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1. SCOPUL DOCUMENTULUI 

Documentul reprezintă Manualul de Utilizare a aplicaţiei SIUI – AMB şi serveşte ca instrument pentru 
înţelegerea functionalităţilor aplicaţiei şi modului de operare cu aceasta.  

2. TERMENI UTILIZAŢI 

Termenii utilizaţi în document sunt: 

 

SIUI Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România 

CNAS Casă Naţională de Asigurări de Sănătate 

CAS Casă de Asigurări de Sănătate 

SIPE Sistemul Informatic al Prescripţiei Elctronice 

CEAS Componenta Centrală a Cardului Electronic de Asigurări de Sănătate 

eCARD Cardul electronic de asigurări de sănătate 
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3. ELEMENTE COMUNE 

Paragraful de faţă se referă la acele elemente de interfaţă care se comportă la fel în aplicaţie, indiferent de 
locul în care apar.  

În acest scop, toată aplicaţia foloseşte un design unitar, iar elementele de interfaţă sunt sugestive şi constante. 

3.1. FERESTRE 

Ferestrele sunt zonele de ecran în care sunt afişate informaţiile corespunzătoare fiecărei comenzi date prin 
intermediul meniurilor său butoanelor.  

Toate ferestrele au câteva elemente comune: 

3.1.1. Bara de titlu 

În partea de sus a fiecărei ferestre se regăseşte numele modulului apelat, precedat de o iconiţă. 

 

Figura  3.1-1 - Exemplu de bara de titlu 

3.1.2. Închiderea ferestrei 

Închiderea oricarei ferestre se poate face în unul dintre modurile: 

• prin accesărea cu mouse-ul a unui buton de anulare (  său ) 

• prin accesărea cu mouse-ul a butonului  aflat în partea dreaptă a barei de titlu 

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

• prin folosirea combinaţiei de taste Alt + F4 

 

 

3.1.3. Bara de stare – online/offline 

Pe bara de stare se poate vizualiza userul logat la aplicaţie. În cazul de faţă userul este ADMIN. 

Un element important prezent în bara de stare este indicatorul de stare: online/offline (semafor).  
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Figura  3.1-2 - Vizualizarea barei de stare 

 

 

Figura  3.1-3 - Vizualizarea activare conexiuni online 

 

Trecerea de la starea online să starea offline se poate realiza: 

- Automat, prin pierderea conexiunii securizate la Internet 

- Prin interventia utilizatorului, dând dublu-click pe semafor. Sistemul solicită confirmarea trecerii în 
modul de lucru offline, deoarece nu se vor mai putea realiza: validarea serviciilor de către SIUI şi 
validarea stării de asigurat a persoanelor. 

 

Figura  3.1-4 – Confirmare trecere în mod de lucru offline 

 

 

Figura  3.1-5 - Semafor mod de lucru offline 

 

3.1.4. Repoziţionarea ferestrei 

Prin menţinerea mouse-ului apăsăt pe Bara de titlu a unei ferestre se poate schimba poziţia ferestrei în ecranul 
principal al aplicaţiei. Astfel, fiecare utilizator îşi poate aranja ferestrele pe ecran astfel încât informaţiile şi 
modul de lucru să-i fie cât mai accesibile. 
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3.2. MODIFICAREA DATEI 

Data modificabilă apare sub forma unei casete în care se afişează o dată iniţiala; de regula aceasta este fie data 
curentă, fie data operării. Formatul datei (de exemplu: luna/zi/an) corespunde formatului configurat pe 
calculatorul pe care rulează aplicaţia. 

 

Figura  3.2-1 - Formatul datei 

Data poate fi modificată prin alegerea ei din calendar, operaţie posibilă prin apasărea cu mouse-ul a butonului 

. 

Se deschide o pagina de calendar corespunzătoare datei înscrise în caseta. Dacă se doreşte doar schimbarea 
zilei, se face click cu mouse-ul pe ziua dorită; pagina de calendar se închide şi valoarea datei în caseta se 
schimbă corespunzător. 

 

Figura  3.2-2 - Calendarul 

                                                  

Dacă se doreşte modificarea lunii, se navigheaza cu săgeţile  de la o lună la alta; numele lunii se 
schimbă corespunzător. O altă modalitate de modificare a lunii este prin “click” cu mouse-ul pe numele lunii şi 
selectarea din lista a lunii dorite: 
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Figura  3.2-3 - Selectarea lunii 

 

Dacă se doreşte selectarea datei corespunzătoare zilei curente se apasă cu mouse-ul în 

caseta . 
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4. LANSĂREA APLICAŢIEI 

Lansărea aplicaţiei se poate realiza prin unul din următoarele moduri: 

• prin accesărea pictogramei  aflată pe suprafaţa de lucru Windows, 

• de la butonul Start, urmând calea Programs>CNAS-SIUI>SIUI-AMB 

 

 

Figura  3.2-1 - Lansărea aplicaţiei 
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La pornirea aplicaţiei, pe ecranul calculatorului se afişează fereastra cu titlul “Autorizare”, în care utilizatorului i 
se cere să introducă un nume de utilizator şi o parolă. 

SIUI propune implicit ca dată de operare, data curentă. 

 

Figura  3.2-2 - Fereastra de autorizare 

 

Dacă de doreşte abandonarea aplicaţiei, se foloseşte una dintre metodele prezentate la  Închiderea ferestrei. 

Utilizatorul introduce date în  câmpurile din formular, iar apoi, pentru  continuarea aplicaţiei,  acţionează 

butonul ,  tastează Alt + A său Enter. 

În cazul în care numele de utilizator si/său parolă sunt incorect introduse, SIUI afişează un mesăj de avertizare, 
iar Utilizatorul  are posibilitatea să reintroducă numele si/său parolă. 

 

Figura  3.2-3 – Eroare la conectare 

În urma validării datelor introduse, aplicaţia este lansătă, prin deschiderea (în modul maximizat) a ferestrei 
principale. Bara de titlu conţine numele aplicaţiei, iar în dreaptă butoanele pentru minimizarea, 
maximizarea/restaurarea, respectiv închiderea ferestrei.  

 

Figura  3.2-4 - Bara de titlu 
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Fereastra principala conţine 3 zone: 

• meniul principal 

• toolbar-ul (bara de instrumente) 

• ecranul de afişare 

 

Figura  3.2-5 - Fereastra principala 

Meniul principal şi bara de instrumente sunt instrumentele prin care i se dau instructiuni aplicaţiei despre ceea 
ce utilizatorul doreşte să facă. 

Meniul principal afişează o lista de comenzi corespunzătoare secţiunilor aplicaţiei. 

Bara de instrumente conţine butoane cu imagini, corespunzătoare comenzilor din meniu. 
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5. MENIUL PRINCIPAL 

La deschiderea aplicaţiei, în partea de sus a ecranului, SIUI afişează secţiunile aplicaţiei; fiecărei secţiuni îi 
corespund unul său mai multe module. Iniţial nici o secţiune nu este selectată. 

La deplasărea mouse-ului peste zona de meniu, secţiunile sunt selectate (culoarea textului şi a fondului se 
schimbă) în functie de poziţia mouse-ului. 

Atunci când Utilizatorul executa un “click” cu mouse-ul pe o secţiune se deschide un submeniu prin care se 
apeleaza modulele aplicaţiei. 

 

Figura  3.2-1 - Meniul principal 

Navigarea în meniu se poate face şi folosind tastatura. în submeniul fiecărei secţiuni se  poate ajunge prin 
combinaţia de taste Alt+ litera subliniata din numele secţiunii (de exemplu: Alt+A va deschide secţiunea 
Administrare). Prin utilizarea săgetilor sus/jos se selectează opţiunea din sub-meniu situata deasupra/sub 
opţiunea curent selectată. Săgeţile stanga/dreapta permit accesărea secţiunii precedente/următoare. 

Secţiunile aplicaţiei sunt: 

• Fişier 

• Raportări 

• Administrare 

• Ferestre 

• Ajutor 
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6. BARA DE INSTRUMENTE 

Bara de instrumente a aplicaţiei (toolbar-ul) este împărţită în doua zone: 

• zona din stânga conţine butoane cu imagini 

• zona din dreaptă conţine data operării; valoarea implicita este data curentă (data calculatorului pe 
care rulează aplicaţia) 

 

Figura  3.2-1 - Bara de instrumente 

Fiecare buton cu imagini corespunde unei actiuni în cadrul aplicaţiei. când mouse-ul este deplasăt peste un 
buton, sub acesta este afişat numele actiunii care se executa la apasărea butonului.  

Imaginea butonului este sugestiva pentru acţiunea care urmează a se face.  

Data operării poate fi modificată asă cum este descris la Modificarea datei.                 

 

6.1. ACTIUNI 

- Pacienti 

  - Servicii 

  - Vizualizare erori  

   - Valori decont 

  - Certificate medicale 
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7. ECRAN DE AFIŞARE 

Ecranul de afişare este zona în care se deschid ferestrele corespunzătoare fiecarui modul al aplicaţiei. La un 
moment dat pot fi deschise oricate ferestre doreşte utilizatorul. 

Navigarea între ferestre se face fie prin “click” cu mouse-ul pe fereastra dorită, fie accesănd meniul ”Ferestre” 
şi alegand din lista ferestrelor afişate fereastra dorită.   

Ferestrele pot fi poziţionate oriunde în ecranul de afişare. 
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8. SECŢIUNILE APLICAŢIEI 

 

8.1. FIŞIER 

Această secţiune se poate accesă de către Utilizator  în unul din modurile: 

o “click” pe butonul stâng al mouse-ului poziţionat pe comanda “Fişier” 

o combinaţia de taste Alt + F 

 

8.1.1. Pacienti 

Această secţiune conţine lista persoanelor care se afla în evidenta unităţii medicale şi poate fi accesăta de 
către Utilizator  în unul din modurile: 

• cu “click” pe butonul stâng al mouse-ului poziţionat pe comanda “Fişier”, iar apoi pe comanda 
”Persoane”  

 

Figura  8.1-1 – Accesărea secţiunii Persoane 

• cu combinaţia de taste Alt + F, P 

•  prin accesărea butonului     afişat în bara de instrumente. 
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La apelarea modulului “Persoane”,  SIUI deschide în mod maximizat fereastra cu numele “Pacienti”, în zona 
ecranului de afişare. 

 

Figura  8.1-2 - Fereastra Persoane 

Fereastra ”Persoane” conţine o lista cu înregistrări reprezentată sub formă tabelară. 

 

Figura  8.1-3 - Lista Persoane 
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Lista are urmatorul format: 

• cap de tabel - conţine numele coloanelor tabelului: Nume, Prenume, Cod numeric personal, Cod 
identificare, Sex, Data nasterii, Data decesului, Oras, Judeţ, Adresă ale persoanelor luate în evidenta. 
Prin “click” pe numele unei coloane se realizeaza operaţia de “Ordonare” în lista. Coloanele listelor 
pot fi ordonate alfabetic ascendent/descendent. Utilizatorul va apasă pentru ordonare pe titlul 
coloanei pentru care doreşte să facă ordonarea. Ordonarea se face numai după o coloana, la un 
moment dat. 

 

Figura  8.1-4 - Ordonare ascendenta după nume 

• zona de introducere filtre - este un rand de casete text în care se pot Adaugă criteriile de filtrare 
corespunzătoare fiecărei coloane. Prin filtrare se întelege restrangerea numărului de înregistrări 
afişate în asă fel încat să se poata gasi mai rapid o înregistrare. După  alegerea unui criteriu de filtrare 
se vor afişa numai înregistrările care sătisfac acel criteriu. Criteriile de filtrare corespund coloanelor 
din lista şi se pot introduce în casetele text afişate în zona de filtre.  

 

Figura  8.1-5 - Zona de introducere filtre 

 

În zona de filtre pot fi alese unul său mai multe criterii de filtrare. 

Pentru casetele text care au posibilitatea de căutare după fragment de text (ex. Nume) fragmentele se 
introduc atfel: 

    “<fragment>%” său “<fragment>"  - orice începe cu <fragment> 

     “%<fragment>%” său “%<fragment>” - orice conţine <fragment>. 
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De exemplu, dacă la Prenume se introduce “D”, vor fi afişate toate înregistrările pentru care prenumele începe 
cu “D”: 

 

Figura 8.1-6 - Filtrarea listelor 

Exista câteva caractere care nu pot fi folosite în textul care reprezintă criteriul de filtrare,  acestea fiind: " ; " şi  
" ' " . 

Pentru coloanele care afişează informatii numerice său de tip dată se afişează înregistarile care contin în 
câmpul respectiv valori mai mari său egale cu valoarea introdusă ca şi criteriu de filtrare. 

După ce utilizatorul a selectat criteriile dorite de filtrare, filtrarea propriu-zisă se va face apasând tasta Enter cu 
cursorul aflat în una din casetele text pentru introducerea criteriilor de filtrare . 

După introducerea unor criterii de filtrare într-o anumita pagina, acestea vor fi regăsite atunci când utilizatorul 
revine în acea pagina după navigarea la alte pagini. 

• lista propriu-zisă - conţine înregistrările din baza de date; prin “click” pe una dintre înregistrări său 
mutarea cu săgeti sus/jos se realizeaza operaţia de “Selectare”. Pentru a executa una din operatiile 
corespunzătoare butoanelor din partea de jos a fiecărei pagini, Utilizatorul selectează randul pentru 
care se doreşte operaţia prin „Click” cu butonul stang al mouse-ului pe randul respectiv. Randul 
selectat va ramane colorat diferit. 

 

Figura  8.1-6 - Înregistrare selectată 

La micsorarea ferestrei, pentru permiterea citirii complete a înregistrărilor din listă, se afişează barele de 
navigare pe verticala său/si orizontala. Pentru vizualizarea unor înregistrări care nu se afla în partea lizibila a 
ferestrei, derularea listei poate fi facuta prin intermediul barei verticale de navigare, iar pentru vizualizarea 
informaţiilor tuturor coloanelor, deplasărea listei la dreapta/stanga se face prin intermediul barei orizontale de 
navigare.  Barele de navigare se accesează cu mouse-ul; “click” pe săgeţile de la capetele barei muta lista cu 
cate o înregistrare. Tinand apăsăt butonul stâng al mouse-ului pe cursorul barei şi prin tragerea lui în altă 
pozitie, la eliberarea mouse-ului, lista se muta în poziţia dorită.  
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Figura  8.1-7 - Barele de navigare 

Utilizarea barelor de navigare nu modifica selectia facuta. 

În cadrul listei, dacă o înregistrare a fost selectată, se poate parcurge lista în sus său în jos, prin tastele săgeata 
sus/săgeata jos; în acest fel, selectia se muta pe înregistrarea precedenta/următoare. în cazul listelor mari, 
afisăbile pe mai multe pagini de ecran, prin intermediul tastelor PageUp/PageDown, selectia săre pe prima 
înregistrare a paginii anterioare, respectiv pe ultima înregistrare a paginii următoare. 

Navigarea între paginile secţiunii se poate realiza prin “click” cu mouse-ul pe titlul paginii. Titlul paginii active 
este scris cu litere îngrosăte. Odată selectat un titlu de pagina, navigarea între pagini succesive poate fi facuta 
şi de la tastatura, prin săgeti stanga/dreapta său cu combinaţia de taste Ctrl + Tab. 

 

8.1.1.1 Adăugare pacient cu citire date eCard 

 

Preconditii 
 
Terminalul este conectat la calculator. 
Pacientul nu exista in baza de date a aplicatiei de raportare. 
 

Utilizatorii vor avea posibiliatea de alege unul dintre cele 2 tipuri principale de terminal : 

- Terminal cu afişaj electronic şi tastatură – Utilizatorul va putea vizualiza pe afişajul terminalului 
notificările din aplicaţia de raportare cu privire la operaţiile efectuate cu cardul sau care urmează 
a fi efectuate şi va putea folosi tastatura terminalului pentru introducerea PIN-ului.  

- Terminal fara afişaj electronic şi fara tastatură – Utilizatorul va vizualiza notificările terminalului 
in aplicaţia SIUI-AMB iar PIN-ul cardului va fi introdus folosind tastatura calculatorului. 

 

În urma introducerii cardului in terminal, aplicaţia va afişa notificarea „Autentificare card pe terminal. Va 
rugam introduceţi PIN-ul in terminal”.  Asiguratul va introduce corect codul PIN de acces al cardului, apoi 
apasă tasta „OK” specifică terminalului sau butonul „Accepta” din aplicaţia SIUI-AMB. 

Utilizatorul va in meniul Pacienti si va apasa butonul „Citeste eCard”. In cazul in care pacientul nu exista in 
baza de date, aplicatia va returna notificarea „Persoana nu exista in baza de date. Doriti sa o adaugati ?” 

 



 

Casă Naţională de Asigurări de Sănătate Aplicaţia de raportare pentru ambulanţe 

Versiune: 3.7 RELEASED Manual de utilizare 

24.10.2014 Pagina 27 din 136 

 

Figura 8.1-1  Adaugare persoana folosind eCard 

 

SIUI-AMB deschide fereastra Adăugare Pacient. Toate câmpurile obligatorii vor fi precompletate ca urmare a 
datelor scrise pe card, cu exceptia codului numeric personal al pacientului.  

Utilizatorul va completa CNP-ul pacientului si va apasa butonul „Accepta” 

 

Figura  8.8 – Fereastra adăugare pacient regăsit prin Citeşte eCard 

 

 

8.1.1.2 Identificarea unui pacient folosind citirea eCard 

Precondiţii 

• Aplicaţia SIUI desktop este instalată şi utilizatorul autentificat; 

• Terminalul de citire eCard este conectat la PC. 
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• Indicatorul de stare afiseaza UM conectat online; 

 

În urma introducerii cardului in terminal, aplicaţia va afişa notificarea „Autentificare card pe terminal. Va 
rugam introduceţi PIN-ul in terminal”. 

 

 

Figura  8.1-9 - Autentificare card folosind un terminal cu tastatură 

 

Figura  8.1-10 - Autentificare card folosind un terminal fară tastatură 

 

Se apasă butonul “Acceptă”, iar terminalul sau aplicaţia (in functie de tipul de terminal folosit), va afişează 
mesajul “PIN-ul dvs.?” 

Asiguratul va introduce corect codul PIN de acces al cardului, apoi apasă tasta „OK” specifică terminalului sau 
butonul „Accepta” din aplicaţia SIUI-AMB. 
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Fig. 8.1-1 Identificarea unui pacient folosid citirea eCard 

 

8.1.1.3 Citirea datelor de pe eCard 

 

Utilizatorul introduce cardul electronic în terminal. Asiguratul introduce codul pin de acces al cardului. După 
identificarea pacientului folosind eCard-ul, utilizatorul selectează prin dublu-click pacientul pentru vizualizarea 
detaliilor acestuia. 

 

Fig. 8.1-2 Vizualizarea detaliilor unui pacient  
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Prin apăsărea butonului “Citeşte eCard ?” se afişează fereastra “Detalii card asigurat“. 

 

Fig. 8.1-3 Detalii card  asigurat 

Dacă utilizatorul a selectat alt pacient decât cel înregistrat pe eCard, la apăsărea butonului       “Citeşte eCard 
?” aplicaţia returnează mesăj de avertizare: 

 

Fig. 8.1-4 Mesăj avertizare eCard diferit 

 

Dacă terminalul de citire nu funcţionează său nu este conectat la PC, aplicaţia returnează mesajul: 
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Fig. 8.1-5 Terminal neconectat/nefuncţional 

 

8.1.1.4 Schimbare PIN eCard 

 

PIN-ul unui card se va schimba obligatoriu in cazul in care acesta a suferit o operaţie de deblocare card inainte. 
In cazul in care cardul a fost deblocat, acesta va avea PIN-ul, patru de zero (0000). 

PIN-ul unui card poate fi schimbat şi la solicitarea titularului. 

Pentru iniţializarea procesului de schimbare PIN, utilizatorul va apăsa butonul „Schimbare PIN”, aflat in 
fereastra „Carduri de Sănătate”.  

 

 

Fig. 8.1-6 Operatie de Schimbare PIN 

 

In funcţie de terminalul folosit, utilizatorul va continua procesul de schimbare PIN. 

Aplicaţia/terminalul va afişa mesajul „PIN actual”. Utilizatorul va introduce PIN-ul curent (patru de zero in cazul 
in care s-a efectuat operaţia de deblocare inainte, sau PIN-ul ales de titularul cardului, in cazul in care acesta 
doreşte schimbarea PIN-ului). Aplicaţia/terminalul va afişa mesajul „PIN nou”, unde utilizatorul va introduce un 
nou PIN, urmat de confirmarea acestuia.  

In urma iniţializări, aplicaţia va returna notificarea „PIN-ul eCard a fost schimbat cu succes”. 
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Fig. 8.1-7 Operatie de schimbare PIN finalizata 

 

8.1.1.5 Resetare PIN eCard 

 

Utilizatorul va introduce PIN-ul aferent cardului. In cazul in care PIN-ul este greşit, aplicaţia va returna un mesaj 
de atenţionare, cum că respectivul PIN, nu este corect. 

 

 

Figura 2 PIN greşit 

 

Utilizatorul are dreptul la 5 incercări. In cazul in care PIN-ul va fi greşit de fiecare dată, cardul va intra in starea 
„Card Blocat” 
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Figura 3 Card Blocat 

 

Utilizatorul va transmite numarul cardului şi CID-ul persoanei la Centrul de apel pentru efectuarea operaţiilor 
de deblocare. Cardul va fi deblocat de către personalul Centrului de apel doar cu modul „Resetare PIN”. După 
confirmarea deblocării cardului, utilizatorul va continuă fluxul de deblocare din aplicaţia SIUI-AMB.  

În urma introducerii cardului in terminal, aplicaţia de raportare va afişa notificarea „Autentificare card pe 
terminal. Va rugam introduceţi PIN-ul in terminal”. Utilizatorul va introduce PIN-ul la terminal. În cazul in care 
foloseşte un terminal cu tastatură, aplicaţia ii va returna mesajul de eroare „Card Blocat” sau, dacă foloseşte 
un terminal făra tastatură, va apăsa butonul „Renunţă”, caz in care aplicaţia va returna mesajul „Operaţie de 
autentificare abandonată”  

Pentru continuarea fluxului de deblocare al cardului, utilizatorul va apăsa butonul  „Reseteaza PIN...”, aflat in 
fereastra „Carduri de Sănătate”.  Aplicaţia va intoarce un mesaj de notificare prin care utilizatorul este 
informat că operaţia de deblocare card se poate efectua cu succes doar după informarea centrului de apel 
despre cardul blocat. 

 

 

Figura 4 Notificare Deblocare Card 

Dacă Utilizatorul va apăsa butonul „DA”, aplicaţia de raportare va iniţializa operaţia de deblocare Card cu 
Resetare PIN. 

 



 

Casă Naţională de Asigurări de Sănătate Aplicaţia de raportare pentru ambulanţe 

Versiune: 3.7 RELEASED Manual de utilizare 

24.10.2014 Pagina 34 din 136 

Figura 5 
Resetare PIN eCard 

 

Utilizatorul va introduce PIN-ul de reset. PIN-ul de reset este general pentru toate cardurile şi este format din 
patru de zero (0000). Până la schimbarea PIN-ului, utilizatorul se va autentifica in aplicaţia de raportare 
folosind PIN-ul de reset (0000). 

În urma iniţializări, aplicaţia va returna notificarea „PIN-ul eCard a fost resetat cu succes”. 

 

 

Figura 6 Operaţie de resetare PIN finalizată 
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8.1.1.6 Adăugare pacient fără conexiune securizată (offline) 

 

Precondiţie: Indicator de stare Online/Offline (semafor) este în starea Offline, indicând astfel lipsă conexiunii 
securizate cu SIUI. 

 

 

Pentru adăugarea unei înregistrări în lista persoanelor, Utilizatorul apasă butonul  cu „click” al 
mouse-ului său dacă este deja selectat, cu tasta „Enter”. SIUI deschide fereastra  Adăugare pacient.  Câmpurile 
care sunt marcate cu simbolul  ”*” sunt câmpuri obligatorii. 

 

Figura  8.1-11 - Adăugare pacient 

Utilizatorul introduce datele persoanei cel puţin în  câmpurile obligatorii. 

Navigarea între câmpuri se face fie cu “click” al mouse-ului direct pe câmpul pentru care Utilizatorul doreşte să 
introducă datele, fie cu tasta Tab, prin intermediul căreia se parcurg succesiv toate câmpurile. 

Prin accesărea butonului Renunţă, fereastra se închide fără a se sălva datele introduse. 

După completarea datelor, Utilizatorul accesează butonul Acceptă pentru a sălva datele în baza de date. 
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La apasărea butonului Acceptă, SIUI-AMB verifică dacă datele introduse de utilizator sunt corecte său nu. În 
cazul în care apar situaţii invalide său incerte, se afişează mesăje de eroare său de avertizare corespunzătoare.  

Mesăjele de eroare se afişează în cazul în care invaliditatea datelor poate afecta funcţionarea sistemului şi nu 
permit sălvarea datelor, utilizatorul fiind obligat să corecteze eroarea semnalată. 

Dacă s-a introdus un CNP invalid său s-a lăsăt câmpul necompletat, SIUI-AMB afişează mesajul de avertizare: 

 

Figura  8.1-12 - CNP Incorect 

În cazul în care CNP există deja în sistem (baza de date), SIUI afişează mesajul de avertizare: 

 

Figura  8.1-13 - CNP existent 

La completarea CNP, după scrierea primelor 7 cifre,  câmpurile cu data nasterii şi sexul se actualizeaza în mod 
corespunzător.  

Pentru modificarea datei nasterii, Utilizatorul selectează acest câmp prin “click” cu mouse-ul său deplasând cu 
tasta TAB, se alege data din calendar, activand butonul din partea dreaptă al câmpului . 

În cazul în care valoarea în câmpul “Data nasterii” difera faţă de valorea introdusă în câmpul CNP,  SIUI va afişa 
mesajul de avertizare: 

 

Figura  8.1-14 - Eroare data nasterii 

 

În cazul în care  câmpurile Nume, Prenume sunt necompletate SIUI va afişa urmatorul mesăj: 
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Figura  8.1-15 - Eroare nume, prenume necompletate 

Câmpul în evidenta la se completează prin apăsăre pe butonul  din partea dreata al câmpului. Acest buton 
va activa fereastra care conţine lista Caselor Judeţene de Sănatate. Se alege informatia dorită, pozitionandu-se 
pe randul respectiv şi se apasă pe butonul Selectează/dublu click cu butonul mouse-ului. 

 

Figura  8.1-16 - Selector în evidenta la 

Pentru câmpul Judeţ naştere - câmp opţional- activăm selectorul cu Judeţe: 
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Figura  8.1-17 - Selector judeţ naştere 

 

După ce am ales judeţul, devine activ câmpul Loc. naştere – câmp obligatoriu 

 

Figura  8.1-18 - Selector Loc. naştere 

 

Câmpul „Act de identitate” este dotat cu selector. Prin accesărea acestui selector se deschide fereastra Act de 
identitate. 
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Figura  8.1-19 - Act de indentitate 

 

Prin accesarea selectorului Tip act de identitate se deschide fereastra Selecţie tip act de  identitate. 

 

Figura  8.1-20 - Tip act de identitate 

Utilizatorul selectează  o înregistrare din lista, apoi apasă butonul Selectează. Se revine în fereastra Act de 
identitate, se introduc informaţiile obligatorii  şi apoi se apasă butonul Selectează. 

SIUI revine în fereastra Pacienti.  

Câmpul Grupa sănguina, RH  sunt câmpuri opţionale nu se editeaza, se aleg cu tasta săgeata jos său cu mouse-
ul 

Judeţul în care persoana domiciliaza nu se editeaza; el se alege prin intermediul butonului Selectează, din lista 
afişata în dialogul “Selector”. 

Odată introdus judeţul, localitatea se adaugă în mod similar. 
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În cazul în care judeţul său localitatea au ramas necompletate, SIUI afişează un mesăj de avertizare: 

 

Figura  8.1-21 – Eroare date domiciliu necompletate 

 

Adresă (continand informatii legate de strada, număr, apartament) este opţionala.  

Codul postal este, de asemenea, un câmp opţional. 

Butonul Acceptă  permite sălvarea informaţiilor în baza de date, după validare. 

Butonul Renunţă închide fereastra activă, fără sălvarea informaţiilor. 

 

8.1.1.7 Adăugare pacient cu conexiune securizată (online) 

Precondiţie: Indicator de stare Online/Offline (semafor) este în starea Online, indicând astfle o conexiune 
securizată cu SIUI. 

 

 

La adăugarea CNP-ului de către Utilizator , Sistemul trimite o cerere de interogare către SIUI cu privire la CNP-
ul respectiv. 

Răspunsul este afişat sub forma unui mesăj la nivelul câmpului CNP: 

                                         

Figura 8.1-7  Mesăj CNP 

În bara de stare se afişează evoluţia procesului şi de asemenea mesajul cu răspunsul SIUI-ului. 
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Figura 8.1-8 Verificare calitate asigurat online 

 

Răspunsul sistemului poate fi:  

• Pacientul este asigurat şi se afişează categoriile cu perioadele de valabilitate corespunzătoare; 

• Pacientul nu este asigurat; 

• Pacientul este decedat; 

• CNP-ul nu se regăseşte în SIUI. 

 

8.1.1.8 Modificare 

Pentru a modifica datele unei persoane, Utilizatorul 

• selectează persoana ale cărei date urmează a fi modificate 

• intră în regim de lucru modificare date prin  dublu click cu mouse-ul pe înregistrarea selectată său 

apasând butonul   cu “click” al mouse-ului său, dacă butonul este deja selectat, cu 
tasta “Enter”. 
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La acţiunea de modificare se deschide fereastra “Modificare pacient”,  cu valorile existente în baza de date 
pentru pacientul selectat.  

 

Figura  8.1-22 - Modificare date Persoană 

Validarea datelor este identică cu aceea prezentată în capitolul Adăugare . 

După  modificarea informaţiilor dorite, pentru sălvare se accesează butonul “Acceptă”. 

 

8.1.1.9  Ştergere 

Pentru ştergerea unei persoane aflate pe lista, Utilizatorul selectează persoana din lista persoanelor, iar apoi 

apasă butonul . 

SIUI afişează dialogul de confirmare a anularii: 

 

Figura  8.1-23 - Dialog de confirmare Ştergere 
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Persoana este ştearsă din lista doar dacă  Utilizatorul confirma operaţia de ştergere, caz în care lista se 
actualizeaza corespunzător. 

 

8.1.1.10 Actualizare 

Utilizatorul poate realiza actualizarea listei persoanelor prin apăsărea butonului   cu “click” al 
mouse-ului său dacă este deja selectat, cu tasta “Enter”. 

 

8.1.1.11 Export excel 

Utilizatorul apasă butonul   pentru a exporta lista persoanelor într-un fişier Excel.   

Dacă Microsoft Excel nu este instalat pe calculator, se va afişa mesajul: „Microsoft Excel nu este instalat!” 

În caz contrar,  se afişează fereastra cu titlul Export Excel, continand informatii despre stadiul operaţiei de 
export. 

 

Figura  8.1-24 – Export lista persoane în Excel 

Atata timp cat aplicaţia scrie în fişierul Excel, butonul  nu este accesibil. 

La terminarea scrierii se deschide fişierul Excel astfel creat. 

Utilizatorul verifică formatul informaţiilor adăugate în fişier: 

• Antetul fişierului conţine Persoane înscrise la unitatea medicală. 

• Coloanele fişierului sunt Nume, Prenume, CNP, Sex, Data nasterii, Data decesului, Oras, Judeţ, 
Adresă 
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Figura  8.1-25 - Fişier Excel lista persoane 

Fişierul se poate sălva pe un suport magnetic (discheta, CD, harddisk). 

 

8.1.1.12 Este Asigurat? 

Precondiţie: Indicator de stare online/offline ( semafor) este Online, indicând astfel o conexiune securizată cu 
SIUI. 

Utilizatorul se pozitioneaza pe un pacient din lista şi apasă butonul Este Asigurat?. Sistemul poate afişa unul 
dintre următoarele răspunsuri în bara de stare: 

• Pacientul este asigurat şi se afişează categoriile cu perioadele de valabilitate corespunzătoare; 

• Pacientul nu este asigurat; 

• Pacientul este decedat; 

• CNP-ul nu se regăseşte în SIUI. 
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Figura  8.1-26 – Verificare calitate asigurat 

 

8.1.2. Servicii medicale 

În această secţiune sunt afişate Serviciile Medicale înregistrate într-un interval de timp şi poate fi accesătă de 
către Utilizator în unul din modurile: 

• cu “click” pe butonul stâng al mouse-ului poziţionat pe comanda Fişier, iar apoi pe comanda 
Servicii Medicale; 

• cu combinaţia de taste Alt + F, C; 

• prin accesărea butonului  afişat în bara de instrumente. 

La apelarea modulului „Servicii Medicale”, SIUI deschide în mod maximizat fereastra cu numele „ Servicii”,  în 
zona ecranului de afişare. 



 

Casă Naţională de Asigurări de Sănătate Aplicaţia de raportare pentru ambulanţe 

Versiune: 3.7 RELEASED Manual de utilizare 

24.10.2014 Pagina 46 din 136 

 

Figura  8.1-27 - Servicii medicale 

 

Fereastra “Servicii” este redimensionabila şi este împărţită în doua zone: 

• zona din stânga - reprezintă zona de selecţie a serviciilor pentru vizualizare şi contine: 

o  câmpurile Dată început, Dată sfarsit – care determina intervalul pentru care se face 
operarea 

o butoanele Modifica, Adaugă, Sterge, Tiparire, Vizualizare, Actualizeaza, Export Excel 

• zona din dreaptă – conţine lista serviciilor efectuate în intervalul de timp selectat, ordonate după data 
efectuării serviciului; lista conţine coloanele: 

o Fişa – numărul fişei asocită serviciului medical 

o CNP - codul numeric personal al pacientului 

o CID - codul de identificare al pacientului 

o Număr card - codul cardului national de săntate al pacientului 

o Nume pacient – numele pacientului 

o Vehicul – număr de inmatriculre vehicul 

o Tip – tip vehicul 

o Cod serviciu – codul serviciului 

o Nume serviciu – numele serviciului 

o Data apelului – data efectuării apelului 

o Ora apelului – ora efectuării apelului 
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o Data sosirii – data sosirii la pacient 

o Ora sosirii – ora sosirii la pacient 

o Km urban – distanţa în km în mediul urban 

o Km rural – distanţa în km în mediul rural 

o Rezolvare – locul rezolvarii domiciliu/spital 

o Spital – spitalul unde se face transportul dacă este cazul 

o Confirmat – confirmarea diagnosticului 

o Utilizator – utilizatorul care a înregistrat serviciul 

 

 

Figura  8.1-28 - Coloane lista servicii 

 

8.1.2.1 Adăugare serviciu fără conexiune securizată (offline) 

Pentru adăugarea unei înregistrări în lista servicilor medicale, Utilizatorul apasă butonul  cu 
„click” al mouse-ului său dacă este deja selectat, cu tasta „Enter”. SIUI-AMB deschide fereastra Adăugare 
serviciu. 
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Figura  8.1-29 - Adăugare serviciu 

Câmpurile care sunt marcate cu simbolul  „*” sunt câmpuri obligatorii 

Fereastra este împărţită în trei zone: 

• Date personale 

o Dacă persoana este necunoscuta, se selectează butonul de opţiune “Necunoscut” 

o Dacă persoana este persoana romana (şi se cunosc datele de identificare), datele care se 
completează sunt: 

� CNP    

� Nume    

� Prenume   

� Data nasterii 

� CAS 
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� Sex 

o Dacă se introduce un CNP care deja există în sistem, celelalte date legate de persoana devin 
read-only şi se auto-completează cu datele regăsite în sistem. 

o Dacă se introduce un CNP care deja nu există în sistem, după completare, la sălvarea 
serviciului, se sălvează şi datele pacientului (nume, prenume, sex, data nasterii şi casă de 
asigurari) 

o Dacă se selectează persoana straina, apare butonul “Persoana straina”. Prin apăsărea acestui 
buton se deschide selectorul de persoane straine. După  selectarea unei persoane straine, 
datele acesteia sunt afişate în ecranul de Adăugare serviciu. 

 

• Detalii fişă 

o Număr contract  - completat automat de sistem 

o Tip pacient  - câmp obligatoriu 

o Medic   

o Asistent  

 

• Detalii serviciu ambulanta 

o Tip serviciu - câmp obligatoriu cu valorile Transport şi Urgenţă 

o Serviciu - câmp obligatoriu de tip selector 

 

Figura  8.1-30 – Cod serviciu 
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o Localitate  - localitatea de domiciliu - câmp obligatoriu 

o Adresă   - câmp opţional 

o Dată/ora apel  - data şi ora apelului - câmp obligatoriu 

o Dată/ora misiune  - câmp opţional 

o Dată/ora sosire  - câmp opţional 

o Vehicul    - tipul vehiculului - câmp obligatoriu 

 

Figura  8.1-31 - Tip vehicul 

 

o Spital    - câmp opţional 

o Mod de rezolvare  - câmp obligatoriu (Spital său Domiciliu) 

o Confirmat  - câmp opţional (DA /NU) 

o Pachet medical  - câmp opţional 
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Figura  8.1-32 - Pachet medical 

o Diagnostic  - câmp opţional 

 

Figura  8.1-33 – Selector Diagnostic 

o Tarif   - câmp obligatoriu 

o Finalizare  - câmp opţional (DA /NU) 

o Cod staţie  - câmp opţional 

o Km urban  - câmp opţional 
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o Km rural  - câmp opţional 

o Fişă solicitare 

o Fişă cuplare 

o Permanenţă  - câmp opţional (DA / NU) 

• Date trimitere 

o Număr trimitere - câmp opţional 

o Date trimitere  - câmp opţional 

o Parafa MF  - câmp opţional 

• Aprobare 

o Număr aprobare - câmp opţional 

o Dată aprobare  - câmp opţional 

 

Datele legate de trimitere şi de aprobare se pot completa prin apăsărea butonului „Date trimitere / Aprobare”.  

 

Figura  8.1-34 - Date despre trimitere 

Butonul Acceptă  permite sălvarea informaţiilor în baza de date, după validare. 

• Număr card 

o Număr card  - câmp needitabil, se completează automat cu Numărul  

                                               de card al pacientului pentru care se înregistreaza  

                                               serviciul 
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După  sălvarea serviciului, apare ecranul de confirmare a adăugării unui nou serviciu pentru persoana 
respectiva. 

 

Figura  8.1-35 – Confirmare adăugare serviciu 

Dacă se apasă pe butonul „Da” şi serviciul adăugat anterior are tipul „Transport”, se deschide un nou ecran în 
care sunt precompletate toate datele şi tipul serviciului este „Transport”. Dacă se apasă pe butonul „Da” şi 
serviciul adăugat anterior are tipul „Urgenţă”, se deschide un nou ecran în care sunt precompletate toate 
datele şi tipul serviciului este „Urgenţă”. Dacă se apasă pe butonul „Nu”, se sălvează serviciul curent şi se 
închide ecranul de adăugare serviciu. 

 

Figura  8.1-36 – Date precompletate la adăugare serviciu 

 

Butonul Renunţă închide fereastra  activă, fără sălvarea informaţiilor. 
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8.1.2.2  Adăugare serivicu cu  conexiune securizată (online) 

 

Precondiţie: Indicator de stare online/offline ( semafor) este Online, indicând astfel o conexiune securizată cu 
SIUI. 

 

Figura  8.1-37 – Conexiune online la adăugare serviciu 

 

Pentru adăugarea unei înregistrări în lista servicilor medicale, Utilizatorul accesează Fişier/Servicii şi apoi apasă 

butonul  cu „click” al mouse-ului său dacă butonul este deja selectat, cu tasta „Enter”.  

Utilizatorul apasă butonul „Citeşte eCard” pentru a regasi în sistem pacientul pentru care se va  înregistrara 
serviciul.  

Dacă pacientul este regăsit, aplicaţia SIUI-AMB va afişa datele acestuia. 

 

Figura  8.1-38 – Fereastra “Selector pacient” cu citire Card 

 

Utilizatorul apasă butonul „Selectează” pentru a începe înregistrarea serviciului. 

 

Figura  8.1-39 – Fereastra “Selector pacient” 

 

Sistemul trece în ecranul de adăugare a serviciului, avand datele pacientului precompletate. 
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Figura  8.1-40 – Adăugare serviciu cu citire Card pacient 

 

Utilizatorul completează datele aferente serviciului similar cu adăugarea serviciului în varianta fără conexiune 
securizată (offline).  

La apăsărea butonului Acceptă, SIUI-AMB trimite o solicitare către SIUI cu privire la corectitudinea serviciului 
respectiv. Răspunsul primit se va afişa în bara de stare şi poate conţine mesăj de succes său atentionare 
aferente regulilor de validare din SIUI.  

Utilizatorul poate continua cu adăugarea unui alt serviciu, indiferent de mesajul afişat în bara de stare, 
deoarece se va sălva serviciul în baza de date locala.  

 

 

 



 

Casă Naţională de Asigurări de Sănătate Aplicaţia de raportare pentru ambulanţe 

Versiune: 3.7 RELEASED Manual de utilizare 

24.10.2014 Pagina 56 din 136 

 

Figura  8.1-41 – Validare serviciu cu citire eCard 

 

 

Figura  8.1-42 – Confirmare adăugare serviciu la acelasi pacient 

 

Dacă Utilizatorul apasă „Da”, SIUI-AMB va afişa fereastra „Adăugare pacient” în care se vor 
introduce/modifica datele. 
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Figura  8.1-43 – Adăugare serviciu la acelasi pacient 

 

Dacă Utilizatorul apasă „Nu”, SIUI-AMB va închide mesajul şi va afişa fereastra „Servicii”. 

 

8.1.2.3 Modificare 

Pentru modificarea unor informatii referitoare la un serviciu medical Utilizatorul poate folosi una din 
variantele următoare: 

• selectează serviciul medical care urmează a fi modificat şi apasă pe butonul  din zona 
stanga 

• executa dublu click cu mouse-ul pe înregistrarea selectată 

SIUI-AMB afişează fereastra Modifica serviciu: 
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Figura  8.1-44 - Modificare serviciu 

După  modificarea informaţiilor dorite, pentru sălvare se accesează butonul „Acceptă”. 

 

8.1.2.4 Ştergere 

Pentru ştergerea unui serviciu asociat unei persoane Utilizatorul procedează astfel: 

• acceseaza fereastra Servicii 

• selectează serviciul care va fi şters  

• apasă butonul Sterge 

SIUI-AMB afişează mesajul de confirmare a stergerii. 

 

Figura  8.1-45 - Confirmare ştergere serviciu 
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La răspuns afirmativ SIUI-AMB şterge serviciul medical. 

 

8.1.2.5 Actualizare 

Utilizatorul poate selecta un interval de timp, apoi apasă butonul   cu “click” al mouse-ului. 
SIUI-AMB  va afişa lista serviciilor medicale efectuate, conform intervalului de timp specificat. 

 

8.1.2.6 Export Excel 

Utilizatorul apasă butonul   pentru a exporta lista serviciilor într-un fişier Excel.   

Dacă Microsoft Excel nu este instalat pe calculator, se va afişa mesajul: „Microsoft Excel nu este instalat!” 

În caz contrar,  se afişează fereastra cu titlul Export Excel, continand informatii despre stadiul operaţiei de 
export. 

 

Figura  8.1-46 - Export lista servicii în Excel 

Atata timp cat aplicaţia scrie în fişierul Excel, butonul  nu este accesibil. 

La terminarea scrierii se deschide fişierul Excel astfel creat. 

Utilizatorul verifică formatul informaţiilor adăugate în fişier: 

• Antetul fişierului conţine Servicii efectuate la unitatea medicală 

• Coloanele fişierului sunt Fişă, CNP, CID, Număr Card, Nume pacient, Vehicul, Tip, Cod serviciu, Nume 
serviciu, Data/ora apelului, Data/ora plecarii, Data/ora sosirii, Km urban, Km rural, Rezolvare, 
Spital, Confirmat, Utilizator. 
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Figura  8.1-47 - Fişier Excel lista servicii 

Fişierul se poate salva pe un suport magnetic (discheta, CD, harddisk). 
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8.1.3. Certificate medicale 

Pentru gestiunea certificatelor medicale eliberate de medicii angajaţi la furnizorul de servicii medicale de 
urgenţă şi transport sanitar se accesează meniul: “Fişiere” – “Certificate Medicale”. Unde sunt disponibile 
următoarele butoane pentru a permite gestionarea certificatelor medicale: Actualizează, Modifică, Adaugă, 
Copiază, Anulare, Tipărire, Vizualizare, Liste anulate, Serii lipsă, Export Excel. 

 

Figura  8.1-48 - Fereastra principala Certificate medicale 

 

8.1.3.1 Actualizează 

Pentru a actualiza certificatele afişate în fereastra de gestionare a lor după ce s-a modificat intervalul de lucru 
se apasă butonul Actualizează. 

 

8.1.3.2 Adăugare Certificat medical cu citire eCard (online) 

Pentru adăugarea unui certificat medical corespunzător unei perioade de raportare (interval de timp) se 
procedează astfel: 

1. Se modifica data de operare în functie de ziua în care se doreşte eliberarea certificatului medical.  
Acest lucru este obligatoriu, deoarece data acordarii unui certificat medical nu poate fi mai mare 
decat data operării  

2. Se apasă butonul . Sistemul deschide fereastra cu titlul Selector pacient.  

Dacă pacientul este regăsit, aplicaţia SIUI-AMB va afişa datele acestuia. 
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Figura  8.1-49 – Fereastra “Selector pacient” cu citire Card 

Dacă pacientul nu este regăsit în baza de date, SIUI-AMB va afişa mesajul: 

 

Figura  8.50 – Confirmare adăugare pacient - Citeşte eCard 

 

SIUI-AMB deschide fereastra Adăugare Pacient. Câmpurile care sunt marcate cu simbolul  „*” sunt 
câmpuri obligatorii. După  introducere date se da „Acceptă”. 

 

Figura  8.51 – Fereastra Adăugare pacient regăsit prin Citeşte eCard 
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3. Se apasă butonul . Sistemul deschide fereastra cu titlul Adăugare Certificat medical 
pentru completarea datelor. După  introducere date se da „Acceptă” 

 

 

Figura  8.1-52 - Fereastra de Adăugare Certificat medical 

 

Pentru a introduce o serie certificat se apasă butonul Serii  din dreptul câmpului Serie certificat. 
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Figura  8.1-53 - Fereastra de gestionare a seriilor 

Pentru a adăuga o nouă serie se apasă butonul Adaugă şi se completează  câmpurile obligatorii ca în figura de 
mai jos şi se apasă butonul Acceptă. 

 

Figura  8.1-54 - Fereastra de Adăugare serii noi 

 

8.1.3.3  Adaugă certificat medical fără conexiune securizată (offline) 

Pentru adăugarea unui certificat medical corespunzător unei perioade de raportare (interval de timp) se 
procedează astfel: 

1. Se modifica data de operare în functie de ziua în care se doreşte eliberarea certificatului medical.  
Acest lucru este obligatoriu, deoarece data acordarii unui certificat medical nu poate fi mai mare 
decat data operării  
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2. Se apasă butonul . Sistemul deschide fereastra cu titlul Selector pacient pentru 
emitere certificat medical. 

 

Figura  8.1-55 - Fereastra Selector pacient 

 

3. Se alege un pacient din lista . Dacă acesta nu exista, se apasă pe butonul Adaugă, caz în care se va 
deschide fereastra de Adăugare pacient.  După  închiderea acestei ferestre, pacienul nou adăugat va 
apărea în lista şi va putea fi selectat. 

4. După  selectarea unui pacient din lista se apasă pe butonul Selectează. Fereastra Selector pacient se 
închide, iar Sistemul deschide fereastra cu titlul Adăugare certificat medical. 

 

Figura  8.1-56 - Fereastra de adăugare a Certificatului medical 
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5. Se introduc date cel puţin în  câmpurile obligatorii, apoi se apasă butonul Sălvează.  Dacă datele sunt 
valide, fereastra Adăugare certificat medical se închide, iar lista certificatelor medicale se actualizeaza 
corespunzător. 

Pentru a introduce o serie certificat se apasă butonul Serii  din dreptul câmpului Serie certificat. 

 

Figura  8.1-57 - Fereastra de gestionare a seriilor 

 

Pentru a adăuga o noua serrie se apasă butonul Adaugă şi se completează  câmpurile obligatorii ca în figura de 
mai jos şi se apasă butonul Acceptă. 

 

Figura  8.1-58 - Fereastra de adăugare serii noi 
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8.1.3.4 Modifica 

Pentru a modifica un certificat se apasă pe butonul Modifica 

 

Figura  8.1-59 - Fereastra de modificare a unui certificat 

 

8.1.3.5 Copiaza 

Pentru a adăuga un nou certificat dar cel nou difera doar prin câteva valori de unul deja introdus, selectam cel 
deja introdus şi apasm butonul Copiază. 
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Figura  8.1-60 - Adăugare certificat prin copierea unuia existent 

 

8.1.3.6 Anulare 

Pentru a anula un certificat introdus se apasă butonul Anulare, moment în care apiicatia afişează fereastra de 
confirmare a operaţiei  

 

Figura  8.1-61 - Confirmare anulare Certificat medical 

 

8.1.3.7 Tiparire 

Pentru a tipari un certificat se apasă butonul Tiparire şi se alege imprimanta 
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Figura  8.1-62 - Fereastra de alegere a dispozitivului de tiparire 

 

8.1.3.8 Vizualizare 

Pentru a vizualiza lista certificatulelor introduse se apasă pe butonul Vizualizare tot 
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Figura  8.1-63 - Vizualizarea certificatului medical 

 

8.1.3.9 Lista anulate 

Pentru a vizualiza certificatele medicale anulate se accesează butonul Lista anulate. Ele pot fi gestionate prin 
intermediul butoanelor Adaugă, Sterge, Închide. 

 

Figura  8.1-64 - Fereastra de documente anulate 
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8.1.3.10 Serii lipsă 

Pentru a vedea seriile lipsă se apasă butonul Serii lipsă. 

 

Figura  8.1-65 - Fereastra de vizualizare a seriilor lipsă 

 

8.1.3.11 Export Excel 

Pentru a exporta în format “xls”, ce poate fi vizualizat în prgramul Microsoft Excel se apasă pe butonul Export 
Excel. 

 

Figura  8.1-66 – Proces export certificate în Excel 

 

Figura  8.1-67 - Exportul certificatelor în excel 
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8.1.4. Iesire 

După  accesărea meniului „Fişier”/“Iesire”, aplicaţia afişează un mesăj de confirmare dacă utilizatorul doreşte 
să iasă din aplicaţie 

 

Figura  8.1-68 - Mesăj de confirmare a iesirii din aplicaţie 

 

Pentru a iesi din aplicaţie utilizatorul alege opţiunea Da, dacă selectează bifa “Nu mai afişa acest mesăj data 
viitoare”, fereastra de confirmare nu va mai apărea pe viitor când utilizatorul va dori părăsirea aplicaţiei. 

 

Dacă selectează opţiunea Renunţă fereastra de confirmare dispare şi apare din nou ecranul principal al 
aplicaţiei. 
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8.2. RAPORTĂRI 

Raportările au scopul de transmitere a informaţiilor la CNAS şi de sincronizare a bazelor de date la unitatea 
medicală şi la CNAS. 

Unitatea medicală trimite raportările lunare la CJAS şi primeste de la aceasta validarea datelor transmise. 
Transmiterea datelor se face prin acţiunea de Export, iar validarea şi sincronizarea lor cu datele de la CJAS se 
face prin actiunile de Import. 

Utilizatorul accesează secţiunea “Raportări" fie cu “click” pe butonul stâng al mouse-ului poziţionat pe 
comanda Raportări, fie cu combinaţia de taste Alt + R.  

 

Figura  8.2-1 -  Meniul Raportări 

 

De aici este permisă lansărea modulelor:  

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

• Raportare prin e-mail – raportarea se face prin intermediul e-mail-ului 

• Formulare de raportare – formularele de raporare de pot fi generate de aplicaţie 

• Erori raportare – vizualizarea erorilor ce pot apărea pe o raportare în urma verificării reglilor de 
validare 
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8.2.1. Export date 

Exportul datelor se referă la raportarea tuturor evenimentelor înregistrate la serviciul de ambulanta într-o 
lună, privind serviciile efectuate, retete emise şi biletele de trimitere.  

După  accesărea acestei comenzi de către Utilizatorul, SIUI-AMB afişează fereastra  cu titlul „Asistent export 
date”. SIUI-AMB genereaza fişierul XML ce conţine serviciile efectuate de furnizor în perioada de timp 
selectată. 

 

 

Figura  8.2-2 -  Fereastra Asistent export date 

 

De la   până -  perioada pentru care se exporta date 

Luna anterioara/următoare - Utilizatorul poate selecta luna anterioara său luna următoare. (perioada de 
raportare este, în mod implicit, perioada aferenta lunii curente) 

Directorul în care se va sălva fişierul de export * - calea către fisielrul XML generat de aplicaţie 

Numele fişierului de export * - nume fişier generat automat de aplicaţie (read-only) 

Raportare de corectie - se bifeaza pentru generare raportare de corectie 
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Prin click pe butonul Înainte se afişează fereastra pentru selectarea modului  de efectuare a exportului, care 
poate fi online său offline. 

 

Figura  8.2-3 – Fereastra selecţie tip export raportare 

 

8.2.1.1  Export online 

Dacă Utilizatorul opteaza pentru exportul online, SIUI-AMB afişează fereastra în care se solicită specificarea 
locatiei serverului de web unde se vor raporta datelele. Aceasta este iniţializata cu o valoare implicita. 

Valoarea poate fi introdusă şi de către Utilizator, iar în cazul în care este o valoare valida, valoarea astfel 
introdusă devine valoare de iniţializare pentru acest camp. 

Utilizatorul apasă butonul Înainte.  

Pe durata efectuării operaţiei de export date, SIUI-AMB afişează o bara de progres şi un text explicativ pentru 
descrierea pasilor efectuati. 
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Figura  8.2-4 – Fereastra progres export date 

 

La terminarea operaţiei,  SIUI-AMB afişează fereastra: 

 

Figura  8.2-5 – Fereastra finalizare export date 
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8.2.1.2 Export offline 

Dacă Utilizatorul alege exportul offline,  datele vor fi sălvate într-un fişier care va fi trimis ulterior la CJAS.  

 

Figura  8.2-6 – Export offline raportare 

 

Utilizatorul  indica directorul în care se va sălva fişierul de export (SIUI-AMB afişează calea implicita) şi apasă 
butonul Înainte.  
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Figura  8.2-7 – Export offline: cale fişier raportare 

 

Dacă Utilizatorul bifeaza „Exporta formulare de raportare” (opţional) SIUI-AMB genereaza fişiere PDF său 
tipareste raportarea şi apasă butonul Înainte. 

 

Figura  8.2-8 – Export raportare Imprimanta/Fişiere PDF 

 

Pe durata efectuării operaţiei de export date, SIUI-AMB afişează o bara de progres şi un text explicativ pentru 
descrierea pasilor efectuati. 

La terminarea operaţiei,  SIUI afişează ecranul cu rezultatul operaţiei(succes său eroare). 



 

Casă Naţională de Asigurări de Sănătate Aplicaţia de raportare pentru ambulanţe 

Versiune: 3.7 RELEASED Manual de utilizare 

24.10.2014 Pagina 79 din 136 

 

Figura  8.2-9 – Finalizare export offline raportare 
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8.2.2. Raportare prin e-mail a certificatelor medicale 

După  accesărea meniului “Raportări” / “Export certificate medicale”, se deschide fereastra cu titlul “Asitent de 
raportare prin e-mail”. 

 

Figura  8.10 – Export prin e-mail(1) 

 

După  ce  câmpurile obligatorii au fost completate, respectiv Luna de raportare, Anul de raportare, Număr 
conventie şi Director de export se apasă butonul Înainte, iar aplicaţia afişează fereastra de mai jos 
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Figura  8.11 – Export prin e-mail (2) 

 

Dacă se apasă pe butonul Optiuni e-mail, aplicaţia afişează fereastra de configurare e-mail-ului ce va fi trimis 

 

Figura  8.12 – Optiuni e-mail 

 



 

Casă Naţională de Asigurări de Sănătate Aplicaţia de raportare pentru ambulanţe 

Versiune: 3.7 RELEASED Manual de utilizare 

24.10.2014 Pagina 82 din 136 

După  completarea câmpurilor se apasă butonul Înainte. 

 

Figura  8.13 – Finalizare export prin e-mail 

 

8.2.3. Import date 

Optiunea “Import date” se referă la validarea datelor transmise de către CNAS. 

La accesărea de către Utilizatorul a comenzii Raportări/Import date, SIUI deschide fereastra  cu titlul „Asistent 
- Import date”  
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Figura  8.14 - Asistent import date 

Utilizatorul selectează tipul importului, apoi apasă butonul Înainte. 

SIUI afişează fereastra Asistent pentru importul datelor. 

 

Figura  8.15 - Asistent pentru importul datelor 
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Utilizatorul selectează modul de efectuare a importului, care poate fi online său offline în functie de tipul 
datelor selectate pentru import, apoi apasă butonul Înainte. 

 

8.2.3.1 Import online 

Utilizatorul selectează importul online atunci când doreşte preluarea rezultatelor raportării direct, prin 
intermediul unei conexiuni internet. 

Utilizatorul apasă butonul Înainte.  

SIUI afişează fereastra Elecţie fişier import 

Utilizatorul alege un fişier din lista şi apoi apasă butonul Înainte.  

În continuare, Utilizatorul configureaza conexiunea către serverul SIUI-CNAS 

Locatia serverului de web este iniţializata cu o valoare implicita. Valoarea poate fi introdusă şi de către 
utilizator, iar în cazul în care este o valoare valida, valoarea astfel introdusă devine valoare de iniţializare 
pentru acest camp. 

Se apasă butonul Înainte. Pe durata efectuării operaţiei de import date se afişează o bara de progres şi un text 
explicativ pentru descrierea pasilor efectuati. 

 

8.2.3.2 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. 

 SIUI afişează fereastra de selecţie fişier.  

Pe durata efectuării operaţiei de export, SIUI afişează o bara de progres şi un text explicativ pentru descrierea 
pasilor efectuati. 

Cand operaţia ia sfarsit se afişează un ecran cu rezultatul operaţiei. 

8.2.4. Facturi Electronice 

 

Factura electronică urmează fluxul normal de procesare utilizat în prezent, până în modulul de contabilitate al 

sistemului ERP. În cazul unor eventuale refuzuri la plată, documentele corespunzătoare se generează în format 

electronic PDF şi se transmit pe cale electronică medicului. Furnizorii de servicii medicale pot recepţiona 

documentele de refuz la plată transmise de CAS. Sistemul asigură astfel posibilitatea furnizorilor de a stoca 

facturile electronice transmise la CAS  precum şi documentele de refuz la plată recepţionate de la CAS în 

format PDF, însoţite de date care să permită facilitarea regăsirii ulterioare a acestora. Pentru intrarea in 

meniul de Facturi electronice, utilizatorul va accesa simultan Raportari > Facturi electronice. 
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Figura  8.16 – Facturi electronice 

 

8.2.4.1 Adaugare Factura 

 

Utilizatorul  accesează meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaţia afişează lista facturilor electronice. 

 

Figura  8.17 – Facturi electronice 

Utilizatorul apasă butonul de adăugare factură electronica. 

Aplicaţia afișează ferestra de adăugare factură electronica: 
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Figura  8.18 – Adauga factura 

Utilizatorul completează datele necesare în fereastra de adăugare: Serie Factura, Numar Factura, Data 

inceput, Data sfarsit, Reprezentant, Nume Banca (furnizor), Numar Reg Com, Cont Bancar (furnizor), Nume 

banca (CAS), Adresa, Cont Bancar (CAS). 

Pentru finalizarea procesului de adaugare factura este necesar ca utilizatorul să completeze si tab-ul Detalii 

factura. Tabul poate fi completat utilizand doua metode : 

1.  Adaugare Manuala 

Utilizatorul apasă butonul Adaugă in zona Detalii factură : 

 

Figura  8.19 – Adaugare detalii factura  
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Utilizatorul va completa campurile aferente ferestrei Adaugare detaliu factura : Detaliu, Pret / Unitate, 

Cantitate si va apasa butonul Accepta in fereastra Adaugare detaliu factura si in fereastra Adaugare factura. 

2. Precompletare Date 

Utilizatorul apasă butonul Precompletează in zona Detalii factură. Aplicatia va completa datele in sectiunea 

Detalii factura cu datele aferente perioadei completate de catre utilizator in campurile Data inceput factura, 

respective Data sfarsit factura. 

 

Figura  8.20 – Precompletare detalii factura 

 

Aplicaţia validează şi salvează datele introduse anterior de utilizator. 

Aplicaţia afişează lista actualizată de facturi electronice. 

 

8.2.4.2 Modificare factura  electronica 

 

Utilizatorul  accesează meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaţia afişează lista facturilor electronice. 

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite. 

Aplicaţia afișează lista filtrată a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator. 

Utilizatorul selectează factura electronică şi apasă butonul de modificare. 

Aplicaţia afişează fereastra de modificare factură electronica: 
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Figura  8.21 – Modificare factura 

Utilizatorul modifcă datele necesare şi apoi apasă butonul de Accepta. 

Aplicaţia validează şi salvează datele completate anterior de utilizator. 

 

8.2.4.3  Stergere factura electronica 

Utilizatorul  accesează meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaţia afişează lista facturilor electronice. 

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite. 

Aplicaţia afișează lista filtrată a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator. 

Utilizatorul selectează factura electronică şi apasă butonul de ştergere. 

Aplicaţia afişează fereastra de confirmare ştergere factură electronica. 

 

Figura  8.22 – Confirmare stergere factura 
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8.2.4.4 Transmitere online factură electronică 

 

Utilizatorul  accesează meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaţia afişează lista facturilor electronice. 

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite. 

Aplicaţia afișează lista filtrată a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator. 

Utilizatorul selectează factura electronică dorită şi apasă butonul Finalizare.  

 

Aplicaţia afişează fereastra de transmitere factură electronică cu opţiunile  Se trimite factura online? Da sau 

Nu. 

 

Figura  8.23 – Transmitere factura electronica online 

Utilizatorul selectează opţiunea Online-se bifeaza, pentru a transmite factura electronică online şi apasă 

butonul Înainte. 

Aplicaţia afişează mesajul de succes sau eroare corespunzător operaţiei de transmitere a facturii electronice. 
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Figura  8.24 – Rezultatele transmiterii facturii electronice 

 

8.2.4.5 Transmitere offline factură electronică 

 

Utilizatorul  accesează meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaţia afişează lista facturilor electronice. 

Utilizatorul completează criteriile de filtrare sau de sortare dorite, dacă e cazul. 

Aplicaţia afișează lista filtrată a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator. 

Utilizatorul selectează factura electronică şi apasă butonul Finalizare.  

Aplicaţia afişează fereastra de transmitere factură electronică cu opţiunile Online şi Offline. Nu se bifeaza 

campul “Se trimite online?”. 
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Figura  8.25 – Transmitere offline factura electronica 

Utilizatorul selectează opţiunea Offline şi directorul în care va salva factura pe calculator şi apasă butonul de 

Înainte. 

Aplicaţia afişează mesajul de succes sau eroare corespunzător operaţiei de salvare offline a facturii electronice. 

Factura va fi transferată pe un suport de stocare mobil la Casa de Asigurări. 

 

Sincronizare  factură electronică 

 

Precondiţii 

Pentru a sincroniza o factură electronică este necesar ca aceasta să fie înregistrată în sistem. 

Operatia de sincronizare poate fi efectuata doar daca aplicatia de raportare este conectata online la SIUI. 

Utilizatorul va folosi butonul de sincronizare pentru a verifica ca factura electronica exista in SIUI. 

In cazul in care aplicatia ii va returna mesaj de eroare, utilizatorul va revalida factura respectiva (Modifica 

Factura - > Accepta). In cazul in care aplicatia va returna notificarea „Operatia s-a termina cu succes”, 

utilizatorul va avea confirmarea ca factura electronica exista si in SIUI. 
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F

igura  8.26 – Transmitere offline factura electronic  

 

 

8.2.4.6 Tiparire factura electronica 

 

Utilizatorul  accesează meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaţia afişează lista facturilor electronice. 

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite. 

Aplicaţia afișează lista filtrată a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator. 

Utilizatorul selectează factura electronică şi apasă butonul de tipărire: 



 

Casă Naţională de Asigurări de Sănătate Aplicaţia de raportare pentru ambulanţe 

Versiune: 3.7 RELEASED Manual de utilizare 

24.10.2014 Pagina 93 din 136 

 

Figura  8.27 – Tiparire factura electronica     

Aplicaţia afişează fereastra de tipărire a facturii electronice cu următoarele opţiuni: Ok, Cancel. Utilizatorul  

tipăreşte factura electronică selectată. 

Aplicaţia marchează/bifează factura electronică ca finalizată. 

Factura marcată ca finalizată nu se mai poate modifica sau şterge, ci doar anula. 

 

8.2.4.7 Vizualizare  factura electronica 

 

Utilizatorul  accesează meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaţia afişează lista facturilor electronice. 

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite. 

Aplicaţia afișează lista filtrată a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator. 

Utilizatorul selectează factura electronică şi apasă butonul de  Vizualizare 



 

Casă Naţională de Asigurări de Sănătate Aplicaţia de raportare pentru ambulanţe 

Versiune: 3.7 RELEASED Manual de utilizare 

24.10.2014 Pagina 94 din 136 

. 

Figura  8.28 – Tiparire factura electronica     

 

8.2.4.8 Anulare factura electronica 

 

Utilizatorul  accesează meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaţia afişează lista facturilor electronice. 

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite. 

Aplicaţia afișează lista filtrată a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator. 

Utilizatorul selectează factura electronică şi apasă butonul de Anulare. 
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Figura  8.29 – Confirmare anulare factura 

Aplicaţia afişează fereastra de confirmare a anulării facturii electronice cu următoarele opţiuni: Da, Nu. 

Utilizatorul  anulează factura electronică selectată. 

 

Figura  8.30 – Anulare factura  

Utilizatorul  şterge factura electronică selectată. 

 

8.2.4.9 Import online notă de refuz 

 

Utilizatorul  accesează meniul Raportari-Facturi electronice. Aplicaţia afişează lista facturilor electronice. 

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite, dacă e cazul. 

Aplicaţia afișează lista facturilor electronice filtrate conform criteriilor completate de utilizator. 

Utilizatorul selectează factura electronică şi apasă butonul  Nota de Refuz. 
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Aplicaţia afişează fereastra de import notă refuz (doar cu opţiunea Online) şi se apasa buton Inainte. 

 

Figura  8.31 – Import online nota de refuz 

Aplicaţia afişează mesajul de finalizare import notă refuz. 

 

Figura  8.32 – Finalizare Import online nota de refuz 
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8.2.5. Formulare de raportare 

La accesărea meniului “Raportări” / “Forumulare de rapoarte”, aplicaţia afişează fereastra de unde pot fi ales 
rapoartele generate de aplicaţie. 

 

Figura  8.33 – Lista rapoarte generate de aplicaţie 

 

8.2.6. Vizualizare erori 

Din meniul “Raportări”/“Vizualizare raportări”, pot fi observate erorile ce ar putea apărea pe o raportare în 
urma verificării regulilor de validare. 
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Figura  8.34 – Fereastra vizualizare erori raportare 

 

 

Figura  8.35 – Vizualizare erori raportare – raportări neprocesăte 
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8.3. ADMINISTRARE 

Această secţiune permite utilizatorului să administreze aplicaţia SIUI – DISP. 

Utilizatorul accesează secţiunea Administrare fie cu “click” pe butonul stâng al mouse-ului poziţionat pe 
comanda Administrare, fie cu combinaţia de taste Alt + A .  

 

Figura  8.3-1 - Meniul Administrare 

 

De aici este posibilă lansărea modulelor Unitate medicală, Angajaţi, Contracte, Statii, Vehicule, Conventii,  
Activare, Nomenclatoare, Configurare tipizate, Serri tipizate, Utilizatori, Baza de date, Actualizare versiuni 
fie prin “click” pe butonul din stânga al mouse-ului poziţionat pe optiuni, fie cu tasta care corespunde cu litera 
subliniata a optiunilor,  după ce comanda Administrare din meniu a fost selectată. 

 

8.3.1. Unitate medicală 

Utilizatorul accesează succesiv meniurile Administrare - Date unitate 

SIUI-AMB afişează fereastra cu titlul Administrare date Unitate medicală. 

În cadrul acestei secţiuni, Utilizatorul poate administra datele specifice unităţii medicale. 
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Figura  8.3-2 - Unitate medicală 

 

Datele de configurare specifice unităţii medicale sunt grupate astfel: 

Date de identificare: 

• Cod Unic de Înregistrare– câmp obligatoriu 

• Nume Unitate – câmp obligatoriu 

• Cod Fiscal – câmp obligatoriu 

• Valid de la – câmp opţional 

• Număr Registrul Comert – câmp obligatoriu 

• Valid de la – câmp opţional 

Adresă: 

• Judeţ – câmp obligatoriu 

• Localitate – câmp obligatoriu 

• Strada – câmp opţional 

• Număr – câmp opţional 

• Bloc – câmp opţional 
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• Apartament – câmp opţional 

• Scara – câmp opţional 

• Etaj – câmp opţional 

• Cod postal – câmp opţional 

Butoanele pentru  comenzi Acceptă, Renunţă 

 

8.3.2. Angajaţi 

Utilizatorul  accesează succesiv meniurile Administrare – Angajaţi 

SIUI afişează fereastra cu titlul Lista angajaţi. 

 

Figura  8.3-3 - Lista angajaţi 

 

Fereastra prezinta lista angajaţilor , identificati prin nume, CNP şi parafa şi butoanele pentru comenzi  

, ,  şi . 

 

8.3.2.1 Adaugăre  

Utilizatorul apasă butonul  din fereastra „Lista Angajaţi”. 

SIUI deschide fereastra de adăugare a datelor unui angajat. 



 

Casă Naţională de Asigurări de Sănătate Aplicaţia de raportare pentru ambulanţe 

Versiune: 3.7 RELEASED Manual de utilizare 

24.10.2014 Pagina 102 din 136 

 

Figura  8.3-4 - Adăugare Angajaţi 
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Fereastra prezinta următoarele câmpuri obligatorii: 

• CNP – CNP angajat 

• CID – cod identificare se completează de către aplicaţie după completare CNP 

• Nume – nume angajat 

• Valabil de la – data  

Câmpuri opţionale:  

• Este medic – DA/NU 

• Parafa – parafa medic 

• Pana la - data 

si butoanele pentru comenzi Acceptă şi Renunţă. 

După  completarea datelor obligatorii şi apăsărea butonului Acceptă, lista angajaţilor se actualizeaza 
corespunzător şi angajatului, dacă este medic i se pot asigna specialitati prin apăsărea butonului Adaugă şi 
alegerea din fereastra selectoare a specialităţii dorite. 

 

Figura  8.3-5 – Selector specialitati 
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8.3.2.2 Modificare  

Pentru a modifica datele unui angajat, Utilizatorul selectează înregistrarea care urmează a fi modificată, apoi 

accesează butonul   .  

SIUI afişează fereastra „Modificare angajat”: 

 

Figura  8.3-6 - Modificare date angajat 

 

După  efectuarea modificarilor Utilizatorul apasă pe butonul Acceptă, iar SIUI afişează lista cu angajaţii. 

 

8.3.2.3 Ştergere  

Pentru a şterge un angajat din lista angajaţilor, Utilizatorul selectează înregistrarea care urmează a fi ştearsă, 

apoi accesează butonul . 

SIUI afişează dialogul de confirmare: 
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Figura  8.3-7 - Confirmare ştergere angajat 

 

Ştergerea angajatului are loc doar în cazul în care utilizatorul confirmă operaţia de ştergere, situatie în care 
lista angajaţilor se actualizeaza corespunzător.  

Dacă se încearca ştergerea unui angajat care este asociat utilizatorului conectat SIUI-AMB afişează următoarea 
fereastra : 

 

Figura  8.3-8 - Eroare ştergere utilizator conectat 

 

8.3.3. Contracte 

Utilizatorul accesează succesiv meniurile Administrare – Contracte. 

SIUI afişează ferestra cu titlul Contracte  

 

Figura  8.3-9 – Fereastra Contracte 

 

8.3.3.1 Adăugare  

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

 

Figura  8.3-10 - Adăugare contract 

Câmpurile din această fereastra sunt: 

• Număr contract – câmp obligatoriu 

• Dată contract – câmp obligatoriu 

• Casă de asigurari – câmp obligatoriu 

• Valabil de la – câmp obligatoriu 

• Valabil până la – câmp opţional 

si butoanele pentru comenzi Acceptă şi Renunţă. 

 

8.3.3.2 Modificare  
 

Utilizatorul accesează butonul  . 

SIUI afişează fereastra „Modificare contract”, în care se pot modifica datele contractului. 

 

Figura  8.3-11 - Modificare contract 
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8.3.3.3 Ştergere  

Pentru a şterge un contract din lista de contracte, Utilizatorul selectează înregistrarea care urmează a fi 

ştearsă, apoi accesează butonul  . 

Dacă Utilizatorul încerca ştergerea unui contract activ SIUI-AMB afişează fereastra următoare: 

 

Figura  8.3-12 - Eroare ştergere contract activ 

 

Utilizatorul apasă pe butonul Acceptă  şi se revine la contextul iniţial. 

Dacă Utilizatorul selectează un contract inactiv, SIUI-AMB afişează dialogul de confirmare: 

 

Figura  8.3-13 - Confirmare ştergere contract 

 

Ştergerea contractului are loc doar în cazul în care Utilizatorul confirmă operaţia de ştergere, situatie în care 
lista contractelor se actualizeaza corespunzător. 

 

8.3.4. Statii 

Pentru a gestiona statiile unui furnizor de ambulante se accesează meniul                    “Administrare”/“Statii”, 
aplicaţia afisind statiile introduse în sistem şi oferind utilizatorului posibilitatae de a le gestiona prin 
intermediul butoanelor Modifica, Adaugă, Sterge. Pentru a închide fereastra avem la dispozitie butonul 
Închide. 
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Figura  8.14 – Fereastra de gestionare a statiilor 

 

Pentru a adăuga o noua staţie se apasă pe butonul Adaugă, aplicaţia afisind fereastra de mai jos, unde 
câmpurile Cod staţie şi Valabil de la sunt obligatorii. După  completarea lor se apasă butonul Acceptă. 

 

Figura  8.15 – Fereastra de adăugare a unei statii 

 

Dacă se doreşte ştergerea unei statii deja introduse în sistem se apasă pe butonul Sterge, moment în care 
aplicaţia afişează o fereastra prin care cere utilizatorului să confirme operaţia. 

 

Figura  8.16 – Fereastra de confirmare a stergerii unei statii 
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8.3.5. Vehicule 

Pentru a gestiona vehiculele ce apartin unei statii a furnizorului se accesează meniul “Administrare” / “ Statii”, 
aplicaţia afisind vehiculele introduse în sistem şi oferind utilizatorului posibilitatea de a le gestiona prin 
intermediul butoanelor Modifica, Adaugă, Sterge. Pentru a închide fereastra avem la dispozitie butonul 
Închide 

 

Figura  8.17 – Fereastra de gestionare a vehiculelor furnizorului 

 

Pentru a adăuga un nou vehicul Utilizatorul apasă pe butonul Adaugă, moment în care aplicaţia afişează 
fereastra de adăugare a unui nou vehicul, unde au caracter obligatoriu următoarele cimpuri: Număr, Tip 
vehicul, Staţie, Valabil de la. 

 

Figura  8.18 – Fereastra de adăugare a unui nou vehicul la furnizor 

 

Tipul vehiculului şi Staţia se selectează apasând pe butonul . 
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După  ce toate câmpurile obligatorii au fost completate se apasă butonul Acceptă, iar noul vehicul este 
introdus în sistem. 

 

Pentru a şterge un vehicul deja introdus se apasă pe btonul de Sterge, moment în care aplicaţia afişează o 
fereastra prin care utilizatorul trebuie să confirme operaţia de ştergere. 

 

Figura  8.19 – Fereastra de confirmare a stergerii unui vehicul 

 

8.3.6. Conventii 

Pentru a gestiona conventiile dintre casă şi furnizor pe baza carora furnizorul poate emite certificate medicale 
se accesează meniul “Administrare” / “Conventii”, unde, pentru acest lucru , utilizatorul are la dispozitie 
butoanele Modifica, Adaugă, Şterge şi Închide. 

 

Figura 8.20 – Fereastra de gestionare a Conventiilor 

 

Pentru a adăuga o noua conventie se apasă butonul  Adaugă şi se completează câmpurile obligatorii : Număr 
conventie, Dată conventie, Casă de asigurari, Valabil de la, Valabil până la.  
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Figura 8.21 – Fereastra de adăugare a unei convetii 

 

Pentru a adăuga un nou medic se apasă pe butonul Adaugă şi se alege din fereastra selector. 

 

Figura 8.22 – Fereastra selector de alegere a unui nou medic 

 

După  care se apasă butonul Acceptă, iar noua conventie a fost introdusă. 

 

Pentru a şterge o conventie introdusă deja în sistem se apasă pe butonul Şterge din fereastra de gestiune a 
conventiilor. aplicaţia afişează o fereastra prin care utilizatorul confirmă operaţia de ştergere. 



 

Casă Naţională de Asigurări de Sănătate Aplicaţia de raportare pentru ambulanţe 

Versiune: 3.7 RELEASED Manual de utilizare 

24.10.2014 Pagina 112 din 136 

 

Figura 8.23 – Fereastra de confirmare a operaţiei de ştergere a unei conventii 

 

8.3.7. Personalizare 

Pentru a personaliza furnizorul se accesează meniul “Raportări” / “Import Date”. Personalizarea se poate face 
online său offline. Dacă se doreşte să se facă online se apasă butonul Înainte după ce a fost completat serverul 
de web corespunzător, iar dacă se doreşte offline se alege bifa offline şi se alege fişierul xml de personalizare 
local după care se apasă butonul Înainte. 

 

Figura 8.24 – Fereastra de personalizare a furnizorului 

 

După  terminarea operaţiei aplicaţia afişează un mesăj de confirmare cu succes a operaţiei. 
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Figura 8.25 – Confirmare finalizare import personalizare 

8.3.8. Activare 

Activarea aplicaţiei se realizeaza din meniul “Administrare” / “Activare”, dacă ea nu a fost facuta la instalarea 
aplicaţiei. Acest pas este explicat în manualul de instalare a aplicaţiei desktop. 

 

Figura 8.26 – Fereastra de activare a aplicaţiei 

 

Dacă se selectează “Reactivare baza de date curentă”, aplicaţia trece la ecranul în care utilizatorul va putea 
introduce seria de licenta primita de la casă Judeţeana cu care are contract. 
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Tot aici se completează şi certificatul digital instalat în prealabil în calculator. Pentru a face transfer online de 
informatii cu CJAS, acest certificat trebuie să fie inregistrat la nivel CJAS în sistem 

 

Figura 8.27 – Fereastra de activare a aplicaţiei – introducere seria de licenta 

 

Dacă se selectează “Creare şi activare baza de date noua”, aplicaţia afişează ecranul în care utilizatorul va 
putea selecta nomenclatoarele şi fişierul de personalizare pentru un alt furnizor. 
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Figura 8.28 – Fereastra de activare a aplicaţiei – creare baza de date noua 

Dacă utilizatorul doreşte să importe datele dintr-o baza arhivata anterior, cu versiunea 1.0 său cu versiunea 
2.0, va fi selectată bifa din stânga jos “Restaurare din Arhiva” 

Atat modalitatea de arhivare, cat şi cea de activare prin importul arhivei sunt descrise pe larg în documentul 
publicat http://193.151.30.188/cnas/siui_2.0/docs/instructiuni/Upgrade_2.0.pdf 

Se poate importa atat o baza de date din versiune 1.0, aşa cum e descris în documentul de mai sus, dar este 
posibil şi importul unei arhive arhivate cu versinea 2.0 

8.3.9. Configurare tipizate 

Pentru ambulantele care dispun de imprimanta care poate tipari datele pe formulare tipizate, această 
functionalitate permite ajustarea şablonului de tipizat astfel încat datele introduse în aplicaţie să fie 
poziţionate corect pe formular atunci când sunt tiparite. 

 

8.3.9.1 Configurare certificat medical 

 

În urma accesării optiunii Administrare/ Configurare tipizate/ Certificat medical... se deschide fereastra cu 
titlul Certificat medical. 

Metodele de calibrare ale certificatului sunt identice cu cele descrise în capitolul Configurare reteta 
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8.3.10. Serii tipizate 

Această secţiune permite gestionarea seriilor existente pentru toate tipurile de tipizate 
existente în aplicaţia SIUI-AMB.  

 

Figura 8.29 - Meniul Administrare/Serii tipizate 

Sistemul deschide fereastra Lista topuri de serii. 

 

Figura 8.30 – Fereastra lista topuri de serii. 

8.3.10.1 Adăugare top de serii 

Pentru  a putea introduce un nou top de serii, utilizator selectează Tipul de serii care se doreşte a fi adăugat.  
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Utilizatorul apasă butonul Adaugă, iar Sistemul  va afişa fereastra  Serii 

 

Figura 8.3-1 Fereastra Serii 

 

Utilizatorul completează Codul seriei, Număr start, Număr sfarsit cat şi Numărul curent (numărul de la care se 
continua numerotarea automata ).În cazul în care formatul datelor nu este corect său nu se respecta regulile 
de validare, Sistemul  va genera mesăj de eroare.   

 

Figura 8.3-2 Avertizare corectitudine date 

Valoarea Numărului curent trebuie să fie inclusă în intervalul dintre Număr start şi Număr sfarsit. 
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8.3.10.2 Modificare top de serii  

Pentru modificarea unui top de serii se selectează topul pentru care se doreşte modificarea apoi se apasă 
butonul Adaugă. Sistemul afişează fereastra Serii, descrisă mai sus. 

 

8.3.10.3 Ştergerea unui top de serii 

Pentru a şterge un top de serii se selectează din lista un top şi se apasă butonul Sterge. 

 

8.3.10.4 Vizualizarea listei seriilor existente în sistem 

Pentru a vizualiza documentul înainte de tiparire, Utilizatorul apasă butonul de comanda Vizualizare. Sistemul 
afişează pagina care urmează a se tipari. 

 

Figura 8.3-3 Vizualizare pagina 

Fereastra de vizualizare se închide accesănd butonul de comanda . 

 

8.3.10.5 Exportul listei seriilor existente în sistem  

Se apasă butonul     pentru a exporta lista departamentelor din cadrul unităţii 
medicale într-un fişier Excel.  

Sistemul deschide fereastra cu titlul “Export Excel” în care Sistemul  iniţializeaza un fişier. 
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La terminarea iniţializarii se deschide fişierul Excel astfel creat. 

 

 

8.3.11. Utilizatori 

Din meniul “Administrare” / “Utilizatori” se pot crea conturi pentru diferiti utilizatori ai programului cu diferite 
drepturi. în fereastra respectiva utilizatorul are acces la butoanele următoare pentru a gestiona conturile 
utilizatorilor programului : 
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Figura 8.31 – Fereastra de gestionare a conturilor de utilizare a aplicaţiei 

 

• Modifica  - se modifica numele utilizatorului selectat 

 

Figura 8.32 – Fereastra de modificare a numelui unui cont 

 

• Adaugă  - se Adaugă un nou cont de utilizator 

 

Figura 8.33 – Fereastra de adăugare a unui nou cont de utilizator 

SIUI afişează mesăje de eroare în următoarele cazuri: 

• nu se completează câmpul Nume utilizator  
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• 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 

• exista diferente între valorile introduse în  câmpurile Parolă şi  Confirmare parolă  

 

• Sterge – se şterge un utilizator, aplicaţia cere o confirmare din parte utilizatorului 

 

Figura 8.34 – Fereastra de confirmare a stergerii unui utilizator 

 

• Parolă – se schimbă parolă unui cont de utilizator 

 

Figura 8.35 – Fereastra de schimbare a parolei unui cont de utilzator 

 

• Închide  - închide fereastra curentă 
 

8.3.12. Nomenclatoare 

Acest ecran este util dacă se doreşte vizualizarea nomenclatoarelor. Accesărea acestui ecran se face prin 
intermediul meniului “Administrare / Nomenclatoare”. Dacă de la versiunea de aplicaţie la care a aparut 
această functionalitate nu s-a facut o actualizare de nomenclatoare, va trebui facuta o actualizare de 
nomenclatoare. 
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Figura 8.36 – Nomenclatoare 

8.3.13. Import / Export Pacienti 

Operatiile de import/export pacienti se efectueaza atunci când se doreşte migrarea listei de pacienti de la o 

aplicaţie la alta. 

Utilizatorul accesează meniul Administrare -> Baza de date ->  Import/Export Pacienti. Sistemul afişează 
Asistentul de import/Export Pacienti 



 

Casă Naţională de Asigurări de Sănătate Aplicaţia de raportare pentru ambulanţe 

Versiune: 3.7 RELEASED Manual de utilizare 

24.10.2014 Pagina 123 din 136 

 

Figura 8.37 – Asistentul de import/Export Pacienti 

Utilizatorul selectează una din optiunile prezentate, fie Export Pacienti fie Import pacienti după care sistemul 
afişează fereastra de configurare fişier. 

 

Figura 8.38 – Fereastra de configurare fişier 

Fişierul în care se exporta/din care se importa lista pacientilor este în format .xml.  
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Utilizatorul precizeaza locatia de pe disc a fişierului .xml. Locatia se alege  prin apasărea butonului  din 
dreaptă casetei de text . 

Utilizatorul apasă butonul Înainte 

Asistentul afişează o bara de progres şi un text explicativ pentru descrierea pasilor efectuati. când operaţia ia 
sfarsit se afişează un ecran cu rezultatul operaţiei(succes său eroare).. 

 

Figura 8.39 – Finalizarea cu succes a operaţiei de export/import pacienti 

8.3.14. Arhivare/Restaurare 

Din meniul “Administrare”/“Arhivare/Restaurare” se poate crea o copie de siguranta a datelor introduse în 
aplicaţie. 

 

Figura 8.40 – Fereastra de arhivare/restaurare a datelor 
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După  selectarea optiunii dorite se apasă butonul Înainte şi pentru arhivare se alege calea în care se va face 
copia de siguranta a datelor, după care se apasă butonul Înainte. 

 

Figura 8.41 – Fereastra de alegere a locatie copiei de siguranta 

După  terminarea operaţiei şi aparitia mesajului de succes se apasă butonul Închide pentru a ne reîntoarce la 
meniul principal al aplicaţiei. 

 

Figura 8.42 – Fereastra de informare a finalizarii operaţiei de arhivare 



 

Casă Naţională de Asigurări de Sănătate Aplicaţia de raportare pentru ambulanţe 

Versiune: 3.7 RELEASED Manual de utilizare 

24.10.2014 Pagina 126 din 136 

Dacă se doreşte restaurarea datelor sălvate anterior se alege opţiunea Restaurare, după care se apasă butonul 
Înainte. 

 

Figura 8.43 – Fereastra de restaurare a datelor în aplicaţie 

 

Din fereastra următoare se alege locatia unde a fost sălvat anterior fişierul în care a fost arhivata copia de 
siguranta şi se apasă butonul Înainte. 

 

Figura 8.44 – Fereastra de alegere a copiei de rezerva 
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După  succesul operaţiei aplicaţia informeaza utilizatorul asupra succesului operaţiei de restaurare a datelor. 

 

 

Figura 8.45 – Fereastra de informare a succesului operaţiei de restaurare 

 

8.3.15. Actualizare versiuni 

Din meniul “Administrare”/“Actualizare versiuni” utlizatorul poate actualiza aplicaţia său nomenclatoarelor la 
ultima versiune publicata pe portal. 
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Figura 8.46 – Fereastra de actualizare a aplicaţiei 

 

Dacă se selectează actualizarea versiunii aplicaţiei, se va verifica automat pe portal dacă există versiune mai 
noua publicata. Dacă o astfel de versiune exista, aceasta va fi descarcata automat si, 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 publicata. Dacă o astfel de versiune exista, aceasta va fi descarcata automat şi se va trece la actualizarea 
nomenclatoarelor în aplicaţie. 
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8.4. FERESTRE 

Această secţiune se accesează cu “click” pe butonul stâng 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 cascada. 

 

Figura  8.4-1 – Meniul Ferestre 

 

8.4.1. Aranjare în cascada 

Această secţiune se accesează de către Utilizator fie cu “click” pe butonul stâng al mouse-ului poziţionat pe 
comanda Ferestre, iar apoi pe comanda Aranjare în cascada,  fie cu combinaţia de taste Alt + E, C. 

Folosind această optiune, Utilizatorul poate aranja în cascada ferestrele deschise ale aplicaţiei. 

 

Figura  8.4-2 - Ferestre aranjate în cascada 
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8.5. AJUTOR 

8.5.1. Manual 

Această secţiune se accesează de către Utilizator fie cu “click” pe butonul stâng al mouse-ului poziţionat pe 
comanda Ajutor, iar apoi pe comanda Manual,  fie cu combinaţia de taste Alt + J, M. 

Accesănd această opţiune se poate vizualiza manualul de utilizare al aplicaţiei SIUI–AMB. 

 

Figura  8.5-1 – Secţiunea Manual 

 

8.5.2. Portal online 

Prin accesărea acestui meniu, aplicaţia deschide un web-browser conectat la adresă portalului CNAS-SIUI. 

 

8.5.3. Despre 

Această secţiune se accesează de către Utilizator fie cu “click” pe butonul stâng al mouse-ului poziţionat pe 
comanda Ajutor, iar apoi pe comanda Despre,  fie cu combinaţia de taste Alt + J, D. 

 

Figura  8.5-2 – Secţiunea Despre 

Accesănd această opţiune se afişează informatii despre versiunea aplicaţiei SIUI – AMB. 
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Figura  8.5-3 - Fereastra Despre 
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9. IESIREA DIN APLICAŢIE 

Aplicaţia poate fi închisă de către Utilizator în unul din modurile: 

• Prin accesărea succesiva a optiunilor Fişier, Iesire 

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

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

• Prin combinaţia de taste Alt + F4 

Aplicaţia poate fi parasita indiferent ce feretre ar fi deschise în acel moment. 

Înainte de închiderea aplicaţiei SIUI afişează mesajul: 

 

Figura  8.5-1 – Iesirea din aplicaţie 

Dacă Utilizatorul alege „Renunţă”, contextul existent la acel moment nu este parasit, dacă alege „Da”, aplicaţia 
se închide. 
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10. ACCESĂRE COMENZI DE LA TASTATURA 

Combinatie de taste Comanda 

ALT+ F Meniul Fişier 

ALT+ R Meniul Raportări 

ALT+ A Meniul Administrare 

ALT+ E Meniul Ferestre 

ALT+ J Meniul Ajutor 

ALT+ F+E Iesire din aplicaţie 

ALT+ R+M Comanda Import date 

ALT+ R+X Comanda Export date 

ALT+ R+R Comanda Vizualizare erori 

ALT+A+U Utilizatori 

ALT+A+A Angajaţi 

ALT+A+T Contracte 

ALT+A+P Personalizare 

ALT+A+V Activare 

ALT+A+V+V Actualizare versiuni 

ALT+A+U+U Unitate medicală 

ALT+J+M Manual de utilizare 

ALT+J +D Despre 
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11. CODURI DE RASPUNS OPERATII ECARD  

OK  Operatie executata cu succes 

ERR_TOKEN_LIPSA = -1 Token Lipsa 

ERR_TOKEN_INVALID = -2 Token Invalid 

ERR_COM_SERVICE = -3 Serviciul de comunicatie SDK-UM nu functioneaza 

ERR_HANDSHAKE = -4 Eroare handshake raportata de unitatea de 
management 

ERR_UM_STARE_CARD_INVALIDA = -5 Stare card invalida pentru a exacuta operatia in UM 

ERR_CARD_SCRIERE = -6 Eroare la scriere pe card 

ERR_CARD_CITIRE = -7 Eroare la citire de pe card 

ERR_CARD_LIPSA = -8 Card lipsa din terminal 

ERR_TERMINAL_DECONECTAT = -9 Eroare terminal deconectat 

ERR_TERMINAL_MAI_MULT_DE_1 = -10 Eroare mai mult de 1 terminal conectat la pc 

ERR_AUTENTIFICARE = -11 Eroare autentificare 

ERR_TOKEN_RESETAT = -12 Token resetat ca urmare a scoaterii cardului din 
terminal 

ERR_INVALID_TERMINAL = -13 Terminal invalid (neinrolat) 

ERR_INVALID_PIN = -14 Invalid pin 

ERR_CARD_BLOCKED = -15 Card blocat 

ERR_UM_TIME_OUT = -16 UM Time out 

ERR_INVALID_CARD = -17 Card invalid 

ERR_CARD_ALREADY_ACTIVATED = -18 Cardul este deja activat 

ERR_CARD_ACTIVARE = -19 Eroare generala la activarea cardului 

ERR_CARD_ACTIVARE_ABANDON = -20 Abandon operratie activare card 

ERR_CARD_NEACTIVAT = -21 Cardul nu este activat 

ERR_SCHIMBARE_PIN = -22 Eroare la schimbare pin 

ERR_SCHIMBARE_PIN_ABANDON = -23 Abandon la schimbare PIN 
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ERR_UM_SYSTEM_ERROR = -24 Eroare de sistem raportata de unitatea de 
management 

ERR_UM_MESAJ_FORMAT_INVALID = -26 Eroare mesaj receptionat format invalid raportata de 
unitatea de management 

ERR_UM_TOKEN = -27 Eroare la obtinerea tokenului raportata de unitatea 
de management 

ERR_AUTENTIFICARE_ABANDON = -28 Operatie de autentificare abandonata 

ERR_UM_INDISPONIBILA = -29 Unitatea de management indisponibila 

ERR_CARD_PERSOANE_CONTACT_PESTE_MAX = -30 Depasire numar maxim persoane contact 

ERR_CARD_DIAGNOSTICE_PESTE_MAX = -31 Depasire numar maxim diagnostice 

ERR_CARD_BOLI_PESTE_MAX = -32 Depasire numar maxim boli 

ERR_CARD_ACCESARE = -33 Eroare accesare card 

ERR_CARD_EXECUTIE_APDU = -34 Eroare executie comanda APDU 

ERR_RESETARE_PIN = -35 Eroare generica resetare pin 

ERR_RESETARE_PIN_NECONFIRMAT = -36 Reset pin neconfirmat 

ERR_RESETARE_PIN_CARD_NEBLOCAT = -37 Eroare cand se incearca reset pin pe un card neblocat 

ERR_RESETARE_PIN_ABANDON = -38 Abandon operatie resetare pin 

ERR_RESETARE_PIN_DREPTURI_INSUFICIENTE = -39 Nu are drepturi pentru resetare pin 

ERR_PIN_LUNGIME_INVALIDA = -40 Lungime invalida pin 

ERR_PIN_RESET_INVALID = -41 Pin reset invalid 

ERR_PIN_TRANSPORT_INVALID = -42 PIN transport invalid 

ERR_CARD_NEINREGISTRAT = -43 Card neinregistrat in sistem 

ERR_UM_PROCESARE = -44 UM procesare esuata 

ERR_UM_CERERE_INVALIDA = -45 Cerere invalida catre UM 

ERR_UM_AUTENTIFICARE = -46 Eroare autentificare UM 

ERR_ACTIVARE_PROFIL_INVALID = -47 Profil invalid 

ERR_SCHIMBARE_PIN_DREPTURI_INSUFIECIENTE = -
48 

Drepturi insuficiente pentru schimbare PIN 

ERR_UM_TRANZACTIE_INVALIDA = -49 Tranzactie invalida 

ERR_PROCESARE_RASPUNS_UM = -50 Eroare la procesare raspuns din UM 
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ERR_CITIRE_CERTIFICAT = -51 Eroare citire certificat 

ERR_PIN_NECONFIRMAT = -52 PIN neconfirmat 

ERR_OPERATIE_CARD = -53 Eroare generala la executia operatiei pe card 

ERR_CARD_TIMEOUT = -54 Eroare de timeout la executia operatiei pe card 

ERR_CARD_TERMINAL_DUPLICAT = -55 Driver duplicat pentru acelasi terminal 

ERR_TERMINAL_VERIFICARE = -56 Eroare la verificarea terminalului 

ERR_SEMNATURA = -57 Eroare semnatura digitala 

ERR_SEMNATURA_DREPTURI_INSUFICIENTE = -58 Eroare drepturi insuficiente pentru semnare digitala 

ERR_UM_CA_NETWORK = -59 Eroare network la interogarea CA din UM 

ERR_UM_ECARD_NETWORK = -60 Eroare network la interogare eCard din UM 

ERR_CARD_SCHIMBAT_IN_TERMINAL = -61 Cardul a fost schimbat in terminal 

ERR_SCHIMBARE_PIN_TRANSPORT = -62 Eroare la schimbare pin transport 

ERR_CARD_SCRIERE_ROLLBACK = -63 Eroare scriere cu rollback esuat 

ERR_VERIFICARE_CARD_ACTIVAT = -64 Eroare verificare card activat 

ERR_OPERATIE_TERMINAL = -65 Eroare generica operatie pe terminal 

ERR_DETECTARE_STARE_CARD_IN_TERMINAL = -66 Eroare la detectarea starii cardului in terminal 

ERR_TERMINAL_AFISARE_MESAJ = -67 Eroare la afisarea mesajului pe terminal 

ERR_CITIRE_CERTIFICAT_MAI = -68 Eroare instalare certificat MAI 

ERR_CITIRE_FISIER_TECH = -69 Eroare citire fisier TECH 

ERR_SCRIERE_FISIER_TECH = -70 Eroare scriere fisier TECH 

ERR_UM_TERMINAL_DATA = -71 Eroare citire fisier Terminal Data de la UM 

 


