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Începând cu data de 9
februarie 2019,
Sistemul Național de
Verificare a
Medicamentelor
(SNVM) este
funcțional!

Au fost necesare o
planificare și pregătiri
intense pentru a
contribui la crearea
acestui proiect
european unic, dedicat
asigurării siguranței
pacienților.

ALERTE SNVM

Sistemul este creat astfel încât atunci când o cutie
este verificată/eliberată, codul Data Matrix de pe
cutie este scanat și informațiile preluate din acesta
sunt comparate ulterior cu informațiile existente în
sistemul național.

Dacă informațiile obținute prin codul Unic de
Identificare (UI) se potrivesc cu informațiile
existente în sistem (SNVM), atunci cutia este
eliberată pacientului.

Cu toate acestea, în cazul în care informațiile de pe
codul Data Matrix sunt diferite față de cele din
sistemul de repertorii, autenticitatea cutiei nu
poate fi verificată și va apărea o alertă.

În cadrul SEVM există 5 niveluri de alerte care trebuie comunicate diferitelor părți
interesate conform cerințelor EMVO solicitate expres de Utilizator. Nivelul 5 se referă
la suspiciuni de falsificare și în prezent este comunicat prin SNVM și Hub-ul EU către
NMVO, OBP/DAPP, EMVO, Utilizatorul Final prin sistemul IT și către Autoritatea
Națională Competentă – în România: Agenția Națională a Medicamentului și a
Dispozitivelor Medicale (ANMDM).

Majoritatea alertelor care au fost primite până acum au fost declanșate din cauza:
- Cod produs necunoscut: master data al produsului nu a fost încărcat în SEVM,
- Lipsă date referitoare la lot: date privind cutia produsului nu au fost încărcate în

SEVM,
- Sau neconcordanța datelor de expirare: unele software și scanere folosite de

Utilizatorii Finali convertesc în mod eronat data de expirare, în loc să trimită
datele așa cum au fost codate în Data Matrix. De asemenea, o altă problemă o
constituie amestecarea literelor majuscule și minuscule, care rezultă din faptul că
scanerele sau software-ul nu sunt corect configurate.

Așadar, am dori să încurajăm toți OBP/DAPP să asigure integritatea datelor atunci
când sunt încărcate codurile serializate în Hub-ul European.
Pentru informații suplimentare privind cerințele de codificare, vă rugăm să consultați
Ghidul European de Codificare a Cutiilor: EuropeanPackCodingGuideline.pdf
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https://www.medicinesforeurope.com/docs/European%20Pack%20Coding%20Guideline%20V4_0.pdf


DATE URCATE ÎN HUB-UL EUROPEAN
Cerința pentru OBP este de a încărca atât Master Data al Produsului cât și datele
privind cutia produsului în Hub-ul European.

Master Data al Produsului conține următoarele elemente:
▪ Produsul (Codul Produsului, Schema de Codificare, Nume, Nume Comun, Forma

Farmaceutică, Concentrație, Mărimea Cutiei);
▪ Piețe (DAPP);
▪ Distribuitor(i) Desemnat/Contractat per piață.

Datele privind Cutia Produsului conține următoarele elemente:
▪ Codul GTIN/NTIN/PPN (din Master Data al Produsului);
▪ ID Lot & Data Expirării;
▪ Site-ul de producție;
▪ Numerele de serie.

Vă informăm că OSMR poate oferi Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață, în
baza informațiilor primite pe email, doar o confirmare privind corectitudinea datelor
introduse de către OBP în Hub-ul European.

Referitor la SNVM, ultima versiune de producție a fost instalată în data de 27
februarie și următoarea versiune este planificată pentru iunie, aceasta incluzând
actualizari ale funcționalității de raportare.

DISTRIBUITOR DESEMNAT
Un Distribuitor Desemnat este un distribuitor care a fost desemnat de către
deținătorul de autorizație de punere pe piață, prin intermediul unui contract scris,
să stocheze și să distribuie produsele din portofoliul acoperit de autorizația de
distribuție în numele său.

DAPP trebuie să verifice la nivel național modalitățile de aprovizionare convenite
pentru a se asigura că entitatea desemnată de titularul de autorizație de punere pe
piață, sau în numele acestuia, pentru a stoca și distribui produsele care fac obiectul
autorizației de punere pe piață, figurează în master data.

Pentru ca Distribuitorii Desemnați să fie identificați în mod unic către Utilizatorii
Finali la verificare, se recomandă să li se aloce un cod GLN sau GCC (Cod de
Companie Global) de către OBP atunci când are loc încărcarea datelor în Hub-ul
European.

STADIUL ÎNSCRIERILOR UTILIZATORILOR FINALI
Îi încurajăm pe toți Utilizatorii Finali care nu s-au înregistrat încă în SNVM să înceapă
procedura de înscriere deoarece este un proces îndelungat.
Mai jos regăsiți o prezentare generală a pașilor care trebuie urmăriți pentru ca un
Utilizator Final să se poată înregistra în cadrul Sistemului Național de Verificare a
Medicamentelor (SNVM):
https://osmr.ro/utilizatori-finali-snvm/
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