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1. INTRODUCERE 

Sistemul Informațional Automatizat de Management a Dispozitivelor  (SIMDM) 

reprezintă o totalitate sistematizată de date despre evidența dispozitivelor medicale, 

efectuarea procedurilor de mentenanță, reparație, circulație a consumabilelor, raportare a 

incidentelor. 

SIMDM este un sistem informațional integrat destinat înregistrării și gestiunii datelor 

aferente dispozitivelor medicale și a evenimentelor ciclului de viață a acestora, monitorizarea 

trasabilității dispozitivelor medicale, gestiunea incidentelor în care au fost implicate 

dispozitivele medicale, planificarea proceselor de achiziție și mentenanță a dispozitivelor 

medicale. La nivel funcțional, soluția informatică conține 9 module funcționale implementate 

după cum urmează: 

1. Gestionarea dispozitivelor medicale 

2. Gestionarea consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb 

3. Inspecția și mentenanța periodică 

4. Managementul reparațiilor 

5. Vigilența 

6. Notificări 

7. Biblioteca 

8. Rapoarte 

9. Administrare  

În cadrul sistemului informatic vor interacționa 7 categorii de utilizatori și 2 categorii de 

sisteme informatice. 
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1. Organismul notificat pentru verificare periodică - utilizator care efectuează 

verificarea periodică a dispozitivelor medicale și generează rapoartele privind 

lucrările efectuate în vederea introducerii ulterioare a acestora în baza de date a SI.  

2. Furnizor dispozitiv medical - utilizator care deține acces autorizat la SIMDM și care 

în baza datelor de identificare conținute în profilul furnizorului dispozitivelor 

medicale va recepționa prin Email notificări aferente incidentelor înregistrate în 

urma exploatării dispozitivelor furnizate instituțiilor medicale și a deciziilor luate de 

AMDM aferente acestora. Va viziona dispozitivele medicale livrate către instituțiile 

medico-sanitare. 

3. Bioinginer - utilizator din cadrul instituției medicale cu funcții de întreținere și 

exploatare a dispozitivului medical care deține acces autorizat la SIMDM și are 

următoarele roluri distincte: 

■ recepționează notificările de sistem aferente proceselor de business care țin 

de competențele bioinginerului; 

■ generează formularele aferente planului de achiziție a dispozitivelor medicale; 

■ efectuează acțiuni de mentenanță preventivă a dispozitivului medical și 

generează în SIMDM formularele planului de mentenanță preventivă și 

rapoartele de efectuare a mentenanței preventive; 

■ generează formularul raportului de efectuare a reparației dispozitivului 

medical; 

■ generează formularul de înregistrare a incidentelor aferente funcționării 

dispozitivului medical; 

■ generează formularele aferente evenimentelor de exploatare a dispozitivului 

medical (înregistrare dispozitiv medical, evenimente ale ciclului de viață al 
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dispozitivului medical, evenimente de schimbare/utilizare a consumabilelor 

dispozitivului medical). 

4. AMDM Achiziții - utilizator al Ministerului Sănătății cu funcții introducere, verificare 

a datelor privind achizițiile aferente DM care are următoarele roluri: 

■ Verificarea cererilor pentru achiziție dispozitive; 

■ Generează răspunsuri la cererile de achiziție DM. 

5. Admin IMS - utilizator al instituției medicale cu următoarele roluri: 

■ Setarea bioinginerilor răspunzători de dispozitive medicale; 

■ înregistrează totalitatea datelor aferente dispozitivului medical pentru 

procesele de recepționare, instalare și punere în funcțiune; 

■ generează formularul aferent contractului de achiziție a dispozitivului medical; 

■ generează formularul aferent contractului de achiziție a consumabilelor 

dispozitivului medical; 

■ generează formularul aferent contractului de mentenanță a dispozitivului 

medical; 

■ verifică corectitudinea sincronizării SIMDM cu Sistemul Informatic Contabil al 

instituției medicale. 

■ gestionează sistemul de metadate (nomenclatoare și clasificatoare) al SIMDM 
de nivel local de instituție; 

De asemenea acest rol execută toate funcțiile ca și rolul Bioinginer. 

6. Administrator de Sistem - utilizator, abilitat cu gestiunea utilizatorilor sistemului, 

monitorizarea funcționării sistemului, configurarea SIMDM, precum și cu 

startarea/stoparea/restartarea componentelor sistemului informatic. Dacă mediul 

tehnologic include capabilități suficiente pentru îndeplinirea lucrărilor de 

administrare apoi implementarea acestora în sistem este opțională. Categoria dată 

de utilizatori are următoarele roluri distincte: 
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■ folosește necondiționat toate funcționalitățile sistemului informatic, cu 
excepția modificării fișierelor de evenimente; 

■ vizualizează orice înregistrare din baza de date; 

■ gestionează sistemul de metadate (nomenclatoare, clasificatoare, variabile 
de sistem); 

■ administrează serverul de aplicații; 

■ administrează baza de date în producție; 

■ administrează profilurile utilizatorilor; 

■ generează rapoarte aferente auditului SIMDM și conținutului informațional al 
Bazei de Date; 

■ configurează și integrează șabloanele de documente; 

■ recepționează notificări de sistem; 

■ efectuează copii de rezervă a bazei de date. 

7. AMDM Vigilență - utilizator al Ministerului Sănătății cu funcții de monitorizare și 

supervizare a proceselor implementate în cadrul SIMDM. Categoria dată de 

utilizatori are următoarele roluri distincte: 

■ generează formularele aferente incidentelor și defecțiunilor dispozitivelor 
medicale;  

■ generarea notificărilor în materie de siguranță, atât în baza rapoartelor 
aferente incidentelor, cât și în baza altor rapoarte; 

■ generarea notificărilor despre rechemarea sau retragerea dispozitivelor 

medicale din utilizare; 

Sistemului Informatic „Managementul Dispozitivelor Medicale” presupune realizarea 

interacțiunii a 3 sisteme informatice după cum urmează. 

1. SIMDM – SIMDM care implementează totalitatea proceselor de business aferente 
gestiunii dispozitivelor medicale în cadrul instituțiilor medicale. 
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2. SI Contabil al IMS/IMSP – Sistemul Informatic Contabil al instituției medico-sanitare 
sau instituției medico-sanitare publice care va interacționa cu SIMDM în vederea 
preluării automate a datelor de evidență contabilă produse în cadrul proceselor de 
business implementate în cadrul Sistemului Informatic „Managementul 

Dispozitivelor Medicale” 

 

1.1. Lansarea aplicației 

Aplicația SIMDM se lansează prin intermediul unui browser web (Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome), prin completarea adresei aplicației în bara de 

adrese a browser-ului (vezi Fig. 1.1). 

 

Fig. 1.1 Lansarea aplicației 

Link-urile pentru lansarea aplicației în diferite limbi: 

 Română:  http://89.32.230.134:8082/simdm/?VL=ro_RO&L=ro  

 Rusă:  http://89.32.230.134:8082/simdm/?VL=ru_RU&L=ru  

 Engleză:  http://89.32.230.134:8082/simdm/?VL=en_US&L=en  

  Limba de afișare dorită trebuie să fie setată în cartela utilizatorului de utilizatorii 

autorizați din meniurile: 

 Administrare>>Utilizatorii sau   

 Administrare >>Unelte>>Crearea rapidă a utilizatorului sau  

 Biblioteca>>Unelte>>Crearea rapidă a utilizatorului 
 

http://89.32.230.134:8082/simdm/?VL=ro_RO&L=ro
http://89.32.230.134:8082/simdm/?VL=ru_RU&L=ru
http://89.32.230.134:8082/simdm/?VL=en_US&L=en
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- Crearea utilizatorului sau Modificarea datelor utilizatorului prin opțiunea Administrare 
>>Unelte>>Crearea rapidă a utilizatorului este accesibilă doar utilizatorului cu rol de 
Administrator de sistem 

- Crearea utilizatorului sau Modificarea datelor utilizatorului prin opțiunea Biblioteca 

>>Unelte>>Crearea rapidă a utilizatorului este accesibilă utilizatorilor cu rol de 
Administrator de sistem (creează/modifică utilizatorii din toate IMSP) sau 

Administrator IMSP (creează/modifică utilizatorii din IMSP-ul din care face parte).  
 

1.2. Logare utilizatorului 

Aplicația SIMDM dispune de un sistem de securitate pentru controlul și securitatea 

datelor. O dată completată adresa aplicației în bara de adrese a browser-ului utilizatorul trebuie 

să se autentifice înainte de utilizarea aplicației. 

Logare se realizează prin tastarea numelui utilizatorului și a parolei în câmpurile 

corespunzătoare, apoi se apasă butonul pentru confirmare. Pentru anularea 

autentificării, se apasă butonul  (vezi Fig. 1.2). 

 

Fig. 1.2  Logare utilizatorului 

După logare în sistem se deschide pagina inițială a aplicației. În dependență de rolul 

utilizatorului pagina inițială a aplicației este: 
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- Pentru Rolul Bioinginer, Rolul Admin IMS – pe pagina inițială este plasat un Calendar cu 

sarcini cu evenimentele planificate pentru utilizator (1), pentru săptămâna , luna sau 

ziua în curs (în dependență de filtrul ales), lista cu Mesaje de notificare (2) cu 

incidentele înregistrate, cererile de reparare a dispozitivelor medicale (DM).  Câmpul din 

partea dreaptă jos (3) a paginii este folosit pentru filtrarea mesajele de notificare (2), 

conform tipului mesajului (vezi Fig. 1.3). 

 

Fig. 1.3  Pagina inițială rol Bioinginer, Admin IMS 

- Pentru rolul AMDM Vigilență – pe pagina inițială se va deschide lista de rapoarte 

întocmite de către IMS referitor la incidente. Totodată aici mai vedem lista cu Mesaje de 

notificare (2).  Câmpul din partea dreaptă jos (3) a paginii este folosit pentru filtrarea 

mesajele de notificare (2), conform tipului mesajului (vezi Fig. 1.4). 
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Fig. 1.4  Pagina inițială rol AMDM Vigilență 

- Pentru rolul AMDM Achiziții – pe pagina inițială se va deschide informația cu privire la 

procurările de DM. Totodată aici mai vedem lista cu Mesaje de notificare (2).  Câmpul 

din partea dreaptă jos (3) a paginii este folosit pentru filtrarea mesajele de notificare (2), 

conform tipului mesajului (vezi Fig. 1.5). 

 

Fig. 1.5  Pagina inițială rol AMDM Achiziții 

- Pentru rolul Organismul notificat pentru verificare periodică – pe pagina inițială se va 

deschide lista DM supuse verificării periodice. 
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Fig. 1.7  Pagina inițială rol Organism verificare periodică 

- Pentru rolul Furnizor – pe pagina inițială se va deschide lista cu DM pe care acesta le 

furnizează. 

 

Fig. 1.7  Pagina inițială rol Furnizor 
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1.3. Delogarea utilizatorului 

Pentru ieșirea din aplicație se selectează numele utilizatorului din bara de sus a aplicației 

apoi se apasă butonul Finalizare lucru (vezi Fig. 1.8). 

 

Fig. 1.8  Delogarea utilizatorului 
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2. GESTIONAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE 

Gestionarea dispozitivelor medicale (vezi Fig. ) furnizează totalitatea funcționalităților 

necesare inventarierii dispozitivelor medicale. Acest modul funcțional va livra următoarele 

categorii de funcționalități: 

■ planificarea achiziției dispozitivelor medicale; 

■ generarea formularului pentru inventarierea dispozitivelor medicale; 

■ introducerea datelor despre dispozitiv; 

■ ștergerea, redactarea datelor sau modificarea numai de către persoana responsabilă;  

■ căutarea, sortarea de dispozitive după criteriile de baza (model, secție, anul 
producerii, producător, gestionar, preț, nr. de serie sau inventar); 

■ exportare, tipărire liste dispozitive medicale; 

■ modificare statut automat: funcțional, nefuncțional, atenționare casare, casat, 
așteaptă piese de schimb; 

■ verificarea metrologică, verificarea periodică; 

■ generare act de casare, punere în funcțiune sau instalare (decontare); 

■ inventarierea anuală cu suprapunerea actului de inventariere din contabilitate.  

Modulul Gestionarea dispozitivelor medicale este alcătuit din: 

■ Clasificatoare 

■ Documente 
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Fig. 2.1 Modulul-Gestionarea dispozitivelor medicale 

2.1. Clasificatoare 

Utilizatorul va crea clasificatoarele locale (departamentele instituției, personalul care va 

fi inclus în sistem ca viitori membri ai diferitelor comisii etc...), va completa informația detaliată 

despre instituție și alte clasificatoare locale. 

2.1.1. Companii 

Clasificatorul Companii reprezintă clasificatorul organizațiilor, care sunt furnizori, 

producători, centre de deservire, sponsori de achiziție a dispozitivelor medicale.  

 Vizualizare 
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Fig. 2.2 Companii 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Clasificatoare>>Companii  

(vezi Fig. 2.2), programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate companiile 

înregistrate în sistem (vezi Fig. 2.3).  
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Fig. 2.3 Companii - Vizualizare 

Lista cu Companii conține următoarele informații: 

 Denumire - reprezintă denumirea companiei 

 Țara - reprezintă țara din care face parte compania 

 Oraș - reprezintă orașul din care face parte compania 

 Adresa - reprezintă adresa companiei  
 Producător - reprezintă producătorul  

 Furnizor - reprezintă furnizorul 
 Reprezentant - reprezintă reprezentantul companiei  

 Agentul de servicii - reprezintă agentul de servicii al companiei 

 Finanțator/Donator - reprezintă finanțatorul/donatorul companiei  

Pentru vizualizarea unei Companii, selectați compania din lista de companii și apăsați 

dublu click pe ea. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile companiei selectate.  

Există posibilitatea de a filtra lista de Companii (vezi Fig. 2.4). Pentru aceasta se va apăsa 

butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel companiile se vor putea filtra după: 
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 Denumire - la câmpul Filtru se specifică denumirea companiei  după care se dorește filtrarea 
listei și se apasă tasta ENTER  

 Țara - la selectarea butonului  se va deschide lista cu țările înregistrate în sistem, de unde 
se va selecta țara după care se dorește filtrarea companiilor. 

 Furnizor - filtrarea companiilor după furnizor se realizează la bifarea opțiunii   

 Producător - filtrarea companiilor după producător se realizează la bifarea opțiunii  

 
 Reprezentant - filtrarea companiilor după reprezentant se realizează la bifarea opțiunii  

  
 Agentul de servicii - filtrarea companiilor după agentul de servicii se realizează la bifarea 

opțiunii     

Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

 

Fig. 2.4 Companii - Filtrare după denumire 

 Creare 

Bioinginerul poate adăuga în clasificatorul Companie o nouă companie (doar de 

următoarele tipuri: Furnizor, Agent de servicii) cu ajutorul butonului din lista de 

companii. Companiile de tip Producător, Reprezentant, Finanțator/Donator pot fi adăugate 

doar de utilizatorii Funcționar AMDM și Administratorul de sistem. 

Clasificatorul Companie are următoarele clasificatoare subordonate: Angajații 

companiilor, Contracte (vezi Fig. 2.5). 
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Fig. 2.5 Companii - Creare 

 Principal - conține informații despre companie. În fereastra care se deschide se vor  

completa următoarele informații: 

 IDNO – Codul fiscal/Numărul de înregistrare al companiei  

 Cod - reprezintă codul de înregistrare în sistem, acesta va fii generat automat 

 Denumire - reprezintă denumirea companiei 

 Furnizor - la bifarea acestei opțiuni compania va fi de tip furnizor 

 Producător - la bifarea acestei opțiuni compania va fi de tip producător 

 Reprezentant - la bifarea acestei opțiuni compania va fi de tip reprezentant  

 Finanțator/Donator - la bifarea acestei opțiuni compania va fi de tip finanțator/donator  

 Agentul de servicii - la bifarea acestei opțiuni compania va fi de tip agent de servicii  
 Țara - reprezintă țara din care face parte compania. La selectarea butonului 

>> (vezi Fig. 2.5) se va deschide lista cu toate țările înregistrate în sistem, de 

unde se va selecta țara care se dorește prin dublu click sau cu butonul . 
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 Cod poștal - reprezintă codul poștal  

 Oraș - reprezintă orașul din care face parte compania 

 Adresă - reprezintă adresa companiei  

 Numele persoanei de contact - reprezintă numele persoanei de contact al companiei  

 Funcția persoanei de contact - reprezintă funcția persoanei de contact 

 Număr telefon a companiei - reprezintă numărul de telefon al companiei 

 Număr fax a companiei - reprezintă numărul de fax al companiei 

 Email a companiei - reprezintă adresa electronică a companiei  

 Web site a companiei - reprezintă adresa internet site-ului a companiei 
 Comentariu - reprezintă comentariul pentru compania dată 

 Pentru a putea valida un clasificator vor trebui completate toate câmpurile obligatorii, 

cele care apar cu  puncte roșii . 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

 Angajații companiilor - conține informații despre angajații companie (vezi Fig. 2.6).  
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Fig. 2.6 Creare Angajat 

La selectarea butonului se poate crea un angajat nou, în fereastra care se 

deschide se vor completa următoarele informații: 

 Cod - reprezintă codul de înregistrare al angajatului, acesta se va genera automat 

 Nume și Prenume - reprezintă Numele și Prenumele angajatului companiei 

 Funcția - reprezintă funcția deținută de angajat 

 Tel - reprezintă numărul de contact 
Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

 Contracte - conține informații despre contractele companie (vezi Fig. 2.7 și Fig. 2.8).  
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Fig. 2.7 Creare Contracte 

 

Fig. 2.8 Creare Contracte 

La selectarea butonului se poate crea un contract nou, în fereastra care se 

deschide se vor completa următoarele informații: 

 Tip - reprezintă tipul de contract. La selectarea butonului  acesta poate fi selectat din lista 

de tipuri predefinite (chirie, comodat, donație, mentenanță, vânzare-cumpărare) 

 Număr - reprezintă numărul contractului 
 Data - reprezintă data de început a contractului 

 Expiră la - reprezintă data de expirare a contractului 

 IMSP - reprezintă instituția medico-sanitară publică. La selectarea butonului aceasta 
poate fi redactată pentru modificarea datelor, daca drepturile de acces permit acest lucru. 

 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 
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2.1.2. GMDN 

Clasificatorul codurilor GMDN reprezintă clasificatorul tipurilor echipamentelor 

medicale, clasificatorul claselor de risc a echipamentelor medicale, clasificatorul denumirilor 

generale. Clasificatorul GMDN va fi periodic (pe măsura completării) actualizat de către AMDM 

de pe site-ul Agenției GMDN www.gmdnagency.org în conformitate cu procedurile stabilite în 

acordul încheiat între AMDM și Agenția GMDN. 

 Vizualizare 

 

Fig. 2.9 GMDN 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Clasificatoare>>GMDN   

(vezi Fig. 2.9), programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate GMDN-urile 

înregistrate în sistem (vezi Fig. 2.10).  

http://www.gmdnagency.org/
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Fig. 2.10 GMDN - Lista 

Lista cu GMDN conține următoarele informații: 

 Cod - reprezintă codul de înregistrare în sistem, acesta va fii generat automat  
 Denumire - reprezintă denumirea GMDN 

 Denumire în engleză - reprezintă denumirea în engleză a GMDN 

 Descrierea completă în română - reprezintă descrierea completă în limba română a GMDN 
 Descrierea completă în engleză - reprezintă descrierea completă în limba engleză a GMDN 

 Categoria – reprezintă categoria din care face parte GMDN 
 Statut – reprezintă statutul GMDN 

 
Există posibilitatea de a filtra lista de GMDN (vezi Fig. 2.11). Astfel se va putea filtra 

după: 

 Denumire - la câmpul Filtru se specifică denumirea după care se dorește filtrarea listei și se 
apasă tasta ENTER  

 Categoria - se specifică alege categoria după care se dorește filtrarea listei 
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Fig. 2.11 GMDN - Filtrare 

Pentru vizualizarea unui cod GMDN, selectați codul GMDN din lista de coduri GMDN și 

apăsați dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile codului GMDN selectat 

(vezi Fig. 2.12).  

 

Fig. 2.12 GMDN – Vizualizare 
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 Creare 

Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea un 

clasificator nou de cod GMDN cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide se 

completează următoarele informații: 

 Cod - reprezintă codul de înregistrare în sistem, acesta va fi generat automat 

 Denumirea generică a DM - reprezintă denumirea codului GMDN 

 Denumire în engleză - reprezintă denumirea în engleză a GMDN 

 Descrierea completă în română - reprezintă descrierea completă în limba română a GMDN 
 Descrierea completă în engleză - reprezintă descrierea completă în limba engleză a GMDN 

 Categoria – reprezintă categoria din care face parte GMDN 

 Statut – reprezintă statutul GMDN 

Pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se apasă butonul . 

2.1.3. Categorii dispozitivelor 

Clasificatorul Categorii dispozitivelor conține categoriile dispozitivelor. 

 Vizualizare 
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Fig. 2.13 Categorii dispozitive 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Clasificatoare>>Categorii 

dispozitive (vezi Fig. 2.13), programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate 

categoriile dispozitivelor înregistrate în sistem (vezi Fig. 2.14).  

 

Fig. 2.14 Categorii dispozitivelor - Vizualizare 
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Lista cu Categorii dispozitivelor conține următoarele informații: 

 Denumire - reprezintă denumirea categoriei dispozitivului 

 Cod - reprezintă codul de înregistrare în sistem  
 

Pentru vizualizarea unei Categorii de dispozitiv, selectați categoria de dispozitiv din lista 

de categorii de dispozitive și apăsați dublu click pe ea. Se va deschide o fereastră ce conține 

detaliile categoriei de dispozitiv selectată.  

 Creare 

Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea un 

clasificator nou de categorii dispozitive cu ajutorul butonului . În fereastra care se 

deschide se completează următoarele informații: 

 Denumire - reprezintă denumirea categoriei dispozitivului 

 Cod - reprezintă codul de înregistrare în sistem, acesta va fi generat automat  

Pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se apasă butonul . 

2.1.4. Model DM 

Clasificatorul Model  DM conține modelele echipamentelor medicale. 

 Vizualizare 
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Fig. 2.15  Model DM 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Clasificatoare>>Model DM 

(vezi Fig. 2.15), programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate modelele DM 

înregistrate în sistem (vezi Fig. ).  

 

Fig. 2.16 Model DM - Lista 
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Lista cu Model DM conține următoarele informații: 

 Categoria dispozitivului - reprezintă categoria dispozitivului medical 

 Denumire model - reprezintă denumirea modelului DM 

 Cod GMDN - reprezintă codul GMDN 
 Denumire GMDN - reprezintă denumirea GMDN 

 Producător - reprezintă producătorul modelului DM 

 Țara de origine - reprezintă țara de origine a modelului DM 
 Reprezentant - reprezintă reprezentantul  

 Termen de exploatare (ani) - reprezintă termenul de exploatare al modelului DM în ani  
 Nr. de înregistrare - reprezintă numărul de înregistrare 

 Nr. de catalog - reprezintă numărul de catalog al modelului DM 
Pentru vizualizarea unui Model DM, selectați modelul DM din lista de modele și apăsați 

dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile modelului selectat  (vezi Fig. 

2.17).  

 

Fig. 2.17 Model DM - Vizualizare 
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Există posibilitatea de a filtra lista de Model DM (vezi Fig. 2.18). Pentru aceasta se va 

apăsa butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor putea filtra după: 

 Denumirea - la câmpul Filtru se specifică denumirea modelului după care se dorește 
filtrarea și se apasă tasta ENTER  

 GMDN - la selectarea butonului se va deschide lista cu denumirile codurile GMDN 
înregistrate în sistem, de unde se va selecta denumirea codul GMDN după care se dorește 
filtrarea 

 Producător - la selectarea butonului se va deschide lista cu producătorii înregistrați în 
sistem, de unde se va selecta producătorul după care se dorește filtrarea 

 Țara - la selectarea butonului  se va deschide lista cu țările înregistrate în sistem, de unde 
se va selecta țara după care se dorește filtrarea 

 Reprezentant - la selectarea butonului  se va deschide lista, de unde se va selecta 
compania reprezentant după care se dorește filtrarea. 

Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

 

Fig. 2.18 Model DM - Filtrare după producător 

 Creare 

Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea un Model 

DM nou cu ajutorul butonului . Clasificatorul Model DM are următoarele clasificatoare 

subordonate: Documente anexate, Obiecte (cons., p.s., acc.) atribuite modelelor DM, Setările 

lucrărilor periodice pentru modele DM (vezi Fig. 2.19). 
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Fig. 2.19 Model DM - Creare 

  Principal - conține informații despre modelul dispozitivului medical. În fereastra care se 

deschide se vor  completa următoarele informații: 

 Denumire - reprezintă denumirea modelului DM 

 Categoria dispozitivului - reprezintă categoria dispozitivului 

 Denumire model - reprezintă denumirea comercială a modelului DM  
Atribute de bază: 

 Denumire generică conform GMDN - reprezintă denumirea GMDN 

 Implant – reprezintă opțiunea care specifică dacă modelul este implant 
 Cod - reprezintă codul de înregistrare în sistem, acesta va fi generat automat   

 Categoria - reprezintă categoria din care face parte modelul 

 Clasă de risc - reprezintă clasa de risc 

 Producător - reprezintă producătorul modelului DM 
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 Țara de origine - reprezintă țara de origine a modelului DM 

 Reprezentant - reprezintă reprezentantul producătorului  

 Nr. de catalog - reprezintă numărul de catalog al modelului DM 

 Termen de exploatare (ani) - reprezintă termenul de exploatare al modelului DM în ani  

 Nr. de înregistrare - reprezintă numărul de înregistrare al modelului DM  

 Modelul supus verificării periodice - bifarea acestei opțiuni va avea ca efect supunerea 
modelului respectiv la verificări periodice 

 Condițiile de depozitare și/sau manipulare - reprezintă un text scris ce conține o scurtă 
însemnare, despre condițiile de depozitare și/sau manipulare 

 Retras/Rechemat - reprezintă opțiunea prin care se specifică dacă acest model a fost 
retras/rechemat 

Unui model DM i se poate atribui și o imagine (vezi Fig. 2.20), acest lucru se  poate face 

în felul următor: 

Pasul 1: În forma modelului DM se apasă butonul , iar în fereastra care se deschide 

se va apăsa butonul .  

Pasul 2: Se va deschide o fereastră unde se va selecta poza dorită apoi se apasă butonul Open 

pentru încărcarea fișierului. Confirmarea se realizează cu ajutorul butonului OK.  



 

 
 

 
 

 

www.smartid.md 

www.idmag.md 
 

  

 

 
37 | P a g e  

 

Fig. 2.20 Adăugarea unei imagini 

Dacă se dorește ștergerea imaginii acest lucru se realizează cu ajutorul butonului 

 (vezi Fig. 2.21). 

 

Fig. 2.21 Ștergere imagine 
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 Obiecte (cons., p.s., acc.) atribuite modelelor DM - conține informații despre 

consumabilele, piesele de schimb, accesoriile care pot fi atribuite la modelul dispozitivului 

medical selectat (vezi Fig. 2.22). Formularul este separat în două părți: partea stângă avem 

lista consumabilelor, piesele de schimb, accesoriile care pot fi atribuite la modelul 

dispozitivului, iar în partea dreaptă – lista consumabilelor, piesele de schimb, accesoriile 

atribuite. Pentru atribuire se va selecta consumabilul, piesa de schimb, accesoriu din partea 

stângă și se va apăsa pe butonul Adăugare (vezi Fig. 2.22).  

 

Fig. 2.22 Modele DM - Consumabile, piese de schimb, accesorii 

La selectarea butonului  se poate crea o legătură care va indica ce Consumabile, 

piese de schimb, accesorii  pot fi atribuite la modelul DM respectiv (vezi Fig. 2.22), în 

fereastra care se deschide se vor completa următoarele informații (vezi Fig. 2.23): 
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 Tip - reprezintă tipul. La selectarea butonului  se va deschide lista cu tipurile înregistrate 
în sistem, de unde se va selecta tipul dorit 

 Denumirea – reprezintă denumirea obiectului 

 Nr. partidei - reprezintă numărul partidei obiectului 

 Producător – reprezintă producătorul 

 Unitatea de măsură – reprezintă unitatea de măsură al obiectului creat 

 Stocul minimal recomandat – reprezintă stocul minim recomandat al obiectului creat 

 Termen de valabilitate – reprezintă termenul de valabilitate al obiectului creat 

 Preț estimativ – reprezintă prețul estimativ al obiectului creat 

 Modele DM – modelele DM aferente obiectului. Pot fi adăugate mai multe modele prin 
apăsarea butonului Adăugare model DM astfel se va deschide lista cu denumirile modelelor 

înregistrate în sistem, de unde se va selecta modelul care se dorește. Eliminarea unui model 
din listă se va efectua prin selectarea modelul de eliminat, apoi prin acționarea butonului 

Eliminare model DM 

 Contracte de achiziție a obiectului - reprezintă lista contractelor de achiziție pentru obiectul 
creat 

 Comentariu la obiect - reprezintă comentariul pentru obiectul creat 

 

Fig. 2.23 Modele DM - Consumabile, piese de schimb, accesorii - Creare 
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Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

 Setările lucrărilor periodice pentru modelele DM - conține informații despre setările 

lucrărilor periodice a modelelor DM. În fereastra care se deschide avem următoarele 

informații (vezi Fig. 2.24): 

 Descrierea activității - reprezintă descrierea lucrării 

 Periodicitatea - reprezintă periodicitatea 

 Cod - reprezintă codul de înregistrare în sistem 
 

 

Fig. 2.24 Setări mentenanță modele DM - Vizualizare 

 

2.1.5. Dispozitive medicale 

Clasificatorul Dispozitive medicale conține dispozitivele medicale. 

 Vizualizare 
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Fig. 2.25 Dispozitive medicale 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Clasificatoare>>Dispozitive 

medicale (vezi Fig. 2.25), programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate 

dispozitivele medicale înregistrate în sistem (vezi Fig. 2.26).  

 

Fig. 2.26 Dispozitive medicale - Listă 

Lista cu Dispozitive medicale conține următoarele informații: 
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 Cod DM intern - reprezintă codul DM intern 

 Cod GMDN - reprezintă codul GMDN 

 Denumire  GMDN- reprezintă denumirea dispozitivului medical 

 Model - reprezintă modelul dispozitivului medical 

 Nr. de serie - reprezintă numărul de serie al dispozitivului medical 

 Nr. de inventar - reprezintă numărul de inventar al dispozitivului medical  

 Producător - reprezintă producătorul modelului DM 

 Țara - reprezintă țara de origine a modelului DM 
 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară publică 

 Departament - reprezintă departamentul instituției medico-sanitară 

 Categoria – reprezintă categoria dispozitivului medical 

 Preț de achiziție - reprezintă prețul de achiziție al dispozitivului medical 

 Data producerii - reprezintă data producerii dispozitivului medical 
 Termen de exploatare (ani) - reprezintă termenul de exploatare al modelului DM în ani 

 
Pentru vizualizarea unui Dispozitiv medical, selectați dispozitivul medical din lista de 

dispozitive medicale și apăsați dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile 

dispozitivului selectat.  

Există posibilitatea de a filtra lista de dispozitive medicale (vezi Fig. 2.27). Pentru 

aceasta se va apăsa butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel dispozitivele se vor 

putea filtra după: 

 Cod DM intern - reprezintă codul DM intern 
 S/N – se va introduce numărul de serie după care se dorește filtrarea 

 Nr. de inventar – se va introduce numărul de inventar după care se dorește filtrarea 

 Model DM - la selectarea butonului  se va deschide lista cu modelele înregistrate în 
sistem, de unde se va selecta modelul după care se dorește filtrarea 

 Țara - la selectarea butonului  se va deschide lista cu țările înregistrate în sistem, de unde 
se va selecta țara după care se dorește filtrarea 

 Producător - la selectarea butonului  se va deschide lista cu producătorii înregistrați în 
sistem, de unde se va selecta producătorul după care se dorește filtrarea 

 Departament - la selectarea butonului se va deschide lista cu departamentele  
înregistrate în sistem, de unde se va selecta departamentul după care  se dorește filtrarea 
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 GMDN - La selectarea butonului se va deschide lista cu denumirile codurile GMDN 
înregistrate în sistem, de unde se va selecta denumirea codul GMDN după care se dorește 
filtrarea 

 Cod GMDN – se va introduce codul GMDN înregistrat în sistem după care se dorește 
filtrarea 

 Statut – se va selecta statutul după care se dorește filtrarea 
 

Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

 

Fig. 2.27 Dispozitive medicale - Filtrare 

 Creare 

Dispozitivele medicale se includ în clasificator în momentul punerii în funcțiune prin 

intermediul documentului de Punere în funcțiune. 

Clasificatorul Dispozitive medicale are următoarele clasificatoare subordonate: 

Documente anexate, Istoria mentenanței, Localizare DM, Responsabili DM, Setări 

mentenanță modele DM, Statute DM, Utilizatori DM, Verificare metrologică (vezi Fig. 2.28). 
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Fig. 2.28 Dispozitive medicale – Forma principală 

  Principal - conține informații despre dispozitivul medical: 

 Denumire - reprezintă denumirea dispozitivului medical 
 Nr. de serie - reprezintă numărul de serie al dispozitivului medical 

 Nr. de inventar - reprezintă numărul de inventar al dispozitivului medical  
 Cod DM intern - reprezintă codul de inventar alternativ al dispozitivului medical  

 Modelul DM - reprezintă modelul dispozitivului medical 

 GMDN - reprezintă denumirea GMDN 
 Producător - reprezintă producătorul modelului DM 

 Țara - reprezintă țara de origine a modelului DM 
 Contract de achiziție și garanție - reprezintă garanția/contractul 

 Furnizor - reprezintă compania 

 Expiră la - reprezintă termenul de expirare a garanției 

 Contract de mentenanță - reprezintă mentenanța/contractul 

 Agentul de serviciu – reprezintă agentul de serviciu 

 Expiră la - reprezintă termenul când va expira contractul de mentenanță 
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 DM supus verificării periodice - bifarea acestei opțiuni presupune verificare periodică  a 
modelului 

 Periodicitatea verificării - reprezintă periodicitatea verificării 

 Nr. certificat - reprezintă numărul de certificat 

 Următoarea verificare/Data expirării certificatului - reprezintă următoarea verificare/data 
expirării certificatului 

 Data producerii - reprezintă data producerii dispozitivului medical 

 Data achiziționare - reprezintă data achiziționării dispozitivului medical 

 Data instalare - reprezintă data instalării dispozitivului medical 

 Termen de exploatare (ani) - reprezintă termenul de exploatare al modelului DM în ani  

 Preț de achiziție - reprezintă prețul de achiziție al dispozitivului medical 

 Preț de achiziție în valută - reprezintă prețul de achiziție în valută al dispozitivului medical 
 Valuta procurării – reprezintă valuta 

 Valoare curentă - reprezintă valoare curentă a dispozitivului  

 IMSP - reprezintă instituția medico-sanitară publică 
 Departament - reprezintă departamentul instituția medico-sanitară publică 

 Localizare - reprezintă localizarea, adresa  
 Statut – reprezintă statutul curent al dispozitivului 

 Persoana responsabilă – reprezintă persoana curentă responsabilă de dispozitivul medical  

 Informație suplimentară - reprezintă un text scris ce conține o scurtă însemnare, un 
comentariu, etc...  

 Model retras/rechemat - reprezintă opțiunea prin care se specifică dacă acest model este 
retras/rechemat 

 Model rechemat/retras - reprezintă opțiunea prin care se specifică dacă acest model este 
rechemat /retras 

 Decontat – reprezintă opțiunea prin care se specifică dacă acesta este casat. Aceasta se 
setează prin documentul de casare a dispozitivelor medicale. 

 

  Documente anexate - conține documentele anexate dispozitivului medical (vezi Fig. 2.29).  

- Cu butonul  se pot adăuga fișiere, la apăsarea butonului se va deschide o 
fereastră de unde se alege fișierul dorit apoi se apasă butonul Open. 

- Cu butonul  se pot vizualiza fișierele adăugate. 

- Cu butonul  se pot marca pentru ștergere fișierele adăugate. 

- Cu butonul  se pot ștergere fișierele adăugate. 
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Fig. 2.29 Documente anexate 

 Istoria mentenanței – conține date despre mentenanțele efectuate (vezi Fig. 2.30). 

 

Fig. 2.30 Istoria mentenanței 

 Setările lucrărilor periodice pentru DM – conține lista lucrărilor periodice pentru 

dispozitivul medical (vezi Fig. 2.31). 
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Fig. 2.31 Setările lucrărilor periodice pentru DM 

 Utilizatori DM – conține lista utilizatorilor dispozitivului medical (vezi Fig. 2.32). 

 

Fig. 2.32 Utilizatori DM 

 Verificări metrologice – conține verificărilor metrologice a dispozitivului medical (vezi Fig. 
2.33). 

 

Fig. 2.33 Verificări metrologice 

Pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se apasă butonul . 
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2.2. Documente 

2.2.1. Cerere pentru dispozitive inițial 

Cererea pentru dispozitive inițial reprezintă un formular inițial unde sunt completate 

datele privind solicitarea de dispozitive medicale noi de fiecare departament al instituției 

medico-sanitare. 

 

Fig. 2.34 Cerere pentru dispozitive inițial 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Documente>>Cerere 

pentru dispozitive inițial (vezi Fig. 2.34), programul va deschide o fereastră conținând lista cu 

toate cererile înregistrate în sistem (vezi Fig. 2.35).  
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Fig. 2.35 Cereri pentru dispozitive inițial - Vizualizare 

Lista de Cerere pentru dispozitive inițial conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdusă în sistem cererea  

 Număr - reprezintă numărul cererii acesta va fii generat automat de sistem  

 IMSP - reprezintă instituția medico-sanitară publică 

 Departament - reprezintă departamentul instituție medicale 

 Statutul cererii - reprezintă starea de fapt a cererii, acesta va fi generat automat de sistem . 

 Comentariu - reprezintă un text scris ce conține o scurtă însemnare, un comentariu, etc...  

Pentru vizualizarea unei cereri, selectați cererea din lista de cereri și apăsați dublu click 

pe ea. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile cererii selectate.  

Există posibilitatea de a filtra lista de Cereri pentru dispozitive inițial (vezi Fig. 2.36). 

Pentru aceasta se va apăsa butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor 

putea filtra după: 

 IMSP - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 

selecta instituția după care se dorește filtrarea cererilor. 

 Departament - la selectarea butonului  se va deschide lista departamentelor, de unde se 
va selecta departamentul după care se dorește filtrarea cererilor. 
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 Statut – filtrarea cererilor după statut 
 

 

Fig. 2.36 Cerere pentru dispozitiv inițial - Filtrare după IMSP 

 Pentru vizualizarea cererilor pe un anumit interval de timp se apasă butonul  (vezi Fig. 
2.37), în fereastra care se deschide se setează data de început și data de sfârșit de când se 
dorește vizualizarea cererilor apoi pentru confirmarea informațiilor se apăsă butonul 

. 
 

 

Fig. 2.37 Cerere pentru dispozitive inițial - Filtrare după interval 

Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

 Creare 

Pașii pentru a crea o Cerere pentru dispozitive inițial sunt: 
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Pasul 1: Crearea unei Cerere pentru dispozitive inițial nouă se realizează cu ajutorul butonului 

. În fereastra care se deschide se va selecta Departamentul instituției medicale dorit, 

din lista disponibilă la selectarea butonului  (vezi Fig. 2.38). 

 

Fig. 2.38 Selectare Departament 

Informațiile care se completează automat de sistem sunt: 

 Număr - reprezintă numărul cererii acesta va fii generat automat de sistem la salvarea 
cererii în sistem 

 Data - reprezintă data când a fost introdusă în sistem cererea, aceasta se completează 
automat de sistem 

 IMSP - reprezintă instituția medico-sanitară publică, aceasta se completează automat de 
sistem 

 Statutul cererii - reprezintă starea de fapt a cererii, aceasta se completează automat de 
sistem “În așteptare” 

Pasul 2: Se adaugă dispozitivele cu ajutorul butonului (vezi Fig. 2.39) apoi se vor 

completa următoarele informații: 

 Descriere DM - reprezintă descrierea dispozitivului medical 

 Cantitate - reprezintă cantitatea dispozitivului medical dorit 

 Argumentare - reprezintă un text scris ce conține argumentarea pentru care dorim 
achiziționarea dispozitivului medical 
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 Statut - reprezintă starea de fapt a cererii dispozitivului medical, acesta va fii generat 
automat de sistem, va avea următoarele valori predefinite: 

- Ne prelucrat - dacă nu este inclus în cererea finală 
- Inclus în cererea finală - dacă este inclus în cererea finală 

 Comentariu - reprezintă un text scris ce conține o scurtă însemnare, un comentariu, etc...  

 

Fig. 2.39 Adăugare DM 

Pasul 3:  Pentru a putea valida un document vor trebui completate toate câmpurile obligatorii, 

cele care apar cu puncte roșii . 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul .  

În fereastra cu listele de Cereri pentru dispozitive inițial cererea nouă creată va apărea 

cu statut “În așteptare” (vezi Fig. 2.40). 
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Fig. 2.40 Status - Cerere 
 

 Modificare 

Modificarea unei cereri se realizează selectând cererea din lista de cereri ce urmează a fi 

modificată, se apăsă butonul iar în fereastra care se deschide se vor face 

modificările dorite.  

Pentru validarea și înregistrarea în sistem a modificărilor realizate se apasă butonul 

. 

 

2.2.2. Cerere pentru dispozitive final 

Cererea pentru dispozitivele finalele reprezintă un formular final unde sunt completate 

datele privind solicitarea instituției medico-sanitare de noi dispozitive medicale. 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Documente>>Cerere 

pentru dispozitive final, programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate cererile 

înregistrate în sistem (vezi Fig. 2.41). 
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Fig. 2.41 Cerere pentru dispozitive finale - Vizualizare 

Lista de Cerere pentru dispozitive final conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdusă în sistem cererea  

 Număr - reprezintă numărul cererii acesta va fii generat automat de sistem  
 IMSP - reprezintă instituția medico-sanitară publică 

 Tipul - reprezintă tipul cererii 
 Statutul - reprezintă starea de fapt a cererii  

 Comentariu - reprezintă un text scris ce conține o scurtă însemnare, un comentariu, etc...  
 

Pentru vizualizarea unei cereri, selectați cererea din lista de cereri și apăsați dublu click 

pe ea. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile cererii selectate.  

Există posibilitatea de a filtra lista de Cereri pentru dispozitive final (vezi Fig. 2.42). 

Pentru aceasta se va apăsa butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor 

putea filtra după: 
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 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 
selecta instituția după care se dorește filtrarea cererilor. 

 Statut cerere - reprezintă starea de fapt a cererii. La selectarea butonului  (vezi Fig. 2.42) 
se va deschide lista cu statuturile cererilor, de unde se va selecta statutul după care se 
dorește filtrarea cererilor. 

Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

 

Fig. 2.42 Cerere pentru dispozitiv final - Filtrare după status 

Pentru vizualizarea cererilor pe un anumit interval de timp se apasă butonul , în 

fereastra care se deschide se setează data de început și data de sfârșit de când se dorește 

vizualizarea cererilor apoi pentru confirmarea informațiilor se apăsă butonul . 

 Creare 

Pașii pentru a crea o Cerere pentru dispozitive final nouă sunt: 

Pasul 1: Crearea unei Cerere pentru dispozitive final se realizează cu ajutorul butonului 

. În fereastra care se deschide se va selecta Tipul de cerere dorit (Urgentă, Ordinară, 

Planificare anuală) din lista disponibilă la selectarea butonului  (vezi Fig. 2.43). 
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Fig. 2.43 Adăugare tip de cerere 

Pasul 2: Se selectează Sursa de finanțare dorită (Buget, Donație, Extrabuget) din lista 

disponibilă la selectarea butonului . 

Informațiile care se completează automat de sistem sunt: 

 Număr - reprezintă numărul cererii acesta va fii generat automat de sistem la salvarea 
cererii în sistem 

 Data - reprezintă data când a fost introdusă în sistem cererea, aceasta se completează 

automat de sistem 

 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară publică, aceasta se completează automat de 
sistem 

 Statutul cererii - reprezintă starea de fapt a cererii, aceasta se completează automat de 
sistem “În lucru IMSP” 

 Suma (Totală) - reprezintă suma totală a cererii, aceasta se calculează automat de sistem  
 

Pasul 3: Se apasă butonul pentru adăugare în tabel a dispozitivelor 

din cererile inițiale (vezi Fig. 2.44).  
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Fig. 2.44 Completare după cererile inițiale 

Astfel se va deschide fereastra cu filtrul pentru căutarea DM care încă nu au fost incluse 

în nici o cerere finală (vezi Fig. 2.45).  

 

Fig. 2.45 Completare după cererile inițiale 

Pasul 4: O dată adăugate în tabel dispozitivele, se vor completa următoarele informații: 

 Specificație - reprezintă descrierea dispozitivului medical, acesta se va alege din lista 
disponibilă la selectarea butonului  (vezi Fig. 2.46). 
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Fig. 2.46 Adăugare specificație 

 Prețul estimativ - reprezintă prețul estimativ al dispozitivului medical dorit (vezi Fig. 2.47). 

 

Fig. 2.47 Adăugare preț estimativ 

 Cantitatea finală - reprezintă cantitatea finală a dispozitivului medical 

 Comentariu - reprezintă un text scris ce conține o scurtă însemnare, un comentariu, etc...  

Informațiile care se completează automat de sistem sunt: 
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 Descriere DM - reprezintă descrierea dispozitivului medical, aceasta va fii generată automat 

de sistem la selectarea butonului  

 Departament - reprezintă departamentul instituției medicale, acesta se completează 

automat de sistem la selectarea butonului  

 Cod - reprezintă codul dispozitivului, aceasta se completează automat de sistem la 

selectarea Specificației 

 Specificație nouă - reprezintă descrierea nouă a dispozitivului medical aceasta se 

completează automat de sistem dacă a fost specificată la selectare butonului  

 Cantitate inițială - reprezintă cantitatea inițială, aceasta se completează automat de sistem 

la selectarea butonului  

 Suma - reprezintă suma totală a dispozitivelor, aceasta se calculează automat de sistem 

 Argumentare - reprezintă un text scris ce conține argumentarea pentru care dorim 

achiziționarea dispozitivului medical, aceasta se completează automat de sistem la 

selectarea butonului  dar poate fii și modificată ulterior. 

Cu ajutorul butonului (vezi Fig. 2.48) avem posibilitatea de a realiza 

completarea multiplă a liniilor cu dispozitive identice sau atribuirea specificațiilor noi, pașii 

pentru realizarea acestei operații sunt: 

 se selectează  butonul  

 se bifează  dispozitivele pentru care dorim completarea multiplă a informațiilor   

 dacă există Specificația nouă, ea se încarcă cu ajutorul butonului “Încarcă specificație 
nouă”, automat în drept cu câmpul Specificația se indică “specificația nouă”, se 

completează câmpul Preț estimativ. 

 se selectează butonul   

 dacă în clasificatorul Specificații există specificația dorită, omitem încărcarea specificației 
noi, se lasă câmpul Specificația nouă necompletat, completăm câmpurile Specificația și 

Preț estimativ, după care selectăm butonul “Aplică pentru selectate”. 
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Fig. 2.48 Completare multiplă 

Pasul 5:  Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile 

se apasă butonul .  

În fereastra cu listele de Cereri pentru dispozitive final cererea nouă creată va apărea cu 

statut “În lucru IMSP”. 

Pasul 6:  Dacă se dorește tipărirea cererii acest lucru se poate realiza cu ajutorul butonului 

 (vezi Fig. 2.49). 
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Fig. 2.49 Tipărire Cerere 

În fereastra care se deschide se poate vizualiza forma de tipărire a cererii, iar cu ajutorul 

butonului se poate tipări (vezi Fig. 2.50). 

 

Fig. 2.50 Forma de tipărire 

Pasul 7: Se expediază cererea către AMDM pentru avizare cu ajutorul butonului 

 (vezi Fig. 2.51). 
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Fig. 2.51 Expediere cerere 

După expediere cererii către AMDM, aceasta nu va putea fi modificată (vezi Fig. 2.52). 

 

Fig. 2.52 Expediere cerere - Avertizare 

 Modificare 

Modificarea unei cereri se realizează selectând cererea din lista de cereri ce urmează a fi 

modificată și apăsând butonul . Pentru salvarea modificărilor realizate se apasă 

butonul . 
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2.2.3. Răspunsul AMDM la cereri de achiziție DM 

Răspuns la cereri de achiziție DM reprezintă un formular unde sunt completate datele 

privind solicitarea instituției medico-sanitară de noi dispozitive medicale. 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Documente>>Răspunsul 

AMDM la cerere de achiziție DM, programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate 

răspunsurile înregistrate în sistem (vezi Fig. 2.53). 

 

Fig. 2.53 Răspuns la cereri de achiziție DM 

Lista cu Răspunsul AMDM la cerere de achiziție DM conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdus răspunsul la cerere în sistem  
 Număr - reprezintă numărul documentului acesta va fii generat automat de sistem  

 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară publică 

 Cerere de achiziție - reprezintă cererea de achiziție 

 Statut - reprezintă starea de fapt 

 
Pentru vizualizarea unui Răspuns la cerere de achiziție DM, selectați Răspunsul AMDM 

la cerere de achiziție DM din lista și apăsați dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce 

conține detaliile Răspunsului AMDM la cererea de achiziție DM selectat.  
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Există posibilitatea de a filtra lista de Răspunsul AMDM la cerere de achiziție DM (vezi 

Fig. 2.54). Pentru aceasta se va apăsa butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel 

se vor putea filtra după: 

 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 
selecta instituția după care se dorește filtrarea. 

 Specificația - la selectarea butonului  se va deschide lista de specificații, de unde se va 
selecta specificația după care se dorește filtrarea. 

 Model DM - la selectarea butonului  se va deschide lista de modele DM, de unde se va 

selecta modelul DM după care se dorește filtrarea. 

 Furnizor - la selectarea butonului  se va deschide lista de furnizori, de unde se va selecta 
furnizorul după care se dorește filtrarea. 

 Statut - la selectarea butonului  se va deschide lista cu statuturile, de unde se va selecta 

statutul după care se dorește filtrarea. 

Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

 

Fig. 2.54 Răspunsul la cereri de achiziție DM - Filtrare 

 Creare 

Utilizatorii autorizați ai Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pot crea un 

Răspuns la cererea de achiziție DM. După logare acestora în sistem se va deschide pagina 

inițială a aplicației, unde vor avea plasată o listă cu Informația cu privire la procurările de DM 

(vezi Fig. 2.55). Totodată în lista de notificări acesta va vizualiza  cererile finale, care necesită 

răspuns, iar în lista principală aceasta va avea statut Recepționat AMDM. 
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Fig. 2.55 Pagina inițială 

Există posibilitatea de a filtra lista. Pentru aceasta se va apăsa butonul Afișare filtru 

pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor putea filtra după: 

 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 
selecta instituția după care se dorește filtrarea. 

 

Utilizatorii autorizați după analiza conținutului cererii are posibilitatea de a crea un 

răspuns AMDM sau de a expedia cererea pentru finalizare (vezi Fig. 2.56). 

 

Fig. 2.56 Analiza cererii pentru dispozitiv final 
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Pașii pentru a crea un Răspuns AMDM la cererea de achiziție DM nouă sunt: 

Pasul 1: Se va deschide cererea pentru dispozitiv final prin dublu click. În fereastra care se 

deschide se va selecta Răspuns AMDM la cereri de achizitie DM: creare pe baza (vezi Fig. 2.56). 

Automat se va deschide formularul pentru răspuns. Acesta este compus din trei părți: 

- Datele generale despre răspuns (1) 

- Conținutul completat de către AMDM (2) 

- Conținutul completat de către IMS (3) 

 

Fig. 2.57 Răspuns AMDM la cereri de achiziție 

Răspunsul AMDM la cereri de achiziție conține următoarele informații: 

 Număr - reprezintă numărul documentului acesta va fii generat automat de sistem 

 Data - reprezintă data când a fost introdus răspunsul la cerere în sistem  
 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară publică 

 Statut - reprezintă starea de fapt 

 Cerere de achiziție - reprezintă cererea de achiziție selectată 
Date completate de către AMDM: 

 Specificație - reprezintă descrierea dispozitivului medical 

 Statut – reprezintă dispozitivului medical 

 Statut de licitație – reprezintă starea licitației pentru dispozitivul medical  
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 Comentariu - reprezintă un text scris ce conține o scurtă însemnare, un comentariu, etc... 
 
Date completate de către IMS: 

 Modelul DM – reprezintă modelul dispozitivului medical 

 Furnizor – reprezintă furnizorul dispozitivului medical 

 Contract – reprezintă contractul furnizorului 
 Cantitate – reprezintă cantitatea necesară DM 

Pasul 2: Pentru fiecare specificație se selectează Statut -ul dorit din lista disponibilă la 

selectarea butonului  și anume: 

 Respins - Dacă nu se permite achiziția, din diferite motive. (Răspunsul va avea statut 
finalizat). 

 De sine stătător - Dacă se permite efectuarea licitației în cadrul IMSP. (Răspunsul va avea 

statut finalizat).  
 Spre licitație - Până la licitație, se transmite notificare către Bioinginer cu informația că a 

fost acceptată cererea și AMDM va organiza licitația.  

 Licitație finalizată - Se indică, după ce a avut loc licitația și avem datele pe care putem sa le 
indicam: Furnizorul, Modelul DM. La setarea acestui statut se va deschide accesul la coloana 
Statut licitație. 

 

Pasul 3: Se selectează Modelul DM,  dorit din lista disponibilă la selectarea butonului . Dacă 

acesta nu există în lista de modele poate fii creat direct din această fereastră cu ajutorul 

butonului Create. 

Pasul 4: Se selectează Furnizorul, câștigătorul licitației, dorit din lista disponibilă la selectarea 

butonului .  

Pasul 5 Se selectează Contractul,  dorit din lista disponibilă la selectarea butonului . 

Pasul 6:  Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile 

se apasă butonul .  
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Dacă AMDM a setat statut pentru specificație De sine stătător, sau statut Licitație finalizată și 

statut pentru licitație DM cu câștigător, atunci AMDM va trebui la rândul său să completeze 

datele din partea dreaptă, și anume: Modelul DM, Furnizor, Contract. 

 

2.2.4. Comanda către furnizor 

O dată ce Răspunsul AMDM la cererea de achiziție DM a fost finalizat de utilizatorii 

autorizați ai Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale se poate crea Comanda către 

furnizor.   

Comanda către furnizor este creată de către utilizatorii autorizați ai IMS. 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Documente>>Comandă 

către furnizor (vezi Fig. 2.58), programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate 

comenzile înregistrate în sistem (vezi Fig. 2.59). 

 

Fig. 2.58 Comanda către furnizor 
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Fig. 2.59 Lista comenzi către furnizor 

 

Lista de Comandă către furnizor  conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdusă comanda în sistem  

 Număr - reprezintă numărul comenzii acesta va fii generat automat de sistem  
 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară publică 

 Furnizor - reprezintă furnizorul  

 Contract - reprezintă contractul furnizorului 

 Tip - reprezintă tipul de contract (chirie, comodat, donație, mentenanță, vânzare-

cumpărare) 

Există posibilitatea de a filtra lista (vezi Fig. 2.60). Pentru aceasta se va apăsa butonul 

Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor putea filtra după: 

 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 
selecta instituția după care se dorește filtrarea. 

 Furnizor - la selectarea butonului  se va deschide lista de furnizori, de unde se va selecta 
furnizorul după care se dorește filtrarea. 

 Contract - la selectarea butonului  se va deschide lista de contracte, de unde se va selecta 
contractul după care se dorește filtrarea. 

 Tip contract - la selectarea butonului  se va deschide lista de tipuri, de unde se va selecta 
tipul după care se dorește filtrarea. 
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Fig. 2.60 Lista comenzi către furnizor - Filtrare 

Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

Pentru vizualizarea unei Comenzi către furnizor, selectați Comanda către furnizor din 

lista de Comenzi către furnizor și apăsați dublu click pe ea. Se va deschide o fereastră ce conține 

detaliile Comenzii către furnizor selectată.  

 Creare 

Crearea Comandă către furnizor poate fi efectuată prin două modalități:  

- Din lista de comenzi, opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale >> Documente >> 

Comandă către furnizor (vezi Fig. 2.58) 

- Din Răspunsul AMDM la cereri de achiziție. 

Pașii pentru crearea comenzii către furnizor sunt: 

Pasul 1: Crearea unei Comenzi către furnizor din lista de comenzi se realizează cu ajutorul 

butonului .  

Pentru crearea unei Comenzi către furnizor din Răspunsul AMDM la cereri de achiziție se 

selectează butonul Creare comanda (vezi Fig. 2.61). Astfel se va deschide formularul pentru 

comanda, unde va fi automat completat cu date din Răspunsul AMDM la cereri de achiziție 

(vezi Fig. 2.62). 
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Fig. 2.61 Creare comandă către furnizor 

 
Fig. 2.62 Creare comanda către furnizor 

Pasul 2: În fereastra care se deschide se va selecta Furnizorul dorit din lista disponibilă la 

selectarea butonului  (vezi Fig. 2.63). 
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Fig. 2.63 Selectare Furnizor 

În cadrul listei cu furnizori, pentru căutarea și selectarea unei companii, este posibil de a 

filtra lista după parametrii disponibili pentru companii (vezi Fig. 2.64) 

 

Fig. 2.64 Filtrare Furnizor 

După căutarea furnizorului necesar, pentru selectarea se va apăsa butonul Selectare 

(vezi Fig. 2.64). 

Pasul 3: Se selectează Contractul dorit din lista disponibilă la selectarea butonului  (vezi Fig. 

2.65). 
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Fig. 2.65 Adăugare contract 

Pasul 4: Se selectează Valuta dorită din lista disponibilă la selectarea butonului .  

Pasul 5: Se selectează Termenul limită dorit din lista disponibilă la selectarea butonului .  

Pasul 6: Adăugarea echipamentelor se face cu ajutorul butonului Adăugare din lista disponibilă 

de modele DM, se selectează modelul cu dublu click sau se apasă butonul Selectare (vezi Fig. 

2.66). 

 

Fig. 2.66 Adăugare echipament 

Pasul 7: Se completează Cantitatea și Prețul de achiziție al echipamentelor, Suma se va calcula 

automat de sistem.  

Pasul 8:  Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile 

se apasă butonul .  
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2.2.5. Factura furnizor 

Pentru recepția dispozitivelor se creează documentul Factură furnizor.   

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Documente>>Factura 

furnizor, programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate facturile înregistrate în 

sistem. 

Lista de Facturi furnizori conține următoarele informații: 

 Număr - reprezintă numărul facturii acesta va fii generat automat de sistem  

 Data - reprezintă data când a fost introdusă factura în sistem  
 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară publică 

 Furnizor - reprezintă furnizorul  

 Contract - reprezintă contractul furnizorului 

 Nr. documentului de recepție - reprezintă numărul facturii furnizor 

 Comentariu - reprezintă un text scris ce conține o scurtă însemnare 
 

Pentru vizualizarea unei Facturi furnizor, selectați factura din lista de facturi și apăsați 

dublu click pe ea. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile facturii selectată.  

Există posibilitatea de a filtra lista de Facturi furnizor (vezi Fig. 2.67). Pentru aceasta se 

va apăsa butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor putea filtra după: 

 IMSP - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 
selecta instituția după care se dorește filtrarea. 

 Furnizor - la selectarea butonului  se va deschide lista de furnizori, de unde se va selecta 
furnizorul după care se dorește filtrarea. 

 Contract - la selectarea butonului  se va deschide lista de contracte, de unde se va selecta 
contractul după care se dorește filtrarea. 

 Factura fiscală - reprezintă seria și numărul facturii furnizor 
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Fig. 2.67 Adăugare echipament 

 Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

 Creare 

 O Factură furnizor nouă poate fii creată: 

a) fie din lista de Comandă către furnizor cu ajutorul butonului  (vezi Fig. 

). 

 

Fig. 2.67 Factura furnizor din lista Comanda către furnizor 
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b) fie din lista de Factura furnizor cu ajutorul butonului  

c) din Comanda către furnizor 

 

Fig. 2.68 Factura furnizor din Comanda către furnizor 

Pasul 1: În fereastra care se deschide se va selecta Comanda dorit din lista disponibilă la 

selectarea butonului  . 

Pasul 2: Se completează câmpul Nr. documentului de recepție și Data documentului de 

recepție. 

Pasul 3: Se selectează Tip-ul de documente anexate (contract, factură, act), dacă este cazul, din 

lista disponibilă la selectarea butonului .  
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Fig. 2.69 Selectare tip de documente anexate 

Pasul 4: Adăugarea de modele DM se face cu ajutorul butonului Adăugare din lista disponibilă 

de modele DM se selectează modelul cu dublu click sau se apasă butonul Selectare. 

Pasul 5: Pentru a putea valida documentul vor trebui completate toate câmpurile obligatorii, 

cele care apar cu puncte roșii . 

Pasul 6:  Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile 

se apasă butonul .  

În Factura furnizor se pot anexa documente cu ajutorul opțiunii Documente anexate 

(vezi Fig. ). 
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Fig. 2.70 Documente anexate 

2.2.6. Punere în funcțiune 

O dată ce a fost achiziționat dispozitivul medical acesta poate fi pus în funcțiune. 

Acest document stabilește statutul dispozitivului medical ca fiind ”dat în exploatare” în 

departamentul instituției medicale indicate și numește responsabilul.  

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Documente>>Punere în 

funcțiune, programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate documentele de punere 

în funcțiune înregistrate în sistem. 

Lista de Punere în funcțiune  conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdus documentul în sistem 

 Număr - reprezintă numărul documentului acesta va fii generat automat de sistem  

 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară publică 

 Departament - reprezintă departamentul instituției medico-sanitară 

 Model DM - reprezintă modelul dispozitivului medical 

 Nr. de inventar – reprezintă numărul de inventar al dispozitivului medical 

 Anul fabricării – reprezintă anul fabricării dispozitivului medical 

 Statutul documentului – reprezintă statutul curent al documentului 
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 Comentariu - reprezintă un text scris ce conține o scurtă însemnare 
 

Pentru vizualizarea unui document Punere în funcțiune, selectați documentul din lista 

de documente și apăsați dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile 

documentului de Punere în funcțiune selectat.  

Există posibilitatea de a filtra lista de Punere în funcțiune (vezi Fig. 2.71). Pentru aceasta 

se va apăsa butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor putea filtra după: 

 IMSP - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 
selecta instituția după care se dorește filtrarea. 

 Departament - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente de unde se 

va selecta departamentul după care se dorește filtrarea. 

 Model DM - la selectarea butonului  se va deschide lista de modele DM, de unde se va 
selecta modelul DM după care se dorește filtrarea. 

 DM - la selectarea butonului  se va deschide lista de dispozitive medicale, de unde se va 

selecta dispozitivul medical după care se dorește filtrarea. 
 Statut - la selectarea butonului  se va deschide lista cu statuturile, de unde se va selecta 

statutul după care se dorește filtrarea. 

 

Fig. 2.71 Punere în funcțiune - Filtrare 

 

Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 
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 Creare 

Pașii pentru a crea o Punere în funcțiune nouă sunt: 

Pasul 1: Crearea unei Punere în funcțiune se realizează cu ajutorul butonului . În 

fereastra care se deschide (vezi Fig. 2.72) se va selecta Departamentul, dorit din lista 

disponibilă la selectarea butonului  . 

Pasul 2: Se va selecta Persoana responsabilă, dorită din lista disponibilă la selectarea butonului 

 . 

Pasul 3: Se va selecta Statutul documentului, dorit. Va fii pus în funcțiune și creată înscrierea în 

clasificatorul Dispozitive medicale doar dacă documentul va avea statutul Finisat. 

 

Fig. 2.72 Punere în funcțiune 
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Pasul 4: În tabela DM se vor introduce informațiile despre dispozitivul medical cum ar fi: 

modelul DM, furnizorul, producătorul, etc.. Pentru a putea valida documentul trebuie 

completate toate câmpurile obligatorii, cele care apar cu puncte roșii . 

Pasul 5: În tabelul Instalare se vor introduce informații cum ar fi (vezi Fig. 2.73): 

- Data instalare 

- Instalat de către companiei 

- Dispozitivul a fost instalat conform cerințelor tehnice 

- Parametrii funcționali corespund manualului și instrucțiunii de operare  

- Au fost depistate lipsuri accesorii, consumabile 

- Manual de utilizare este prezent (indicați in ce limba) 

- Manual tehnic este prezent (indicați in ce limba) 

 

Fig. 2.73 Punere în funcțiune - Instalare 
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Pasul 6: În tabela Informații suplimentare se vor introduce informațiile suplimentare cum ar fi: 

un comentariu, o însemnare, etc. 

Pasul 7: În tabela Utilizatorii se vor introduce utilizatorii dispozitivului medical cu ajutorul 

butonului Adăugare (vezi Fig. 2.73).  

 

Fig. 2.73 Tabela Utilizatori 

Pasul 8: În tabela Comisia se va introduce comisia care va fii prezentă în momentul punerii în 

funcțiune (vezi Fig. 2.74). 

 

Fig. 2.74 Tabela Comisia 
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Pasul 9:  Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile 

se apasă butonul .  

La selectarea butonului Printare se poate vizualiza forma de tipărire a Act-ului de 

punere în exploatare sau Act-ului de instalare (vezi Fig. 2.75). 

 

Fig. 2.75 Tipărire acte 

2.2.7. Scoatere din exploatare 

O dată ce dispozitivul medical a fost pus în funcțiune acesta poate fi și scos temporar din 

funcțiune în departamentul IM din diverse motive. 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Documente>>Scoatere din 

exploatare, programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate documentele de 

scoatere din funcțiune înregistrate în sistem (vezi Fig. 2.76). 

 

Fig. 2.76 Scoatere din exploatare - Lista 
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Lista de Scoatere din exploatare conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdusă documentul în sistem  

 Număr - reprezintă numărul documentului acesta va fii generat automat de sistem  

 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară publică 
 Departament - reprezintă departamentul instituției medico-sanitară publică 

 Dispozitiv medical - reprezintă denumirea dispozitivului medical 

 Motivul scoaterii din funcțiune - reprezintă motivul scoaterii din funcțiune (conservare, 
nerentabil, nu există piese de schimb, etc..) 

 
Pentru vizualizarea unui document Scoatere din exploatare, selectați documentul din 

lista de documente și apăsați dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile 

documentului de Scoatere din exploatare selectat.  

Există posibilitatea de a filtra lista de Scoatere din exploatare (vezi Fig. 2.76). Pentru 

aceasta se va apăsa butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor putea filtra 

după: 

 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 

selecta instituția după care se dorește filtrarea. 
 Departament - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente de unde se 

va selecta departamentul după care se dorește filtrarea. 
 DM - la selectarea butonului  se va deschide lista de dispozitive medicale, de unde se va 

selecta dispozitivul medical după care se dorește filtrarea. 
 Motivul scoaterii din funcțiune - la selectarea butonului  se va deschide lista cu motivele, 

de unde se va selecta motivul după care se dorește filtrarea. 

Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

 Creare 

Pașii pentru a crea o Scoatere din exploatare nouă sunt: 

Pasul 1: Crearea unei Scoatere din exploatare se realizează cu ajutorul butonului . În 

fereastra care se deschide (vezi Fig. 2.77) se va selecta Departamentul, dorit din lista 

disponibilă la selectarea butonului  . 
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Pasul 2: Se vor selecta Dispozitivul medical, Persoana responsabilă, Motivul scoaterii din 

funcțiune, din listele disponibile la selectarea butonului .  

 

Fig. 2.77 Scoatere din exploatare 

Pasul 3: Se vor introduce membrii de comisie cu ajutorul butonului Adăugare. 

Pasul 4: Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul .  

La selectarea butonului  se poate vizualiza forma de tipărire a documentului de 

Punere în exploatare.  

2.2.8. Transfer 

Reprezintă un document cu ajutorul căruia se efectuează transferul DM între IM, 

departamente și responsabili. 
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 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Documente>>Transfer, 

programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate documentele de transfer înregistrate 

în sistem. 

Pentru vizualizarea unui document de Transfer, selectați documentul din lista de 

documente și apăsați dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile 

documentului de Transfer selectat.  

Există posibilitatea de a filtra lista de Transfer. Pentru aceasta se va apăsa butonul 

Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor putea filtra după: 

 Tip transfer - la selectarea butonului se va deschide lista cu tipurile de transfer 
(departamente, instituții, locația, personal), de unde se va selecta tipul după care se dorește 

filtrarea. 
 De la IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se 

va selecta instituția după care se dorește filtrarea. 

 De la Departament - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente de 
unde se va selecta departamentul după care se dorește filtrarea. 

 Către IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se 
va selecta instituția după care se dorește filtrarea. 

 Către Departament - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente de 
unde se va selecta departamentul după care se dorește filtrarea. 

Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

 Creare 

Pașii pentru a crea un document de Transfer nou sunt: 

Pasul 1: Crearea unui document de Transfer se realizează cu ajutorul butonului . În 

fereastra care se deschide (vezi Fig. 2.78) se va selecta Tipul transferului, dorit din lista 

disponibilă la selectarea butonului  . 
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Fig. 2.78 Transfer - Creare 

Pasul 2: Se va selecta Statut transfer din lista disponibilă la selectarea butonului .  

Pasul 3: Se va selecta modelul DM, apăsând butonul Selectare DM. Automat se vor completa 

câmpurile cu informația despre DM (vezi Fig. 2.79). 

 

Fig. 2.79 Transfer – Informație DM 

 

Pasul 4: Se vor introduce Nr. de inventar vechi și Nr. de inventar nou 
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Pasul 5:  Se va completa datele despre IMS, Departament, Locație, Persoana responsabilă, 

respectiv pentru secțiunea Transfer de la și Transfer către. La secțiunea Transfer către se va 

completa conform Tipului transferului ales. 

Pasul 6:  Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile 

se apasă butonul .  

În Transfer se pot anexa documente cu ajutorul opțiunii Documente anexate. 

 

2.2.9. Act de casare  

Reprezintă documentul cu ajutorul căruia se execută casarea dispozitivelor medicale.  

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Documente>>Act de 

casare, programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate actele de casare înregistrate 

în sistem. 

Pentru vizualizarea unui Act de casare selectați documentul din lista de documente și 

apăsați dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile Actului de casare 

selectat.  

Există posibilitatea de a filtra lista de Actelor de casare. Pentru aceasta se va apăsa 

butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor putea filtra după: 

 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 
selecta instituția după care se dorește filtrarea. 

 Departament - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente de unde se 
va selecta departamentul după care se dorește filtrarea. 
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 DM - la selectarea butonului  se va deschide lista de dispozitive medicale de unde se va 
selecta dispozitivul după care se dorește filtrarea. 

 Motivul casării - la selectarea butonului se va deschide lista cu motive de casare 
(nereparabil, termenul de exploatare depășit) de unde se va selecta motivul după care se 
dorește filtrarea. 

Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

 Creare 

Pașii pentru a crea un Act de casare nou sunt: 

Pasul 1: Crearea unui Act de casare se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra 

care se deschide (vezi Fig. 2.79) se vor selecta Departamentul, Persoana responsabilă, 

Dispozitivul Medical, Motivul casării  din listele disponibile la selectarea butonului  . 

 

Fig. 2.79 Act de casare 

Pasul 2: În secțiunea Descriere se va introduce Descrierea stării tehnice și fizice a dispozitivului 

și a accesoriilor și se va indica Cauza neutilizării dispozitivului medical. 
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Pasul 3: În secțiunea Comisia se vor introduce Membrii de comise, Funcția în comisie cu 

ajutorul butonului de Adăugare . 

 

Fig. 2.80 Act de casare - Comisia 

Pasul 4:  Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile 

se apasă butonul .  

În Act de casare se pot anexa documente cu ajutorul opțiunii Documente anexate (vezi 

Fig. 2.81). 

 

Fig. 2.81 Act de casare – Documente anexate 

 

2.2.10. Inventariere DM 

Reprezintă documentul în care se fixează rezultatul efectuării inventarierii DM: apariția 

unui nou DM, casarea, DM care lipsesc. 
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 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Documente>>Inventariere 

DM, programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate Inventarele înregistrate în 

sistem  (vezi Fig. 2.82). 

 

Fig. 2.82 Act de casare – Documente anexate 

Pentru vizualizarea unui Inventar selectați documentul din lista de Inventar și apăsați 

dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile Inventarului selectat.  

Există posibilitatea de a filtra lista de Inventar. Pentru aceasta se va apăsa butonul 

Afișare filtru pentru deschiderea filtrului  (vezi Fig. 2.82). Astfel se vor putea filtra după: 

 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 
selecta instituția după care se dorește filtrarea. 

 Departament - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente de unde se 

va selecta departamentul după care se dorește filtrarea. 

 Statut - la selectarea butonului  se va deschide lista cu statuturile, de unde se va selecta 

statutul după care se dorește filtrarea. 
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Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

 Creare 

Pașii pentru a crea un Inventar nou sunt: 

Pasul 1: Crearea unui Inventar se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra care se 

deschide (vezi Fig. 2.83) se vor selecta Departamentul, Persoana responsabilă, Statut, Tipul 

documentului din listele disponibile la selectarea butonului  . 

Pasul 2: Se selectează Regim de completare a tabelei: 

- Auto – Va apărea butonul pentru completare automată a DM  

- Manual – Va apărea butonul pentru completare manuală a DM 

 

Fig. 2.83 Inventariere DM 

Pasul 3: În dependență de regimul de completare (vezi pasul 2) avem: 
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o La selectarea butonului Completează tabela cu dispozitivele aflate la evidență 

tabela se va completa cu dispozitivele aflate la evidență.  

o La selectarea butonului Selectează din DM înregistrate tabela se va completa 

manual la selectarea butonului Adăugare DM cu dispozitivele aflate la evidență. La 

selectarea butonului DM Nou tabela se va completa la selectarea butonului 

Adăugare DM cu dispozitivele noi, care nu sunt la evidență. Se va alege una din cele 

două opțiuni. 

Pasul 4: O dată adăugate dispozitivele se vor completa câmpurile: statut DM, comentariu.  

 Statutul DM - reprezintă starea funcțională a dispozitivului (funcțional, nefuncțional) 

 Comentariu - reprezintă o scurtă însemnare, un comentariu, etc.. 

 
Pasul 5:  Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile 

se apasă butonul . 

Pasul 6:  Dacă se dorește tipărirea inventarului acest lucru se poate realiza cu ajutorul butonului 

Printare. În fereastra care se deschide se poate vizualiza forma de tipărire a inventarului (Lista 

DM supuse inventarierii, Lista fiselor individuale a DM supuse inventarierii). 

 

2.2.11. Plan de inventariere 

Cu ajutorul acestui document se realizează un plan de inventariere. 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea dispozitivelor medicale>>Documente>>Plan de 

inventariere, programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate documentele 

înregistrate în sistem. 



 

 
 

 
 

 

www.smartid.md 

www.idmag.md 
 

  

 

 
94 | P a g e  

Pentru vizualizarea unui Plan de inventariere selectați documentul din lista de 

documente și apăsați dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile Planului 

de inventariere selectat.  

Există posibilitatea de a filtra lista de Planuri de inventariere pentru vizualizarea 

acestora după: 

 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 
selecta instituția după care se dorește filtrarea. 

 Departament - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente de unde se 
va selecta departamentul după care se dorește filtrarea. 

Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

 Creare 

Pașii pentru a crea un Plan de inventariere nou sunt: 

Pasul 1: Crearea unui Plan de inventariere se realizează cu ajutorul butonului . În 

fereastra care se deschide (vezi Fig. 2.84) se vor selecta Departamentul, Persoana 

responsabilă, Data planificată a inventarierii, din listele disponibile la selectarea butonului  . 

 

Fig. 2.84 Plan de inventariere - Creare 
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Pasul 2:  Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile 

se apasă butonul . 

Cu ajutorul butonului  se poate crea documentul de Inventariere 

DM pe baza planului de inventariere. 
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3. GESTIONAREA CONSUMABILELOR,ACCESORILOR ŞI PIESELOR DE 

SCHIMB 

Gestionarea consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb. Furnizează totalitatea 

funcționalităților necesare gestiunii și evidenței evenimentelor de business aferente ciclului de 

viață al consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb ale dispozitivelor medicale. Acest 

modul funcțional va livra următoarele categorii de funcționalități: 

■ evidența stoc consumabile, accesoriilor și pieselor de schimb; 

■ date referitoare la cantitate, preț, atenționare cantitate minimă, expirare termen de 
valabilitate; 

■ planificarea consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb anual (per model de 
dispozitiv); 

■ repartizarea consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb conform planificării și 
cerințelor actuale, suprapunerea; 

■ casare, decrementarea stocului. 

Modulul Gestionarea consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb este format din: 

■ Clasificatoare 

■ Documente 

 

3.1. Clasificatoare 

Bioinginerul va putea crea clasificatoarele: Lista obiectelor, Obiecte (cons.,p.s., acc.) 

atribuite modelelor DM, Unități de măsură, și va completa informația detaliată despre acestea. 

3.1.1. Lista obiectelor 
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Clasificatorul Lista obiectelor reprezintă clasificatorul consumabilelor, pieselor de 

schimb, accesoriilor. 

 

Fig. 3.1 Consumabile, piese de schimb, accesorii 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb, 

>>Clasificatoare>>Lista obiectelor (vezi Fig. 3.1), programul va deschide o fereastră conținând 

lista cu toate consumabilele, accesoriile, piesele de schimb  înregistrate în sistem (vezi Fig. 3.2).  

 

Fig. 3.2 Consumabile, piese de schimb, accesorii - Lista 
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Lista obiectelor conține următoarele informații: 

 Cod - reprezintă codul modelului, acesta se va completa automat de sistem  

 Denumire - reprezintă denumirea consumabilului /piesei de schimb/ accesoriului 

 Nr. partidei - reprezintă part numberul consumabilului /piesei de schimb/accesoriului  
 Tip - reprezintă tipul (consumabil, accesoriu, piesă de schimb)  

 Preț estimativ - reprezintă prețul estimativ 

 Termen de valabilitate (luni) - reprezintă termenul de valabilitate exprimat în luni  
 Stoc minim recomandat - reprezintă stocul minim recomandat 

 Stoc curent - reprezintă stocul curent al obiectului 
 Producător – reprezintă producătorul obiectului 

 
Pentru vizualizarea unui consumabil/piesă de schimb/accesoriu se va selecta din listă și 

se apăsă dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile consumabilului /piesei 

de schimb/accesoriului selectat.  

Există posibilitatea de a filtra lista de Lista obiectelor. Pentru aceasta se va apăsa 

butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului  (vezi Fig. 3.2). Astfel se vor putea filtra după: 

 Tip - la selectarea butonului  se va deschide lista tipurilor obiectelor, de unde se va selecta 

tipul după care se dorește filtrarea. 
 Denumire - la câmpul Filtru se specifică denumirea obiectului după care se dorește filtrarea 

și se apasă tasta ENTER  
 Part number - se specifică part numberul după care se dorește filtrarea și se apasă tasta 

ENTER  
 

Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

 Creare  

Bioinginerul poate crea un consumabil/accesoriu/piesă de schimb cu ajutorul butonului 

 (vezi Fig. 3.2).  

În fereastra care se deschide se vor completa următoarele informații: 
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 Tipul obiectului - la selectarea butonului  se va deschide lista cu tipurile predefinite: 
consumabil, piesă de schimb, accesoriu.  

 Denumirea - reprezintă denumirea consumabilului /piesei de schimb/accesoriului  

 Nr. partidei - reprezintă part numberul consumabilului /piesei de schimb/accesoriului  

 Producător – reprezintă producătorul obiectului 

 Unitatea de măsură – reprezintă unitatea de măsură a obiectului 

 Stoc minim recomandat - reprezintă stocul minim pentru obiect 

 Termen de valabilitate (luni) - reprezintă termenul de valabilitate exprimat în luni  

 Preț estimativ - reprezintă prețul estimativ al consumabilului /piesei de schimb/accesoriului 

 Comentariu la obiect - reprezintă caracteristica consumabilului /piesei de 

schimb/accesoriului 

 Modele al DM aferente  obiectului – în această secțiune se vor adăuga modelele DM 

aferente obiectului, cu ajutorul butonului Adăugare model DM. Totodată se poate șterge 

din aceasta listă cu ajutorul butonului Eliminare model DM. Setarea legăturii dintre obiecte 

și model DM mai poate fi efectuată din clasificatorul Modele DM (vezi  Fig. 2.22 Modele DM 

- Consumabile, piese de schimb, accesorii) 

 Contracte de achiziție a obiectului – reprezintă lista contractelor de achiziție pentru obiect 

(vezi Fig. 3.3). 
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Fig. 3.3 Consumabile, piese de schimb, accesorii – Lista contracte de achiziție 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul .  

 

3.1.2. Obiecte (cons., p.s., acc.) atribuite modelelor DM 

Clasificatorul Obiecte (cons., p.s., acc.) atribuite modelelor DM reprezintă clasificatorul 

care indică legătura între clasificatorul Modele DM și clasificatorul Consumabile, Piese de 

schimb, Accesorii. 

 Vizualizare 
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Fig. 3.4 Obiecte atribuite modelelor DM 

La selectarea opțiunii Gestionarea consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb, 

>>Clasificatoare>>Obiecte (cons., p.s., acc.) atribuite modelelor DM, (vezi Fig. 3.4), programul 

va deschide o fereastră conținând lista cu toate modelele consumabilelor, accesoriilor, pieselor 

de schimb înregistrate în sistem și atribuite modelelor dispozitivelor medicale (vezi Fig. 3.5).  

 

Fig. 3.5 Lista Obiecte (cons., p.s., acc.) atribuite modelelor DM  

Lista Obiecte (cons., p.s., acc.) atribuite modelelor DM conține următoarele informații: 
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 Model DM - reprezintă modelul dispozitivului medical 

 P.s./Cons/Acc - reprezintă piesa de schimb/consumabilul/accesoriul  

 Cantitate anuală planificată - reprezintă cantitatea anuală planificată  

Există posibilitatea de a filtra lista de Lista Obiecte (cons., p.s., acc.) atribuite modelelor 

DM. Pentru aceasta se va apăsa butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului  (vezi Fig. 

3.5). Astfel se vor putea filtra după: 

 Tip - la selectarea butonului  se va deschide lista tipurilor obiectelor, de unde se va selecta 
tipul după care se dorește filtrarea. 

 Model - la selectarea butonului  se va deschide lista modelelor după care se dorește 
filtrarea și se apasă tasta ENTER  

 P.s./Cons/Acc - la selectarea butonului  se va deschide lista piese de 
schimb/consumabilul/accesoriul 

 

Pentru redactarea apăsați dublu click pe el (vezi Fig. 3.6).  

 

Fig. 3.6 Indicarea legăturii dintre Model DM și Consumabile, Piese de schimb, Accesoriu  

În fereastra care se deschide se vor vizualiza următoarele informații: 

 Model DM - modelul dispozitivului medical 

 P.s./Cons/Acc - piese de schimb, consumabile, accesorii 

 Cantitate anuală planificată - reprezintă cantitatea anuală planificată  
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Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul .  

 

3.1.3. Unități de măsură 

Clasificatorul Unități de măsură reprezintă clasificatorul unităților de măsură pentru 

obiecte. 

 Vizualizare 

 

Fig. 3.7 Unități de măsură 

La selectarea opțiunii Gestionarea consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb, 

>>Clasificatoare>>Unități de măsură, (vezi Fig. 3.7), programul va deschide o fereastră 

conținând lista cu toate unitățile de măsură înregistrate în (vezi Fig. 3.8).  
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Fig. 3.8 Lista unităților de măsură  

Lista Unități de măsură conține următoarele informații: 

 Denumire - reprezintă denumirea unității de măsură 

 Cod -  reprezintă codul de înregistrare în sistem 

 

Pentru redactarea apăsați dublu click pe el (vezi Fig. 3.9).  

 

Fig. 3.9 Indicarea legăturii dintre Model DM și Consumabile, Piese de schimb, Accesoriu  

În fereastra care se deschide se vor vizualiza următoarele informații: 

 Denumire - reprezintă denumirea unității de măsură 

 Cod -  reprezintă codul de înregistrare în sistem, acesta se va fi genera automat.  
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Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se apasă 

butonul . 

3.2. Documente 

3.2.1. Planul anual pentru necesarul de obiecte (acc., p.s., cons.)  

Planul anual pentru necesarul de obiecte reprezintă un formular inițial unde sunt 

completate datele privind solicitarea instituției medico-sanitară de noi dispozitive medicale. 

 

Fig. 3.10 Plan anual pentru necesarul de obiecte 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb, 

>>Documente>>Plan anual pentru necesarul de obiecte (vezi Fig. 3.10) programul va deschide 

o fereastră conținând lista cu toate documentele înregistrate în sistem. 

Pentru vizualizarea unui Planul anual pentru necesarul de obiecte selectați documentul 

din lista de documente și apăsați dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține 

detaliile Planul anual pentru necesarul de obiecte selectat.  
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Fig. 3.11 Plan anual pentru necesarul de obiecte – Lista/Filtrare 

Lista cu Plan anual pentru necesarul de obiecte conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdus documentul în sistem  

 Număr - reprezintă numărul documentului 

 Anul pentru care se planifică - reprezintă anul pentru care se planifică accesoriile, piesele 

de schimb, consumabilele 
 

Există posibilitatea de a filtra lista de Plan anual pentru necesarul de obiecte. Pentru 

aceasta se va apăsa butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului  (vezi Fig. 3.11). Astfel se 

vor putea filtra după: 

 Autor - la câmpul Filtru se specifică autorul după care se dorește filtrarea și se apasă tasta 
ENTER  

 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista IMS, de unde se va selecta tipul după 
care se dorește filtrarea 

 Anul – se specifică anul pentru planul anula după care se dorește filtrarea. 
 

 Creare 

Pașii pentru a crea un Plan anual pentru necesarul de obiecte  nou sunt: 

Pasul 1: Crearea unui Plan anual pentru necesarul de obiecte se realizează cu ajutorul 

butonului . În fereastra care se deschide (vezi Fig. 3.12) se va selecta Anul pentru care 
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se planifică, cu ajutorul butonului . Numărul și Data se vor completa automat de sistem la 

validarea documentului. 

 

Fig. 3.12 Plan anual pentru necesarul de obiecte - Creare 

Pasul 2: Se va selecta butonul Completarea planului anual pentru a completa planul pe an. 

Pasul 3: Se completează cantitatea aprobată 

Pasul 4: Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

Pasul 5:  Dacă se dorește exportarea sau tipărirea planului acest lucru se poate realiza cu 

ajutorul butonului Afișarea documentului pentru export si printare. În fereastra care se 

deschide se va alege câmpurile necesare afișării și se va confirma prin apăsarea butonului OK 

(vezi Fig. 3.13). 
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Fig. 3.13 Export/Printare plan 

După confirmare se va deschide lista pentru export sau pentru printare. Pentru a tipări planul 

se va apăsa pe butonul (vezi Fig. 3.14). 

 

Fig. 3.14 Tipărire lista 
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3.2.2. Comandă către furnizor 

Documentul este utilizat pentru înregistrarea cererii către furnizorul echipamentelor 

medicale. 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb, 

>>Documente>>Comandă către furnizor programul va deschide o fereastră conținând lista cu 

toate documentele  înregistrate în sistem. 

Pentru vizualizarea unei Comenzi către furnizor selectați documentul din lista de 

documente și apăsați dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile Comenzii 

către furnizor selectată.  

Lista cu Comenzi către furnizor, conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdus documentul în sistem  
 Număr - reprezintă numărul documentului 

 Furnizor - reprezintă furnizorul 
 Contract 

 Autor 

 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară publică 
 Comentariu 
 

Există posibilitatea de a filtra lista de Comenzi către furnizor. Pentru aceasta se va apăsa 

butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor putea filtra după: 

 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 
selecta instituția după care se dorește filtrarea. 

 Furnizor - la selectarea butonului  se va deschide lista de furnizori, de unde se va selecta 
furnizorul după care se dorește filtrarea 

 Contract - la selectarea butonului  se va deschide lista de contracte, de unde se va selecta 

contractul după care se dorește filtrarea 
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 Autor - la selectarea butonului  se va deschide lista utilizatori, de unde se va selecta 
autorul după care se dorește filtrarea 

 
 Creare 

Pașii pentru a crea o Comandă către furnizor nouă sunt: 

Pasul 1: Crearea unei Comenzi către furnizor se realizează cu ajutorul butonului . În 

fereastra care se deschide la selectarea butonului se va deschide lista cu Furnizorii înregistrați 

în sistem, de unde se va selecta furnizorul dorit (vezi Fig. 3.15). 

 

Fig. 3.15 Comandă către furnizor - Creare 

Pasul 2: Cu ajutorul butonului Adăugare se vor adăuga consumabilele, accesoriile, piesele de 

schimb. 

Pasul 3: Se vor completa Cantitatea și Pretul de achiziție. Câmpul Suma se va calcula și 

completa automat de sistem la introducerea prețului și a cantității. 
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Pasul 4: Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

 

3.2.3. Factura furnizor 

Înregistrează operațiunea de intrare a consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb.  

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb, 

>>Documente>>Factură furnizor programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate 

documentele  înregistrate în sistem. 

Pentru vizualizarea unei Facturi furnizor selectați documentul din lista de documente și 

apăsați dublu click pe ea. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile Facturii furnizor 

selectată.  

Lista cu Facturi furnizor, conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdus documentul în sistem  

 Număr - reprezintă numărul documentului, acesta va fii generat automat de sistem  
 Furnizor - reprezintă furnizorul 

 Contract 

 Factură fiscală - reprezintă numărul facturii 
 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară publică 

 Departament   reprezintă departamentul IMS 

 Autor 

 
Există posibilitatea de a filtra lista de Facturi furnizor. Pentru aceasta se va apăsa butonul 

Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor putea filtra după: 
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 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 
selecta instituția după care se dorește filtrarea. 

 Departament - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente, de unde se 
va selecta departamentul după care se dorește filtrarea. 

 Furnizor - la selectarea butonului  se va deschide lista de furnizori, de unde se va selecta 
furnizorul după care se dorește filtrarea 

 Contract - la selectarea butonului  se va deschide lista de contracte, de unde se va selecta 

contractul după care se dorește filtrarea 
 Autor - la selectarea butonului  se va deschide lista utilizatori, de unde se va selecta 

autorul după care se dorește filtrarea 
 
 Creare 

Pașii pentru a crea o Factură furnizor nouă sunt: 

Pasul 1: Crearea unei Facturi furnizor se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra 

care se deschide, se vor completa următoarele informații (vezi Fig. 3.16).: 

 Comanda către - la selectarea butonului  se va deschide lista de comenzi, de unde se va 
selecta comanda după care se dorește realizarea facturii furnizor. 

 Tip - la selectarea butonului  se va deschide lista tipurilor de facturi de unde se va selecta 
tipul dorit. 

 Factura fiscală - se va introduce de la tastatură numărul facturii fiscale  

 Furnizorul - la selectarea butonului  se va deschide lista de furnizori de unde se va selecta 
furnizorul dorit 

 Contractul - la selectarea butonului se va deschide lista cu contracte, de unde se va 
selecta contractul. 

 Departamentul - la selectarea butonului se va deschide lista cu departamentele 
înregistrate în sistem, de unde se va selecta departamentul dorit. 
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Fig. 3.16 Factura furnizor - Creare 

Pasul 2: Tabela cu consumabile, accesorii, piese de schimb se va completa automat dacă factura 

va fii creată pe baza unei comenzi furnizor, altfel acestea pot fii adăugate cu ajutorul butonului 

Adăugare. 

Pasul 3: Dacă factura nu va fii creată pe baza unei comenzi se vor completa Termenul de 

valabilitate, Cantitatea și Prețul. Câmpul Suma se va calcula și completa automat de sistem la 

introducerea prețului și a cantității. 

Pasul 4: Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 
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3.2.4. Instalare la dispozitiv 

Odată ce consumabilele, accesoriile, piesele de schimb au fost achiziționate, acestea pot 

fi repartizate conform cerințelor. Pentru acest lucru bioinginerul poate crea un document de 

instalare la dispozitiv. 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb, 

>>Documente>>Instalare la dispozitiv programul va deschide o fereastră conținând lista cu 

toate documentele  înregistrate în sistem. 

Pentru vizualizarea unui document, selectați documentul din listă și apăsați dublu click 

pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile documentului Instalare la dispozitiv 

selectat.  

Lista cu documente Setare la dispozitiv, conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdus documentul în sistem 
 Număr - reprezintă numărul documentului, acesta va fii generat automat de sistem  

 Data de instalare – reprezintă data instalării 
 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară publică 

 Departament destinație - reprezintă departamentul destinație 
 Dispozitiv medical - reprezintă denumirea dispozitivului medical 

 Autor – reprezintă utilizatorul care a creat documentul 

 Comentariu 
 

Există posibilitatea de a filtra lista de Instalari la dispozitiv. Pentru aceasta se va apăsa 

butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor putea filtra după: 

 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 

selecta instituția după care se dorește filtrarea. 
 Departament - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente, de unde se 

va selecta departamentul după care se dorește filtrarea. 
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 Dispozitiv medical - la selectarea butonului  se va deschide lista de DM, de unde se va 
selecta dispozitivul după care se dorește filtrarea 

 Autor - la selectarea butonului  se va deschide lista utilizatori, de unde se va selecta 
autorul după care se dorește filtrarea 

 
 Creare 

Pașii pentru a crea un document Instalare la dispozitiv nou sunt: 

Pasul 1: Crearea se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide (vezi 

Fig. 3.17) se vor completa următoarele informații: 

 Departament destinație - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente 

înregistrate în sistem, de unde se va selecta departamentul dorit. 

 Dispozitivul medical - la selectarea butonului se va deschide lista de dispozitive 
înregistrate în sistem de unde se va selecta dispozitivul dorit. 

 Numărul și Data se vor completa automat de sistem la validarea documentului.  

 Data de instalare se va completa de către utilizator. 

 

Fig. 3.17 Instalare la dispozitiv - Creare 

Pasul 2: Cu ajutorul butonului Adăugare se vor adăuga consumabilele, accesoriile, piesele de 

schimb. 
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Pasul 3: Se va completa Cantitatea alocată departamentului. 

Pasul 4: Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

 

3.2.5. Transfer 

O dată achiziționate consumabilele, accesoriile, piesele de schimb acestea pot fii 

transferate între departamente. Pentru acest lucru bioinginerul poate crea un document de 

transfer. 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb, 

>>Documente>>Transfer programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate 

documentele  înregistrate în sistem. 

Pentru vizualizarea unui document, selectați documentul din listă și apăsați dublu click 

pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile documentului de Transfer selectat.  

Lista cu documentele de Transfer, conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdus documentul în sistem 

 Număr - reprezintă numărul documentului, acesta va fii generat automat de sistem  
 Departament sursă - reprezintă departamentul sursă 

 Departament destinație - reprezintă departamentul destinație 
 

Există posibilitatea de a filtra lista de Transfer. Pentru aceasta se va apăsa butonul Afișare 

filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor putea filtra după: 
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 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 
selecta instituția după care se dorește filtrarea. 

 De la depart  - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente, de unde se 
va selecta departamentul după care se dorește filtrarea. 

 Către depart  - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente, de unde se 
va selecta departamentul după care se dorește filtrarea. 

 Autor - la selectarea butonului  se va deschide lista utilizatori, de unde se va selecta 

autorul după care se dorește filtrarea. 
 

 
 Creare 

Pașii pentru a crea un document de Transfer nou sunt: 

Pasul 1: Crearea se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide (vezi 

Fig. 3.18) se vor completa următoarele informații: 

 Departament sursă - la selectarea butonului se va deschide lista de departamente 
înregistrate în sistem, de unde se va selecta departamentul dorit. 

 Departament destinație - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente 
înregistrate în sistem, de unde se va selecta departamentul dorit. 

 Număr și Data se vor completa automat de sistem la validarea documentului.  

 

Fig. 3.18 Transfer - Creare 
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Pasul 2: Cu ajutorul butonului Adăugare se vor adăuga consumabilele, accesoriile, piesele de 

schimb. 

Pasul 3: Se va completa Cantitatea alocată departamentului. 

Pasul 4: Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

 

3.2.6. Act de casare 

Reprezintă documentul cu ajutorul căruia se execută casarea consumabilele, accesoriile, 

piesele de schimb. Pentru acest lucru bioinginerul poate crea un document de Act de casare.  

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb, 

>>Documente>>Act de casare programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate 

documentele  înregistrate în sistem. 

Pentru vizualizarea unui document, selectați documentul din listă și apăsați dublu click 

pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile documentului selectat.  

Lista cu documentele Act de casare, conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdus documentul în sistem 

 Număr - reprezintă numărul documentului, acesta va fii generat automat de sistem  

 Departament - reprezintă departamentul 
 Dispozitiv medical - reprezintă dispozitivul medical 

 
Există posibilitatea de a filtra lista de Act de casare. Pentru aceasta se va apăsa butonul 

Afișare filtru pentru deschiderea filtrului. Astfel se vor putea filtra după: 
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 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 
selecta instituția după care se dorește filtrarea. 

 Departament  - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente, de unde se 
va selecta departamentul după care se dorește filtrarea. 

 Dispozitiv medical - la selectarea butonului  se va deschide lista dispozitive medicale, de 
unde se va selecta DM după care se dorește filtrarea. 

 Autor - la selectarea butonului  se va deschide lista utilizatori, de unde se va selecta 

autorul după care se dorește filtrarea 
 

 Creare 

Pașii pentru a crea un document Act de casare nou sunt: 

Pasul 1: Crearea se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide (vezi 

Fig. 3.19) se vor completa următoarele informații: 

 Numărul și Data se vor completa automat de sistem la validarea documentului.  

 Departament  - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente înregistrate 
în sistem, de unde se va selecta departamentul dorit. 

 Doc. Setare la dispozitiv - la selectarea butonului se va deschide lista de documente 
Setare la dispozitiv  înregistrate în sistem, de unde se va selecta documentul dorit.  

 Dispozitiv medical - la selectarea butonului  se va deschide lista de dispozitive medicale 
înregistrate în sistem, de unde se va selecta dispozitivul dorit. 

 



 

 
 

 
 

 

www.smartid.md 

www.idmag.md 
 

  

 

 
120 | P a g e  

 

Fig. 3.19 Act de casare - Creare 

Pasul 2: Cu ajutorul butonului Adăugare se vor adăuga consumabilele, accesoriile, piesele de 

schimb. Apoi se va completa Cantitatea dorită. 

Pasul 3: În tabela Comisie se va selecta comisia. 

Pasul 4: Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

www.smartid.md 

www.idmag.md 
 

  

 

 
121 | P a g e  

3.2.7. Inventarierea accesoriilor, pieselor de schimb, consumabilelor 

Reprezintă documentul cu ajutorul căruia se execută inventarierea consumabilele, 

accesoriile, piesele de schimb. Pentru acest lucru bioinginerul poate crea un document de 

inventariere. 

 

Fig. 3.20 Inventarierea accesoriilor, pieselor de schimb, consumabilelor - Lista 

 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Gestionarea consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb, 

>>Documente>>Inventarierea accesoriilor, pieselor de schimb, consumabilelor programul va 

deschide o fereastră conținând lista cu toate documentele  înregistrate în sistem (vezi Fig. 3.20). 

Există posibilitatea de a filtra lista de Inventar. Pentru aceasta se va apăsa butonul Afișare 

filtru pentru deschiderea filtrului (vezi Fig. 3.20). Astfel se vor putea filtra după: 

 IMS - la selectarea butonului  se va deschide lista de instituții medicale, de unde se va 

selecta instituția după care se dorește filtrarea. 
 Departament  - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente, de unde se 

va selecta departamentul după care se dorește filtrarea. 
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Pentru vizualizarea unui document, selectați documentul din listă și apăsați dublu click 

pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile documentului selectat (vezi Fig. 3.18).  

Lista cu documentele de Inventar, conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdus documentul în sistem  
 Număr - reprezintă numărul documentului, acesta va fii generat automat de sistem  

 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară publică 
 Departament - reprezintă departamentul 

 
 Creare 

Pașii pentru a crea un document de Inventar nou sunt: 

Pasul 1: Crearea se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide (vezi 

Fig. 3.21) se va selecta butonul  pentru completarea 

tabelei cu P.s/Cons/Acc aflate în evidență. Numărul și Data se vor completa automat de sistem 

la validarea documentului.  
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Fig. 3.21 Inventarierea accesoriilor, pieselor de schimb, consumabilelor - Creare 

Pasul 2: Dacă se dorește tipărirea inventarului acest lucru se poate realiza cu ajutorul butonului 

. În fereastra care se deschide se poate vizualiza forma de printare a inventarului  (vezi Fig. 

3.22). 

Pasul 3: Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 
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Fig. 3.22 Inventar - Printare 
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4. INSPECŢIA ŞI MENTENANŢA PERIODICĂ 

Furnizează totalitatea funcționalităților necesare gestiunii și evidenței evenimentelor de 

business aferente asigurării funcționalității în bune condiții a dispozitivelor medicale pe 

perioada exploatării. Acest meniu funcțional va livra următoarele categorii de funcționalități: 

■ Setarea inspecției și mentenanței periodice; 

■ repartizare sarcini: locale, externe; 

■ înregistrarea, raportarea timpului lucrărilor efectuate; 

■ registrul inspecțiilor, mentenanței 

■ sortarea după categorii, dispozitive, secții, persoane responsabile; 

■ calendar vizualizare sarcini de lucru; 

■ înștiințarea zilnica, pe prima pagina a lucrărilor necesare de îndeplinit.  

Modulul Inspecţia și mentenanța periodică este format din: 

■ Clasificatoare 

■ Unelte 

■ Rapoarte 
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4.1. Clasificatoare 

Bioinginerul va putea crea clasificatoarele ce țin de lucrările de întreținere și 

mentenanță și va completa informația detaliată despre acestea. 

4.1.1. Lucrările de întreținere și reparație 

Clasificatorul Lucrările de întreținere și reparație conține lucrările de întreținere și 

reparație posibile ale tuturor dispozitivelor medicale, consumabilelor, accesoriilor, pieselor de 

schimb. 

 

Fig. 4.1 Lucrări de întreținere si reparație – Lista/Filtrare 

 

 Vizualizare 
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La selectarea opțiunii Inspecția și mentenanța periodică>>Clasificatoare>>Lucrările de 

întreținere și reparație programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate lucrările de 

întreținere și reparație înregistrate în sistem. 

Există posibilitatea de a filtra lista de Lucrările de întreținere și reparație. Pentru aceasta se 

va apăsa butonul Afișare filtru pentru deschiderea filtrului (vezi Fig. 4.1). Astfel se vor putea 

filtra după: 

 Tip - la selectarea butonului  se va deschide tipurile, de unde se va selecta tipul după care 

se dorește filtrarea 
 Denumire - la câmpul Filtru se specifică denumirea după care se dorește filtrarea listei și se 

apasă tasta ENTER  
Pentru vizualizarea unui lucrări selectați lucrarea din listă și apăsați dublu click pe ea. Se 

va deschide o fereastră ce conține detaliile lucrării selectată.  

Lista cu Lucrările de întreținere, conține următoarele informații: 

 Denumirea - reprezintă denumirea lucrării de întreținere 

 Tip - reprezintă tipul lucrării de întreținere: reparație, mentenanță 

 Cod- reprezintă codul de înregistrare, acesta va fii generat automat de sistem  

 Periodicitate – reprezintă opțiunea care indica daca lucrarea este periodică. 

 
 Creare 

Bioinginerul poate crea o Lucrare de întreținere și reparație nouă cu ajutorul butonului 

 (vezi Fig. 4.1). În fereastra care se deschide se va completa Denumirea și Tipul lucrării 

de întreținere (vezi Fig. 4.2). 
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Fig. 4.2 Lucrările de întreținere - Creare 

După care se vor adăuga modelele DM pentru care este atribuită lucrarea, cu ajutorul 

butonului Adăugare model DM. 

Pentru ștergerea modelului Dm din listă se va utiliza butonul Eliminare model DM. 

O dată ce au fost introduse toate datele pentru a valida și înregistra în sistem 

informațiile se apasă butonul .  
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4.1.2. Setări periodicitate 

Clasificatorul Setări periodicitate conține periodicităților posibile pentru întreținerea 

dispozitivelor medicale, consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb . 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Inspecția și mentenanța periodică>>Clasificatoare>>Setări 

periodicitate programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate periodicitățile  

înregistrate în sistem. 

 
Fig. 4.3 Setări periodicitate - Lista 

Pentru vizualizarea unei periodicități selectați periodicitatea din listă și apăsați dublu 

click pe ea. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile periodicității selectată.  

Lista cu Setări periodicitate, conține următoarele informații: 

 Denumirea - reprezintă denumirea periodicității de întreținere 

 Cod - reprezintă codul de înregistrare în sistem, acesta va fii generat automat 
 

 Creare 

Bioinginerul poate crea o periodicitate nouă cu ajutorul butonului  (vezi Fig. 4.3). 
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Fig. 4.4 Setări periodicitate - Creare 

 În fereastra care se deschide se vor completa următoarele informații: 

 Denumire - reprezintă denumirea periodicității, aceasta se generează automat de sistem  
 Repetări pentru perioada selectată - reprezintă numărul de câte ori se va repeta pe 

perioada selectată 

 Repetare peste fiecare - reprezintă perioada exprimată în zile pentru repetare  
 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul .  

 

4.1.3. Setările lucrărilor periodice pentru DM 

Clasificatorul Setările lucrărilor periodice pentru DM conține setările lucrărilor periodice 

ale modelelor dispozitivelor medicale. 
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Fig. 4.5 Setări lucrărilor periodice DM - Lista 

 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Inspecția și mentenanța periodică>>Clasificatoare>> Setările 

lucrărilor periodice pentru DM programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate 

setările lucrărilor pentru DM înregistrate în sistem (vezi Fig. 4.5). 

Pentru vizualizarea unei setări de lucru, selectați obiectul din listă și apăsați dublu click 

pe ea. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile setări lucrare selectată.  

Lista cu Setările lucrărilor periodice pentru DM, conține următoarele informații: 

 Descrierea activității - reprezintă descrierea lucrării 

 Periodicitate efectuării lucrării - reprezintă periodicitatea 

 Data cu care începe calculul – reprezintă data începerii lucrării 
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 Cod - reprezintă codul de înregistrare, acesta va fii generat automat de sistem  
 
 Creare 

Bioinginerul poate crea cu ajutorul butonului (vezi Fig. 4.5) o setare de 

mentenanță pentru modelul DM. 

 

Fig. 4.6 Setări lucrări DM - Creare 

 În fereastra care se deschide se va completa următoarele informații: 

 Dispozitivul medical - reprezintă denumirea dispozitivului medical. La selectarea butonului 
 se va deschide lista cu dispozitivele medicale înregistrate în sistem, de unde se va selecta 

dispozitivul dorit 

 Descrierea activității - reprezintă descrierea setării 

 Periodicitatea efectuării lucrării - reprezintă periodicitatea. La selectarea butonului  se va 
deschide lista cu periodicitățile  înregistrate în sistem, de unde se va selecta periodicitatea 
dorită 

 Data cu care începe calculul lucrărilor – reprezintă data cu care vor începe calculul 
lucrărilor 

 
Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul .  
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4.1.4. Setări lucrărilor periodice pentru modele DM 

Clasificatorul Setări lucrărilor periodice pentru modele DM conține setările de 

mentenanță ale modelelor dispozitivelor medicale. 

 

Fig. 4.7 Setări lucrărilor periodice pentru modele DM - Creare 

 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Inspecția și mentenanța periodică>>Clasificatoare>>Setări 

lucrărilor periodice pentru modele DM programul va deschide o fereastră conținând lista cu 

toate setările lucrărilor periodice pentru modele DM înregistrate în sistem (vezi Fig. 4.7). 

Pentru vizualizarea unei setări selectați setarea din listă și apăsați dublu click pe ea. Se 

va deschide o fereastră ce conține detaliile setări lucrărilor periodice.  

Lista cu Setări lucrărilor periodice pentru modele DM, conține următoarele informații: 
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 Descrierea activității - reprezintă descrierea lucrării 

 Periodicitate - reprezintă periodicitatea 

 Cod – reprezintă codul setării 
 
 Creare 

Bioinginerul poate crea o Setare lucrărilor periodice pentru modele DM, nouă cu 

ajutorul butonului  (vezi Fig. 4.7). 

 

Fig. 4.8 Setare lucrărilor periodice pentru modele DM - Creare 

În fereastra care se deschide se va completa următoarele informații (vezi Fig. 4.8): 

 Model DM - reprezintă denumirea modelului DM. La selectarea butonului  se va deschide 

lista cu modelele  înregistrate în sistem, de unde se va selecta modelul dorit 

 Descrierea activității - reprezintă descrierea setării. La selectarea butonului  se va 

deschide lista cu activitățile  înregistrate în sistem, de unde se va selecta activitatea dorită 

 Periodicitate - reprezintă periodicitatea. La selectarea butonului  se va deschide lista cu 

setări periodicitate  înregistrate în sistem, de unde se va selecta periodicitatea dorită . 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul .  

Pentru completarea acestui clasificator mai poate fii folosită și opțiunea Inspecția și 

mentenanța periodică>>Unelte>>Atribuirea setărilor de mentenanță pentru DM (vezi Fig. ). 
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4.2. Unelte 

4.2.1. Stabilirea DM după bioingineri 

 

Fig. 4.9 Stabilire DM după bioingineri 

La selectarea opțiunii Inspecția și mentenanța periodică>>Unelte>>Stabilire DM după 

bioingineri programul va deschide o fereastră unde se pot aloca dispozitivele medicale în 

funcție de bioingineri (vezi Fig. 4.9). 

Pasul 1: Se alege bioinginerul care va deservi dispozitivele medicale din lista “Atribuite”. La 

selectarea butonului  se va deschide lista de angajați înregistrați în sistem, de unde se va 

selecta angajatul dorit (bioinginerul). 

Pasul 2: Se vor atribui bioinginerului selectat dispozitivele cu ajutorul butonului  din 

tabela din partea dreaptă (vezi Fig. 4.9). 
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Pasul 3: O dată selectate dispozitivele alocate bioinginerului, acestea se vor muta în tabela din 

partea stângă. Dispozitivele pot fii eliminate cu ajutorul butonului . 

 

4.2.2. Atribuirea setărilor de mentenanță pentru DM 

La selectarea opțiunii Inspecția și mentenanța periodică>>Unelte>>Atribuirea setărilor 

de mentenanță pentru DM (vezi Fig. 4.10) programul va deschide o fereastră unde se pot 

atribui setările de mentenanță pentru dispozitivele medicale în baza celor indicate pentru 

modelele lor. La baza creării sarcinilor și notificărilor pentru mentenanță se iau setările indicate 

pentru dispozitivele medicale, setările indicate pentru modelele dispozitivelor medicale sunt 

doar informative. 

 

Fig. 4.10 Atribuirea setărilor de mentenanță pentru DM 

Pasul 1: În tabela Selectare model DM, se va alege  modelul dispozitivului medical dorit. 

Pasul 2: În tabela Marcarea lucrărilor, se vor marca lucrările pentru modelul dispozitivului 

medical dorit. Cu ajutorul butonului  se pot selecta toate lucrările din tabel iar selectarea 

lucrărilor individual se face cu dublu click pe lucrare dorită în coloana de marcare .  
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Pasul 3: În tabela Selectare DM, se va selecta dispozitivul medical dorit cu dublu click pe lucrare 

dorită în coloana de marcare . 

Pasul 4: Se apasă butonul  pentru atribuirea listei lucrărilor la 

dispozitivele medicale selectate. 

 

4.2.3. Calendar cu sarcini 

La selectarea opțiunii Inspecția și mentenanța periodică>>Unelte>>Calendar cu sarcini 

(vezi Fig. 4.11) programul va deschide o fereastră unde se pot vizualiza și atribui sarcinile. 

 

Fig. 4.11 Calendar cu sarcini 

Cu ajutorul butoanelor se pot vizualiza sarcinile pe zi, 

săptămână, lună. 

Adăugarea unei sarcini se realizează cu ajutorul butonului . O dată selectat acest 

buton se va deschide o fereastră (vezi Fig. 4.12) în care se vor completa următoarele informații:  
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Fig. 4.12 Sarcini - Creare 

 Tip sarcină - reprezintă tipul de sarcină. La selectarea butonului  se va deschide o listă cu 
toate tipurile de sarcini înregistrate în sistem de unde se va selecta sarcina dorită (ex: 
reparație, mentenanță periodică, verificare periodică). 

 Descriere scurtă a sarcinii  - reprezintă o scurtă descriere a sarcinii 

 Dispozitiv medical - reprezintă denumirea dispozitivului medical. La selectarea butonului  
se va deschide lista cu dispozitivele medicale înregistrate în sistem, de unde se va selecta 
dispozitivul dorit 

 Departamentul - reprezintă departamentul, acest câmp se va completa automat la 
selectarea dispozitivului medical. 

 Raportat de către - reprezintă persoana care a raportat  

Tabela Garanția și mentenanța externă:  

 Contract de mentenanță- reprezintă contractul  de mentenanța 

 Contr. de mentenanță/Expiră la - reprezintă data de expirare a contractului de mentenanță 
 Contract de achiziție și garanție - reprezintă garanția/contractul 

 Expiră la - reprezintă la care expiră garanția 
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Tabela Descrierea sarcinii -  reprezintă o scurtă însemnare, un text, etc.. 

Tabela Defecțiuni – reprezintă lista cu defecțiuni 

Tabela Executor:  

 Data de început - reprezintă data de început 
 Data de finalizare - reprezintă data de finalizare 

 Bioinginer - reprezintă bioinginerul 
 Va fii executată - reprezintă locul în care va fii executată (ex: local, extern)  

Tabela Alți parametri : 

 Prioritate - reprezintă data de început 

 Statut- reprezintă data de finalizare 
 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul .  

Bioinginerul cărui i-au fost alocate sarcinile le va putea vizualiza în Calendarul cu sarcini. 

 

4.3. Verificări periodice către organismul notificat pentru verificare periodică 

Utilizatorii care au rolul Organism notificat pentru verificare periodică după logare în 

sistem se deschide pagina inițială a aplicației. Pe pagina inițială este plasat lista DM supuse 

verificării periodice (vezi Fig. 4.13). 
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Fig. 4.13 Pagina inițială 

Pentru începerea verificării periodice a unui DM din lista, se va selecta din lista apoi se 

va acționa butonul Începere/continuare periodică (vezi Fig. 4.14).  

 

Fig. 4.14 Începere/continuare verificare 

După care se va deschide formularul pentru verificare, unde se vor completa câmpurile 

aferente verificării (vezi Fig. 4.15): 
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 Data verificării 

 Rezultatul 

 Metrologia Nr. document 

 Data valabilității metrologiei 

 Descrierea verificării 

 

Fig. 4.15 Începere/continuare verificare 

Pentru finisarea verificării se va modifica statutul, prin alegerea valorii Finisat în câmpul 

Statut. 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul Validare și închidere.  

La acționarea butonului Începere/continuare periodică în dependență de statutul 

verificării se va crea o verificare nouă sau se va continua verificarea precedentă. Pentru 

vizualizarea tuturor verificărilor asupra unui dispozitiv medical se va acționa opțiunea Afișează 

istoria de verificare DM, apoi se va selecta din lista dispozitivul, în partea dreaptă se vor afișa 

operațiunile de verificare periodice pentru DM ales (vezi Fig. 4.16). 
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Fig. 4.16 Vizualizare istoria de verificare periodică 
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5. MANAGEMENTUL REPARAŢIILOR 

Furnizează totalitatea funcționalităților necesare gestiunii și evidenței evenimentelor de 

business aferente reparației dispozitivelor medicale. Acest meniu funcțional va livra 

următoarele categorii de funcționalități: 

■ înregistrarea comenzilor după nr. dispozitiv: cu statut urgent, mediu, oră solicitare, 
secție, persoana responsabilă, defectul (foarte important de altfel fuge odată după 

patent și pe urmă după șurubelniță), cauză; 

■ repartizare comenzi locale, externe cu înștiințare sub forma de alertă; 

■ rezultatele reparațiilor, alte sarcini (training, asistare instalare, instalare...).  

Modulul Managementul reparațiilor este alcătuit din: 

■ Clasificatoare 

■ Documente 

■ Unelte 

 

5.1. Clasificatoare 

Bioinginerul va putea crea clasificatoarele ce țin de lucrări de întreținere și reparație, 

tipurile de defecte, stările de funcționare și va completa informația detaliată despre acestea. 

5.1.1. Defecte DM 

Clasificatorul Defecte DM conține defectele posibile ale tuturor dispozitivelor medicale, 

consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb. 

 Vizualizare 
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La selectarea opțiunii Managementul reparațiilor>>Clasificatoare>>Defecte DM 

programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate defectele  înregistrate în sistem. 

Pentru vizualizarea unui defect selectați defectul din listă și apăsați dublu click pe el. Se 

va deschide o fereastră ce conține detaliile defectului selectată.  

Lista cu Defectele DM, conține următoarele informații: 

 Denumirea - reprezintă denumirea defectului 
 Cod - reprezintă codul de înregistrare al defectului, acesta va fii generat automat de sistem 

 
 Creare 

Bioinginerul poate crea un Defect DM nou cu ajutorul butonului  (vezi Fig. 5.1). În 

fereastra care se deschide se va completa Denumirea defectului. Codul se vor completa 

automat de sistem la validarea acestuia.  

 

Fig. 5.1 Defecte DM - Creare 
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O dată ce denumirea a fost introdusă pentru a valida și înregistra în sistem informațiile 

se apasă butonul .  

Acest clasificator are următoarele valori predefinite: electrică, electronică, mecanică.  

5.1.2. Evenimente, în urma căruia au apărut defectele DM 

Clasificatorul Evenimente, în urma căruia au apărut defectele DM conține 

evenimentele în urma cărora au apărut defectele posibile ale tuturor dispozitivelor medicale.  

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Managementul reparațiilor>>Clasificatoare>>Evenimente, în 

urma căruia au apărut defectele DM programul va deschide o fereastră conținând lista cu 

toate evenimentele în urma cărora au apărut defectele DM înregistrate în sistem.  

Pentru vizualizarea unui eveniment selectați evenimentul din listă și apăsați dublu click 

pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile evenimentului selectată.  

Lista cu Evenimente, în urma căruia au apărut defectele DM, conține următoarele 

informații: 

 Denumirea - reprezintă denumirea evenimentului 

 Cod - reprezintă codul de înregistrare al evenimentului, acesta va fii generat automat de 
sistem 

 
 Creare 

Bioinginerul poate crea un Evenimente, în urma căruia au părut defectele DM nou cu 

ajutorul butonului  (vezi Fig. 5.2). 
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Fig. 5.2 Evenimente, în urma căruia au părut defectele DM - creare 

 În fereastra care se deschide se va completa Denumirea evenimentului. Codul se vor 

completa automat de sistem la validarea acestuia.  

O dată ce denumirea a fost introdusă pentru a valida și înregistra în sistem informațiile 

se apasă butonul .  

Acest clasificator are următoarele valori predefinite: abuz, dispozitiv vechi, greșeala 

utilizatorului, instalat incorect, lipsa MP, sursă de apă slabă, sursă de gaz slabă, variație 

tensiune . 
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5.1.3. Lucrările de întreținere și reparație 

Clasificatorul Lucrările de întreținere și reparație conține lucrările de reparație ale 

tuturor dispozitivelor medicale, consumabilelor, accesoriilor, pieselor de schimb.. 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Managementul reparațiilor>>Clasificatoare>>Lucrările de 

întreținere și reparație programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate lucrările 

înregistrate în sistem (Fig. 5.3). 

 

Fig. 5.3 Evenimente, în urma căruia au părut defectele DM - creare 

Pentru vizualizarea unui lucrări selectați lucrarea din listă și apăsați dublu click pe ea. Se 

va deschide o fereastră ce conține detaliile lucrării selectată.  

Lista cu Lucrările de întreținere și reparație, conține următoarele informații: 

 Denumirea - reprezintă denumirea lucrării 

 Tip - reprezintă tipul: mentenanță, reparație  

 Cod - reprezintă codul de înregistrare al lucrării acesta va fii generat automat de sistem  
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 Creare 

Bioinginerul poate crea o Lucrare de întreținere și reparație nouă cu ajutorul butonului 

 (vezi Fig. 5.3). 

 

Fig. 5.4 Lucrările de întreținere și reparație - Creare 

 În fereastra care se deschide se va completa Tip și Denumirea lucrării. Pentru setarea 

lucrării ca periodică se va bifa opțiunea Periodică. Odată ce denumirea a fost introdusă pentru 

a valida și înregistra în sistem informațiile se apasă butonul .  

 

5.2. Documente 

5.2.1. Sarcini 

Reprezintă documentul cu ajutorul căruia Bioinginerul poate crea sarcini atribuite lui sau 

altor bioingineri.  

 Vizualizare 
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Fig. 5.5 Sarcini - Vizualizare 

La selectarea opțiunii Managementul reparațiilor>>Documente>>Sarcini programul va 

deschide o fereastră conținând lista cu toate documentele de Sarcini înregistrate în sistem (vezi 

Fig. 5.5). La fel aceste sarcini sunt afișate în “Calendarul cu sarcini” de pe pagina principală a 

utilizatorului cu rol de Bioinginer. 

Pentru a vizualiza un document de Sarcini selectați documentul din lista de documente 

și apăsați dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile documentului 

selectat.  

Există posibilitatea de a filtra lista de Sarcini. Pentru aceasta se va apăsa butonul Afișare 

filtru pentru deschiderea filtrului (vezi Fig. 5.5). Astfel se vor putea filtra după: 

 Departament - la selectarea butonului  se va deschide lista de departamente, de unde se 
va selecta departamentul după care se dorește filtrarea. 

 Bioinginer - la selectarea butonului  se va deschide lista cu bioingineri de unde se va 
selecta bioinginerul după care se dorește filtrarea. 

 Statut - la selectarea butonului  se va deschide lista cu statuturile, de unde se va selecta 
statutul după care se dorește filtrarea. 
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 Tip sarcină - în câmpul corespunzător se va introduce tipul de sarcină după care se dorește 
filtrarea. 

 Dispozitiv medical - la selectarea butonului  se va deschide lista de dispozitive medicale, 
de unde se va selecta dispozitivul medical după care se dorește filtrarea. 

 Prioritate - reprezintă gradul de prioritate (urgent, mediu, regular). La selectarea butonului 
 se va selecta din lista de priorități, prioritatea după care se dorește filtrarea. 

 Autor - reprezintă autorul documentului 

Anularea unei filtrări se realizează cu ajutorul butonului . 

  Sarcinile Respinse apar cu linie tăiate. Sarcinile Noi apar cu roșu, iar cele Executate cu 
verde. 

 Creare 

Pașii pentru a crea un document cu Sarcini nou sunt: 

Pasul 1: Crearea se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide se 

vor completa următoarele informații: 

 Tip sarcină - reprezintă tipul de sarcină. La selectarea butonului  se va deschide o listă cu 
toate tipurile de sarcini înregistrate în sistem de unde se va selecta sarcina dorită (ex: 

reparație, mentenanță periodică, verificare periodică). 
 Descriere scurtă a sarcinii  - reprezintă o scurtă descriere a sarcinii (se generează automat, 

primele 100 de caractere din “Descrierea sarcinii”) 
 Dispozitiv medical - reprezintă denumirea dispozitivului medical. La selectarea butonului  

se va deschide lista cu dispozitivele medicale înregistrate în sistem, de unde se va selecta 
dispozitivul dorit 

 Departamentul - reprezintă departamentul, acest câmp se va completa automat la 
selectarea DM. 

 Raportat de către - reprezintă persoana care a raportat 
 

Tabela Garanția și mentenanța externă:  

 Mentenanță/Contract - reprezintă mentenanța/contractul 

 Contr. de mentenanță/Expiră la - reprezintă data de expirare a contractului de mentenanță 
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 Garanție/Contract - reprezintă garanția/contractul 

 Termenul garanției - reprezintă termenul de garanție 
 

Tabela Descrierea sarcinii -  reprezintă o scurtă însemnare, un text, etc.. 

Tabela Defecțiuni – reprezintă lista defecțiunilor înregistrate în sistem 

Tabela Executor:  

 Data de început - reprezintă data de început 
 Data de finalizare - reprezintă data de finalizare 

 Bioinginer - reprezintă bioinginerul 

 Va fii executată - reprezintă locul în care va fii executată (ex: local, extern)  

Tabela Alți parametri : 

 Prioritate - reprezintă data de început 

 Statut - reprezintă data de finalizare 
 
Pasul 2: Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul .  

 Modificare 

Modificarea unui document cu Sarcini  se realizează selectând documentul din lista de 

documente ce urmează a fi modificat și apăsând butonul  doar de către autorul 

sarcinii.  

Bioinginerul căruia i s-a alocat o sarcină poate să accepte sarcina prin selectarea 

butonului (vezi Fig. 5.6). 
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Fig. 5.6 Accept sarcina 

O dată selectat butonului de acceptare se vor deschide tabelele: 

-  Descrierea sarcinii - unde se va introduce o scurtă descriere a sarcinii 

- Adăugare acțiune - unde se vor introduce acțiunile. Tot în cadrul acestei tabele se poate 

schimba statutul sarcinii, la selectarea butonului  alegând una din valorile predefinite: În 

proces, Executată, Respinsă. 

La selectarea butonului se va adăuga un câmp nou, unde cu ajutorul 

butonului  se poate alege din lista de evenimente cauza defectului (vezi Fig. 5.7). Se pot 

adăuga câte cauze se doresc, ștergerea unei cauze se realizează cu butonul  (vezi Fig. 5.8). 

 

Fig. 5.7 Cauza defect 
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Fig. 5.8 Adăugare cauza defectării 

 

 La selectarea butonului se introduc acțiunile întreprinse (vezi Fig. 5.9). Se vor 

completa câmpurile: 

- Acțiune 

- Începută la  

- Terminată la. 

 

Fig. 5.9 Adăugare cauza defectării 
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 În aceeași manieră se pot adăuga piesele de schimb, consumabilele, accesoriile, statut 

DM dacă este cazul. 

Pentru salvarea acțiunilor realizate se apasă butonul Salvare. Acțiunile salvate sunt 

afișate în parte dreaptă a sarcinii, ele pot fii deschise ca document aparte prin dublu click pe 

rândul dorit din tabelul cu acțiuni sau din Managementul reparațiilor>>Acțiuni în baza 

sarcinilor (vezi Fig. 5.10) . 

 

Fig. 5.10 Lista acțiunilor 

 

Anularea acțiunilor se realizează cu ajutorul butonului . 

După ce sarcina a fost executată, ei îi poate fii atribuită statutul finisat selectând în 

câmpul “Schimbă statutul sarcinii în” valoare executată și apăsând butonul . 

5.2.2. Acțiuni în baza sarcinilor 

Reprezintă documentul cu ajutorul căruia Bioinginerul poate gestiona acțiunile în baza 

sarcinilor, mai exact un raport despre executarea reparației. 
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 Vizualizare 

 

Fig. 5.11 Acțiuni în baza sarcinilor – Vizualizare, Filtrare 

La selectarea opțiunii Managementul reparațiilor>>Documente>>Acțiuni în baza 

sarcinilor programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate documentele de Acțiuni în 

baza sarcinilor înregistrate în sistem (vezi Fig. 5.11). 

Pentru a vizualiza un document de Acțiuni în baza sarcinilor selectați documentul din 

lista de documente și apăsați dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile 

documentului selectat.  

Lista cu documentele de Acțiuni în baza sarcinilor, conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdus documentul în sistem  

 Număr - reprezintă numărul documentului, acesta va fii generat automat de sistem  

 Sarcina - reprezintă denumirea sarcinii 

 Tip sarcină - reprezintă tipul de sarcină 
 Dispozitiv medical – reprezintă dispozitivul medical 

 Departament – reprezintă departamentul 

 Autor - reprezintă autorul documentului 
 

 Modificare 
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Modificarea unui document de Acțiuni în baza sarcinilor se realizează selectând 

documentul din lista de documente ce urmează a fi modificat și apăsând butonul  

(vezi Fig. 5.11).  

 

5.2.3. Reparațiile DM de către companiile terțe 

Documentul de Reparații DM de către companiile terțe va fii întocmit de bioinginer în 

cazul în care reparațiile dispozitivelor medicale au fost realizate de companiile terțe. 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Managementul reparațiilor>>Documente>>Reparații DM de 

către companiile terțe programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate documentele 

de Reparații DM de către companiile terțe înregistrate în sistem. 

Pentru a vizualiza un document de Reparații DM de către companiile terțe selectați 

documentul din lista de documente și apăsați dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce 

conține detaliile documentului selectat.  

Lista cu documentele de Reparații DM de către companiile terțe, conține următoarele 

informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdus documentul în sistem  

 Data primirii – reprezintă data întoarcerii dispozitivului 
 Număr - reprezintă numărul documentului, acesta va fii generat automat de sistem 

 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară publică 

 Dispozitiv medical - reprezintă denumirea dispozitivului medical 

 Departament – reprezintă departamentul 

 Compania de service - reprezintă compania de service care a efectuat reparațiile 
 
 Creare 
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Pașii pentru a crea un document nou sunt: 

Pasul 1: Crearea se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide se 

vor completa următoarele informații: 

 Număr - reprezintă numărul de înregistrare, acesta se va completa automat de sistem la 
validarea documentului. 

 Data - reprezintă data când a fost înregistrat documentul în sistem, se va completa automat 
de sistem la validarea documentului.  

 IMSP - reprezintă instituția medico-sanitară publică, acesta se va completa automat de 
sistem  

 Dispozitiv medical - reprezintă denumirea dispozitivului medical. La selectarea butonului  
se va deschide lista cu dispozitivele medicale înregistrate în sistem, de unde se va selecta 

dispozitivul dorit 

 Nr. de inventar - reprezintă numărul de inventar al dispozitivului medical  

 Nr. de serie - reprezintă serial numberul dispozitivului medical 

 Compania de service - reprezintă denumirea companiei. La selectarea butonului  se va 
deschide lista de companii înregistrate în sistem, de unde se va selecta compania dorită . 

 Contract – reprezintă contractul companiei de service 
 
Blocul Primire/Predare: 

 Departament - reprezintă departamentul 

 Data transmiterii – reprezintă data transmiterii dispozitivului la compania terță  

 Reprezentantul IMS – reprezintă persoana care a trimis la reparat dispozitivele. La 
selectarea butonului  se va deschide lista de angajați înregistrate în sistem, de unde se va 
selecta angajatul dorit. 

 Reprezentant Companie – reprezintă persoana companiei de service care a primit la reparat 
dispozitivele. 

 Descrierea stării fizice a dispozitivului la predare – reprezintă datele despre starea fizică a 
dispozitivului 

 Date primirii - reprezintă data de întoarcere a dispozitivului (se completează în momentul 
când dispozitivul se întoarce de la compania terță după reparație). 

 Reprezentantul IMS – reprezintă persoana care a primit dispozitivele de la reparat. La 
selectarea butonului  se va deschide lista de angajați înregistrate în sistem, de unde se va 
selecta angajatul dorit. 

 Reprezentant Companie – reprezintă persoana companiei de service care a trimis de la 
reparat dispozitivele. 
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 Statut DM – reprezintă statutul dispozitivului la întoarcere  
 

Totodată în document se pot adăuga piese de schimb sau accesorii. Pentru aceasta se 

deschide secțiunea Piese de schimb/accesorii. Adăugare se realizează cu ajutorul butonului 

Adăugare. 

Pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se apasă butonul .  

Cu ajutorul butonului  se poate printa actul de predare-primire din 

service. 

Cu ajutorul butonului se poate printa actul de predare-primire în service. 
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6. VIGILENŢĂ 

Furnizează totalitatea funcționalităților necesare gestiunii și evidenței incidentelor în 

care au fost implicate dispozitivele medicale exploatate. Acest modul funcțional va livra 

următoarele categorii de funcționalități: 

■ înregistrare incidentelor; 

■ date despre incidente (data, locul, responsabil, descrierea procesului, nota, măsuri 

întreprinse); 

■ vizualizare de către instituția cu incident și AMDM; 

■ raportare către AMDM. 

Modulul Vigilență este alcătuit din: 

■ Raport întocmit de către IMS referitor la incident 

■ Notificare în materie de siguranță 

■ Notificare despre rechemarea/retragerea DM 
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6.1. Raport întocmit de către IMS referitor la incident 

  Înregistrarea unui incident presupune înregistrarea unei defecțiuni care produc sau ar 

putea produce cazuri de deces, rănire sau deteriorare gravă a stării de sănătate a pacientului, 

utilizatorului, persoanelor terțe ori care afectează calitatea mediului, precum și defecțiuni care, 

prin repetare, produc perturbări în activitatea medicală, pierderi materiale, de timp și de alt 

caracter. 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Vigilență>>Raport întocmit de către IMS referitor la incident 

programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate incidentele înregistrate în sistem. 

Pentru a vizualiza un incident selectați incidentul din lista de incidente și apăsați dublu 

click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile incidentului selectat.  

Lista cu incidentele înregistrate, conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdus documentul în sistem 

 Număr - reprezintă numărul documentului, acesta va fii generat automat de sistem  
 Dispozitiv medical - reprezintă denumirea dispozitivului medical 

 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară publică 

 Statutul raportului – reprezintă statutul raportului despre incident 
 Producătorul/Reprezentantul a fost informat  - reprezintă producătorul/reprezentantul 

care a fost informat de incident 
 Autor – reprezintă autorul raportului 

 
 Creare 

Înregistrarea unui raport despre incident se va face doar de utilizatorii autorizați. 
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Fig. 6.1 Înregistrare raport despre incident - Creare 

 Pașii pentru a crea un document de Raport întocmit de către IMS referitor la incident 

nou sunt: 

Pasul 1: Crearea se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide (vezi 

Fig. 6.1) se vor completa informațiile: 

 Emitent - În această tabelă se vor completa informațiile despre IMSP, adresa, nume, număr 
de telefon, etc... 

 Dispozitiv medical - În această tabelă se vor completa informațiile despre dispozitivul 
medical: denumire, model, nr. de înregistrare, codul GMDN, categoria dispozitivului, 
accesoriile asociate dispozitivului dacă este necesar, etc.. 

 Incident - În această tabelă se vor completa informațiile despre incident: numărul de 
referință, data raportării incidentului, data în care a avut loc incidentul, clasificarea 
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incidentului, descrierea incidentului, utilizatorul dispozitivului medical în timpul în care a 
avut loc incidentul  

 Pacient - În această tabelă se vor completa informațiile despre pacient: date despre pacient, 
măsuri corective întreprinse de către unitatea medicală pentru îngrijirea pacientului.   

 Răspuns – În această secțiune se va completa răspunsul celor de la AMDM. 

Pasul 2: Pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se apasă butonul .  

Documentul de înregistrare incident se poate printa cu ajutorul butonului . În 

fereastra care se deschide se poate vizualiza forma de printare a documentului, iar cu ajutorul 

butonului se poate lista Raportul utilizatorului cu privire la incident (vezi Fig. 6.2). 

 

Fig. 6.2 Înregistrare incident - Printare 
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 Odată ce a fost înregistrat un incident se va efectua se va trimite raportul către AMDM 

prin setarea statutului raportului și anume Finisat și expediat către AMDM.   

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Vigilență>>Raport despre incident programul va deschide o 

fereastră conținând lista cu toate rapoartele înregistrate în sistem. 

Pentru a vizualiza un raport selectați raportul din lista de rapoarte și apăsați dublu click 

pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile raportului selectat.  

Lista cu Rapoarte despre incident conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdus documentul în sistem  

 Număr - reprezintă numărul documentului, acesta va fii generat automat de sistem 
 Model DM - reprezintă denumirea modelului dispozitivului medical  

 Statut notificare - reprezintă statutul notificării 
 

 Creare 

Înregistrarea unui Raport despre incident se va face doar de utilizatorii autorizați. 

 Pașii pentru a crea un Raport despre incident nou sunt: 

Pasul 1: Crearea se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide (vezi 

Fig. 1) se vor completa informațiile: 

 Statut notificare - la selectarea butonului  se va deschide lista de statut notificare (In 
work, Finished) înregistrate în sistem, de unde se va selecta statutul dorit. 

 În baza raportului cu priv.la incident - la selectarea butonului  se va deschide lista de 
incidente înregistrate în sistem, de unde se va selecta incidentul pe baza căruia se va 
întocmi raportul. 

 Model DM - se va completa automat la selectarea incidentului 
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Fig. 1 Raport despre incident - Creare 

 Detalii cu privire la dispozitivele deteriorate - reprezintă tabela în care se vor completa 
detaliile cu privire la dispozitivele deteriorate 

 Descrierea problemei - reprezintă tabela în care se vor completa descrierea problemei  

 Sfaturi cu privire la măsurile care trebuie luate de către utilizator  - reprezintă tabela în 
care se vor completa sfaturile cu privire la măsurile care trebuie luate de către utilizator.  

 

Pasul 2: Pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se apasă butonul .  
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6.2. Notificare despre rechemarea/retragerea DM 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Vigilență>>Notificare despre rechemare/retragere DM 

programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate notificările înregistrate în sistem. 

Pentru a vizualiza o notificare selectați notificarea din lista de notificări și apăsați dublu 

click pe ea. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile notificării selectate.  

Lista cu Notificare despre rechemare/retragere DM conține următoarele informații: 

 Data - reprezintă data când a fost introdus documentul în sistem  
 Număr - reprezintă numărul documentului, acesta va fii generat automat de sistem 

 Dispozitiv medical - reprezintă denumirea dispozitivului medical 

 Modelul dispozitivului medical - reprezintă denumirea modelului dispozitivului medical  
 Scopul notificării - reprezintă scopul notificării (retras, rechemat) 

 Statut notificare - reprezintă statutul notificării 
 

 Creare 

Înregistrarea unei Notificări despre rechemare/retragere DM se va face doar de 

utilizatorii autorizați. 

 Pașii pentru a crea unei Notificări despre rechemare/retragere DM nouă sunt: 

Pasul 1: Crearea se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide (vezi 

Fig. 2) se vor completa informațiile: 

 Statut notificare - la selectarea butonului  se va deschide lista de statut notificare (In 

work, Finished) înregistrate în sistem, de unde se va selecta statutul dorit. 
 În baza raportului cu priv.la incident - la selectarea butonului  se va deschide lista de 

incidente înregistrate în sistem, de unde se va selecta incidentul pe baza căruia se va 

întocmi notificarea. 

 Dispozitivul medical - se va completa automat la selectarea incidentului 
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 Model DM - se va completa automat la selectarea incidentului 

 Scopul notificării - reprezintă scopul notificării (retras, rechemat) 

 

Fig. 2 Notificare despre rechemare/retragere DM - Creare 

Pasul 2: Pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se apasă butonul .  
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7. Notificări 

Recepționarea notificărilor reprezintă o funcționalitate utilizată pentru recepționarea 

mesajelor de notificare aferente proceselor de business ale SIMDM. SIMDM va expedia 

utilizatorilor relevanți notificări prin intermediul mesageriei interne sau Email pentru 

evenimentele importate (exemplu: înregistrare incident, decizii AMDM privind incidentele 

înregistrate etc.). Funcționalitatea de recepționare a notificărilor electronice va fi disponibilă 

următoarelor categorii de utilizatori ai SIMDM: Furnizor dispozitiv medical, Bioinginer, 

Funcționar AMDM, Administrator de sistem. În caz de necesitate administratorul SIMDM va 

putea atribui rolul de recepționare notificări pentru alte categorii de utilizatori și evenimente de 

business care necesită notificare. 

Expedierea notificărilor acest caz de utilizare descrie comportamentul mecanismului de 

notificare automată a SIMDM. Este un caz de utilizare care conține totalitatea procedurilor 

automate destinate notificării utilizatorilor implicați în activitatea SIMDM și furnizorilor 

dispozitivelor medicale când sunt afectați de evenimentele de business relevante ale sistemului 

informatic (exemplu: producere incident cu utilizarea dispozitivului medical, perfectare 

dispoziție AMDM aferentă incidentului dispozitivului medical etc.). În cazul utilizatorilor 

autorizați ai sistemului informatic notificarea poate fi recepționată prin intermediul mesageriei 

interne a SIMDM sau Email. Furnizorii vor recepționa notificări exclusiv prin mesagerie Email.  
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7.1. Evenimentele în urma cărora sunt generate notificări 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Notificări>>Evenimentele în urma cărora sunt generate notificări 

programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate evenimentele înregistrate în sistem. 

Pentru a vizualiza un eveniment selectați evenimentul din lista de evenimente și apăsați 

dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile evenimentului selectat.  

Lista cu Evenimentele în urma cărora sunt generate notificări conține următoarele 

informații: 

 Denumire - reprezintă denumirea evenimentului în urma cărora sunt generate notificările  

 Cod - reprezintă codul de înregistrare, acesta va fii generat automat de sistem 
 
 Creare 

 

Fig. 7.1 Evenimentele în urma cărora sunt generate notificări  
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Înregistrarea unui Evenimentele în urma cărora sunt generate notificări se va face doar 

de Administrator. 

Pașii pentru a crea un Evenimentele în urma cărora sunt generate notificări nou sunt: 

Pasul 1: Crearea se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide (vezi 

Fig. 7.1) se vor completa informațiile: 

 Denumire - reprezintă denumirea evenimentului în urma cărora sunt generate notificările  

 Cod - reprezintă codul de înregistrare, acesta va fii generat automat de sistem  

Pasul 2: Cu ajutorul butonului  se poate adăugă rolul angajatului.  

Pasul 3: Pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se apasă butonul .  

 

7.2. Template-uri pentru notificări 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Notificări>>Template-uri pentru notificări programul va deschide 

o fereastră conținând lista cu toate template-urile pentru notificări înregistrate în sistem. 

Pentru a vizualiza un template selectați template-ul din lista de template-uri și apăsați 

dublu click pe el. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile template-ului selectat.  

Lista cu Template-uri pentru notificări conține următoarele informații: 

 Notification type - reprezintă denumirea tipului de notificare 

 Template text RO - reprezintă textul template-ului în română 

 Creare 

Înregistrarea unui Template-uri pentru notificări se va face doar de Administrator. 
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Fig. 7.2 Template-uri pentru notificări 

Pașii pentru a crea un Template pentru notificări nou sunt: 

Pasul 1: Crearea se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide (vezi 

Fig. 7.2) se vor completa informațiile: 

 Notification type - la selectarea butonului se va deschide lista de notificări înregistrate în 
sistem, de unde se va selecta notificarea dorită. 

 Template text RO - se completează textul template-ului în română 

Pasul 2: Pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se apasă butonul .  
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7.3. Notificările utilizatorilor 

 Vizualizare 

La selectarea opțiunii Notificări>>Notificările utilizatorilor programul va deschide o 

fereastră conținând lista cu toate notificările pentru utilizatori înregistrate în sistem. 

Pentru a vizualiza o notificare selectați o notificare din lista de notificări și apăsați dublu 

click pe ea. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile notificării selectate.  

 Creare 

 

Fig. 7.3 Notificările utilizatorilor 

Pasul 1: Crearea se realizează cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide (vezi 

Fig. 7.4) se vor completa informațiile: 

 Către – se va selecta tipul de destinatari: utilizatori selectați sau administratori. 

 IMS – se va selecta instituția medicală publică  
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 Tipul notificării - la selectarea butonului  se va deschide lista de notificări înregistrate în 
sistem, de unde se va selecta notificarea dorită (Internal, Email, Internal Email). 

 Anunță la data: - se va seta data când va fii anunțat utilizatorul 

 Prioritatea - la selectarea butonului  se va deschide lista de priorități înregistrate în 
sistem, de unde se va selecta prioritatea notificării  dorită (Urgent, Medium, Regular). 

 Lista de angajați - din această listă se vor selecta angajații care vor primi notificarea 
 Textul notificării - se completează textul notificării 

 

Fig. 7.4 Notificările utilizatorilor - Creare 

 

Pasul 2: Pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se apasă butonul .  

 

7.4. Notificările arhivate 

La selectarea opțiunii Notificări>>Notificări arhivate programul va deschide o fereastră 

conținând lista cu notificările arhivate înregistrate în sistem (vezi Fig. ). 
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Pentru a vizualiza o notificare selectați notificarea din lista de notificări și apăsați dublu 

click pe ea. Se va deschide o fereastră ce conține detaliile notificării selectate.  

 

Fig. 7.5 Notificările arhivate 
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8. Biblioteca 

Furnizează totalitatea funcționalităților necesare gestiunii nomenclatoarelor actelor 

legislative/normative, regulamentelor/procedurilor/ghidurilor și manualelor aferente 

dispozitivelor medicale. Acest modul funcțional va livra următoarele categorii de funcționalități:  

■ legislație și acte normative; 

■ regulamente și proceduri; 

■ ghiduri pentru ingineri și utilizatori; 

■ manuale de service și pentru utilizator; 

■ specificații AMED. 

Modulul Bibliotecă este alcătuit din: 

a) IMS - reprezintă clasificatorul instituțiilor medico-sanitară publice sau private. La selectare 

opțiunii Bibliotecă>>IMS programul va deschide o fereastră conținând lista cu localizările 

înregistrate în sistem. Crearea unei instituții se realizează cu ajutorul butonului în 

fereastra care se deschide se vor completa informațiile necesare iar pentru înregistrarea 

informațiilor în sistem se va selecta butonul   (vezi Fig. 8.1). 
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Fig. 8.1 IMSP 

b) Departamente - reprezintă clasificatorul departamentelor în instituțiile medicale. La 

selectare opțiunii Bibliotecă>>Departamente programul va deschide o fereastră conținând 

lista cu toate departamentele înregistrate în sistem  (vezi Fig. 8.2). Crearea unui 

departament se realizează cu ajutorul butonului în fereastra care se deschide se 

vor completa informațiile necesare iar pentru înregistrarea acestora în sistem se va selecta 

butonul  . 
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Fig. 8.2 Departamente 

c) Localizare - reprezintă localizarea departamentelor. La selectare opțiunii 

Bibliotecă>>Localizare programul va deschide o fereastră conținând lista cu localizările 

înregistrate în sistem. Crearea unei noi localizări se realizează cu ajutorul butonului 

, în fereastra care se deschide se vor completa informațiile necesare iar pentru 

înregistrarea acestora în sistem se va selecta butonul  (vezi Fig. 8.3).  

 

Fig. 8.3 Localizare 

d) Angajați - reprezintă clasificatorul de angajați. La selectare opțiunii Bibliotecă>>Angajați  

programul va deschide o fereastră conținând lista cu localizările înregistrate în sistem. 
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Crearea unui angajat se realizează cu ajutorul butonului în fereastra care se 

deschide se vor completa informațiile necesare iar pentru înregistrarea informațiilor în 

sistem se va selecta butonul  . 

 

Fig. 8.4 Angajați 

e) Dispozitive medicale - reprezintă clasificatorul dispozitivelor medicale. La selectare opțiunii 

Bibliotecă>>Dispozitive medicale programul va deschide o fereastră conținând lista cu 

dispozitivele medicale înregistrate în sistem (vezi Fig. 8.5). Crearea unui dispozitiv medical 

se realizează cu ajutorul butonului în fereastra care se deschide se vor completa 

informațiile necesare iar pentru înregistrarea acestora în sistem se va selecta butonul 

.  

 

Fig. 8.5 Dispozitive medicale 
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f) Modele DM - reprezintă clasificatorul modelelor DM. La selectare opțiunii 

Bibliotecă>>Modele DM programul va deschide o fereastră conținând lista cu modelele 

DM înregistrate în sistem. Crearea unui model DM se realizează cu ajutorul butonului 

în fereastra care se deschide se vor completa informațiile necesare iar pentru 

înregistrarea acestora în sistem se va selecta butonul  (vezi Fig. 8.6). 

 

Fig. 8.6 Modele DM 

g) Stări de funcționare - reprezintă clasificatorul stărilor de funcționare. La selectare opțiunii 

Bibliotecă>>Stări de funcționare programul va deschide o fereastră conținând lista cu 

stările de funcționare înregistrate în sistem. Crearea unei stări de funcționare se realizează 

cu ajutorul butonului în fereastra care se deschide se vor completa informațiile 

necesare iar pentru înregistrarea acestora în sistem se va selecta butonul  

(vezi Fig. 8.7). 
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Fig. 8.7 Stări de funcționare 

h) Specificații - reprezintă clasificatorul de specificații AMDM. La selectare opțiunii 

Bibliotecă>>Specificații programul va deschide o fereastră conținând lista cu specificațiile 

înregistrate în sistem. Crearea unei specificații se realizează cu ajutorul butonului în 

fereastra care se deschide se vor completa informațiile necesare iar pentru înregistrarea 

acestora în sistem se va selecta butonul (vezi Fig. 8.8). Actualizare automată 

se poate face cu ajutorul butonului . 

 

Fig. 8.8 Specificații 
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i) Tipuri de scoatere din funcțiune - reprezintă clasificatorul tipurilor de scoatere din 

funcțiune. La selectare opțiunii Bibliotecă>>Tipuri de scoatere din funcțiune programul va 

deschide o fereastră conținând lista cu tipurile de scoatere din funcțiune înregistrate în 

sistem. Crearea unei tip de scoatere din funcțiune se realizează cu ajutorul butonului 

în fereastra care se deschide se vor completa informațiile necesare iar pentru 

înregistrarea acestora în sistem se va selecta butonul   (vezi Fig. 8.9). 

 

Fig. 8.9 Tipuri de scoatere din funcțiune 

j) Motivele casării - reprezintă clasificatorul tipurilor de casare. La selectare opțiunii 

Bibliotecă>> Motivele casării programul va deschide o fereastră conținând lista cu tipurile 

de casare înregistrate în sistem. Crearea unei tip de casare se realizează cu ajutorul 

butonului în fereastra care se deschide se vor completa informațiile necesare iar 

pentru înregistrarea acestora în sistem se va selecta butonul   (vezi Fig. 

8.10).  
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Fig. 8.10 Tipuri de casare 

k) Sursa de finanțare - reprezintă clasificatorul surselor de finanțare. La selectare opțiunii 

Bibliotecă>>Sursa de finanțare programul va deschide o fereastră conținând lista cu 

sursele de finanțare înregistrate în sistem. Crearea unei surse de finanțare se realizează cu 

ajutorul butonului în fereastra care se deschide se vor completa informațiile 

necesare iar pentru înregistrarea acestora în sistem se va selecta butonul  

(vezi Fig. 8.11). 
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Fig. 8.11 Sursa de finanțare 

l) Clase de risc - reprezintă clasificatorul claselor de risc. La selectare opțiunii 

Bibliotecă>>Clase de risc programul va deschide o fereastră conținând lista cu clasele de 

risc înregistrate în sistem. Crearea unei clase de risc se realizează cu ajutorul butonului 

în fereastra care se deschide se vor completa informațiile necesare iar pentru 

înregistrarea acestora în sistem se va selecta butonul  (vezi Fig. 8.12). 
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Fig. 8.12 Clase de risc 

m) Contracte - reprezintă clasificatorul de contracte. La selectare opțiunii 

Bibliotecă>>Contracte programul va deschide o fereastră conținând lista cu contractele 

înregistrate în sistem. Crearea unui contract se realizează cu ajutorul butonului în 

fereastra care se deschide se vor completa informațiile necesare iar pentru înregistrarea 

acestora în sistem se va selecta butonul  (vezi Fig. 8.13Error! Reference 

source not found.). 
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Fig. 8.13 Contracte 

n) Valute - reprezintă clasificatorului standard (standard ISO 4217:2015, sursa www.iso.org). 

La selectare opțiunii Bibliotecă>>Valute programul va deschide o fereastră conținând lista 

cu valutele înregistrate în sistem (vezi Fig. 8.14 Error! Reference source not found.).  

 

Fig. 8.14  Valute 

o) Unități de măsură - Clasificatorul Unități de măsură reprezintă clasificatorul unităților de 

măsură pentru obiecte. La selectare opțiunii Bibliotecă>>Unități de măsură programul va 

http://www.iso.org/
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deschide o fereastră conținând lista cu unitățile de măsură înregistrate în sistem (vezi Fig. 

8.15 Error! Reference source not found.).  

 

Fig. 8.15  Unități de măsură 

Crearea unei unitate de măsură se realizează cu ajutorul butonului în fereastra 

care se deschide se vor completa informațiile necesare iar pentru înregistrarea acestora în 

sistem se va selecta butonul . 

p) Documente normative – reprezintă clasificatorul documentelor normative încărcate în 

sistem, aici pot fi diferite acte, legi, documente necesare utilizatorilor sistemului.  Acestea 

pot fi grupate după tipurile documentelor. La selectare opțiunii Bibliotecă>>Documente 

normative programul va deschide o fereastră conținând lista cu documentele înregistrate 

în sistem (vezi Fig. 8.16 Error! Reference source not found.). 
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Fig. 8.16  Documente normative 

q) Tipuri documente normative – reprezintă clasificatorul tipurilor de documente normative. 

La selectare opțiunii Bibliotecă>>Tipuri documente normative programul va deschide o 

fereastră conținând lista cu tipurilor documentelor înregistrate în sistem (vezi Fig. 8.17 

Error! Reference source not found.). 

 

Fig. 8.17 Tipuri de documente normative 
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Crearea tipurilor de documente se realizează cu ajutorul butonului în fereastra 

care se deschide se vor completa informațiile necesare iar pentru înregistrarea acestora în 

sistem se va selecta butonul . 

r) Specialități – reprezintă clasificatorul specialităților angajaților. La selectare opțiunii 

Bibliotecă>>Specialități programul va deschide o fereastră conținând lista cu specialitățile 

angajaților înregistrate în sistem (vezi Fig. 8.18 Error! Reference source not found.). 

 
Fig. 8.18 Tipuri de documente normative 

Crearea specialităților noi se realizează cu ajutorul butonului în fereastra care se 

deschide se vor completa informațiile necesare iar pentru înregistrarea acestora în sistem se va 

selecta butonul . 

s) Tipuri de documente inventariere – reprezintă clasificatorul tipurilor de documente 

inventariere. La selectare opțiunii Bibliotecă>> Tipuri de documente inventariere 

programul va deschide o fereastră conținând lista tipurilor de documente înregistrate în 

sistem (vezi Fig. 8.19 Error! Reference source not found.). 
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Fig. 8.19 Tipuri de documente inventariere 

Crearea tipurilor de documente inventariere noi se realizează cu ajutorul butonului 

în fereastra care se deschide se vor completa informațiile necesare iar pentru 

înregistrarea acestora în sistem se va selecta butonul . 
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9. RAPOARTE 

Furnizează totalitatea funcționalităților necesare generării rapoartelor de analiză a 

datelor sau a documentelor tipizate extrase în baza unor șabloane predefinite. Acest modul 

funcțional va livra următoarele categorii de funcționalități: 

■ raport mentenanță și testare 

■ raport activitate a inginerilor  

■ raportarea timpului de reacționare, timpul de reparare (staționare), tipul de defect 

■ raport reparații și activități (secție medicală, bioingineri, timp reparație, timp de 
răspuns etc.) 

■ raport dispozitive după (model, secție, anul producerii, producător, gestionar, preț, 

nr. de serie sau inventar) 

■ raport după ani de primire 

■ raport a timpului de ore a reparațiilor, mentenanței și inspecției  

■ raport stoc de consumabile și piese de schimb disponibile și utilizate  

■ raport consumabile, piese de schimb utilizate  

■ rapoarte incidente 

■ rapoarte verificare periodică, metrologică 

■ rapoarte dispozitive medicale după statut (decontate, utilizate intensiv, neutilizate, 
defecte) 

■ raport după sursa de finanțare 

Modulul Rapoarte (vezi Fig. 9.1) include un set de rapoarte standard care permite 

extragerea informațiilor existente din baza de date și unde se poate urmări demersul 

echipamentelor. 

Fiecare raport va putea fi tipărit direct din aplicație, dar și exportat într-o serie de 

formate consacrate (PDF, XLS, DOC). 
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Fig. 9.1 Rapoarte 

  Sunt disponibile următoarele rapoarte : 

1) Subsistemul Gestionarea dispozitivelor  medicale 

a) Dispozitive medicale casate  

b) Dispozitive medicale noi neinstalate 

c) Dispozitive medicale, detailat 

d) DM în departamente 

e) Mișcările și statutul DM 

f) Statutul dispozitivelor medicale 

g) Statutul dispozitivelor medicale, cant. 

h) Vechimea dispozitivelor 

 

2) Subsistemul Inspecția și mentenanță periodică 

a) Lista DM stabilită după bioingineri 

b) Lucrările de mentenanță periodică 

 

3) Subsistemul Managementul reparațiilor 
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a) Eficiența inginerilor 

b) Lucrări efectuate de departamentul tehnic 

4) Subsistemul Gestionarea consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb 

a) Mișcările p.s./cons/acc 

b) Stoc de consumabile și piese de schimb disponibile 

c) Stoc de consumabile și piese de schimb utilizate 

5) Subsistemul Vigilență 

a) Raport privind incidentele înregistrate 

6) Subsistemul Administrare 

a) Statistica obiectelor SIMDM 

 

Raportul Dispozitive medicale casate oferă informații despre dispozitivele medicale 

casate înregistrate în sistem. 

Pentru a lansa raportul Dispozitive medicale casate intrați la meniul 

Rapoarte>>Dispozitive medicale casate, în fereastra care se deschide (vezi Fig. 9.2) se apasă 

butonul .  

 

Fig. 9.2 Dispozitive medicale casate 

Raportul Dispozitive medicale noi neinstalate oferă informații despre dispozitivele 

medicale noi care încă nu au fost instalate. 
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Pentru a lansa raportul Dispozitive medicale noi neinstalate intrați la meniul 

Rapoarte>> Dispozitive medicale noi neinstalate, în fereastra care se deschide (vezi Fig. 9.3) se 

apasă butonul .  

 

Fig. 9.3 Dispozitive medicale noi neinstalate 

Există posibilitatea de a filtra raportul pentru vizualizarea acestuia după: 

 IMS - la selectarea butonului  se deschide lista cu instituțiile înregistrate în sistem, de 

unde se va selecta instituția după care se dorește filtrarea raportului 
 Furnizor - la selectarea butonului  se deschide lista cu furnizorii înregistrați în sistem, de 

unde se va selecta furnizorul după care se dorește filtrarea raportului 

 Contract - la selectarea butonului  se deschide lista cu contractele înregistrați în sistem, 
de unde se va selecta contractul după care se dorește filtrarea raportului 

 Model dispozitiv - la selectarea butonului  se deschide lista cu modelele DM înregistrați în 
sistem, de unde se va selecta modelul DM după care se dorește filtrarea raportului 

 

Raportul Dispozitive medicale, detailat oferă informații despre dispozitivele medicale 

într-un mod detaliat. 

Pentru a lansa raportul Dispozitive medicale, detailat intrați la meniul Rapoarte>> 

Dispozitive medicale, detailat, în fereastra care se deschide (vezi Fig. 9.4) se apasă butonul 

.  
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Fig. 9.4 Dispozitive medicale, detailat 

 

Raportul DM în departamente oferă informații despre dispozitivele medicale grupate pe 

departamente. 

Pentru a lansa raportul DM în departamente intrați la meniul Rapoarte>> DM în 

departamente în fereastra care se deschide (vezi Fig. 9.5) se apasă butonul .  
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Fig. 9.5 DM în departamente 

Raportul Mișcările și statutul DM oferă informații despre mișcările și statutul 

dispozitivelor medicale. 

Pentru a lansa raportul Mișcările și statutul DM intrați la meniul Rapoarte>> Mișcările 

și statutul DM în fereastra care se deschide (vezi Fig. 9.6) se apasă butonul .  
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Fig. 9.6 Mișcările și statutul DM 

Raportul Statutul dispozitivelor medicale oferă informații despre mișcările și statutul 

dispozitivelor medicale. 

Pentru a lansa raportul Statutul dispozitivelor medicale intrați la meniul Rapoarte>> 

Statutul dispozitivelor medicale în fereastra care se deschide (vezi Fig. 9.7) se apasă butonul 

.  

 

Fig. 9.7 Statutul dispozitivelor medicale 
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Există posibilitatea de a filtra raportul pentru vizualizarea acestuia după: 

 Statut - la selectarea butonului  se deschide lista cu statuturile înregistrate în sistem, de 

unde se va selecta statutul după care se dorește filtrarea raportului. 

 

Raportul Statutul dispozitivelor medicale, cant. oferă informații despre statutul 

dispozitivelor medicale în cantități. 

Pentru a lansa raportul Statutul dispozitivelor medicale, cant. intrați la meniul 

Rapoarte>> Statutul dispozitivelor medicale, cant. în fereastra care se deschide (vezi Fig. 9.8) 

se apasă butonul .  

 

Fig. 9.8 Statutul dispozitivelor medicale, cant. 

Există posibilitatea de a filtra raportul pentru vizualizarea acestuia după Perioada după 

care se dorește filtrarea raportului. 

 

Raportul Vechimea dispozitivelor oferă informații despre vechimea dispozitivelor 

medicale după ani de primire. 
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Pentru a lansa raportul Vechimea dispozitivelor intrați la meniul Rapoarte>> Vechimea 

dispozitivelor în fereastra care se deschide (vezi Fig. 9.9) se apasă butonul .  

 

Fig. 9.9 Vechimea dispozitivelor 

Există posibilitatea de a filtra raportul pentru vizualizarea acestuia după:  

 IMS - la selectarea butonului  se deschide lista cu instituțiile înregistrate în sistem, de 
unde se va selecta instituția după care se dorește filtrarea raportului 

 De la – se va introduce perioada anilor după care se dorește filtrarea raportului 

 Data achiziției – se va selecta perioada datei de achiziție după care se dorește filtrarea 

raportului.  

 

Raportul Lista DM stabilită după bioingineri oferă informații despre dispozitivelor 

medicale după bioingineri. 
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Pentru a lansa raportul Lista DM stabilită după bioingineri intrați la meniul Rapoarte>> 

Lista DM stabilită după bioingineri în fereastra care se deschide (vezi Fig. 9.10) se apasă 

butonul .  

 

Fig. 9.10 Lista DM stabilită după bioingineri 

Există posibilitatea de a filtra raportul pentru vizualizarea acestuia după:  

 Bioinginer - la selectarea butonului  se deschide lista cu bioinginerii înregistrați în sistem, 
de unde se va selecta bioinginerul după care se dorește filtrarea raportului. 

 
 

Raportul Lucrările de mentenanță periodică oferă informații despre lucrările de 

mentenanță periodică. 

Pentru a lansa raportul Lucrările de mentenanță periodică intrați la meniul Rapoarte>> 

Lucrările de mentenanță periodică în fereastra care se deschide (vezi Fig. 9.11) se apasă 

butonul .  



 

 
 

 
 

 

www.smartid.md 

www.idmag.md 
 

  

 

 
199 | P a g e  

 

Fig. 9.11 Lucrările de mentenanță periodică 

Există posibilitatea de a filtra raportul pentru vizualizarea acestuia după:  

 Dispozitiv medical - la selectarea butonului  se deschide lista cu dispozitivele medicale 

înregistrate în sistem, de unde se va selecta dispozitivul după care se dorește filtrarea 

raportului 

 Tipul mentenanței – la selectarea butonului  se deschide lista cu tipuri de mentenanțe 

înregistrate în sistem, de unde se va selecta tipul după care se dorește filtrarea raportului. 

 

Raportul Eficiența inginerilor oferă informații despre lucrările de mentenanță periodică. 

Pentru a lansa raportul Eficiența inginerilor intrați la meniul Rapoarte>> Eficiența 

inginerilor în fereastra care se deschide (vezi Fig. 9.12) se apasă butonul .  
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Fig. 9.12 Eficiența inginerilor 

Există posibilitatea de a filtra raportul pentru vizualizarea acestuia după:  

 Inceput perioadă – reprezintă începutul perioadei după care se dorește vizualizarea 

raportului   

 Sfârșit perioadă - reprezintă sfârșitul perioadei după care se dorește vizualizarea 

raportului. 

 

Raportul Raportul Lucrări efectuate de departamentul tehnic oferă informații despre 

lucrările efectuate de departamentul tehnic. 

Pentru a lansa raportul Raportul Lucrări efectuate de departamentul tehnic intrați la 

meniul Rapoarte>> Raportul Lucrări efectuate de departamentul tehnic  în fereastra care se 

deschide (vezi Fig. 9.13) se apasă butonul .  
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Fig. 9.13 Raportul Lucrări efectuate de departamentul tehnic 

Există posibilitatea de a filtra raportul pentru vizualizarea acestuia după:  

 Inceput de perioadă – reprezintă începutul perioadei după care se dorește vizualizarea 

raportului   

 Sfârșit de perioadă - reprezintă sfârșitul perioadei după care se dorește vizualizarea 

raportului. 

 

Raportul Mișcările p.s./cons/acc oferă informații despre mișcările pieselor de schimb, 

consumabilelor și accesoriilor. 

Pentru a lansa raportul Mișcările p.s./cons/acc intrați la meniul Rapoarte>> Mișcările 

p.s./cons/acc  în fereastra care se deschide (vezi Fig. 9.14) se apasă butonul .  

 

Fig. 9.14 Mișcările p.s./cons/acc 
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Există posibilitatea de a filtra raportul pentru vizualizarea acestuia după:  

 Inceput perioadă – reprezintă începutul perioadei după care se dorește vizualizarea 

raportului   

Sfârșit perioadă - reprezintă sfârșitul perioadei după care se dorește vizualizarea 

raportului. 

 

Raportul Stoc de consumabile și piese de schimb disponibile oferă informații despre 

stocul pieselor de schimb, consumabilelor și accesoriilor. 

Pentru a lansa raportul Stoc de consumabile și piese de schimb disponibile intrați la 

meniul Rapoarte>> Stoc de consumabile și piese de schimb disponibile  în fereastra care se 

deschide se apasă butonul .  

Există posibilitatea de a filtra raportul pentru vizualizarea acestuia după:  

 Departament – reprezintă departamentul după care se dorește vizualizarea raportului   

 Data de expirare - reprezintă data de expirare după care se dorește vizualizarea 

raportului. 

 

Raportul Stoc de consumabile și piese de schimb utilizate oferă informații despre stocul 

pieselor de schimb, consumabilelor și accesoriilor. 

Pentru a lansa raportul Stoc de consumabile și piese de schimb utilizate intrați la meniul 

Rapoarte>> Stoc de consumabile și piese de schimb utilizate în fereastra care se deschide (vezi 

Fig. 9.15)  se apasă butonul .  
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Fig. 9.15 Stoc de consumabile și piese de schimb utilizate  

Există posibilitatea de a filtra raportul pentru vizualizarea acestuia după:  

 Dispozitiv medical – reprezintă dispozitivul după care se dorește vizualizarea raportului   

Data de expirare - reprezintă data de expirare după care se dorește vizualizarea 

raportului. 

 

Raportul Raport privind incidentele înregistrate oferă informații despre incidentele 

înregistrate în sistem. 

Pentru a lansa raportul Raport privind incidentele înregistrate intrați la meniul 

Rapoarte>> Raport privind incidentele înregistrate în fereastra care se deschide (vezi Fig. 9.16)  

se apasă butonul .  

 

Fig. 9.16 Raport privind incidentele înregistrate 
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Există posibilitatea de a filtra raportul pentru vizualizarea acestuia după:  

 Dispozitiv medical – reprezintă dispozitivul după care se dorește vizualizarea raportului   

 IMS - la selectarea butonului  se deschide lista cu instituțiile înregistrate în sistem, de 

unde se va selecta instituția după care se dorește filtrarea raportului 

 Clasificarea incidentului - la selectarea butonului  se deschide lista cu tipuri de 

incidente înregistrate în sistem, de unde se va selecta tipul după care se dorește filtrarea 

raportului. 

 

Raportul Statistica obiectelor SIMDM oferă informații despre statistica obiectelor din 

cadrul SIMDM. 

Pentru a lansa raportul Statistica obiectelor SIMDM intrați la meniul Rapoarte>> 

Statistica obiectelor SIMDM în fereastra care se deschide (vezi Fig. 9.17)  se apasă butonul 

.  

 

Fig. 9.17 Raport privind incidentele înregistrate 
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10. ADMINISTRARE 

Furnizează totalitatea funcționalităților necesare administrării sistemului informatic. 

Acest modul funcțional va livra următoarele categorii de funcționalități: 

■ logare 

■ lista utilizatorilor cu drepturile respective 

■ drepturi de utilizatori  

■ statistica și analiza (diagrame, cuantime, retrospectivă)  

■ audit intern și extern  

■ chat cu alertă a mesajelor de importanță majoră  

■ crearea unui backup a datelor existente 

 

10.1. Clasificatoare 

10.1.1. IMSP  

Clasificatorul IMS reprezintă clasificatorul instituțiilor medicale, care înregistrează și 

duce evidența dispozitivelor medicale. 

La selectarea opțiunii Administrare>>Clasificatoare>>IMS (vezi Fig. 10.1), programul va 

deschide o fereastră conținând lista cu toate instituțiile înregistrate în sistem.  
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Fig. 10.1  IMS 

Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea o IMS nouă 

cu ajutorul butonului . Clasificatorul IMSP are următoarele clasificatoare subordonate: 

Departamente, Localizare (vezi Fig. 10.2). 
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Fig. 10.2  IMS – Creare/Modificare 

În fereastra care se deschide se completează următoarele informații: 

 Cod - reprezintă codul de înregistrare, acesta va fii generat automat de sistem  
 Denumire prescurtată - reprezintă denumirea instituției medicale 

 IDNO – reprezintă codul de înregistrare sau codul fiscal al instituției  

 Codul IMS – reprezintă codul atribuit instituției de către Ministerul Sănătății  

 Abreviere – reprezintă abrevierea instituției  
 Nivel - reprezintă nivelele IMSP (comunitar, municipal). La selectarea butonului se 

deschide lista cu nivelele IMSP înregistrate în sistem, de unde se va selecta nivelul dorit. 
Dacă nivelul IMSP nu se găsește în listă aceasta poate fii creat direct din această fereastră cu 

ajutorul butonului . 

 Forma organizatorică - reprezintă forma de organizare (privat, public, etc..). La selectarea 
butonului  se deschide lista cu formele de organizare înregistrate în sistem, de unde se va 
selecta forma de organizare dorită. Dacă forma de organizare nu se găsește în listă aceasta 

poate fii creată direct din această fereastră cu ajutorul butonului . 

 Unitatea Administrativ Teritorială - reprezintă unitatea teritorială în care se află instituția 
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 Localitate - reprezintă localitatea în care se află instituția 

 Cod poștal – reprezintă codul poștal al instituției 

 Adresă - reprezintă adresa unde se află instituția   

 Email – reprezintă adresa poștei electronice 

 Web site - reprezintă site-ul instituției 

 Telefon – reprezintă telefonul instituției 

 Director - reprezintă directorul instituției. La selectarea butonului se deschide lista cu 
angajații  înregistrați în sistem, de unde se va selecta directorul dorit.  

 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

10.1.2. Departamente  

Clasificatorul Departamente reprezintă clasificatorul departamentelor în instituțiile 

medicale. La selectarea opțiunii Administrare>>Clasificatoare>>Departamente (vezi Fig. 10.3), 

programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate departamentele înregistrate în 

sistem.  

 

Fig. 10.3 Departamente 



 

 
 

 
 

 

www.smartid.md 

www.idmag.md 
 

  

 

 
209 | P a g e  

Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea un 

Departament nou cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide se completează 

următoarele informații: 

 IMS - reprezintă instituția medicală. La selectarea butonului  se deschide lista cu toate 
instituțiile medicale înregistrate în sistem, de unde se va selecta instituția dorită. 

 Denumirea subdiviziunii - reprezintă denumirea instituției medicale 

 Persoana de contact - reprezintă informația de contact 

 Telefon - reprezintă telefonul. 
 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 
 

10.1.3. Tipuri departament  

Clasificatorul Tip departament reprezintă clasificatorul cu tipurile de departamente. 

La selectarea opțiunii Administrare>>Clasificatoare>>Tip departament programul va 

deschide o fereastră conținând lista cu toate tipurile de departamente înregistrate în sistem.  

Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea un Tip de 

departament nou cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide se completează 

următoarele informații: 

 Cod - reprezintă codul de înregistrare, acesta va fii generat automat de sistem  

 Denumire - reprezintă denumirea tipului de departament. 
 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 
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10.1.4. Localizare 

Clasificatorul Localizare este creat pentru stocarea informației despre istoria locație 

dispozitivelor medicale. 

La selectarea opțiunii Administrare>>Clasificatoare>>Localizare, programul va deschide 

o fereastră conținând lista cu toate localizările înregistrate în sistem (vezi Fig. 10.4).  

 

Fig. 10.4 Localizare 

Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea o Localizare 

nouă cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide se completează următoarele 

informații: 

 IMS - reprezintă instituția medico-sanitară. La selectarea butonului  se deschide lista cu 

instituțiile înregistrate în sistem, de unde se va selecta instituția care se dorește. 
 Departament - reprezintă departamentul din instituție. La selectarea butonului se va 

deschide lista cu departamentele înregistrate în sistem, de unde se va selecta 
departamentul care se dorește  

 Denumire - reprezintă denumirea localizării, aceasta se va completa automat la salvarea 
datelor 

 Tipul locației - reprezintă tipul locației (clădire, mijloc mobil). La selectarea butonului se 
va deschide lista cu tipurile de locații înregistrate în sistem, de unde se va selecta tipul de 
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locație dorit. Dacă tipul locației nu se găsește în listă acesta poate fii creat direct din această 
fereastră cu ajutorul butonului . 

 Clădirea - reprezintă clădirea 

 Etaj - reprezintă etajul 

 Nr. biroului - reprezintă numărul biroului 

 Telefon 
 Fax 

 Comentariu - reprezintă un text scris ce conține o scurtă însemnare, un comentariu, etc.. 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

10.1.5. Companii 

Clasificatorul Companii reprezintă clasificatorul organizațiilor, care sunt furnizori, 

producători, centre de deservire, sponsori de achiziție a dispozitivelor medicale.  

La selectarea opțiunii Administrare>>Clasificatoare>>Companii, programul va deschide 

o fereastră conținând lista cu toate companiile înregistrate în sistem (vezi Fig. 10.5Fig. ).  
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Fig. 10.5 Companii 

Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea o Companie 

nouă cu ajutorul butonului . Clasificatorul Companie are următoarele clasificatoare 

subordonate: Angajații companiilor, Contracte. 

În fereastra care se deschide se vor completa informațiile necesare. 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

10.1.6. Angajații companiilor 

Clasificatorul Angajații companiilor reprezintă clasificatorul angajaților companiilor. 

La selectarea opțiunii Administrare>>Clasificatoare>>Angajații companiilor, programul 

va deschide o fereastră conținând lista cu toți angajații companiilor înregistrați în sistem.  
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Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea un Angajat 

al companiei nou cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide se completează 

următoarele informații: 

 Cod - reprezintă codul de înregistrare al angajatului, acesta se va genera automat 

 Nume și Prenume - reprezintă Numele și Prenumele angajatului companiei 

 Funcția - reprezintă funcția deținută de angajat 
 Tel - reprezintă numărul de contact 

 
Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

10.1.7. Țări 

Clasificatorul Țări reprezintă clasificatorul țărilor. 

La selectarea opțiunii Administrare>>Clasificatoare>>Țări, programul va deschide o 

fereastră conținând lista cu toate țările înregistrate în sistem (vezi Fig. 10.6). 

 

Fig. 10.6 Țări 
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Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea o Țară nouă 

cu ajutorul butonului . Clasificatorul Țări are următorul clasificator subordonat Unități 

Administrative Teritoriale. 

 În fereastra care se deschide se completează următoarele informații: 

 Alpha -3code - reprezintă alpha- 3code 

 Denumire - reprezintă denumirea țării 
 Denumire în engleză - reprezintă denumirea țării în limba engleză 

 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

10.1.8. Localități 

Clasificatorul Localități reprezintă clasificatorul localităților. 

La selectarea opțiunii Administrare>>Clasificatoare>>Localități, programul va deschide 

o fereastră conținând lista cu toate localitățile înregistrate în sistem (vezi Fig. 10.7). 

 

Fig. 10.7 Localități 
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Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea o Localitate 

nouă cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide se completează informațiile 

necesare. 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

 

10.1.9. Unități Administrative Teritoriale 

Clasificatorul Unități Administrative Teritoriale reprezintă clasificatorul unităților 

teritoriale. 

La selectarea opțiunii Administrare>>Clasificatoare>> Unități Administrative 

Teritoriale, programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate unitățile teritoriale 

înregistrate în sistem (vezi Fig. 10.8). 

 

Fig. 10.8 Raioane 
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Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea o Unitate 

Administrativă Teritorială nou cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide se 

completează informațiile necesare. 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

 

10.1.10. Tipuri de sarcină 

Clasificatorul Tipuri de sarcină reprezintă clasificatorul tipurilor de sarcină. 

La selectarea opțiunii Administrare>>Clasificatoare>>Tipuri de sarcină, programul va 

deschide o fereastră conținând lista cu toate raioanele înregistrate în sistem (vezi Fig. 10.9). 

 

Fig. 10.9 Tipuri de sarcini 
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Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea un Tip de 

sarcină nou cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide se completează 

denumirea tipului de sarcină. 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

 

10.2. Mail 

10.2.1. Conturi de email p/u sistem  

Clasificatorul Conturi de email p/u sistem reprezintă clasificatorul conturilor de email 

folosite de sistem pentru expedierea notificărilor . 

La selectarea opțiunii Administrare>>Mail>>Conturi de email p/u sistem (vezi Fig. 

10.10), programul va deschide o fereastră conținând lista cu conturile de email care pot fi 

folosite de sistem pentru expediere notificărilor.  

 

Fig. 10.10 Conturi de email p/u sistem 
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Utilizatorii autorizați ( Administrator de sistem) pot crea un Cont de mail p/u sistem nou 

cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide se completează informațiile 

necesare. 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

Pentru ca sistemul să poată expedia notificări utilizatorilor este necesar de setat contul 

de email implicit prin intermediul uneltei Administrare>>Unelte>>Email cont principal. 

10.2.2. Setări email server  

Clasificatorul Setări email server reprezintă clasificatorul setărilor email server. 

La selectarea opțiunii Administrare>>Mail>>Setări email server  (vezi Fig. 10.11), 

programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate setările  email server înregistrate în 

sistem.  

 

Fig. 10.11 Setări email server 
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Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea o Setare 

email server nouă cu ajutorul butonului . În fereastra care se deschide se completează 

informațiile necesare. 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

 

10.3. Utilizatori/Angajați 

10.3.1. Angajați  

Clasificatorul Angajați conține angajații instituției medicale, implicați în evidența  

dispozitivelor medicale. 

La selectarea opțiunii Administrare>>Utilizatori/Angajați>>Angajați (vezi Fig. 10.12), 

programul va deschide o fereastră conținând lista cu toți angajații înregistrați în sistem.  

 

Fig. 10.12 Angajați 
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Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea un Angajat 

nouă cu ajutorul butonului .  

 

Fig. 10.13 Angajați 

În fereastra care se deschide se completează următoarele informații (vezi Fig. 10.13): 

 Prenume - reprezintă prenumele angajatului 

 Numele de familie - reprezintă numele de familie al angajatului 
 Funcția - reprezintă funcția angajatului 

 Specialitatea – reprezintă specialitatea angajatului 
 Rolul angajatului în SIMDM - reprezintă rolul angajatului. La selectarea butonului se va 

deschide lista cu rolurile înregistrate în sistem, de unde se va selecta rolul dorit 

 Departament - reprezintă departamentul angajatului. La selectarea butonului se va 
deschide lista cu departamente înregistrate în sistem, de unde se va selecta departamentul 

dorit 

 Tel de serv. - reprezintă numărul de telefon de servici al angajatului  

 Tel. mobil. - reprezintă numele de telefon mobil al angajatului 
 Email - reprezintă adresa electronică al angajatului 

 Fax - reprezintă numărul de fax 
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Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

10.3.2. Rolurile angajaților  

Clasificatorul Rolurile angajaților conține rolurile angajaților. 

La selectarea opțiunii Administrare>>Utilizatori/Angajați>>Rolurile angajaților (vezi 

Fig. 10.14Fig. ), programul va deschide o fereastră conținând lista cu toate rolurile angajaților 

înregistrați în sistem.  

 

Fig. 10.14 Rolurile angajaților 

Utilizatorii autorizați (Funcționar AMDM, Administrator de sistem) pot crea un rol nou 

pentru un  angajat cu ajutorul butonului .  

În fereastra care se deschide se va completa denumirea rolului. 
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Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

10.3.3. Utilizatori 

Clasificatorul Utilizatori conține utilizatorii sistemului. 

La selectarea opțiunii Administrare>>Utilizatori/Angajați>>Utilizatori, programul va 

deschide o fereastră conținând lista cu toți utilizatorii înregistrați în sistem.  

Administrator de sistem poate crea un Utilizator nou cu ajutorul butonului. 

 

Fig. 10.15 Utilizatori – Creare/Modificare 

 În fereastra care se deschide se vor completa următoarele informațiile (vezi Fig. 10.15): 

 Nume și prenume - reprezintă numele și prenumele utilizatorului 

 Este permis accesul în program - bifarea acestei opțiuni va avea ca efect accesul 
utilizatorului în program 

 Nume (pentru acces) - reprezintă numele utilizatorului pentru acces 

 Autentificare - bifarea acestei opțiuni va avea ca efect autentificarea utilizatorului 

 Parola - reprezintă parola  
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 Confirmarea parolei - se va confirma parola  

 Afișare în lista de selecție -  bifarea acestei opțiuni va avea ca efect afișarea utilizatorului în 
lista de selecție 

 Utilizatorul nu își poate schimba parola - bifarea acestei opțiuni va avea ca efect 
interzicerea modificării parolei  

 Limba - reprezintă limba interfeței sistemului. La selectarea butonului se va deschide lista 
cu limbile înregistrate în sistem, de unde se va selecta limba dorită  

 Regimul- reprezintă regimul. La selectarea butonului se va deschide lista cu regimurile 
înregistrate în sistem, de unde se va selecta regimul dorit 

 Angajat - reprezintă lucrătorii IMSP și AMDM. La selectarea butonului se va deschide lista 
cu angajații înregistrate în sistem, de unde se va selecta angajatul corespunzător 
utilizatorului. 

 
În tabela din partea dreaptă se vor bifa rolurile. 

Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 

Utilizatorii/Angajații mai pot fi definiți și prin opțiunea Administrare>>Unelte>>Crearea 

rapidă a unui utilizator nou din cadrul IMS, programul va deschide o fereastră conținând lista 

cu toți utilizatorii/angajații înregistrați în sistem.  

În fereastra care se deschide la selectarea butonului , unde se vor completa 

următoarele informații (vezi Fig. 10.15):  

 

Fig. 10.15 Utilizatori – Creare/Modificare 
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 Rol - reprezintă rolul utilizatorului. La selectarea butonului se va deschide lista cu roluri de 
unde se va selecta rolul dorit 

 IMS - reprezintă instituția medicală. La selectarea butonului  se deschide lista cu toate 
instituțiile medicale înregistrate în sistem, de unde se va selecta instituția dorită 

 Departament - reprezintă departamentul angajatului. La selectarea butonului se va 
deschide lista cu departamente înregistrate în sistem, de unde se va selecta departamentul 
dorit 

 Prenume - reprezintă prenumele angajatului 
 Numele de familie - reprezintă numele de familie al angajatului 

 Funcția - reprezintă funcția angajatului 

 Tel de serv. - reprezintă numărul de telefon de servici al angajatului 

 Tel. mobil. - reprezintă numele de telefon mobil al angajatului  

 Email - reprezintă adresa electronică al angajatului. 
 

În forma de listă pentru o căutare mai eficientă a unui utilizator se poate realiza folosind 

comenzile din tastatură apăsând combinația de taste Alt + F. În fereastra care se deschide se 

tastează de exemplu numele de utilizator după care se dorește căutare apoi se apasă butonul 

Găsire (vezi Fig. 10.16 ). 

 

Fig. 10.16 Căutare utilizator 
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10.4. Unelte 

 Setările pentru lucrul cu fișierele externe – reprezintă setările pentru lucrul în 

aplicație cu fișierele externe. Aici se vor seta (vezi Fig. 10.17): 

 

Fig. 10.17 Setări pentru lucru cu fișierele 

 Extensii permise pentru incarcarea fisierelor – reprezintă lista extensiilor permise pentru 
încărcare în sistem 

 Mărimea maximă fisierului ce poate fi încărcat – reprezintă dimensiunea maximă permisă 
pentru încărcare în MB. 

  Dacă toate datele au fost introduse pentru a valida și înregistra în sistem informațiile se 

apasă butonul . 
 

 


