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1. SCOPUL DOCUMENTULUI 

Acest document reprezintă manualul de utilizare al aplicaţiei Farmacii Circuit Deschis desktop 
SIUI 
Scopul său este de a familiariza utilizatorul cu modalităţile de lucru care permit: 

- gestionarea retetelor eliberate 
- generarea raportărilor pentru CAS 
- importul nomenclatoarelor de la CAS 

Pentru toate acţiunile legate de utilizarea aplicaţiei desktop pentru farmacii cu circuit deschis,  
şi descrise în manualul de faţă, precondiţia generală este ca aplicaţia să fie instalată şi 
utilizatorul să fie conectat la aplicaţie. 
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2. TERMENI UTILIZAŢI 

Termenii utilizaţi în document sunt: 
• Utilizator – se referă la orice operator care lucrează cu aplicaţia SIUI-FARM-CD 
• Sistem – se referă la aplicaţia SIUI-FARM-CD în ansamblu 
• Aplicaţie – programul de calculator SIUI- FARM-CD din cadrul Sistemului Informatic 

Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România 
• SIUI - Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România 
• CNAS - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
• CAS - Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 

SIUI-FARM-CD - Parte componentă a Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de 
Sănătate din România şi reprezintă aplicaţia pentru raportare destinată unităţilor care asigură  
gestiunea furnizorilor de medicamente cu si fara contributie personala. 
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3. ELEMENTE COMUNE 

 

3.1. FERESTRE 
După autentificare, se lansează aplicaţia SIUI desktop, care ruleză într-o fereastră.  

 
 

Figura 3.1.1-1 Fereastra principală a aplicaţiei 

3.1.1. Bara de titlu 
Bara de titlu conţine titlul ferestrei, butoanele de minimizare, maximizare şi închidere a 
ferestrei, precum şi versiunea aplicatie. 
 

 

 
Figura 3.1.1-1 Bara de titlu si versiunea aplicatiei 

 

3.1.2. Închiderea ferestrei 

Închiderea ferestrei se face prin click normal pe butonul . 
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3.1.3. Repoziţionarea ferestrei 
Repoziţionarea ferestrei se face prin procedeul drag&drop. Se face click normal pe bara de 
titlu în zona albastră şi se trage cu mouse-ul fereastra în noua poziţie. Se eliberează mouse-
ul. 

3.2. MODIFICAREA DATEI 
3.2.1.  Precondiţii 

• Aplicaţia SIUI desktop este instalată şi utilizatorul conectat. 

3.2.2. Când trebuie efectuată operaţia 
• Când operatorul doreşte modificarea datei de introducere a informaţiilor în aplicaţie. 

3.2.3. Cum se efectuează operaţia 
 

Utilizatorul accesează succesiv butonul  din partea dreaptă a barei cu butoane. 
 

 
 

 
 SIUI afişează un calendar pentru selecţia datei de operare. 

 
 
 

Utilizatorul selectează data de operare dorită, folosind săgeţile stânga-dreapta pentru a 
shimba luna de operare. 
SIUI  modifică data de operare. 
 

3.3. LANSAREA APLICAŢIEI 
 

3.3.1. Precondiţii 
• Aplicaţia SIUI desktop este instalată. 

3.3.2. Când trebuie efectuată operaţia 
• Când operatorul doreşte lansarea  în execuţie a aplicaţiei. 

3.3.3. Cum se efectuează operaţia 
Varianta 1: 
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Utilizatorul efectuează dublu-click pe icoana Error! Objects cannot be created from 
editing field codes. de pe desktop . 
 
Varianta 2: 
Utilizatorul accesează aplicaţia din meniul START – PROGRAMS-CNAS SIUI- SIUI-FARM-CD. 
 
În ambele cazuri,  SIUI  afişează dialogul de autorizare pentru lansarea aplicaţiei. 

 
 

Figura 3.3.3-1 Ecran de autorizare 

Utilizatorul introduce numele de utilizator, parola şi data pentru care se introduc serviciile 
efectuate, apoi accesează butonul/comanda Autorizează.   
SIUI  afişează ecranul principal al aplicaţiei. 

 
 

Figura 3.3.3-2 : Ecranul principal 
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3.4. MENIUL PRINCIPAL 
 

3.4.1. Precondiţii 
• Aplicaţia SIUI desktop este instalată şi utilizatorul autentificat. 

3.4.2. Când trebuie efectuată operaţia 
• Când operatorul doreşte operarea în aplicaţie. 

3.4.3. Cum se efectuează operaţia 
Utilizatorul efectuează click pe unul din titlurile meniului principal: Fişier, Raportări, 
Administrare, Ferestre, Ajutor.   
SIUI  afişează desfăşurat fiecare meniu. 
 

 
 

Figura 3.4.3-1 Meniul principal 

 

3.5. BARA DE INSTRUMENTE 
 

3.5.1. Precondiţii 
• Aplicaţia SIUI desktop este instalată şi utilizatorul autentificat. 

3.5.2. Când trebuie efectuată operaţia 
• Când operatorul doreşte lansarea rapidă a unor comenzi fără a apela la meniul 

principal.. 

3.5.3. Cum se efectuează operaţia 
Utilizatorul efectuează click pe unul din butoanele de pe bara de instrumente.   
SIUI  afişează fereastra corespunzătoare fiecărui buton.  

 
 

Figura 3.5.3-1 : Bara de instrumente 

Prin pozitionarea cu mouse-ul pe unul dintre butoane, se afiseaza numele corespunzator 
butonului. 
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Figura 3.5.3-2 Denumirea butoanelor 

 

3.5.4. Acţiuni 

Utilizatorul efectuează click butonul .   
SIUI  afişează ecranul cu persoanele introduse în aplicaţie. 
 

Utilizatorul efectuează click butonul  .   
SIUI  afişează ecranul cu erorile generate de aplicaţia de la CAS. 
 

3.6. ECRAN DE AFIŞARE 
3.6.1. Precondiţii 

• Aplicaţia SIUI desktop este instalată şi utilizatorul autentificat. 

3.6.2. Când trebuie efectuată operaţia 
• Când operatorul doreşte vizualizarea, adăugarea, modificarea sau ştergerea unor 

înregistrări din baza de date . 

3.6.3. Cum se efectuează operaţia 
Utilizatorul efectuează click pe unul din butoanele de pe bara de instrumente.   
SIUI  afişează fereastra corespunzătoare fiecărui buton. În partea stângă se alege perioada 
de afişare (date de început şi data de sfârşit, mai putin la Pacienti, unde nu e cazul). Se pot 
folosi butoanele de adăugare, modificare, ştergere, precum şi cele pentru tipărire sau 
vizualizare si Export Excel. 
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Figura 3.6.3-1: Ecran de afişare Retete  

 

Figura 3.6.3-2 Ecran de afişare - Lista erorilor corespunzatoare raportarilor 
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4. SECŢIUNILE APLICAŢIEI 

Aplicaţia se compune din mai multe secţiuni distincte, pentru fiecare parte existând un meniu 
distinct. Se pot astfel diferenţia următoarele secţiuni: fişier, raportări, administrare, ferestre şi 
ajutor. 

4.1. FIŞIER 
 
Utilizatorul efectuează click pe meniul Fişier din bara de meniu a aplicaţiei.   
SIUI  afişează desfăşurat conţinutul meniului Fişier. 

 
 

Figura 3.6.3-1: Meniul Fişier 

4.1.1. Retete 
 

4.1.1.1 Adaugare 
 
4.1.1.1.1. Adaugare reţete cu conexiune securizata  
Prin accesarea butoanelor Modifică sau Adaugă se deschide ecranul de detaliu al unei reţete: 
Preconditie: Indicator de stare online/offline ( semafor) este Online, indicând astfel o 
conexiune securizată cu SIUI. 
 
La adaugarea CNP-ului de catre Utilizator , SIUI-FARM-CD trimite o solicitare catre SIUI cu 
privire la CNP-ul respectiv. 
Raspunsul este afisat sub forma unui mesaj la nivelul campului CNP: 

 
Figura 4.1.1-1: Mesaj CNP 

 
In bara de stare se afiseaza evolutia procesului si de asemenea mesajul cu raspunsul SIUI-
ului. 

 
Figura 4.1.1-2: Bara de stare cu mesaj CNP 
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Figura 4.1.1-3: Verificare calitate asigurat online 

 
Raspunsul sistemului poate fi:  

•   CNP-ul nu se regaseste in SIUI 

•    Pacientul este decedat 

•    Pacientul nu este asigurat  

•    Pacientul este asigurat si se afiseaza categoriile cu perioadele de valabilitate 
corespunzatoare. 

Secţiunea Date reţetă a ecranului conţine următoarele câmpuri: 

− CNP pacient – câmp obligatoriu, de maxim 13 caractere  

− Data eliberării - câmp obligatoriu, de tip calendar 

− Data prescrierii – câmp obligatoriu, de tip calendar 

− Seria reţetei – câmp obligatoriu, de maxim 4 caractere  

− Numărul reţetei - câmp obligatoriu, de maxim 7 caractere  

− Numărul curent al reţetei – câmp obligatoriu, de maxim 10 caractere  

− Foaia de observaţie/registrul de consultaţie – câmp obligatoriu, de maxim 20 
caractere  
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− Bonul fiscal - câmp obligatoriu, de maxim 20 caractere  

− Sursa – câmp obligatoriu, de tip lista derulantă, valoare iniţială nulă; conţine 
locul de unde s-a emis reţeta  

− Tipul reţetei - câmp obligatoriu de tip lista derulantă, valoare iniţială null 

− Numar reteta - câmp obligatoriu 

− PNS– nu este câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, valoarea iniţială nulă 

− CAS medic – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă 

− CAS Medic – câmp obligatoriu, de tip edit-box, dotat cu selector; selectorul 
conţine înregistrările din nomenclatorul medicilor 

− CAS pacient – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă 

− Tip asigurat – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă 

− Medicaţie cronică? - câmp obligatoriu, de tip check-box, needitabil, iniţial cu 
valoare DA 

− Nr. zile de tratament - nu este câmp obligatoriu, de maxim 7 caractere 

− Aprobat de comisie – câmp obligatoriu de tip check-box. Initial are valoarea 
NU. 

− Butoane dispobnibile:  Sincronizare online, Acceptă şi Renunţă. 

 

       Secţiunea Decizii a ecranului conţine următoarele câmpuri: 

− Boala decizie   

− Numar decizie - câmp obligatoriu, de tip calendar 

− Data decizie  – câmp obligatoriu cand se adauga numar decizie 

− Numar lege speciala 

Secţiunea Lista de medicamente conţine următoarele câmpuri: Nr.crt, Medicament 
(nume-cod), Cantitate, Preţ per unitate, Valoarea Totală 
Butoanele disponibile în secţiunea Lista de medicamente: Modifică, Adaugă, Şterge. 
Este afişat şi un Total pentru medicamente. 
Butoanele disponibile pentru ecranul Adăugare/Modificare reţetă: Acceptă şi Renunţă. 
Prin accesarea butoanelor Modifica sau Adaugă din secţiunea Lista de medicamente se 
deschide ecranul de detaliu al unui medicament: 
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Figura 4.1.1-4: Ecran de detaliu pentru medicament 

 

Secţiunea Date medicaţie conţine următoarele câmpuri: 

− Tip lista compensata  – câmp obligatoriu, de tip lista derulanta; valoarea 
iniţiala nula, valori disponibile: cronic 

− Număr curent – câmp obligatoriu, de maxim 2 caractere  

− Tip diagnostic – câmp obligatoriu, de tip lista derulanta; valoarea iniţiala 
nula, valori disponibile: cronic 

− Diagnostic – câmp obligatoriu, de tip lista derulanta; valoarea iniţiala nula, 
valori disponibile: cronic 

Secţiunea Detalii medicaţie conţine următoarele câmpuri: 

− Medicament – câmp obligatoriu, de tip edit-box, dotat cu selector; selectorul 
conţine înregistrările din nomenclatorul medicamente 

− Cod medicament - câmp needitabil. 

− Mod prezentare - câmp needitabil 

− Cantitate – câmp obligatoriu, de maxim 5 caractere 

− Preţ per unitate – câmp obligatoriu, de maxim 6 caractere 

− Preţ total calculat – câmp needitabil 

Butoane dispobnibile:  Acceptă şi Renunţă. 
 
4.1.1.1.2. Sincronizare reţete cu conexiune securizata  
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Preconditie: Indicator de stare online/offline ( semafor) este Online  , indicând 
astfel o conexiune securizată cu SIUI. 
La adaugarea CNP-ului, parafei medicului, numărului, seriei si datei reţetei  si accesarea 

butonului  de catre Utilizator , SIUI-FARM-CD trimite o solicitare catre 
SIUI, modul Medici de familie cu privire la reteta respectiva. 
In cazul in care reţeta  exista,  se preiau restul de informatii existente, altfel răspunsul se 
afiseaza evolutia procesului si deasemenea mesajul cu raspunsul SIUI-ului 
 
 
4.1.1.1.3. Adaugare reţete fără conexiune securizata  
 
Prin accesarea butoanelor Modifică sau Adaugă se deschide ecranul de detaliu al unei reţete: 
Preconditie: Indicator de stare online/offline ( semafor) este Offline, indicând astfel lipsa 
unei conexiuni securizată cu SIUI. 
La adaugarea CNP-ului de catre Utilizator , SIUI-FARM-CD trimite o solicitare catre SIUI cu 
privire la CNP-ul respectiv. 
In bara de stare se afiseaza evolutia procesului si deasemenea mesajul cu raspunsul SIUI-
ului. 

 
Figura 4.1.1-5: Bara de stare cu mesaj CNP 

 

 
 

Figura 4.1.2 –4 – Verificare calitate asigurat offline 
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Secţiunea Date reţetă a ecranului conţine următoarele câmpuri: Data eliberării - câmp 
obligatoriu, de tip calendar, Data prescrierii – câmp obligatoriu, de tip calendar, Seria reţetei 
– câmp obligatoriu, de maxim 4 caractere, Numărul reţetei - câmp obligatoriu, de maxim 7 
caractere, Numărul curent al reţetei – câmp obligatoriu, de maxim 10 caractere,Foaia de 
observaţie/registrul de consultaţie – câmp obligatoriu, de maxim 20 caractere, CNP pacient – 
câmp obligatoriu, de maxim 13 caractere, Bonul fiscal - câmp obligatoriu, de maxim 20 
caractere, Sursa – câmp obligatoriu, de tip lista derulantă, valoare iniţială nulă; conţine locul 
de unde s-a emis reţeta, Tipul reţetei - câmp obligatoriu de tip lista derulantă, valoare iniţială 
nul, PNS– nu este câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, valoarea iniţială nulă, CAS medic – 
câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, CAS Medic – câmp obligatoriu, de tip edit-box, dotat 
cu selector; selectorul conţine înregistrările din nomenclatorul medicilor, CAS pacient – câmp 
obligatoriu, de tip listă derulantă, Tip asigurat – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, 
Medicaţie cronică? - câmp obligatoriu, de tip check-box, needitabil, iniţial cu valoare DA, Nr. 
zile de tratament - nu este câmp obligatoriu, de maxim 7 caractere, Aprobat de comisie – 
câmp obligatoriu de tip check-box. Initial are valoarea NU. 
 
 
Secţiunea Lista de medicamente conţine următoarele câmpuri: Nr.crt, Medicament (nume-
cod), Cantitate, Preţ per unitate, Valoarea Totală 

Butoanele disponibile în secţiunea Lista de medicamente: Modifică, Adaugă, Şterge. 
Este afişat şi un Total pentru medicamente. 
Butoanele disponibile pentru ecranul Adăugare/Modificare reţetă: Acceptă şi Renunţă. 
Prin accesarea butoanelor Modifica sau Adaugă din secţiunea Lista de medicamente se 
deschide ecranul de detaliu al unui medicament: 

 
Figura 4.1.2–5 - Ecran de detaliu pentru medicament 
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Figura 4.1.1-6 Ecranul Retete 

. 
 
 
 
Pagina Retete contine butoanele: Actualizeaza, Modifica, Adauga, Sterge, Tiparire, Viualizare, 
Export Excel. 
Din fereastra Retete: 
Utilizatorul efectuează click pe butonul Adaugă din partea stângă a ecranului.   
SIUI  afişează ecranul de detaliu Adăugare reteta: 
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Figura 4.1.1-7 : Adăugare reteta 

Utilizatorul introduce datele retetei, apoi acţionează comanda/butonul Acceptă.   
SIUI  adaugă înregistrarea în baza de date. 
 
 

4.1.1.2 Modificare 

4.1.1.2.1 Precondiţii 
• Aplicaţia SIUI desktop este instalată şi utilizatorul autentificat. Există cel puţin o 

reteta introdus în baza de date. 

4.1.1.2.2 Postcondiţii 
• Datele despre reteta sunt actualizate în baza de date. 

4.1.1.2.3 Când trebuie efectuată operaţia 
• Când operatorul doreşte modificarea datelor de pe o reteta. 

4.1.1.2.4 Cum se efectuează operaţia 
Varianta 1: 
Utilizatorul efectuează click pe meniul Fişier - Retete din bara de meniu a aplicaţiei.   
 
Varianta 2:  
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Utilizatorul efectuează click pe butonul    din bara cu butoane a aplicaţiei.   

 
 
SIUI  afişează ecranul Retete: 
 

Figura 4.1.1-8 Ecranul Retete 

Din fereastra Retete: 
Utilizatorul selectează o reteta din listă şi efectuează click pe butonul Modifică din partea 
stângă a ecranului.   
SIUI  afişează ecranul de detaliu Modificare reteta: 
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Figura 4.1.1-9 : Modificare reteta 

Utilizatorul modifică datele personale ale pacientului, apoi acţionează comanda/butonul 
Acceptă.   
SIUI  actualizează  înregistrarea în baza de date. 
Din fereastra reteta: 
Utilizatorul selectează un pacient din listă şi efectuează click pe butonul Modifică din partea 
stângă a ecranului.   
SIUI  afişează ecranul de detaliu Modificare medicament: 
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Figura 4.1.1-10 : Modificare medicament 

Utilizatorul modifică datele, apoi acţionează comanda/butonul Acceptă.   
SIUI  actualizează  înregistrarea în baza de date. 
 

4.1.1.3 Ştergere 

4.1.1.3.1 Precondiţii 
• Aplicaţia SIUI desktop este instalată şi utilizatorul autentificat. Există cel puţin o 

reteta introdusa în baza de date. 

4.1.1.3.2 Postcondiţii 
• Reteta este ştearsa din baza de date. 

4.1.1.3.3 Când trebuie efectuată operaţia 
• Când operatorul doreşte ştergerea unei retete din baza de date. 

4.1.1.3.4 Cum se efectuează operaţia 
Varianta 1: 
Utilizatorul efectuează click pe meniul Fişier - Retete din bara de meniu a aplicaţiei.   
 
Varianta 2 : 

Utilizatorul efectuează click pe butonul    din bara cu butoane a aplicaţiei.   
 
 
SIUI  afişează ecranul Retete: 
Din fereastra Retete: 
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Utilizatorul selectează o reteta din listă şi efectuează click pe butonul Şterge din partea stângă 
a ecranului.   
SIUI  solicită reconfirmarea ştergerii retetei selectate. 

 
 

Figura 4.1.1-11 : Ştergere reteta 

Se apasa butonul Da pentru stergere sau butonul Nu pentru renuntare. 
 

4.1.1.4 Tipărire retete 

4.1.1.4.1 Precondiţii 
Pentru a putea tipări retetele este necesară instalarea unei imprimante la calculatorul 
utilizatorului şi să existe retetei înregistrate în sistem; fereastra Retete este activată. 

4.1.1.4.2 Când se efectuează operaţia 
Când se doreşte tipărirea la imprimantă a listei retetelor înregistrate în sistem. 

4.1.1.4.3 Cum se efectuează operaţia 

În fereastra Retete se apasă butonul   sau dacă butonul este deja selectat, 
cu tasta “Enter”. Se deschide fereastra Print. 
 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 



 

Hewlett-Packard Corp SIUI-FARM - Farmacii cu circuit deschis 
Versiune: 2.5 RELEASED Manual de utilizare 
25.01.2012 Pagina 27 din 69 

Figura 4.1.1-12  Fereastra de Printare 

 

4.1.1.4.4 Rezolvarea eventualelor probleme 
Dacă nu este nici o înregistrare în listă, se afişează fereastra: 

 
Figura 4.1.1-13 Atenţionare că lista este goală 

Pentru a popula lista cu înregistrări, se verifică zona de filtrare pentru a elimina filtrele, sau se 
adaugă retete în listă. 

4.1.1.5 Vizualizare retete 

4.1.1.5.1 Precondiţii 
Pentru a putea vizualiza lista retetelor este necesar să existe retete înregistrate în sistem; 
fereastra Retete este activată. 

4.1.1.5.2 Când se efectuează operaţia 
Operaţia de vizualizare a listei retetelor se efectuează atunci când utilizatorul doreşte să vadă 
informaţiile introduse în sistem înainte de a le tipări. Utilizatorul poate vizualiza şi verifica în 
acest mod corectitudinea datelor. 

4.1.1.5.3 Cum se efectuează operaţia 

În fereastra Retete se apasă butonul   sau dacă butonul este deja 
selectat, cu tasta “Enter”. Se deschide fereastra Print preview conţinând lista retetelor. 

 
 

Figura 4.1.1-14 Ecranul de vizualizare retete 

 
Dacă se doreşte vizualizarea doar a anumitor retete, înainte de a accesa comanda Vizualizare 
se fac filtrele corespunzătoare în fereastra Retete după care se apasă butonul de Vizualizare. 
Rezolvarea eventualelor probleme 
Dacă nu este nici o înregistrare în listă, se afişează fereastra: 
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Pentru a popula lista cu înregistrări, se verifică zona de filtrare pentru a elimina filtrele, sau se 
adaugă retete în listă. 

4.1.1.6 Actualizare retete 

4.1.1.6.1 Când se efectuează operaţia 
Când se efectuează o serie de operaţii în fereastra Retete: Adăugare, Modificare, Ştergere; 
După introducerea datelor în zona de filtrare, pentru a actualiza lista pacienţilor conform 
criteriilor de filtrare.   

4.1.1.6.2 Cum se efectuează operaţia 

Utilizatorul poate realiza actualizarea listei retetelor prin apăsarea butonului   
sau dacă este deja selectat, cu tasta “Enter”. 
 

4.1.1.7 Export excel 

4.1.1.7.1 Precondiţii 
• Aplicaţia SIUI desktop şi aplicaţia Microsoft Excel sunt instalate şi utilizatorul 

autentificat. Există cel puţin o reteta introdusa în baza de date. 

4.1.1.7.2 Când trebuie efectuată operaţia 
• Când operatorul doreşte exportul listei de pacienţi în format Excel. 

4.1.1.7.3 Cum se efectuează operaţia 
Varianta 1: 
Utilizatorul efectuează click pe meniul Fişier - Retete din bara de meniu a aplicaţiei.   
 
Varianta 2: 

Utilizatorul efectuează click pe butonul    din bara cu butoane a aplicaţiei.   
 
 
SIUI  afişează ecranul Retete: 
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Utilizatorul efectuează click pe butonul Export Excel din partea stângă a ecranului.   
SIUI  deschide un document Excel cu lista de retete din baza de date. 
 
 

4.2. RAPORTĂRI 
Raportările au scopul de transmitere a informaţiilor la CAS şi de sincronizare a bazelor de date 
la unitatea farmaceutica şi la CAS. 
Unitatea medicală trimite raportările lunare la CAS şi primeşte de la aceasta validarea datelor 
transmise. Transmiterea datelor se face prin acţiunea de Export, iar validarea şi sincronizarea 
lor cu datele de la CAS se face prin acţiunile de Import. 
Utilizatorul accesează secţiunea “Raportări" fie cu “click” pe butonul stânga al mouse-ului 
poziţionat pe comanda Raportări, fie cu combinaţia de taste Alt + R.  

 
Figura 4.1.1-1 Meniul Raportări 

De aici este permisă lansarea modulelor:  
• Export Date  - prin “click” pe butonul stânga al mouse-ului poziţionat pe comanda 

Export Date..., fie cu tasta E după ce comanda Raportări din meniu a fost selectată. 
• Import Date  - prin “click” pe butonul stânga al mouse-ului poziţionat pe comanda 

Import Date..., fie cu tasta I dupa ce comanda Raportări din meniu a fost selectată. 
• Formulare de raportare  - prin “click” pe butonul stânga al mouse-ului poziţionat pe 

comanda Formulare de raportare, fie cu tasta F după ce comanda Raportări din 
meniu a fost selectată. 



 

Hewlett-Packard Corp SIUI-FARM - Farmacii cu circuit deschis 
Versiune: 2.5 RELEASED Manual de utilizare 
25.01.2012 Pagina 30 din 69 

• Vizualizare erori  - prin “click” pe butonul stânga al mouse-ului poziţionat pe 
comanda Vizualizare erori, fie cu tasta V dupa ce comanda Raportări din meniu a 
fost selectată. 
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4.2.1. Export date 
Exportul datelor se referă la raportarea retetelor înregistrate la unitatea farmaceutica într-o 
lună.  
După accesarea acestei comenzi de către Utilizator, SIUI-FARM-CD afişează fereastra  cu titlul 
„Asistent pentru  Exportul datelor”. Se selecteaza un raport din lista. 

 
 

 
Figura 4.2.1-1 Asistent pentru exportul datelor 
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SIUI-FARM-CD afişează numele fişierului exportat (read-only). Perioada de raportare este, în 
mod implicit, luna anterioară datei de operare.   
Utilizatorul poate selecta Luna anterioară sau Luna următoare pentru a schimba perioada de 
raportare.  

Prin click pe butonul Înainte se afişează fereastra pentru selectarea modului  de 
efectuare a exportului, care poate fi online sau offline 

 

Figura 4.2.1-2 Selectarea tipului de raportare 

 
 

4.2.1.1 Export online 
Dacă Utilizatorul optează pentru exportul online, SIUI-FARM-CD afişează fereastra în care se 
solicită specificarea locaţiei serverului de web unde se vor raporta datelele. Aceasta este 
initializată cu o valoare implicită. 
Valoarea poate fi introdusă şi de către Utilizator, iar în cazul în care este o valoare validă, 
valoarea astfel introdusa devine valoare de iniţializare pentru acest câmp. 
Utilizatorul apasă butonul Înainte.  
SIUI-FARM-CD afişează fereastra în care se solicită specificarea tipului de fisier în care sa fie 
salvate formularele. 
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Figura 4.2.1-3 Selectare destinaţie formulare tipăribile 

 
În cazul în care odată cu exportul fişierului xml se doreşte şi exportul rapoartelor se bifează 
opţiunea  Exportă rapoarte şi se selectează modul în care se exportă aceste rapoarte: 
Imprimantă sau Fişiere PDF. Se apasă butonul Înainte si SIUI-FARM-CD raportează datele. 
Pe durata efectuării operaţiei de export date, SIUI-FARM-CD afişează o bară de progres şi un 
text explicativ pentru descrierea paşilor efectuaţi. 

 
Figura 4.2.1-4 Evoluţia exportului de date 
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La terminarea operaţiei,  SIUI-FARM-CD afişează fereastra: 

 
Figura 4.2.1-5 Terminarea operaţiei de raportare 

 

 
 

4.2.1.2 Export offline 
Dacă Utilizatorul alege exportul offline,  datele vor fi salvate într-un fişier care va fi trimis 
ulterior la CAS. Utilizatorul  indică directorul în care se va salva fişierul de export şi apasă 
butonul Înainte. 
SIUI-FARM-CD afişează fereastra în care se solicită specificarea tipului de fisier în care sa fie 
salvate formularele. 
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Figura 4.2.1-6 Selectarea destinaţie formulare 

 
Utilizatorul accesează butonul Înainte şi SIUI-FARM-CD salvează datele în fişierul specificat. 
La terminarea operaţiei,  SIUI-FARM-CD afişează fereastra: 

 
Figura 4.2.1-7 Terminarea operaţiei de raportare 
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4.2.2. Import date 
Opţiunea “Import date” se referă la validarea datelor transmise de către CAS. 
La accesarea de către Utilizator a comenzii "Raportări" -> "Import date", SIUI-FARM-CD 
deschide fereastra  cu titlul „Asistent Import date”  
 

 
Figura 4.2.2-1 Asistent import date 

 
Se selectează tipul importului: 

• Fişier de răspuns – importă un răspuns asociat cu un fişier de raport 
• Fişier de decont – importă un fişier conţinând datele despre decont  
• Nomenclatoare - importă ultima versiune a nomenclatoarelor 

apoi se apasă butonul Inainte. 
SIUI-FARM-CD afişează fereastra Asistent pentru importul datelor. 
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Figura 4.2.2-2 Asistent pentru importul datelor 

Utilizatorul selectează modul de efectuare a importului, care poate fi online sau offline în 
funcţie de tipul datelor selectate pentru import, apoi apasă butonul Înainte. 
 

4.2.2.1 Import online 
Utilizatorul selectează importul online atunci când doreşte preluarea rezultatelor raportării 
direct, prin intermediul unei conexiuni Internet. 
Utilizatorul apasă butonul Înainte.  
SIUI-FARM-CD afişează fereastra Selecţie perioada de raportare.  
Utilizatorul alege o raportare  din listă şi apoi apasă butonul Înainte.  
În continuare, Utilizatorul configurează conexiunea către serverul SIUI-CNAS 
Locaţia serverului de web este initializată cu o valoare implicită. Valoarea poate fi introdusă şi 
de către utilizator, iar în cazul în care este o valoare validă, valoarea astfel introdusă devine 
valoare de iniţializare pentru acest câmp. 
Se apasă butonul Înainte. Pe durata efectuării operaţiei de import date se afişează o bară de 
progres şi un text explicativ pentru descrierea paşilor efectuaţi. 
 

4.2.2.2 Import offline 
Dacă Utilizatorul alege importul offline, rezultatele raportării vor fi preluate dintr-un fişier aflat 
pe disc.  
În fereastra cu titlul „Asistent raportare  - Import date”, Utilizatorul apasă butonul Înainte. 
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Figura 4.2.2-3 Import offline 

 SIUI-FARM-CD afişează fereastra de selecţie fişier.  

 
 

Figura 4.2.2-4 Fereastra de selectie fisier 

 



 

Hewlett-Packard Corp SIUI-FARM - Farmacii cu circuit deschis 
Versiune: 2.5 RELEASED Manual de utilizare 
25.01.2012 Pagina 39 din 69 

Pe durata efectuării operaţiei de import, SIUI-FARM-CD afişează o bară de progres şi un text 
explicativ pentru descrierea paşilor efectuaţi. 

 
 

Figura 4.2.2-5 Import date 

Daca importul s-a realizat cu succes v-a fi afisata fereastra: 
 

 
Figura 4.2.2-6 Import date 

altfel va fi afisata fereastra de erori a importului: 
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Figura 4.2.2-7 Erori la import date 

4.2.3. Vizualizare erori 
După accesarea meniului „Raportari” -> “Vizualizare erori”, se deschide în mod maximizat 
fereastra cu numele “Lista erorilor corespunzatoare raportarilor”. 
 

 
 

Figura 4.2.3-1 Vizualizare lista raportari 

Este afişată lista erorilor corespunzatoare raportarilor efectuate in intervalul de timp 
specificat.  
In cazul raportarilor fara erori la selectia fisierului corespunzator va fi afisat mesajul "Nu 
exista erori pentru raportarea selectata" 
În partea din stânga a paginii sub eticheta Interval de timp sunt prezente câmpurile: 

• Dată început – câmp de tip dată; reprezintă data de început a 
intervalului pentru care se doreşte afişarea erorilor 

• Dată sfârşit – câmp de tip dată; reprezintă data de sfârşit a 
intervalului pentru care se doreşte afişarea erorilor 
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şi butoanele: Actualizeaza, Modifica, Adauga, Sterge, Tiparire, Vizualizare, Export Excel,  prin 
care sunt permise următoarele acţiuni pentru secţiunea de evidenţă a dispozitivelor medicale 
reparate: 

• Actualizează permite actualizarea înregistrărilor din listă 
• Editeaza  permite editarea unei erori 
• Tiparire  permite printarea inregistrarilor 
• Vizualizare permite vizualizarea inregistrarilor intr-un fisier in vederea 

printarii ulterioare 
• Export Excel permite exportul înregistrărilor într-un fisier Excel 

 

Informaţiile furnizate pentru fiecare fisier raportat sunt corespunzător coloanelor din 
listă: 

 

Figura 4.2.3-2 Coloane lista fisiere erori 

o Nume – numele fisierului raportat 
o Nume fisier – calea de directoare unde se gaseste fisierul 
o Dată – data de operarii 
o Data inceput - data de inceput 
o Data sfarsit - data de sfarsit 
o Procesat -  daca fisierul este procesat sau nu 

Daca raportarea selectata a avut cel putin o eroare se va afisa o lista cu toate erorile 
intalnite: 

 
Figura 4.2.3-3 Vizualizare erori 

4.2.3.1 Actualizare 
Pentru actualizarea listei raportarilor se apasă butonul Actualizează. 
 

4.2.3.2 Export Excel 
Pentru a exporta lista erorilor intalnite la raportarea selectata într-un fişier Excel se apasă 
butonul Export Excel.  
Pe durata exportului se afişează fereastra cu titlul Export Excel, conţinând o bară de progres 
care se actualizează pe durata scrierii în fişierul Excel. 

 
Figura 4.2.3-4 Export listă erori în Excel 

Când operaţia de export se încheie, se deschide automat fişierul Excel rezultat şi poate fi 
verificată consistenţa datelor: 

-numărul de înregistrări corespunde cu numărul total de erori pentru raportarea 
selectata 
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-valorile din coloane sunt cele corecte 
 

4.2.3.3 Tiparire lista cu erorile intalnite la raportarea selectata 
Pentru a tipari lista erorilor la imprimanta se filtrează înregistrările dorite şi se apasă pe 
butonul Tiparire.  Se deshide o fereastra in care se trec setarile pentru imprimanta, apoi  se 
apasa butonul OK. 

 
Figura 4.2.3-5 Tiparire listă erori 

4.2.3.4 Vizualizare lista cu erori corespunzatoare raportarilor 
Pentru  vizualizarea listei erorilor într-un fişier in vederea printarii ulterioare se filtrează 
înregistrările dorite  si se actioneaza butonul Vizualizare. Se deschide o fereastra care contine 
intr-un fisier datele despre erorile selectate. 

 
 

4.2.4. Formulare de raportare 
În urma accesării meniului Raportări/Formulare de raportare, se deschide fereastra Listă 
rapoarte:  
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Figura 4.2.4-1 Listă rapoarte 

Fereastra conţine: 
• Zona de Interval de timp – având câmpurile Dată început şi Dată sfârşit 
• Butoanele: Tipărire, Vizualizare, Export toate, Actualizează prin care sunt premise 

următoarele acţiuni pentru secţiunea de rapoarte printabile: 
o Ecran – Tipărire 
o Ecran – Vizualizare 
o Ecran – Actualizează 
o Ecran – Export 

• Lista rapoartelor 
Informaţiile furnizate pentru fiecare raport sunt, corespunzător coloanelor din listă: 

• Nume – numele raportului 
• Denumire – descrierea raportului 
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4.2.4.1 Ecran – Tipărire  

 
 

 

Figura 4.2.4-2 Ecran pentru tiparirea unui raport din lista 

 
Utilizatorul selectează un raport din listă apoi apasă butonul Tipărire.  SIUI-FARM-CD va 
printa raportul la imprimantă. 

4.2.4.2 Ecran – Vizualizare 
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Figura 4.2.4-3 Ecrane vizualizare pentru un raport selectat din lista 

 
Utilizatorul selectează un raport din listă apoi apasă butonul Vizualizare.   
 
 
 

4.2.4.3 Ecran – Actualizează 

 
 

Figura 4.2.4-4 Ecran pentru actualizarea listei de rapoarte 

 
Se accesează butonul Actualizează pentru actualizarea listei cu formularele de raportare 
înregistrate la unitatea medicală în intervalul de timp selectat de deasupra butonului de 
actualizare, sau pentru filtrarea listei conform criteriilor de filtrare. 



 

Hewlett-Packard Corp SIUI-FARM - Farmacii cu circuit deschis 
Versiune: 2.5 RELEASED Manual de utilizare 
25.01.2012 Pagina 47 din 69 

 

4.3. ADMINISTRARE 
Această secţiune permite utilizatorului să administreze aplicaţia SIUI - FARM-CD. 
Utilizatorul accesează secţiunea Administrare fie cu “click” pe butonul stânga al mouse-ului 
poziţionat pe comanda Administrare, fie cu combinaţia de taste Alt + A .  

 
 

 

Figura  4-1 - Meniul Administrare 

De aici este posibilă lansarea modulelor Unitate medicală, , Contracte, Personalizare, Activare, 
Plafoane, Utilizatori, , Actualizare versiuni fie prin “click” pe butonul din stânga al mouse-ului 
poziţionat pe opţiuni, fie cu tasta care corespunde cu litera subliniată a opţiunilor,  după ce 
comanda Administrare din meniu a fost selectată. 

4.3.1. Unitate medicală 
Utilizatorul accesează succesiv meniurile Administrare - Unitate medicală. 
SIUI-FARM-CD afişează fereastra cu titlul Administrare date Unitate medicală. 
În cadrul acestei secţiuni, Utilizatorul poate administra datele specifice unităţii medicale. 
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Figura 4.3.1-1 Unitate medicală 

 
Datele de configurare specifice unităţii medicale sunt grupate astfel: 
Date de identificare: 

• Nume Unitate – câmp obligatoriu de tip casetă de editare 
• Cod Unic de Înregistrare – câmp obligatoriu de tip casetă de editare 
• Număr Registrul Comerţ - câmp obligatoriu de tip casetă de editare 
• Valid de la – câmp opţional de tip dată 
• Valid de la – câmp opţional de tip dată 
• Reprezentant legal - câmp optional de tip casetă de editare 

Adresă: 
• Judeţ - câmp obligatoriu cu selector 
• Localitate – câmp obligatoriu cu selector; câmpul este editabil după 

ce s-a selectat un judeţ 
• Strada – câmp opţional cu selector combinat cu casetă de editare; la 

acţionarea butonului Strazi se deschide o fereastră de selecţie unde se poate 
selecta o stradă. Dacă strada nu există în baza de date aceasta poate fi 
introdusă în caseta de editare.  

• Număr – câmp opţional editabil 
• Scară - câmp opţional editabil 
• Bloc – câmp opţional editabil 
• Etaj – câmp opţional editabil 
• Apartament - câmp opţional editabil 
• Cod poştal – câmp opţional editabil 

Butoanele pentru  comenzi Acceptă, Renunţă 
 
 

4.3.2. Contracte 
Utilizatorul accesează succesiv meniurile „Administrare” -> “Contracte”. 
SIUI-FARM-CD afişează ferestra cu titlul Contracte  
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Figura 4.3.2-1 Contracte 

Fereastra prezintă lista contractelor, identificate prin Număr contract, Dată contract, Casa de 
asigurări, Valabil de la, Valabil pana la şi butoanele pentru comenzi Modifica, Adauga, Sterge 
şi Inchide. 
 

4.3.2.1 Adăugare  

Utilizatorul accesează butonul  . 
SIUI-FARM-CD afişează fereastra „Adăugare Contracte”, prin care se introduc datele unui 
contract în baza de date. 

 
Figura 4.3.2-2 Adăugare contract 

Câmpurile din această fereastră sunt: 
• Număr contract – câmp obligatoriu 
• Dată contract – câmp obligatoriu 
• Casă de asigurări – câmp obligatoriu 
• Valabil de la – câmp obligatoriu 
• Valabil pâna la – câmp opţional 
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şi butoanele pentru comenzi Acceptă şi Renunţă. 
 

4.3.2.2 Modificare  

Utilizatorul accesează butonul  . 
SIUI-FARM-CD afişează fereastra „Modificare contract”, în care se pot modifica datele 
contractului. 

 
 

Figura 4.3.2-3 Modificare contract 

4.3.2.3 Ştergere  
Pentru a şterge un contract din lista de contracte, Utilizatorul selectează înregistrarea care 

urmează a fi ştearsă, apoi accesează butonul  . 
Dacă Utilizatorul încercă ştergerea unui contract activ SIUI-FARM-CD afişează fereastra 
următoare: 

 
Figura 4.3.2-4 Eroare ştergere contract activ 

Utilizatorul apasă pe butonul Acceptă  şi se revine la contextul iniţial. 
Dacă Utilizatorul selectează un contract inactiv, SIUI-FARM-CD afişează dialogul de 
confirmare: 

 
Figura 4.3.2-5 Confirmare ştergere contract 

Ştergerea contractului are loc doar în cazul în care Utilizatorul confirmă operaţia de ştergere, 
situaţie în care lista contractelor se actualizează corespunzător. 
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4.3.3. Personalizare  
Utilizatorul  accesează succesiv meniurile Administrare –> Personalizare 
Opţiunea “Personalizare” se referă la actualizarea datelor despre o unitate medicala direct 
dintr-un fisier de proprietati. 
După accesarea meniului „Administrare” -> “Personalizare”, se deschide fereastra  cu titlul 
„Asistent Import nomenclatoare personalizate”.  

 
Figura 4.3.3-1 Asistent import personalizare 

Se selectează tipul importului: 
• Import online – importă un nomenclator cu datele despre unitatea medicala direct 

prin intermediul unei conexiuni CNAS-SIUI 
• Import offline – importă un nomenclator cu datele despre unitatea medicala dintr-un 

fisier salvat local in calculator 
apoi se apasă butonul Inainte. 

4.3.3.1 Import online 
Se selectează importul online atunci când se doreşte preluarea fisierului cu date direct, prin 
intermediul unei conexiuni CNAS-SIUI. 
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Figura 4.3.3-2 Import online 

Se introduce adresa serverului de Web. 
Valoarea implicită este http://testserv:8088/svapntws/services/SiuiWS. 

4.3.3.2 Import offline 
În cazul importului offline, datele personalizate despre unitatea medicala vor fi preluate dintr-
un fişier aflat pe disc. 

 
Figura 4.3.3-3 Import offline 
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La zona Fişier Offline se acceseaza butonul  şi se specifică numele fişierului şi directorul în 
care se află, după care se apasă pe butonul Inainte. 
Apare o fereastră conţinând o bară de progres care se actualizează pe durata importului 
datelor. 

 
Figura 4.3.3-4 Import date 

Când operaţia de import ia sfârşit se afişează rezultatul operaţiei. Se pot vizualiza atât 
informaţiile importate din fişier, precum şi starea validării lor de către CAS. 
Daca importul s-a realizat cu succes v-a fi afisata fereastra: 
 

 
Figura 4.3.3-5 Import date 

altfel va fi afisata fereastra de erori a importului: 
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Figura 4.3.3-6 Erori la import date 

4.3.4. Activare 
Utilizatorul  accesează succesiv meniurile Administrare –> Activare 
Opţiunea “Activare” se referă la activarea aplicatiei. Fiecare aplicatie SIUI-FARM-CD  are 
asociata o Casa de asigurari si o Serie de licenta. 
După accesarea meniului „Administrare” -> “Activare”, se deschide fereastra  cu titlul 
„Asistent activare aplicatie”.  

 
Figura 4.3.4-1 Activare - serie licenta 

Sunt prezente câmpurile: 
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• Serie de licenta – câmp obligatoriu de tip casetă de editare, este 
reprezentat prin 4 casute de editare ( prima poate avea maxim 5 caractere, 
celelalte 3 putand avea maxim 4 caractere); 

• Casa de asigurări- casa de asigurări cu care a fost încheiată o 
convenţie şi de la care s-a obţinut licenţa; câmp obligatoriu 

• Certificat digital – se selectează certificatul digital instalat in 
prealabil in calculator. Pentru a face transfer online de informaţii cu CAS, acest 
certificat trebuie sa fie inregistrat la nivel CAS in sistem 

Validarea datelor introduse se realizează prin apăsarea butonului Inainte.  
Trebuie mentionat ca daca aplicatia nu este activata nu se pot efectua Raportari. 
 

4.3.5. Nomenclatoare 
Utilizatorul acceseaza succesiv meniurile Administrare -> Nomenclatoare 
SIUI-FARM-CD afiseaza fereastra cu titlul „Nomenclatoare”. 

 

Figura 4.3.5-1 Nomenclatoare 

 

Acest ecran este folositor in cazul in care utilizatorul doreste sa vizualizeze continutul 
nomenclatoarelor importate 
 
 

4.3.6. Utilizatori 
Utilizatorul accesează succesiv meniurile Administrare –> Utilizatori 
SIUI-FARM-CD afişează fereasta cu titlul „Securitate”. 
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Figura 4.3.6-2 Securitate 

Fereastra prezintă lista utilizatorilor şi butoanele pentru comenzi Modifica, Adauga, Sterge, 
Parola şi Inchide. 

4.3.6.1 Adăugare  

Pentru adăugarea unui nou utilizator se apasă pe butonul . SIUI-FARM-CD 
afişează fereastra „Adăugare Utilizator”  

 
Figura 4.3.6-1 Adăugare utilizator 

SIUI-FARM-CD afişează mesaje de eroare în următoarele cazuri: 
• nu se completează câmpul Nume utilizator  
• se introduc mai puţin de 4 caractere în câmpul Nume utilizator  
• nu se completează câmpul Parolă 
• se introduc mai puţin de 4 caractere în câmpul Parolă  
• nu se completează câmpul Confirmare parolă 
• există diferenţe între valorile introduse în câmpurile Parola şi  Confirmare parola  

Validarea datelor introduse se realizează prin apăsarea butonului Accepta. 
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4.3.6.2 Modificare  
Utilizatorul alege din listă un utilizator şi apasă pe butonul Modifică. SIUI-FARM-CD afişează 
fereastra : 

 
 
 

Figura 4.3.6-2 Modificare utilizator 

În acest modul Utilizatorul poate schimba numele utilizator. 
SIUI-FARM-CD afişează mesaje de eroare în următoarele cazuri: 

• nu se completează câmpul Nume utilizator  
• se introduc mai puţin de 4 caractere în câmpul Nume utilizator  

 
Figura 4.3.6-3 Eroare modificare utilizator 

• se incearca modificarea utilizatorului 'ADMIN'  

 
Figura 4.3.6-4 Eroare modificare utilizator ADMIN 

• se incearca modificarea unui utilizator de catre alt utilizator (altul decat  'ADMIN' sau 
el insusi) 

 
Figura 4.3.6-5 Eroare modificare utilizator ADMIN 

Prin activarea butonului Acceptă SIUI-FARM-CD salvează modificarea. Dacă Utilizatorul 
activează butonul Renunţă informaţiile rămân nemodificate. 

4.3.6.3 Ştergere  
Pentru ştergerea unui utilizator se selectează utilizatorul şi se apasă butonul Sterge. 
Se deschide o fereastră de confirmare a ştergerii. 
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Figura 4.3.6-6 Ştergere utilizator 

SIUI-FARM-CD afişează mesaje de eroare în următoarele cazuri: 
• se incearca stergerea utilizatorului conectat 
• se incearca stergerea unui utilizator de catre un utilizator diferit de 'ADMIN'  

Prin apăsarea butonului Da utilizatorul este şters şi lista este actualizată corespunzător.  
 

4.3.6.4 Parolă 
Utilizatorul poate să modifice parola de conectare accesând butonul Parola din fereastra 
Securitate.  
Utilizatorul completează câmpurile obligatorii : 

• Parola veche - parola veche 
• Parola  - noua parola 
• Confirmare parola – se tastează din nou parola 

 
 

Figura 4.3.6-7 Modificare parolă 
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SIUI-FARM- CD afişează mesaje de eroare în următoarele cazuri: 
• nu se completează câmpul Parolă veche 
• nu se completează câmpul Parolă 
• se introduc mai puţin de 4 caractere în câmpul Parolă  
• nu se completează câmpul Confirmare parolă 
• există diferenţe între valorile introduse în câmpurile Parola şi  Confirmare parola  

Validarea datelor se realizează prin apăsarea butonului Accepta. 
 
 

4.3.7. Operatii de arhivare sau restaurare 
 

4.3.7.1 Precondiţii  

Unitatea are completate toate datele de identificare. Datele de identificare trebuie să fie la 
data restaurării identice cu cele de la data arhivării.   

4.3.7.2 Când e efectuează operaţia  
 
Operaţia se efectuează atunci când arhivarea datelor specifice se impune ca periodicitate sau 
alta cerinţă pentru păstrarea sigură a datelor. 
 

4.3.7.3 Cum se efectuează operaţia  
 
Aceasta secţiune poate fi accesată de către Utilizator  prin selectarea cu mouse-ul  a opţiunii 
Administrare-Baza de date din meniul principal, iar apoi selectarea opţiunii 
Arhivare/Restaurare. 

 
Figura 4.3.7-1 Selectarea secţiunii Arhivare/Restaurare 

La apelarea acestui modul, Sistemul lansează Asistentul pentru arhivare/restaurare. 
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Figura 4.3.7-2 Asistent Arhivare / Restaurare 

Utilizatorul are la dispoziţie două opţiuni: arhivarea datelor sau restaurarea datelor. 

 

4.3.8. Arhivare 

Această opţiune permite salvarea datelor din aplicaţie într-un fişier local.  

Arhivarea datelor se va face intr-un fisier care va fi salvat pe discul C al calculatorului 
pe care a fost instalata versiunea completa a aplicatiei (inclusiv instanta de server de 
baze de date). 
Restaurarea datelor se va putea face doar daca aplicatia este instalata cu varianta 
completa (doar pe server). 

1. Utilizatorul  selectează opţiunea  Arhivare şi apasă butonul Înainte; 

2. Asistentul afişează pagina de selectare a locaţiei unde se va salva fişierul cu datele 
arhivate; 



 

Hewlett-Packard Corp SIUI-FARM - Farmacii cu circuit deschis 
Versiune: 2.5 RELEASED Manual de utilizare 
25.01.2012 Pagina 61 din 69 

 

Figura 4.3.8-1 Arhivare date-Selectare locaţie fişier 

 

3. Utilizatorul precizează locaţia de pe disc a fişierului arhivă. Locaţia se alege  prin 
apăsarea butonului  din dreapta casetei de text; 

4. Utilizatorul apasă butonul Înainte; 
5. Asistentul afişează o bară de progres şi un text explicativ pentru descrierea paşilor 

efectuaţi. 

 
Figura 4.3.8-2 Arhivare date-Progres operaţie 

 
6. Când operaţia ia sfârşit se afişează un ecran cu rezultatul operaţiei (succes sau 

eroare). 
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Figura 4.3.8-3 Finalizarea cu succes a operaţiei de arhivare 

 
7. Utilizatorul apasă butonul Închide 

 
 

4.3.9. Restaurare 
 

Această opţiune permite  restaurarea datelor specifice aplicaţiei dintr-un fişier creat 
prin operaţia de arhivare.  

 

Figura 4.3.9-1 Restaurare date 

1. Utilizatorul  selectează opţiunea  Restaurare şi apasă butonul Înainte; 

2. Asistentul afişează pagina de selectare a locaţiei fişierului arhivă; 
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Figura 4.3.9-2 Restaurare- Selectare locaţie fişier arhivă 

 

3. Utilizatorul precizează locaţia de pe disc unde se află fişierul cu datele arhivate. 
Locaţia se alege  prin apăsarea butonului  din dreapta casetei de text; 

 
Figura 4.3.9-3 Selectarea fisierului 

 
4. Utilizatorul apasă butonul Înainte; 
5. Asistentul afişează o bară de progres şi un text explicativ pentru descrierea paşilor 

efectuaţi; 
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Figura 4.3.9-4 Restaurare date-Progres operaţie 

 
 

6. Când operaţia ia sfârşit se afişează un ecran cu rezultatul operaţiei(succes sau 
eroare); 

 
Figura 4.3.9-5 Finalizarea cu succes a operaţiei de restaurare 

 
7. Utilizatorul apasă butonul Închide; 

 

4.3.10. Actualizare versiuni 
 
Din meniul “Administrare” / “Actualizare versiuni” utlizatorul poate actualiza aplicaţia sau 
nomenclatoarelor la ultima versiune publicată pe portal. 
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Figura 4.3.10-1 Fereastra de actualizare a versiunilor 

 
Dacă se selectează actualizarea versiunii aplicaţiei, se va verifica automat pe portal dacă 
există versiune mai nouă publicată. Dacă o astfel de versiune există, aceasta va fi descărcată 
automat şi, după confirmare, aplicaţia se va închide şi se va actualiza versiunea. 
Dacă se selectează actualizarea versiunii de nomenclatoare, se va verifica pe portal dacă 
există versiune mai noua publicată. Dacă o astfel de versiune există, aceasta va fi descărcată 
automat şi se va trece la actualizarea nomenclatoarelor în aplicaţie. 
 

 

 

4.4. FERESTRE 
Această secţiune se accesează cu “click” pe butonul stânga al mouse-ului poziţionat pe 
comanda Ferestre. 
Secţiunea Ferestre permite Utilizatorului să vizualizeze lista ferestrelor deschise din aplicaţie. 
La cerere, aceaste fereastre pot fi aranjate în cascadă. 

 
Figura 4.3.10-1 Ferestre 
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4.4.1 Aranjare în cascadă 
Această secţiune se accesează de către Utilizator fie cu “click” pe butonul stânga al mouse-
ului poziţionat pe comanda Ferestre, iar apoi pe comanda Aranjare în cascada,  fie cu 
combinaţia de taste Alt + E, C. 
Folosind această opţiune, Utilizatorul poate aranja în cascadă ferestrele deschise ale aplicaţiei. 

 
 

Figura 4.4.1-1 Ferestre aranjate în cascadă 
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4.5. AJUTOR 
 

4.5.1. Manual 
Această secţiune se accesează de către Utilizator fie cu “click” pe butonul stânga al mouse-
ului poziţionat pe comanda Ajutor, iar apoi pe comanda Manual,  fie cu combinaţia de taste 
Alt + J, M. 
Accesând această opţiune se poate vizualiza manualul de utilizare a aplicaţiei SIUI – FARM-
CD. 

 
Figura  4-2 – Secţiunea Manual SIUI-FARM-CD 

 

4.5.2. Despre 
Această secţiune se accesează de către Utilizator fie cu “click” pe butonul stânga al mouse-
ului poziţionat pe comanda Ajutor, iar apoi pe comanda Despre,  fie cu combinaţia de taste 
Alt + J, D. 
Accesând această opţiune se afişează informaţii despre versiunea aplicaţiei SIUI – FARM-CD. 

 
 

Figura 4.5.2-1 Fereastra Despre SIUI-FARM-CD 

Prin apasarea butonului Istoric Versiuni se va deschide un ecran care contine informatii cu 
privire la schimbarile survenite asupra aplicatiei de la o versiune la alta. 
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Figura 4.5.2-2 Istoric versiuni 

4.5.3. Portal online 
Prin accesarea acestui meniu, utilizatorul este directionat catre portalul CNAS-SIUI. Pe acest 
portal se pot observa discutii legate de aplicatiile de raportare, manualele de utilizare, noutati 
despre aceste aplicatii de raportare (inclusiv versiuni actualizate ale aplicatiilor si a 
nomenclatoarelor) 
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5. IEŞIREA DIN APLICAŢIE 

Aplicaţia poate fi închisă de către Utilizator în unul din modurile: 
• Prin accesarea succesivă a opţiunilor Fişier, Ieşire 

• Prin click cu mouse-ul a butonului  aflat în partea dreaptă a barei de titlu 

• prin accesarea cu mouse-ul a iconiţei din stânga barei de titlu  şi alegerea din 
submeniul care se afişează a comenzii Close 

• Prin combinaţia de taste Alt + F4 
Aplicaţia poate fi părăsită indiferent ce feretre ar fi deschise în acel moment. 
Înainte de închiderea aplicaţiei SIUI-FARM-CD afişează mesajul: 

 
Figura 4.5.3-1 Ieşirea din aplicaţie 

Dacă Utilizatorul alege „Nu”, contextul existent la acel moment nu este părăsit, dacă alege 
„Da”, aplicaţia se închide. Daca este bifat "Nu mai afisa acest mesaj data viitoare", nu se va 
mai afisa mesajul la iesirea din aplicatie. 
 
 
 
 
 


