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Situatii neconforme

Multumim pentru cazurile comunicate in ultima perioada, au fost
identificate, tratate si solutionate spete noi.

Va rugam in continuare sa ne trimiteti situatiile cu medicamente / coduri de 
identificare/date incorecte care nu corespund standardelor pentru a putea
investiga si comunica problemele in vederea rezolvarii lor intr-un timp cat 
mai rapid.
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Diferente V4 vs V5
Intentionam sa deconectam versiunea V4 a interfetei cu SNVM la jumatatea anului 2023.

Având în vedere caracterul dinamic al versiunilor Sistemului Național de Verificare a 
Medicamentelor (SNVM), menite să îmbunătățească performanța generală a sistemului, nevoia de a 
actualiza interfețele folosite de Utilizatorii Finali (UF) pentru a se conecta la SNVM vine ca o 
consecință logică.

Așadar, versiunea de interfață V4 utilizată de furnizorii de software pentru a conecta software-ul 
folosit de UF cu SNVM, se intentioneaza a fi deconectată în vara anului 2023.

Solicităm pe această cale tuturor dezvoltatorilor software să migreze cat mai curand la versiunea de 
interfață V5, folosind documentația pusă la dispoziție de Arvato în portalul: https://www.sws-
nmvs.eu.

https://www.sws-nmvs.eu/


Diferente V4 vs V5
Interfata V5 va introduce alaturi de optimizari tehnice si rafinarea fluxurilor de eroare din procesele
de serializare destinate farmaciilor:

Coduri optimizate eroare :

• NMVS_NC_PC_18 - Product is not FMD relevant and batch is imported from a Non-EU country. 

• Lista de produse non-FMD este definită ca „O listă cu produse și loturi care sunt exceptate de la 
serializare”. Această listă este menținută în sistemul național și se aplică numai tranzacțiilor 
naționale. Este păstrat la codul de produs și la nivel de lot.



Diferente V4 vs V5
Coduri optimizate eroare :

• NMVS_NC_PC_19 - Product is FMD relevant but batch is exempted from FMD. 

• Acest cod de returnare este menit să fie utilizat atunci când funcționalitatea FMD List Check va fi 
implementată

• NMVS_NC_PCK_32 - Re-setting of the property via double scan is registered 

• Dubla decomisionare : cineva a scanat un pachet de două ori în câteva secunde. Acesta este 
ultimul avertisment înainte de declanșarea unei alerte de nivel 5..



Propunere interfata unica
Pentru versiunile anterioare si curente in SNVM au existat in paralel 2 Versiuni de interfata (cea
anterioara si cea prezenta ), acest aspect declansand anumite probleme precum trecerea intarziata
a utilizatorilor la noua versiune , folosirea in paralel a unor interfete cu functionalitati putin diferite
(in general fluxurile functionale fiind putin modificate si imbunatatite), cresterea timpilor/costurilor
de validare si calificare a sistemului .

Pentru a combate problemele enumerate mai sus se discuta la nivelul grupului european(care cel
mai probabil se va concretiza anul urmator) despre folosirea unei singure interfate a serviciilor din 
SNVM.



Trecerea la interfata V5



Trecerea la interfata V5(Diferente V4-V5)
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Noua Versiune SNVM Core 2.0

Noua versiune SNVM 2.0 introduce mai multe optimizări ale sistemului si ale unor fluxuri funcționale printre care 
amintim următoarele :

1.Optimizarea rapoartelor pentru fluxul de retragere loturi si produse 

2.Optimizarea codurilor de eroare pentru interfața V5 

3.Optimizarea fluxului de tranzacții Inter-market

4.Optimizarea si reînnoirea certificatelor de securitate SNVM-EU-HUB

5.Introducerea de rapoarte noi pentru facilitarea unor noi fluxuri operaționale SNVM

6.Corectarea mai multor defecte identificate in versiunile anterioare SNVM 2.0 

Optimizările tehnice listate mai sus nu vor fi vizibile pentru utilizatorii finali dar implementarea lor va îmbunătăți 
atât performanța cât și securitatea SNVM.
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Ghid Alerte

Pentru o gestionare mai buna a alertelor, OSMR vine in ajutorul utilizatorilor
prin dezvoltarea si punerea la dispozitie a unui ghid de alerte (disponibil pe 
site la adresa https://osmr.ro/alerte-snvm/

https://osmr.ro/alerte-snvm/
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Simplificarea procesului de inrolare

Pentru ca utilizatorii SNVM sa beneficieze de un proces mai simplu de inrolare , OSMR a simplificat procedura
de inscriere ,eliminand necesitatea completarii formularului de autoinstruire.
Anuntul a fost publicat si pe site-ul nostru la adresa : https://osmr.ro/simplificarea-procesului-de-inscriere-al-
utilizatorilor-finali-in-snvm/

https://osmr.ro/simplificarea-procesului-de-inscriere-al-utilizatorilor-finali-in-snvm/
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Sesiune întrebări

suport.cont.snvm@osmr.ro
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