 – Conectivitate 

Raportul conține informații, idei și sugestii extrase din cele două ședințe ale grupului GL3-Conectivitate 

din: 29.06.2018, 10.07.2018. Deși obiectivul principal al întâlnirilor a fost acela de a crea un cadru de 

discuție adresat dezvoltatorilor IT pentru testarea si implementarea de module specifice pentru 

comunicarea cu SNVM în aplicațiile software dedicate farmaciilor, distribuitorilor, importatorilor paraleli, 

activitatea grupului a fost afectata de întârzierea rezultatelor din GL1- Reglementari si asigurare date 

inițiale si implicit GL2 – Cerințe funcționale. 

Pe parcursul celor două ședințe au fost discutate aspecte cu privire la: 

- Documentația tehnică pentru integrare ce poate fi descărcată de pe portalul gestionat de către Arvato 

https://www.sws-nmvs.eu/ (conectare pe baza de user si parolă generate la înregistrarea furnizorului 

IT https://www.sws-nmvs.eu/register), din secțiunea Documentation: Manuals | Technical documents 

| WSDL. 

- Informații cu privire la descarcarea certificatului de utilizator pentru conectarea la NMVS, fie prin API, 

fie prin platforma web, accesand link-ul: https://portal-pki-int-bp.nmvs.eu/NMVS_PORTAL_PKI. 

- Distribuirea de documente necesare pentru realizarea proiectului pilot, precum și a variantei de 

producție, încărcate de către reprezentanții OSMR în cloud https://cloud.osmr.ro (acces pe bază de 

user și parolă): scenarii standard pentru testare (fără să se țină cont de particularitățile sitemului farma 

din România), propunere formular de înrolare farmacii/distribuitori importatori în faza pilot, draft 

document de lucru concept pilot, documente cu privire la funcționarea grupului: agenda, convocator, 

minuta, politica confidențialitate. 

- Implicațiile financiare: deși accesul la platforma NMVS este gratuit, integrarea modulelor necesare în 

aplicațiile de gestiune și echipamentele periferice necesare (cititoare de coduri de bare 2D) vor genera 

costuri suportate de către farmacie/distribuitor/importator. În cazul farmaciilor vor putea fi utilizate 

cititoarele 2D, folosite în prezent pentru scanarea rețetelor electronice, cu adaptarea aferentă a 

aplicațiilor de comunicare. De asemenea, dacă în cadrul companiei nu există personal specializat, care 

să se ocupe de: înregistrarea în platformă pentru fiecare locație în parte, generarea de utilizatori și 

roluri, descărcarea și instalarea de certificate individuale pentru fiecare locație funcțională, compania 

va apela contra cost la dezvoltatorii software sau alți prestatori.  

- Neclaritățile legislative cu privire la modul de tratare al procesului de decomisionare, în cazul în care 

ambalajele sunt desfăcute pentru a asigura pacienților tratamentul conform prescrierilor, duc la 

imposibilitatea implementării unui proiect pilot care să simuleze activitatea reală. În funcție de această 

decizie se planifică fluxurile în aplicații pentru: decomisionare, anulare decomisionare, distrugere, 

blocare pentru cantități parțiale din ambalaje.  

- Analiza atentă a timpului pentru verificarea / decomisionarea produselor în cazul în care unitatea nu 

are conexiune Internet funcțională. Din practica farmaceutică curentă: rețete electronice, raportare 

SER s-a constat faptul că trebuie să existe un termen de minim 72 de ore. De asemenea trebuie luat în 

calcul faptul că există puncte de lucru/oficine în mediul rural cu activitate 2 zile pe săptămână, cărora 

trebuie să li se permită verificarea / decomisionarea ulterioară, în cazul în care nu funcționează 

Internetul. 

https://www.sws-nmvs.eu/
https://www.sws-nmvs.eu/register
https://portal-pki-int-bp.nmvs.eu/NMVS_PORTAL_PKI
https://cloud.osmr.ro/


- Analizând complexitatea implementărilor, inexistența actului normativ național conținând clarificările 

necesare cu privire la cadrul general al aplicării legislației europene în materia prevenirii introducerii 

de medicamente contrafăcute în lanțurile legitime de distribuție a medicamentelor și propunerea 

OSMR pentru partea de derulare a proiectului pilot în perioada 6 august – 12 august (alternative: 13 

august – 19 august / 20 august – 26 august / 27 august – 2 septembrie), s-a ajuns la concluzia că poate 

fi realizat acest pilot prin testarea proceselor la nivel de platformă web, dar și prin API, fară integrarea 

completă în aplicațiile de gestiune, prin realizarea unor interfețe specifice de test. Prin desfășurarea 

pilotului vor apărea probleme și rezolvări prin intermediul cărora se va îmbunătăți varianta finală de 

integrare în fluxurile aplicațiilor de gestiune. 

- Pentru a putea implementa proiectul pilot și testa conectivitatea și funcționalitatea SNVM în condițiile 

existente în prezent (fără precizări legislative clare), dezvoltatorii IT vor recruta pe baza unui 

consimțământ voluntar scris entitățile (farmacii, distribuitori) participante.  Testarea PILOT va folosi 

cutii reale de medicamente ce sunt prezente în Locațiile Utilizatorului Final participante, în fluxurile 

suplimentar dezvoltate pentru testare (și nu cele reale) și carduri de test, conținând câte 10 coduri Data 

Matrix ECC 200, corespunzând Identificatorilor Unici (IU) ai unor medicamente generice de test 

aparținând legal OSMR și care sunt încărcate în SNVM prin EMVS cu ajutorul unuia sau mai multor 

DAPP participanți. Medicamentele generice de test au dată de expirare înainte de 09.02.2019, pentru 

a nu impacta funcționarea de după intrarea în vigoare a legislației. 
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