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SISTEMUL NATIONAL DE VERIFICARE A 
MEDICAMENTELOR - SNVM

O nouă versiune a SNMV – Core 1.10 – este
planificată pentru implementare până la jumătatea
lunii iunie 2022 în toate țările care utilizează Arvato
Systems ca furnizor al sistemului de verificare a
medicamentelor.

Pentru România, data exactă a lansării noii
versiuni a sistemului este 7 iunie 2022.

Implementarea noii versiuni a acestui sistem a
fost coordonată de OSMR, Organizația de
Serializare a Medicamentelor din România, mai
precis de Dl. Livius Carp, nominalizat ca Release
Captain pentru SNVM Core 1.10.



După cum s-a procedat anterior, pentru ca lansarea
noilor versiuni ale sistemului să fie un succes, au
fost efectuate testările de acceptanță și de
interoperabilitate asigurându-se astfel că toate
actualizările de funcționalitate pe care le presupune
această nouă versiune sunt operaționale.

Printre elementele de interes aduse de această nouă
lansare menționăm: introducerea unui parametru
pentru dubla decomisionare, completarea
serviciilor web utilizate de furnizorii de
software cu noi câmpuri și adăugarea unui
indicator vizual în interfata grafică SNVM GUI
(Graphical User Interface).

Aceste noi elemente au în vedere îmbunătățirea
experienței Utilizatorilor Finali cu Sistemul Național
de Verificare a Medicamentelor (SNVM), precum și
reducerea numărului de alerte generate de sistem.

Parametrul pentru dubla decomisionare se referă la
introducerea unui interval de 10 zile în care un
Utilizator Final poate repeta de două ori aceeași
acțiune de decomisionare fără a genera o alertă în
SNVM. Cea de-a treia încercare va genera o alertă de
nivel 5 în SNVM.

Indicatorul vizual adăugat în interfața grafică SNVM
GUI le ofera Utilizatorilor Finali posibilitatea de a
verifica dacă pot reveni asupra unei tranzacții de
decomisionare fără a genera o alertă.



EMVO a anunțat oficial datele de implementare
pentru Lansarea 1.11 a Hub-ului EU. Implementarea
în mediile ITE și IQE (medii de test) a fost deja
confirmată cu succes. Așadar, Versiunea 1.11 a fost
implementată cu succes în mediul ITE pe 26 aprilie
2022 și în mediul IQE pe 28 aprilie 2022.
Conform planificării datelor de implementare, care
pot fi găsite în această Notificare EMVO, implementarea
Versiunii 1.11 a Hub-ului EU în mediul de producție
(PROD) este planificată pentru iunie 2022.

De asemenea, EMVO a lansat cel de-al doilea episod al
seriei EMVO Webcast, care se concentrează pe
furnizarea de informații utile pe o serie de subiecte
legate de Sistemul European de Verificare a
Medicamentelor (SEVM).

Acest al doilea episod abordează subiectul calității
datelor pe care companiile OBP le încarcă în Hub-ul
EU și poate fi găsit pe site-ul EMVO (Knowledge
Database -> Videos).
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https://emvo-medicines.eu/new/wp-content/uploads/EMVO_LoA_0225_20220422_EU_Hub_Release_1.11_Planned_Deployment_Dates_for_ITE_IQE_PRD.pdf

