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1. Introducere 

 

1.1 Contextul general 
 

Apariţia şi dezvoltarea calculatoarelor electronice a reprezentat o adevărată revoluţie în 

societatea umană, având ca principală consecinţă tranziţia de la societatea industrială la 

societatea informaţională. Calculatorul a devenit o componentă normală a activităţii noastre 

zilnice, iar tehnologia comunicaţiilor şi posibilităţile oferite de Internet au produs transformări în 

întreaga societate, pătrunzând în toate aspectele vieţii economice, sociale şi culturale. Datorită 

potenţialului mare de eficientizare a muncii, calculatorul a fost introdus pe scară largă în toate 

domeniile activităţii productive, începând de la munca de birou şi până la activităţile din halele 

de producţie. 

Sistemul medical din România [1] se află într-un profund proces de reformă şi 

reorganizare, proces orientat atât spre cresterea şi diversificarea serviciilor medicale, inclusiv a 

actului medical propriu-zis, cât şi profilaxia si asigurarea unui nivel calitativ de sănatate a 

întregii populatii. Ocrotirea sănatătii a devenit un proces cooperativ, implicând mai multe 

persoane cu diferite calificări din diferite discipline (medici, asistente medicale, farmacişti şi alţi 

profesionişti) care printre diferitele lor activitati utilizeaza dosare de sănatate, scriu rezumate ale 

fisei de observatie, scrisori către pacient etc. Unii fac teste şi analize şi înregistreaza rezultatele 

în dosar şi semneaza. Altii executa tratamente specifice sau sunt preocupaţi de starea mentală şi 

socială a pacientului şi introduc informaţii legate de aceasta. Calificarile paramedicale sunt 

implicate tot mai mult. În acest climat în continua schimbare, utilizarea şi întretinerea corecta a 

dosarului de sănatate al pacientului este, în prezent, în sarcina clinicienilor ce au acceptat 

responsabilitatea pentru pacient si care scriu cel puţin o parte din dosarul de sănatate (istoric 

clinic, examinare, logica diagnosticarii, starea pacientului, retete si tratamente prescrise, 

diagnostice confirmate şi rezumate, externarea, inclusiv urmarirea). Astfel, trebuie repusă pe rol 

responsabilitatea pentru rezultatele investigaţiilor de laborator, interpretarea examinarilor, 

consultaţii, protocoale ale radiografiilor, rapoarte ale altor clinicieni, dieteticieni, rapoarte sociale 

şi detalii chirurgicale, precum şi componente ale planului de îngrijire şi observaţii ale echipei de 

îngrijire (de exemplu, ale asistentelor medicale)[1]. 

 

1.2 Conturarea domeniului 
 

            Tema acestui proiect a fost realizarea unei aplicaţii medicale folosind framework-ul Rich 

Ajax Platform (RAP)  utilizat pentru dezvoltarea de aplicaţii Web. Rich Ajax Platform poate fi 

considerat versiunea pentru dezvoltarea proiectelor Web a framework-ului Rich Client Platform 

(RCP).   

Medicul de Familie în majoritatea situaţiilor este primul medic care intra în contact cu 

pacientul şi oferă primele ingrijiri.El formează cu pacientul o legatura deosebită ,evaluează toate 

nevoile de sănatate ale pacientului şi asigură îngrijiri care cuprind mai multe ramuri ale medicinii. 

Cunoştinţele medicului trebuie adaptate pacientului în contextual său familiar şi comunitar. 

Acest gen de îngrijiri implică prevenirea bolilor şi promovarea sănatăţii. Medicul de familie este 

cel care dă relaţii pacientului cu privire la trecerea  pe altă treaptă a sistemului  de ingrijiri de 

sănatate (recomandări pentru explorari paraclinice,consultatii de specialitate, spitalizare etc.). 
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Din cauza sistemului de sănătate românesc, munca medicului este îngreunată de 

mulțimea de documente care trebuiesc completate pentru raportarea activități catre CNAS.Pe 

lânga acestea mai sunt completarea rețetelor, trimiterilor către medici specialiști, adeverințe și 

multe alte documente necesare activității zilnice. Depozitarea documentelor în cabinet necesită 

spațiu și timp pentru ținerea unei evidențe a acestora,iar medicul poate fi pus într-o situație 

neplăcută în cazul în care nu va găsi fișa unui pacient sau și mai grav, aceasta va fi pierdută. Prin 

utilizarea unei aplicații pe calculator se va ușura foarte mult munca depusă de medic și de 

asistent, iar pacientul va putea beneficia de mai mult timp pentru consultație.Modul simplu și 

rapid de folosire al programului contribuie la rezolvarea problemelor la timp. 

 

1.3 Structura lucrarii 
 

Această lucrare cuprinde 8 capitole structurate astfel încat la începutul lucrarii sunt 

prezentate obictivele lucrarii urmate de o scurtă prezentare a tehnologiilor folosite şi de modul în 

care apliaţia a fost implementată. 

In capitolol 1 este prezentat contextul general si contextul concret al aplicaţiei în care 

sunt descrise motivele alegerii acestei teme şi domeniul în care se încadreaza aplicatia. 

In capitolul 2 vor fi descrise obiectivele principale şi secundare ale aplicaţie împreună cu 

cerinţele generale funcţionale şi nefuncţionale. Din acest capitol ne putem face prima impresie 

despre funcţionalitatea sistemului. 

In capitolul 3 se va realiza un studiu biblografic a tehnologiilor în care se vor prezenta 

cateva standarde apărute în domeniu precum şi reguli generale din domeniul medical si reguli de 

eliberare a unei reţete sau a unei adeverinţe medicale. 

In capitolul 4 se va realiza o descriere teoretică a tehnologiilor folosite pentru dezvoltarea 

aplicaţiei. Cerinţele funcţionale vor fi descrise amanunţit iar cerintele nefuncţionale vor fi 

mapate pe tehnologiile folosite. Tot in acest capitol va fi prezentat modelul cazurilor de utilizare 

în care vor fi prezenate diagramele de utilizare a utilizatorilor precum şi cateva scenarii de test 

pentru aceştia. 

In capitolul 5 este prezentat modul prin care aceasta aplicaţie a fost  dezvoltata şi vor fi 

prezentate detalile de implementare. Acest capitol conţine arhitectura aplicaţie şi modul de 

configurare a aplicaţie precum şi detalii despre baza de date. 

In capitolul 6 vor fi descrise detaliile despre modul de testare şi validare a aplicaţie. Vor 

fi prezentate principiile pe care un test trebuie să le aiba şi modul cum se poate realiza un astfel 

de test. 

Capitolul 7 cuprinde manualul de utilizare al aplicaţiei ,în care este prezentat modul prin 

care aplicaţia poate fi intregrata intr-un alt sistem. 

In capitolul 8 se vor prezenta concluziile referitoare la aplicaţia dezvoltată precum şi 

posibile dezvoltări ulterioare . 
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2. Obiectivele proiectului 
 

Acest capitol are ca scop definirea unor obiective pentru tema aleasă stabilite prin 

specificarea cerinţelor de funcţionare a sistemului, dar şi a atributelor de calitate pe care sistemul 

ar trebui să le indeplinească .În acest capitol cerinţele funcţionale şi cele nefuncţionale vor fi 

prezenate într-un mod general ele fiind analizate şi detaliate ulterior  în capitolul 4. 

 

2.1 Obiective generale 
 

   Principalul obiectiv al acestui proiect este realizarea unei aplicaţii folosind framework-ul 

RAP. Rich Ajax Platform reprezintă un framework de actualitate realizat de către “Eclipse 

Foundation” iar prima versiune a fost lansată în octombrie 2007.  

Prin folosirea unui sistem informatic[2] se doreste creşterea eficienţei sistemului de 

sănătate, creşterea gradului de asimilare, aplicare şi dezvoltare a tehnologiilor informatice în 

sistemul sanitar, creşterea interoperabilităţii între furnizorii de servicii de sănătate, în calitate de 

componentă majoră a sistemului de asigurări sociale de sănătate, dar şi între organismele centrale, 

în calitate de factori de decizie ai sistemului sanitar românesc, creşterea eficienţei şi calităţii 

serviciilor medicale oferite cetăţenilor ca urmare a reducerii timpului destinat activităţilor cu 

caracter birocratic. 

Aplicaţia medicală realizată va permite medicilor de familie o gestionare mai bună a 

datelor pacienţilor înscrişi la ei. Astfel se va asigura un acces mai uşor la date şi se va putea 

pastra un istoric al tutoror înregistrărilor medicale care va putea fi vizualizat oricând.              

Instituţiile care vor beneficia de acest sistem vor fi cabinetele medicale ,iar persoanele 

care vor putea folosi sunt atât medici primari cât şi asistenţii acestora. În funcţie de titulatura 

avută vor exista restricţii asupra operaţiilor premise,asistentii medicali neavând toate drepturile 

mediciilor primari. 

             Pentru toate cabinetele medicale se va putea stabili o reţea în interiorul căreia această 

aplicatie va putea fi utilizată . Astfel se va restrictiona accesul nepermis şi încercarile  de 

fraudare a prescripţiilor medicale. 

 

2.2 Obiective specifice  

Aplicaţia va simplifica munca medicilor, având stocate informaţii despre pacienti, medici, 

cabinetul  medical unde activeaza medicul, iar la eliberarea unei adeverinţe sau a unei reţete 

aceste informaţii vor fi completate automat. 

Folosind o baza de date comună de către CNAS şi medicii de familie, vor permite 

acestora vizualizarea în permanenţă asupra modificărilor realizate de CNAS la listele de 

medicamente. Astfel medicul va putea folosi la prescrierea unei reţete doar medicamentele 

aprobate de CNAS evitandu-se cazurile de prescriere a medicamentelor care nu se mai află pe 

piata. Avand baza de date comună, medicul  primar nu va mai fi nevoit să trimita rapoartele 

activitatii sale care CNAS deoarece cei de la casa de asigurări vor avea acces la inregistrăriile 

realizate de un medic. 

Rolul acestei aplicaţii este de a simplifica munca depusă de un medic de familie ,el 

putând acorda mai mult timp consultului medical. Toate înregistrariile medicale despre un 

pacient vor fi stocate pe un server iar accesul la ele se va face mult mai rapid faţă de metoda  
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traditională cu fise de hartie. Medicul poate vizualiza simultan prescripţiile mai multor 

pacienţi ,iar în cazul comiterii unei greseli aceasta poate fi depistată mult mai rapid. 

 

 

2.2.1  Cerinţe funcţionale  
 

Se vor descrie obiectivele funcţionale care trebuie îndeplinite pentru realizarea sistemului 

software: 

1) Vor exista trei tipuri de utilizatori, cu permisiuni diferite: administratorul,medicul primar 

şi asistentul medical.  

2) Accesarea aplicaţiei se face în urma procesului de autentificare. 

3) Un utilizator nou nu se poate înregistra ,doar administratorul are dreptul de a creea 

utilizatori noi. 

4) Administratorul nu va avea acces la listele şi informaţiile despre pacienţi  sau informaţii 

despre listele de medicamente. 

5) Administratorul va putea creea utilizatori noi, şterge sau modifică utilizatori existenti. 

6) Medicul primar va putea vizualiza lista cu pacienţii înscrisi la el. 

7) Medicul primar poate adauga un pacinet nou, sau să editeze informaţiile despre unul 

curent. 

8) Medicul primar poate să şteargă un pacient din lista sa, iar la ştergere pacientul va deveni  

inactiv. 

9) Medicul primar poate vizualiza lista cu pacineţi deveniţi inactivi, iar dacă doreste poate 

să îi reactiveze. 

10) În urma selecţei a unui pacient ,medicul primar poate elibera acelui pacinet o reţetă 

medicală sau o adeverinţă medicală. 

11) Medicul primar poate vizualiza o lista cu toate adeverintele şi reţetele medicale eliberate 

de el atat pacienţilor activi cat şi celor inactivi. 

12) Medicul primar poate vizualiza listele de medicamente ,cu informaţiile despre acestea, 

aprobate de către CNAS. 

13) Medicul primar poate să vizualizeze şi să editeze informaţiile sale personale. 

14) Medicul primar poate să vizualizeze şi să editeze informaţiile despre programul său de 

lucru. 

15) Medicul primar poate să vizualizeze şi să editeze informaţiile despre cabinetul unde 

activează. 

16) Medicul primar poate să vizualizeze informaţii despre casele de asigurări.  

17) Un asistent medical nu poate să elibereze reţete medicale. 

18) Un asistent medical nu poate să elibereze adeverinţe medicale. 

19) Un asistent medical nu va avea accesul asupra istoricului de adeverinte şi reţete medicale 

eliberate unui pacient. 
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2.2.2 Cerinţe non-funcţionale 

Cerinţele non-funcţionale descriu propietaţiile unui sistem cum ar fi utilizabilitate, 

performanţa, corectitudine, fiabilitate, scalabilitate, etc. Calitatea unui sistem [3] reprezintă 

totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor unui produs sau serviciu care conduc la capacitatea sa de 

a satisface necesităţile afirmate sau subînţelese. 
 

Corectitudinea 

-Un program este funcţional corect dacă se comportă conform specificaţiilor funcţionale. 

Fiabilitatea 

-Reprezintă probabilitatea ca un sistem software să funcţioneze fără erori pentru o perioadă de 

timp precizată, într-un mediu dat. 

Performanta  

- Se referă la timpul necesar unui sistem să raspundă la un stimul. Evenimentul poate fi initiat de 

un utilizator, alt sistem sau sistemul însuşi.  

- Cuprinde cerinte legate de timpii de lucru, precum timp de raspuns (response time), timp de 

revenire (recovery time), timp de lansare (startup time). Performanţa unui sistem poate fi afectată 

de un numar prea mare de utilizatori, resursele distribuite, tranzacţiile, dimensiunea bazei de date.  

Mentenanta  

- Se referă la usurinta de efectuare a modificarilor facute unui sistem software după lansarea 

initială. Modificarea unei parti a software-ului pentru a face o îmbunătătire. Intretinerea poate fi 

facută prin ajustarea aplicaţiei la schimbari de mediu sau pentru a-i îmbunătăţi unele calităţi sau 

caracteristici.  

Utilizabilitatea  

- Cuprinde cerinte legate de uşurinţa de folosire a interfetei sistemului de catre utilizator. 

-Trebuie minimizat numarul de taste şi butoane apasate pentru a putea efectua o comandă.  

Reparabilitatea  

- Defectele care pot să apară în urma utilizării aplicaţiei pot fi corectate cu un volum rezonabil de 

muncă. Aplicaţia utilizează părţi standard care pot fi înlocuite cu uşurinţă. Cu cât un produs este 

mai reparabil cu atât creşte posibilitatea ca el să devină mai fiabil. 

Portabilitatea 

-Reprezintă propietatea sistemului de a putea fi rulat pe mai multe sisteme de operare ,făra a fi 

facute modificari în configuraţia acestuia. 

Securitatea  

- este o masura a abilitaţii sistemului de a rezista utilizarilor neautorizate în timp ce oferă servicii 

utilizatorilor legitimi. 

- Utilizatorilor trebuie să li se permită accesul la anumite resurse în funcţie de rolul pe care 

acestia îl au în sistem. Autentificarea şi controlul accesului sunt tehnici utilizate pentru 

asigurarea confidentialitatii datelor utilizatorilor.  
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3. Studiu bibliografic 

În acest capitol vor fi prezentate referinţele bibliografice studiate pentru o mai buna fixare a 

domeniului in care se situează tema. Vor fi descrise cărţile, documentele, articolele sau orice 

alte materiale folosite sau studiate pentru conturarea finală a proiectului. 

 

3.1 Standarde ale aplicaţilor medicale 

Proiectul dezvoltat se încadreaza ca şi aplicaţie  Electronic health record (EHR) [4] ce 

reprezintă o colectie de informaţii medicale. EHR include informaţii precum observatii,teste de 

laborator , rapoarte de diagnostic, tratamente, terapii, aministrarea de medicamente, identificarea 

informaţiilor despre pacient, drepturi legale şi alergi. 

În cadrul aplicaţiilor EHR cateva standarde sunt în curs de dezvoltare .Aceste specificaţii 

au rolul de a marca continutul clinic pe care le au documentele. 

 

3.1.1 Standardul CEN prEN 13606 EHRcom 

Standardul CEN EN 13606 “Electronic Healthcare Record Communication” [4]  

(EHRcom) reprezintă un standard EHR cuprinzator care se află în dezvoltare la Comitetul 

Tehnic a Sistemului Informatic de Sănătate din cadrul Comitetului European de Standardizare 

(CEN/TC251) 

EHRcom este bazat pe standardul ENV 13606 şi multe concepte au fost adoptate din 

openEHR cuprinzând: 

 model de referinţă 

 specificaţii de transfer a arhetipurilor 

 arhetipuri de referintă şi liste de termini 

 măsuri de securitate 

 modele de transfer 

Momentan doar modelul de referinţă se află într-o forma stabilă restul fiind intr-o faza de 

dezvoltare. 

 

3.1.2 Standardul IHE Retrieve Information for Display (RID) 

 

RID reprezintă o specificatie tehnică publicată de catre Integrating the Healthcare 

Enterprise (IHE) initiative[4]. Oferă o modalitate rapidă de citire a informaţilor clinice ale unui 

pacient, care se află în afara aplicaţiei curente.In alti termeni RID reprezintă o legatură între 

HTTP GET şi o descriere folosind Web Service Description Language (WSDL). 

O  “sursă de informaţie” reprezintă un sistem care oferă un serviciu web RID prin care 

clienţi pot accesa documente, iar un “display” reprezintă un sistem ce accesează “sursa de 

informaţie” , întoarce informaţii despre document şi le afisează. Sursa de informaţi va converti 

semantica specifică medicală într-un format de prezentare adecvat, iar partea de display va 

prelucra acest format de prezentare cu cunostintele generale despre semantica medicală.   
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3.1.3 Standardul Medical Markup Language (MML) 

Scopul  standardului este de a oferi o metodă standard de transfer de documente şi alte 

date medicale. Documentele MML pot fi transferate prin intermediul mesajelor HL7 sau prin alte 

modalitaţi de comunicare electronic. 

 

Studiul acestor standarde ajută la o mai buna înţelegere a domeniului şi a rigroriilor ce 

trebuiesc îndeprinite. Folosirea unui standard de catre mai multe unitati simplifică transferul de 

date între acestea şi sporeşte corectitudinea datelor netrebuind convertirea acestora. 

 

3.2 Informaţii generale din domeniul medical 

Medicina de familie [5] reprezintă specialiatea care asigură asistenţă primară şi continuă 

a starii de sănatate şi prin actiuni preventive , educaţionale , terapeutice şi de recuperare ce 

contribuie la promovarea starii de sănătate a individului,a familiei şi a colectivităţi. 

Funcţiile pe care medicina primară le indeprineşte : 

 asigurarea accesibilităţii populaţiei la asistentă medicală 

 prevenţie primară, secundară şi terţiară 

 prevenţie specifică 

 promovarea sănataţii 

 coordonarea serviciilor medicale în raport cu nevoile concrete ale 

bolnavului 

 sinteza diagnostic şi terapeutică 

 supravegherea medicală continua a individului, familiei si colectivităţii 

 asigurarea îngrijirilor paleative în stadiile terminale de boală 

 selectarea pacienţilor ce necesită asistenţă de specialitate  

 

Sistemul medical primar este în stransă legatură cu Sistemul de Asigurari de Sănătate. 

Asigurările sociale[5] de sănătate reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. 

Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează descentralizat şi a dreptului 

alegerii libere de către asiguraţi a medicului, a unităţii sanitare şi a casei de asigurări de 

sănătate.( Legea 145/1997) 

 

3.2.1 Reguli privind relaţia medic – pacient 

Medicul de familie este unul din principalii furnizori de servicii medicale și în orice caz, 

cel mai apropiat de pacient. El este obligat să acorde asistenţă şi servicii medicale atât pacienţilor 

asigurati, cât şi celor neasiguraţi. Însă, persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat 

beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu 

potenţial endemo-epidemic şi cele prevăzute în Programul naţional de imunizări, monitorizarea 

evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, în cadrul unui pachet minimal de 

servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru. 

Conform OUG 150/2002 [6] prin persoană asigurată se întelege : toţi cetăţenii romani cu 

domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au domiciliul sau resedinţa în  
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Romania. În această calitate au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurare potrivit prevederilor 

prezentei ordonante de urgenta. Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare inceteaza o dată 

cu pierderea dreptului de domiciliu sau de resedinţă în Romania.  

 

3.2.2  Reguli privind prescripţiile medicale 

 

Medicii care au dreptul de a prescrie în sistem de asigurari de sănătate retete ,pot prescrie  

medicamente pe două tipuri de reţete : cu şi fără contribuţie în regim special care se face pe 

fromular cu regim special sau în regim normal , necompensate care se poate realiza pe orice tip 

de formular.  

Începand cu data de 01.01.2010, prescrierea și eliberarea rețetelor se face în baza noii 

liste de medicamente, aprobată prin HG nr.720/2008 [7] și cu modificarile şi completătile 

ulterioare si Ordinul MS nr. 426/2009 . Indiferent de sublista din care face parte medicamnetul 

,aceasta contine o nota cu DCI-ului corescunzator tratamentului adecvat: 

- Pentru DCI-urile notate cu (*), tratamentul se initiază de medicul de specialitate în 

limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii 

medicale emise de medicul de specialitate;  

- Pentru DCI-urile notate cu (**),se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice 

elaborate de comisiile de specialitate ale MSP; 

- Pentru DCI-urile notate cu (***), tratamentul se efectuează pe baza protocoalelor 

terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale MSP și cu aprobarea comisiilor de la nivelul 

Caselor Județene de Asigurări de Sănătate;  

- Pentru DCI-urile notate cu (****), tratamentul se efectuează pe baza protocoalelor 

terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale MSP și cu aprobarea comisiilor de la nivelul 

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  

-Medicamentul corespunzator DCI-ului notat cu (3) se livreaza împreuna cu solvent; 

 -Medicamentele corespunzatoare DCI-urilor notate cu (4) se importa cu avizul 

Ministerului Sănătatii Publice; 

 

3.2.3 Reguli privind adeverinţa medicala 

Adeverinţa medicală [7] serveşte persoanei ca motivaţie la instituţia unde este încadrată 

pentru scutire de eforturi fizice şi pentru obţinerea altor înlesniri, în funcţie de starea de sănătate 

precum şi în relaţiile cu organele administraţiei de stat. Serveşte pentru înscrierea preşcolarilor în 

clasa I a şcolii generale precum şi a elevilor în treptele superioare de şcolarizare şi la examenele 

de admitere în învăţământul superior, profesional, postliceal. De asemenea se foloseşte pentru 

motivarea zilelor absentate de la procesul de învăţământ, pe motive de boală a elevului sau 

studentului.  

Se completează într-un exemplar, la cerere, de unitatea sanitară care are în evidenţă şi 

supraveghează persoana în cauză sau care a acordat zilele de scutire medicală (medicul de 

familie sau medicul de specialitate din asistenţa medicală privată, ambulatorie sau spitalizată).  

Adeverinţa medicală se înmânează solicitantului fie pentru a fi inclusă în dosarul de 

înscriere, fie pentru a fi prezentată la unitatea de învăţământ. Un exemplu de adeverinţă este 

prezentat în anexa nr. 1.  

În cazul unităţilor de învăţământ care au cabinet medical, adeverinţa va fi avizată de 

medicul cabinetului respectiv. 
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3.2.4 Reguli privind drepturile asiguratilor si asiguratorilor 

Fiecare asigurat deţine un pachet de servicii, pe baza căruia poate să beneficieze de 

respectivele servicii în unităţile care au contract cu Casele de Asigurări de Sănătate, respectiv în  

cabinetele medicilor de familie. Pentru alte servicii ce nu se găsesc în pachetele deţinute, 

pacientul trebuie să plătească contravaloarea lor. 

 

 Asiguratii au urmatoarele drepturi [5] : 

a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurari de sănătate la care se 

asigură, în conditiile prezentei legi şi ale contractului-cadru; 

b) să fie înscrisi pe lista unui medic de familie pe care îl solicita, dacă îndeplinesc toate conditiile 

prezentei legi, suportand cheltuielile de transport dacă optiunea este pentru un medic din altă 

localitate; 

c) să isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel puţin 6 luni de la data 

înscrierii pe listele acestuia; 

d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în 

mod nediscriminatoriu, în conditiile legii; 

e) să efectueze controale profilactice, în conditiile stabilite prin contractul-cadru; 

f) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătaţii, inclusiv 

pentru depistarea precoce a bolilor; 

g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii si în spitale aflate în relatie contractuală cu 

casele de asigurari de sănătate; 

h) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă; 

i) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică; 

j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare; 

k) să beneficieze de dispozitive medicale; 

l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu; 

m) să li se garanteze confidentialitatea privind datele, în special în ceea ce priveste diagnosticul 

si tratamentul; 

n) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale; 

o) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurari sociale de sănătate în conditiile legii. 

 

Obligatiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art. 218 sunt 

urmatoarele: 

a) să se înscrie pe lista unui medic de familie; 

b) să anunte medicul de familie ori de câte ori apar modificari în starea lor de sănătate; 

c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru; 

d) să anunte în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurari asupra modificarilor 

datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la încadrarea lor într-o anumita categorie de 

asigurati; 

e) să respecte cu strictete tratamentul şi indicaţiile medicului; 

f) să aibă o conduita civilizata faţă de personalul medico-sanitar; 

g) să achite contributia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în conditiile stabilite prin 

contractul-cadru; 

h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de 

asigurat. 
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4 Analiză şi fundamentare teoretica 

În acest capitol se vor explica pentru început principiile de funcţionare ale sistemului, 

arhitectura conceptuală a sistemului şi concepte de baza ale tehnologiilor care vor fi în cele din 

urmă utilizate pentru implementarea sistemului. Se realizează asadar o analiză a tehnologiilor 

care vor putea fi utilizate, structura arhitecturală pe care o va avea sistemul pentru a indeplini 

cerinţele funcţionale şi non-funcţionale. 

 

4.1    Tehnologii utilizate 

4.1.1 Open Services Gateway initiative 
 

OSGi – „Open Services Gateway initiative” [8] este un standard definit de către o alianţă 

de aproximativ patruzeci de companii. Specificaţiile sunt disponibile gratuit, fiind destul de 

cuprinzătoare şi uşor de înţeles astfel încât să se poată realiza cu uşurinţă o implementare doar pe 

baza documentelor de referinţă . 

Arhitectura OSGi 

 Tehnologia OSGi [9] este definită ca fiind un set de specificaţii ce definesc un sistem de 

componente Java dinamice. Aceste specificaţii compun un model de dezvoltare în care aplicaţiile 

sunt compuse dinamic din mai multe componente diferite şi reutilizabile. Specificaţiile OSGi 

permit componentelor sa-şi ascundă implementarea faţă de alte componente în timp ce permit 

comunicarea prin servicii, acestea din urmă fiind obiecte ce sunt oferite componentelor în mod 

special . 

 

Arhitectura OSGi [10] are un model stratificat, ilustrat în figura 2.1. 

  

 Bundles –  Pachete; sunt componente OSGi realizate de dezvoltatori 

 Services – Serviciile conectează modulele într-un mod dinamic oferind un model 

“publish-find-bind” pentru obiectele Java 

 Life-Cycle – API-ul pentru a instala, porni, opri, actualiza și dezinstala module  

 Modules – Definește cum un pachet - bundle poate importa și exporta cod 

 Security – Definește aspectele legate de securitate  

 Execution Environment – Definește ce metode și clase sunt disponibile pe o anumită 

platformă.  

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

_____________________________________________________________________Capitolul 4 

 

 
Figura 4.1 Arhitectura OSGi [10] 

 

Conceptul fundamental care stă la baza arhitecturii OSGi este modularitatea[10]. 

Modularitatea, explicată la modul simplist, se referă la păstrarea lucrurilor la nivel local, fără a le 

pune la comun. În Java, un modul poate fi văzut ca un fişier JAR obişnuit (POJO). Deși în Java 

tot ce este într-un JAR este complet vizibil tuturor celorlalte JAR-uri, OSGi ascunde datele 

dintr-un JAR, mai puţin atunci când opţiunea de accesare este menţionată explicit. Un modul 

care dorește să folosească un alt JAR trebuie să importe explicit părțile care îl interesează. In 

mod implicit nu există nici un fel de legătura între module. 

Modularitatea este unul dintre principalele avantaje ale tehnologiei OSGi, însă nu ar fi un 

motiv suficient pentru a alege această tehnologie întrucât există şi alte posibilităţi de a realiza 

modularizarea. In plus faţă de modularitate, tehnologia OSGi defineşte un software complet de 

gestiune a componentelor, cu alte cuvinte un ciclu de gestionare a “vieţii” modulelor (life-cycle). 

Se oferă o soluţie pentru a gestiona stările unui bundle pe durata vieţii acestuia. Ciclul de viaţă al 

unui modul OSGi este compus din mai multe stări, după cum se poate observa în figura 4.2 .   

 
 

Figura 4.2 Ciclul de viaţă al unui bundle [10] 
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4.1.2 Rich Ajax Platform 

 

Rich Ajax Platform[11] reprezintă un framework pentru dezvoltarea aplicaţiilor de 

desktop,web sau pentru telefoanele mobile.Oferă o platformă mare cu componente SWT API ce 

permit dezvoltatorilor să scrie aplicaţii în întregime în Java şi posibilitatea reutilizarii codului.   

 

4.1.2.1 Rich Clients vs Web Clients 

Se încearcă descriea propietăţilor a aplicatiilor rich client şi web client [12] şi stabilirea 

unei definiti pentru fiecare. 

O aplicatie rich client conoscută şi ca aplicatie desktop , nu rulează pe un emulator sau pe 

un browser ci rulează direct pe sistemul de operare al utilizatorului. Platforma aplicatiilor rich 

client oferă un set vast de componente cu care sa se poata lucra, deseori o aplicatie continând mai 

multe componente decât are nevoie pentru a functiona.  

O propietate a aplicatilor rich client o resprezintă extensibilitatea folosind plugin-uri. 

Plugin-urile sunt componente oferite de catre furnizori sau reprezinta componente tertiale care se 

pot intregra in API şi să  ofere funcţionalitaţi adiţionale. 

  Din punct de vedere al implementarii ,aplicatiile rich client sunt uşor de realizat , 

putandu-se reutiliza anumite componente de la alte aplicatii fără a le afecta. Pentru ca o aplicatie 

rich client sa ruleze ea trebuie să fie instalată pe fiecare statie.  

Aplicatiile web client sau aplicatiile web nu rulează pe sistemul de operare al 

calculatorului ,ele rulând pe un browser. Acest fapt impune mai multe restricţii deoarece 

componentele nu pot fi desenate direct pe ecran ,ele trebuind prelucrate pentru a putea fi 

intrepretate de catre HTML şi CSS. 

Aplicaţiile web au nevoie de o conexiune la reţea , deoarece browser-ul afisează o pagina 

care a fost creată de la distanţă pe un server.Acest lucru ingreuneaza interactunea între utilizator 

şi aplicaţie deoarece la fiecare operaţie se asteaptă raspuns din partea serverului şi pagina trebuie 

reeditată. Această comunicare continuă între aplicaţie şi server indica faptul că aplicaţia nu poate 

funcţiona dacă nu există o conexiune la reţea şi chiar şi cu o conexiune rapidă performanţele 

aplicaţiei sunt reduse datorită transferului de date necesar. 

Aplicatiile web nu trebuiesc instalate pe fiecare statie ,ele putând fi accesate pe oriunde 

există o conexiune la reţea. 

Prin aparitia JavaScript s-a permis unei aplicatii web să îşi modifice static continutul şi să 

interactioneze cu elemente din pagina.Prin folosirea Ajax-ului ca şi protocol de transport pentru 

cereri asincrone, a devenit posibilă interactiunea cu serverul în timp ce ramanem pe aceaşi 

pagina ceea ce inseamna ca un utilizator poate continua să lucreze în timp ce aplicaţia updatează 

datele şi componente de pe ecran. 

În cadrul aplicaţiilor rich web client ,starea aplicaţiei nu este mentinută numai pe server 

cât şi pe partea de client.Starea datelor este prelucrată de catre server, în timp ce starea aplicaţiei, 

care nu trebuie să fie activă mai mult decat pagina de browser  este deschisă, este prelucrată de 

catre client. 
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4.1.2.2 Introducere in Eclipse RAP 

 

Eclipse Rich Ajax Platform [12]  permite dezvoltatorilor să realizeze aplicatii web 

atingandu-se mai multe scopuri: 

 se permite modularizarea 

 realizarea aplicaţiilor web folosind API-uri Java 

 dezvoltarea aplicaţiilor web  precum aplicaţii Java SWT 

 aducerea Eclipse Rich Client Platform (RCP) pe parte de web 

 customizarea aplicaţii web folosind plug-in-uri    

 reutilizarea codului din aplicaţiile RCP 

Un punct forte ale aplicaţiilor din Eclipse îl reprezintă conceptul de modularizare de la 

OSGi. Acesta oferă un mediu dinamic de rulare a modulelor,numite bundle-uri. Bundle-urile 

sunt versionabile şi fiecare îşi defineste dependintele faţă de celelalte bundle-uri, exportandu-şi 

interfetele într-un fisier manifest.Servicile OSGi pot comunica între ele şi să extindă alte module 

ce permite dezvoltarea unei aplicaţii cu cuplaj mic. 

În afară de a avea o arhitectură modulară, cel mai important scop pentru Eclipse RAP a 

fost să elimine nevoia de a mai folosi şi un alt limbj în afară de Java.Folosind RAP developerii 

pot rula teste foarte rapid folosind JUnit în locul tool-ului încet HtmlUnit  

Ţinând cont de faptul că există o mulţime de aplicatii scrise in RCP s-a încercat ca prin 

acest framework RAP să se poata aduce acele aplicaţii în web ,iar acest lucru să se întample cu 

cat mai putin cod rescris.Astfel Elipse RAP permite aplicatiilor RCP să fie folosite pe web ,şi de 

asemenea in RAP se pot creea aplicatii desktop. 

 

4.1.2.3 Arhitectura RAP 

Arhitectura framework-ului Rich Ajax Platform [12] (figura 4.3) este împarţită în două 

parţi.Pe de o parte avem partea de server care rulează pe baza Equinox , implementare în Eclipse 

a specificaţiilor OSGi, iar de cealaltă parte avem partea de client care se poate vedea în browser. 

Ambele parti fac schimb de evenimente care sunt update imediat de catre UI. Aceasta înseamnă 

că majoritatea codului este executat pe partea de server, şi partea de client este updatată doar 

când trebuie. Astfel există posibilitatea de rulare a aplicaţiilor Java fără a fi nevoie să instalam 

aplicaţia pe masina client. 

 

 
Figura 4.3 Arhitectura RCP vs RAP[11] 
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4.1.2.4 Partea de server 

Pe partea de server în RAP avem JVM iar sistemul de operare nu trebuie să ofere 

mijloace de afisare a compomentelor. Acest lucru permite folosirea unui server real ce nu este 

obligat să înteleagă partea vizuală. Java Virtual Machine rulează două platforme 

 implementarea OSGi-ului în cazul Eclipse-ului,Equinox, care este responsabil cu 

managementul dependinţelor între module şi să poata adăuga module noi. 

 containerul de servlet care este responsabil cu acţiuniile tipice de web, de manipulare a 

cererilor venite. 

 

4.1.2.5 Partea de client 

Pentru partea de client avem browser-ul în care se ruleaza aplicaţia, în care nu există 

restricţii impuse de care sistemul de operare ,dar exista niste restrictii impuse de care browser. 

Pentru o afisare dinamică un browser trebuie să folosească JavaScript, iar pentru acest lucru 

neexistand un standard ,fiecare producator de browser având libertatea de a implementa după 

cum doreste. Datorită diversitati de browser-uri , RAP foloseste o librarie de JavaScript care 

mapează componentele SWT pentru a putea fi afisate pe interfată.  

 

4.1.3 Spring Framework Inversion of Control 
   

Pachetele org.springframework.beans si org.springframework.context oferă bazele pentru 

Spring Framework's Inversion of Controls [13]. BeanFactory oferă configurarea framework-ului 

şi funcţionalitatea de bază (figura 4.4) în timp ce ApplicationContext adaugă funcţionalităţi noi 

acestuia. ApplicationContext este un superset al BeanFactory-ului prin urmare orice descriere a 

capacitaţilor şi comportamentului a BeanFactory-ului se aplică şi lui ApplicatinContext. 

Cea mai des implementare BeanFactory folosită este clasa XmlBeanFactory. Această 

abordare va permite să exprimaţi obiectele ce compun aplicatia dumneavoastră şi 

interdependinţele acestora în termeni de xml XmlBeanFactory ia un fisier xml metadata de 

configurare şi îl foloseseste să creeze o configurare completă a aplicaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 4.4 Containerul Spring[13] 
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Configurarea fisierului metadata nu este altceva, din punct de vedere al programatorului, 

decât informarea containerului Spring cum să instantieze , configureze şi asambleze obiectele în 

aplicaţie. Aceasta configurare este sub forma unui XML destul de intuitiv. Când folosiţi 

configurarea metadatei  sub forma de XML se scriu definiţii bean pentru acele bean-uri pe care 

dorim container-ul Spring să le administreze.  

Un container Spring IoC poate administra unul sau mai multe bean-uri.  În container 

aceste definitii ale bean-urilor sunt reprezentate ca şi obiecte BeanDefinition, care contin printre 

altele urmatoarele metadata: numele clasei unde este definit bean, elemente de configurare ale 

bean-urilor, referinte la alte bean-uri, alte setari de configurare. 

Fiecare bean au unul sau mai multe id-uri (identificatori sau nume) unice. De obicei 

bean-urile au un singur id, dar dacă au mai multe acelea pot fi considerate alias-uri. 

Când se crează o definitie a bean-ului se crează o instanţă a clasei definită de bean.  Aveţi 

posibilitatea de a controla nu numai diferitele dependenţe şi valori de configurare, care urmează 

să fie conectate într-un obiect care este creat de la o definiţie bean, dar şi domeniul de aplicare a 

obiectelor create de la o definiţie bean. Această abordare este foarte puternica şi vă oferă 

flexibilitatea de a alege sfera de aplicare a obiectelor pe care le creaţi prin configurarea . 

Aplicatiile nu sunt facute dintr-un singur obiect (sau bean dacă vorbim în termeni Spring) 

astfel, chiar şi cea mai simpla aplicatie va prezenta cateva dependinte. Principiul de baza a 

dependintei de injectare a bean-urilor este că obiectele îsi definesc dependintele doar prin 

intermediul  argumentelor constructorilor, argumentele metodelor sau a proprietatilor care sunt 

setate instantelor de obiecte după ce au fost construite sau returnate de o metodă. Bean-urile pot 

fi injectate intr-un : 

 constructor ca şi argument pentru acel constructor. 

 setter existand un obiect de acel tip care se va seta cu bean-ul dorit. 

 metoda ca şi argument în aceea metodă.  

 

 

4.1.4 Baze de date 

În sens larg, o bază de date [14] este o colecţie de date organizată (structurată) a carei  

caracteristica principală constă în faptul că accentul este pus pe operaţiile de memorare  şi 

regăsire  efectuate asupra unui volum mare de date şi mai puţin asupra operaţiilor de prelucrare a 

acestora. 

Limbajul SQL, dezvoltat de D. D. Chamberlin, include atât comenzi de definire a datelor 

(DDL), cum ar fi CREATE TABLE (Creează un tabel), GRANT (Permite) şi REVOKE 

(Revocă), cât şi comenzi de manipulare a datelor (DML), ca SELECT (Selectează), INSERT 

(Inserează), DELETE (Şterge) şi UPDATE (Actualizează). 

Schema este o structură logică a unei colecţii de tabele care descrie complet o anumită 

activitate. Ea descrie câmpurile fiecărui tabel din punct de vedere al tipului datelor, dimensiunii, 

numelui şi gamei valorilor posibile, precum şi relaţiile dintre tabele.  

 CREATE {DATABASE | SCHEMA} [IF NOT EXISTS] db_name 
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Orice tabel cuprine, în mod natural, unul sau mai multe câmpuri, care intră în 

componenţa unei chei primare (PRIMARY KEY), utilizată pentru diferenţierea unei înregistrări 

de toate celelalte. Dintre câmpurile unei înregistrări, mai multe pot fi alese drept chei primare, 

dar într-o aplicaţie doar una poate fi cheie primară, celelalte sunt chei alternative. Asocierea a 

două tabele (tabel părinte şi tabel copil) se face printr-un câmp special (FOREIGN KEY) cu o 

trimitere la cheia primară a tabelului subordonat (tabelul copil). 

Pentru a putea lua date din mai multe tabele ,acestea trebuiesc legate între ele prin 

intermediul cheilor străine şi primare. Modurile în care se poate realiza o legaruta între tabele 

este: 

 INNER JOIN – selectează partile comune ale tabelelor între care există relaţia ,unde un 

camp dintr-o tabelă este PRIMARY KEY , iar în cealaltă tabelă este FOREIGN KEY. 

  LEFT JOIN  - selectează tot ce este în prima tabelă şi unde gaseste corespondenţă în cea 

de-a doua tabelă afiseaza informaţia iar unde nu gaseste returneaza valoare nulă. 

 RIGHT JOIN – operatia inversa lui left join şi anume aduce toate informatiile din tabela a 

doua si corespondentele din prima tabela dacă există. 

Operaţiile de bază pe o bază de date sunt : 

 afişarea datelor unui table  

          SELECT select_expr [, select_expr ...] 

                          [FROM table_references [WHERE where_condition] 

 inserarea în baza de date 

                       INSERT [INTO] tbl_name [(col_name,...)] VALUE ({expr},...),(...),...) 

 modificarea datelor 

                      UPDATE table_reference 

                        SET col_name1={expr1|DEFAULT} [, col_name2={expr2|DEFAULT}] ... 

                      [WHERE where_condition] 

 ştergerea datelor 

     DELETE FROM tbl_name 

[WHERE where_condition] 

În concluzie, SQL înseamnă un limbaj structurat pentru adăugare, modificare, ştergere, 

joncţiune, memorare, declanşare şi interogare. Cu ajutorul limbajului SQL, un programator sau 

administrator de baze de date poate efectua următoarele operaţiuni: 

 modifică structura unei baze de date; 
 schimbă valorile de configurare pentru securitatea sistemului; 
 adaugă drepturi utilizatorilor asupra bazei de date; 
 interoghează o bază de date; 
 actualizează conţinutul unei baze de date. 

 

 

4.2 Analiza cerinţelor 
 

Se va face o analiză a cerintelor functionale pe care trebuie să le indeprinească sistemul. 

Având mai multe tipuri de persoane care pot accesa sistemul acestea trebuiesc indentificate 

deoarece în funcţie de tipul lor vor exista anumite restrictii. Asadar se pot indentifica trei actori 

principali:  
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 administratorul: este persoana care se ocupă de mentenanţa sistemului şi de adugare de 

noi utilizatori. 

 medicul  primar: persoana autorizată de a elibera reţete şi adeverinţe medicale. 

 asistentul medical: va avea doar o parte din drepturiile medicului primar 

Datorita faptului că exista mai multe tipuri de utilizatori ,iar datele despre pacienţi sunt 

confidentiale , accesarea aplicaţiei trebuie facută dupa un proces de autentificare, astfel un 

utilizator va putea vedea doar meniul cu drepturile pe care le are. 

 

4.2.1 Cerinţe funcţionale 

  

Cerinţele funcţionale sunt urmatoarele, în funcţie de rolul pe care utilizatorul îl are:  

 

Administratorul trebuie să: 

 Creeze utilizatori noi 

Aceasta aplicatie este destinată spre folosinta numai pentru medici primari şi 

asistenti medicali, ceea ce înseamna că nu orice persoana poate să acceseze această 

aplicatie. Din aceasta cauză nu există o optiune de inregistrare a utilizatorilor noi, creerea 

unui nou utilizator revine administratorului . 

 Şteargă sau modifice utilizatori existenti. 

În cazul în care un utilizator nu mai profesează ,contul acestuia trebuie invalidat, 

iar în cazul în care un utlizator îşi schimbă statutul , administratorul trebuie să poata face 

acele schimbari, spre exemplu un asistent devine medic primar. 

 Administratorul nu va avea acces la listele şi informaţiile despre pacienti  sau informaţii 

despre listele de medicamente  

Documentele  medic-pacient reprezintă un act confidenţial ,iar nici o alta persoana 

nu va putea vizualiza aceste documente. 

 

Medicul primar trebuie să: 

 

 Vadă listele cu pacineţi înscrisi la el.  

Medicul poate să vadă lista cu toti pacienţii înscrisi la el, poate să caute un pacient 

dupa anumite criterii iar dacă doreste poate să selecteze un pacient . 

 

 Adauga un pacient nou sau să editeze informatiile despre unul curent. 

În cazul doririi înscrierii unui nou pacient ,medicul poate să îl înscrie şi automat 

acestuia îi se va crea o fisă medicală. Medicul primar poate să editeze informaţiile despre 

pacienţii săi acest lucru fiind necesar la eliberarea adeverintelor şi prescripţiilor medicale. 

 

 Şteargă un pacient  

Dacă un pacient nu doreste un anumit medic în continoare ,medicul primar îl 

poate şterge din lista.La ştegere pacientul va deveni inactiv ,dar inregistrările lui vor 

rămane în sistem. 

 Vadă lista cu pacienţi inactivi. 

Medicul primar poate să vadă toţi pacienţii săi care au devenit inactivi ,iar dacă 

doreste, acestia pot deveni din nou activi. 
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 Eliberare de reţetă sau adeverinţă medicală 

În urma unui consult ,un medic primar poate elibera unui pacinet o reteta 

medicală sau o adeverintă medicală.O parte din datele necesare pentru aceste acte vor fi 

completate de sistem ,restul trebuind a fi completate de catre medic. 

 

 Vizualiză lista cu adeverinţe şi reţete eliberate 

Un medic primar poate vedea lista cu toate reţetele şi adeverinţele eliberate de 

catre el, asfel încât poate observa rapid tratamentul anterior oferit unui pacinet. 

 

 Vizualiză lista cu medicamente 

Medicul primar are acces la lista de medicamente aprobată de către CNAS. El 

poate vedea informaţii despre fiecare medicament şi dacă un medicament mai este sau nu 

pe piaţă. 

 

 Editeze informaţii personale 

Medicul primar poate să îşi editeze informaţiile personale ,datele de contact , 

cabinetul medical unde activeaza pe care îl poate schimba etc. 

 

 Editeze orarul de luru. 

Fiecare medic primar are un orar de lucru pe care poate să îl vizualizeze şi să îl 

editeze. 

 

Asistentul medical trebuie: 

 

 Să nu poată elibera adeveinte şi reţete medicale. 

Deoarece un asistent medical nu are dreptul legal de a elibera adeverinţe sau 

reţete medicale ,el nu ar trebui sa aiba dreptul nici în aplicaţie de a face aceste lucruri 

 Să nu poată vizualiza istoricul de adeverinţe şi reţete eliberate. 

Datorita faptului că un asistent medical nu poate să elibereze aceste tipuri de acte 

,iar acestea sunt confidenţiale între medic şi pacient, asistentul nu va putea vedea 

istoricul. 

 

4.2.2 Cerinţe non-funcţionale specifice 

 

Cerinţele non-funcţionale descriu propietăţile sistemului cu caracteristicile pe care acesta 

trebuie să le îndeprinească cum ar fi cum ar fi utilizabilitate, performanţa, corectitudine, 

fiabilitate, scalabilitate, etc. 

Folosind pentru dezvoltarea aplicaţiei frameworkul Eclipse RAP ,multe din propietăţiile 

non-funcţionale vor fi mostenite din acest framework. 

 

Reutilizarea codului se refera la propietatea unui proiect de a folosi acelaşi cod şi de a 

reduce duplicarea codului. Datorită faptului că fiecare bundle rulează independent , acel bundle 

poate fi folosit în oricâte aplicaţii fără ca aplicaţiile să se infuenteze recopric. 
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Scalabilitatea este caracteristica unui proiect de a fi scalabil ,de a se putea aduga noi 

module şi noi funcţionalităti.Datorita independentei la rulare a bundle-urilor se poate aduga cu 

uşurinţă un nou modul fără a afecta codul deja scris. 

 

Posibilitatea de intelegere (understandability). Dezvoltând aplicaţia in Eclipse 

RAP ,întelegerea codului este simplificata datorita folosirii unui singur limbaj de programe Java 

spre deosebire de alte aplicaţii web în care sunt necesare cunoştinţe despre mai multe 

limbaje:HTML, JavaScrip, Java. 

 

Mentenanţa codului se face la nivelul fiecarui bundle. Un bundle are o anumită 

funcţionalitate ,iar in cazul în care se doreşte schimbarea acesteia ,modificarile trebuiesc facute 

doar la nivelul acelui bundle . 

 

Disponibilitate. Fiind o aplicatie web aceasta va rula de pe un server, iar accesul la 

aplicatie va putea fi oricând este nevoie atât timp cât exista  o conexiune cu acel server. 

   

Utilizabilitatea cuprinde cerinte legate de uşurinţa de folosire a interfetei sistemului de 

catre utilizator. Interfaţa trebuie să fie estetică, intuitivă, consistentă. Sistemul trebuie să fie usor 

de utilizat  acest lucru asigurându-se prin utilizarea unor meniuri şi componente vizuale cu nume 

sugestive.  

 

Securitatea. Bundle-urile vor comunica între ele doar prin întermediul înterfetelor astfel 

implementarea este încapsulată în înteriorul bundle-ului , iar un alt bundle nu va avea acces la ea. 

OSGi permite implementarea a patru tipuri de permisiuni pentru clasele şi pachetele dintr-un 

bundle:  AdminPermission, BundlePermission, PackagePermission şi ServicePermission 

 

 

4.3 Modelul cazurilor de utilizare  
 

Un caz de utilizare este o tehnica de modelare folosit pentru a descrie ce va face un 

sistem nou sau ce face deja un sistem existent.   

O diagrama a cazurilor de utilizare prezintă o colecţie de cazuri de utilizare şi actori care:  

 oferă o descriere generală a modului în care va fi utilizat sistemul  

 realizează o descriere din punct de vedere functional , a sistemului, ansamblul tuturor 

cazurilor de utilizare şi utilizatorii acestora (actorii) formând modelul cazurilor de 

utilizare  

 arată cum interactionează unul sau mai multi actori  

 pot constitui o baza pentru realizarea testelor de verificare a aplicatiei  

 

Actorii sunt entitati care interactionează cu sistemul, adică realizează schimburi de 

informatii cu acesta. 
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4.3.1 Diagrama cazurilor de utilizare pentru administrator 

 
Titlu :                      Înregistrearea unui nou utlizator 

Descriere :             Administratorul va incerca să înregistreze un nou utlizator pentru         

                  aplicatie. Pentru acest lucru el  trebuie să se autentifice în aplicatie , să meargă la       

                   meniul de creare a unui nou utilizator şi să salveze datele 

Actor Principal:     Administrator 

Precondiţie :           să fie logat in sistem 

Şcenarii de succes: 1) Administratorul selectează meniul pentru crearea unui nou utlizator 

                                2) Adminstratorul completează datele despre nou utilizator 

                                3) Se apasă butonul de Save pentru a salva datele şi a creea noul utilizator 

Extensii:                3) Exista deja un utilizator cu acel username in sistem caz in care nu se poate        

                           face salvarea. 

 

Titlu :                      Editarea unui  utlizator 

Descriere :             Administratorul va incerca să editeze informaţiile despre un utilizator. Pentru              

                     a putea face acest lucru administratorul trebuie să fie înregistrat în sistem şi să   

                     selecteze utilizatorul pe care vrea să îl editeze.  

Actor Principal:     Administrator 

Precondiţie :           să fie logat în sistem 

Şcenarii de succes: 1) Administratorul alege meniu lista cu toţi utilizatorii. 

                                2) Adminstratorul selecteză din lista , utilizatorul pe care il doreste edita 

                                3) Se apasă butonul de Info pentru a merge in pagina de editare a unui                  

                                     utilizator 

                                4) Se editează informatiile despre utilizator. 

                                5) Se apasă butonul de Save pentru a salva datele editate. 

Extensii:                  5) Datele nu pot fi salvate din cauza conexiunii cu serverul. 

 

 

 

Administrator

creaza utilizator

editeaza utilizator

sterge utilizator

autentificare
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4.3.2 Diagrama cazurilor de utilizare pentru asistentul medical şi medicul primar. 

 

  
 

 

Titlu :                     Autentificarea în sistem 

Descriere :             un utlizator va încerca să se autentifice în sistem . 

Actor Principal:     Asistent Medical, Medic Primar 

Şcenarii de succes: 1) Utilizatorul va completa campurile de username şi password 

                                2) Utilizatorul va apasa butonul de login 

Extensii:                  2) Date introduse la pasul 1 sunt incorect caz în care va aparea un mesaj     

                                    informativ. 

autentificare

Medic Primar

vizualizare lista pacienti activi/inactivi

adugare pacientt

stergere pacient

editare informatii pacient

prescriere reteta medicala

eliberare adeverinta medicala

vizualizare lista retete si adeverinte

vizualizare liste medicamente editare date personale

Asistent Medical

vizualizeze informatii despre casa de asigurari
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Titlu :                      Editare informatii pacient activ 

Descriere :             Un utilizator va incerca să modifice datele personale ale unui pacient. 

Actor Principal:     Asistent Medical, Medic Primar 

Precondiţie :           să fie logat în sistem 

Şcenarii de succes: 1) Utilizatorul va selecta meniul de vizualizare a pacientiilor activi 

                                2) Se pot utiliza filtre pentru a micsora dimensiunea listei. 

                                3) Se selecteaza pacientul dorit şi se apasă butonul de Info. 

                                4) Se completează campurile cu datele dorite. 

                                5) Se apasă butonul de Save pentru salvarea datelor. 

 

Extensii:                  2) In cazul folosirii unui filtru este posibil să nu se intoarcă nici un rezultat  

                                    caz în care filtrul trebuie eliminat. 

                                5) La salvare este posibil ca unele campuri să fie completate incorect ,caz in    

                                    care apare un mesaj de informare. 

 

Titlu :                      Prescriere reţetă medicală 

Descriere :             În urma unei consultaţii un medic primar doreste să prescrie o reteta de    

                               medicamente pacientului. 

Actor Principal:     Medic Primar 

Precondiţie :           să fie logat în sistem 

Şcenarii de succes: 1) Utilizatorul va selecta meniul de vizualizare a pacienţiilor activi 

                                2) Se pot utiliza filtre pentru a micsora dimensiunea listei. 

                                3) Se selectează pacientul dorit şi se apasa butonul de Info. 

                                4) Se apasă butonul Reteta pentru a se putea completa noua reţetă. 

                                5) Din lista de medicamente ,medicul le selectează pe cele dorite. 

                                6) Se apasă butonul de Save pentru a salva noua reţeta. 

 

Extensii:                  2) In cazul folosirii unui filtru este posibil să nu se intoarcă nici un rezultat  

                                    caz în care filtrul trebuie eliminat. 

                                6) Nu se va putea salva reţeta dacă nu a fost introdus nici un medicament. 

 

 

Titlu :                      Eliberare reteta medicală 

Descriere :             În urma unei consultaţii un medic primar doreste să elibereze o adeverinţă                    

                               medicală unui pacient. 

Actor Principal:     Medic Primar 

Precondiţie :           să fie logat în sistem 

Şcenarii de succes: 1) Medicul va selecta meniul de vizualizare a pacienţilor activi 

                                2) Se pot utiliza filtre pentru a micsora dimensiunea listei. 

                                3) Se selectează pacientul dorit si se apasă butonul de Info. 

                                4) Se apasă butonul Adeverinta pentru a se putea completa adeverinţă. 

                                5) Se vor completa cu informaţiile necesare eliberarii adeverinţei. 

                                6) Se apasă butonul de Save pentru a salva noua adeverinţă. 

 

Extensii:                  2) In cazul folosirii unui filtru este posibil să nu se intoarcă nici un rezultat  

                                    caz in care filtrul trebuie eliminat. 

                                6) Nu se va putea salva adeverinta pentru că nu au fost completată corect. 
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Titlu :                      Ştergere pacient 

Descriere :             Un utilizator doreste să şteargă un pacient din lista cu pacienti a unui medic    

                                primar. 

Actor Principal:     Medic Primar,Asistent Medical 

Precondiţie :           să fie logat în sistem 

Şcenarii de succes: 1) Utilizatorul va selecta meniul de vizualizare a pacientilor activi 

                                2) Se pot utiliza filtre pentru a micsora dimensiunea listei. 

                                3) Se selectează pacientul dorit şi se apasa butonul de Delete. 

                                4) Va aparea o fereastră de confirmare pentru actiunea de ştergere. 

                                5) Se apasa butonul OK şi pacientul va fi şters din lista. 

 

Extensii:                  2) În cazul folosirii unui filtru este posibil să nu se întoarcă nici un rezultat  

                                    caz in care filtrul trebuie eliminat. 

                                5) Se apasa butonul Cancel şi nu se va opera nici o actiune. 

 

Titlu :                      Setare orar de lucru 

Descriere :             Un utilizator doreste să îşi vizualize şi să îşi seteze orarul de lucru. 

Actor Principal:     Medic Primar, Asistent Medical 

Precondiţie :           să fie logat în sistem 

Şcenarii de succes: 1) Utilizatorul va selecta meniul optiunea de afisare a orarului. 

                                2) Pentru fiecare zi a saptamanii va aparea orarul de lucru. 

                                3) Se selectează pentru fiecare zi a saptamanii orarul de lucru dorit. 

                                4) Se apasă butonul de Save pentru a salva noul orar. 

 

Extensii:                  4) Nu se poate salva noul orar deoarece ora venirii este după ora plecarii. 

                                4) Nu se poate salva noul orar deoarece ora venirii coincide cu ora plecarii.                                 

                                4) Nu se poate salva noul orar deoarece ora venirii nu a fost completata. 

                                4) Nu se poate salva noul orar deoarece ora plecarii nu a fost completata. 

                                 

Titlu :                      Vizualizarea unui  medicament 

Descriere :             Un utilizator doreste să vizualizeze informatiile despre un medicament din   

                               sublista A. 

Actor Principal:     Medic Primar,Asistent Medical 

Precondiţie :           să fie logat în sistem 

Şcenarii de succes: 1) Utilizatorul va expanda meniul pentru medicamente. 

                                2)Se va selecta optiunea sublistaA. 

                                3)Se va cauta medicamentul, se pot utiliza filtre pentru a micsora                         

                                dimensiunea listei. 

                                4) Se selectează medicamentul dorit şi se apasa butonul de Info. 

                                5)Va aparea o fereastră cu informatiile despre acel medicament. 

 

Extensii:                  3) In cazul folosiri unui filtru este posibil să nu se intoarca nici un rezultat  

                                    caz in care filtrul trebuie eliminat. 

 

Diagramele de utilizare împreuna cu scenarile de test ajută la dezvolatea aplicatie, pe 

baza lor fiind realizată functionalitatea aplicatie.Diagramele de utilizare pot fi folosite şi în 

realizarea testelor cunoscându-se comportamentul metodelor.  
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5 Proiectare de detaliu şi implementare  
 

Capitolul 5 are ca scop documentarea sistemului software dezvoltat astfel încât 

dezvoltarea şi mentenanţa sistemului în timp să se poata realiza cu uşurinţă. 

 

5.1 Tehnologii utilizate 
  

În realizarea acestui proiect au fost folosite mai multe tehnologii: 

 Eclipse RAP 

 Spring Injection 

 MySQL  

Pentru acest proiect am ales frameworkul Eclipse RAP datorită avantajelor pe care acesta 

le ofera cum ar fi dezvoltarea cu usurinta a unei interfete grafice şi scrierea codului într-un singur 

limbaj de programare , Java. Astfel codul poate fi verificat încă de la compilare astfel eventualele 

greseli pot fi reparate mult mai repede. 

Spring Injection permite comunicarea între bundle-uri ,putându-se respecta în continuare 

structura unui bundle OSGi. Un bundle de tip OSGi va exporta doar clasele de interfata , 

mentinând implementarea metodelor ascunsă faţă de celelate bundle-uri.  Asfel folosind Spring 

injection se va putea exporta un serviciu cu implemetarea acelei clase iar doar prin accesarea 

acelei clase se vor putea utiliza metodele implemetate . 

Baza de  date a fost creeată in MySQL deoarece acesta oferă o comunicare foarte bună cu 

proiectele Java. Conexiunea cu baza de date a fost facută cu un bundle jdbc: mysql-connector-

java-5.1.18-bin.jar care este un open source şi poate fi gasit cu uşurinţă pe internet. Tablele din 

baza de date au fost mapate în clase Java conform modelului ORM, pentru o mai bună utilizare şi 

gestiune a datelor asfel în cazul necesitaţii acelor date nu mai este nevoie de o nouă intergoare pe 

baza de date, datele fiind deja stocate în memoria internă a poiectului. 

 

5.1.1 Arhitectura proiectului 

      În realizarea proiectului am folosit o structura bazată pe patru nivele (figura 5.1)  . Pe fiecare 

nivel se vor efectua un anumit tip de operatii ,structurarea codului în acest fel oferind o 

organizare mai bună a acestuia şi duce la creştea lizibilitatii şi la posibilitatea de a întelege mai 

uşor codul. 
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Figura 5.1 Schema apicatiei 

 

Presentation Model 

 

Bundle-ul de Presentation Model este cel care realizează interfata grafică. Acest bundle 

este realizat cu ajutorul framework-ului Eclipse RAP şi contine două tipuri de fişiere java: clase 

de model si clase de view. 

Clasele de model sunt cele care realizează comunicarea cu bundle-ul de business ,iar rolul 

acestor clase este de a pasiva datele pentru clasele de view. Instanţa unei asfel de clase va fi 

introdusa intr-un view prin intermediu Spring Injection ,iar în cazul în care mai multe fisere de 

view utilizeaza acelaşi model ,acestea vor putea transfera date între ele.  

Clasele de view care vor reprezenta interfaţa grafică a proiectului, în aceste clase vor fi 

definite componentele ce vor fi afisate pe ecran. Fiecare pagină de view va reprezenta cate o 

clasa noua , iar între clasele de view vor exista reguli de navigaţie. Un exemplu al unei clase de 

view poate fi observat in Anexa 2 în care este reprezentat codul de afişare a listei cu pacienţi a 

unui medic.Fiecare clasa de view va extinde clasa abstractă ViewPart ce va duce la crearea 

automată a doua metode : 

 public void createPartControl(Composite parent) 

 public void setFoucus() 

In cadrul primei metode trebuiesc adaugate toate elementele grafice ce vor fi afisate pe ecran. 

Pentru toate aceste elemente trebuie setat ca si parinte ,componeta parent. O clasă de view poate  

Presentation Model

Persistence Model

Business Model

Database

buisnessService
<<artifact>>

buisnessServiceImpl
<<artifact>>

viewClass
<<artifact>>

modelClass
<<artifact>>

persistenceService
<<artifact>>

persitenceServiceImpl
<<artifact>>

psconfig
<<artifact>>

MySQL
<<artifact>>
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să aibă mai multe elemente de Composite dar şi acestea trebuiesc să descindă din composite-ul 

parinte  conform figuri 5.2 . 

 
Figura 5.2 Mostenirea composite-urilor 

 

Pentru fiecare pagina de view trebuie definit un identificator unic. Pentru a putea fi 

afisate pe ecran paginile de view create ,trebuiesc definite în cadrul fisierului plugin.xml. Cea 

mai simpla metodă de a realiza acest lucru este de a deschide folderul META-INF şi de a 

deschide fişierul MANIFEST.MF. În cadrul acestui fişier selectam din meniu pagina de 

Extensions după care se extinde meniul  org.eclipse.ui.views iar pagina obţinută arată ca în 

figura 5.3 . 

 

 
Figura 5.3 Configurarea view-urilor 

 

 

CompositeParent

Composite1 Composite2

Composite3
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Câmpurile din dreapta reprezintă propietaţiile pe care pagina le la avea asfel încât : 

 id : reprezintă identificatorul unic pe care pagina il va avea. 

 name : reprezinta numele pagini ce va fi afişat pe ecran. 

 class: reprezintă adresa către clasa noastra de view. Pentru a putea folosi Spring 

Injection în clasa noastră de view în loc de a trece locaţia clasei s-a trecut clasa : 

org.eclipse.springframework.util.SpringExtensionFactory. Adresa clasei de view 

a fost definit uletior în cadrul fiserului de spring : spring/service-context.xml 

<bean id="com.medweb.ui.pacient.pacinetView" 

class="com.medweb.ui.pacient.PacinetView" scope="prototype"> 

<property name="patientModel" ref="patientModel"></property> 

</bean>  

 allowMultiple reprezintă o variabila ce permite afisarea paralela a mai multor 

pagini pe ecran. 

După completarea şi salvarea datelor , fişierul plugin.xml va fi completat automat şi va 

contine datele  : 
      <view 

            allowMultiple="true" 
            class="org.eclipse.springframework.util.SpringExtensionFactory" 
            icon="icons/sample3.gif" 
            id="com.medweb.ui.pacient.pacinetView" 
            name="Pacient View"> 
      </view> 

 

Pentru a putea funcţiona corect pe langă pachetele incluse automat ,trebuiesc adugate şi 

alte pachete ,acestea putând fi adaugate sub două forme : dependinţe sau pachete importate. 

 

Pachetele adăugate ca şi dependinţe: 

 org.eclipse.ui 

 org.eclipse.rap.jface.databinding 

 org.eclipse.rap.design.example 

Pachetele importate: 

 javax.servlet 

 javax.servlet.http 

 org.apache.log4j 

 org.eclipse.core.databinding 

 org.eclipse.core.databinding.observable.value 

 org.eclipse.core.databinding.validation 

 org.eclipse.core.internal.databinding 

 org.eclipse.springframework.util 

 org.eclipse.springframework.osgi.extender 

 medweb.businessService 
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 medweb.psconf.daos 

Modalitatea prin care un pachet poate fi exportat sau importat o vom prezenta în următoarea 

secţiune Business Model. 

 

Business Model 

 

Acest bundle este locul în care se realizează operaţiile de functionalitatea a proiectului . 

Poate fi considerat ca şi un controller al proiectului , locul în care datele sunt validate şi unde se 

decide ce şi cum este afişat pe ecran. Acest bundle este alcătuit din trei pachete: 

 medweb.businessService : conţine clase de interfaţă , care sunt vizibile şi din alte bundle-

uri. 

 medweb.exceptions : conţine clasele de excepţii definite de noi ,folosite pentru a verifica 

dacă o metodă contine datele corecte. 

 medweb.businessServiceImpl : conţine clasele care implementează intefetele şi unde este 

realizată implementarea metodelor. 

Bundle-ul de business comunică cu bundle-ul de persistenţă pentru a solicita date din 

baza de date sau pentru a trimite date spre aceasta. Comunicarea se face cu ajutorul serviciilor 

OSGi ,in care aceste servicii sunt apelate cu ajutorul Spring Injection. Pentru a creea un serviciu 

care să poată fi folosit de alte bundeluri in fişerul de spring service-context.xml din cadrul 

acestui bundle declaram serviciul astfel: 
   <osgi:service interface="medweb.businessService.BusinessService" 
ref="businessService"/> 

   Iar pentru a putea folosi un serviciu ,trebuie sa cunoastem numele interfetei serviciului: 
<osgi:reference id="pService" 
interface="medweb.persitence.PersistenceService"></osgi:reference> 
<bean id="businessService" 
class="medweb.businessService.internal.BusinessServiceImpl"> 

      <constructor-arg ref="pService"/> 
  </bean> 

      

În cadrul acestui exemplu ,serviciul de persistenţă a fost apelat după care injectat în 

constructorul clasei de business. 

Vom prezenta mai departe modalitatea prin care un bundle OSGi poate exporta şi importa 

pachetele de care are nevoie. În cadrul fiserului de MANIFEST.MF din folderul META-INF se 

selectează meniul de Dependencies .După cum se observă si in figura 5.4  putem importa 

pachetele sub formă de plug-in-uri necesare sau de pachete importate. 
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Figura 5.4 Importarea bundle-urilor 

 

Pentru a importa un pachet se apasă butonul de Add ,după care se deschide o fereastră cu 

toate pachetele exportate disponibile. Din aceasta fereastră se selectează pachetul dorit pentru a fi 

importat după care se apasă butonul de OK. Datorită posibilitaţii existenţei mai mulor versiuni 

ale unui pachet ,se poate pune restricţia de a se folosi pachetul doar intre anumite versiuni. Se 

selecteaza pachetul si se apasă butonul de Properties. În această fereastră se pot pune resticţiile 

de versiune maxima şi minima ,lucru ilustrat în figura 5.5. Pentru plug-in-urile necesare 

proiectului adaugarea de pachete este identică. 

 

 
Figura 5.5 Restrictionarea versiunilor 

 

Pentru a exporta pachete este nevoie de a selecta meniul Runtime din fişierul 

MANIFEST.MF. În cadrul acestei pagini exista optiunea de Exported Packages. Pentru a exporta 

pachetele se apasă butonul Add... ,iar din fereastră se aleg doar pachetele care se doresc a fi 

exportate. 

 

Pachete importate: 

 medweb.persistence 

 medweb.psconf.daos 

 org.springframework.aop 
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 org.springframework.beans 

 org.springframework.beans.factory 

 org.springframework.test.context.transaction 

 

Pachetele exportate: 

 medweb.businessService 

 medweb.exceptions   

Persistence Model  

În cadrul acestui bundle se realizează interogările pe baza de date. Bundle-ul medweb.ps 

reprezinta parintele fragmentului de proiect medweb.psconf care realizeaza conexiunea cu baza 

de date. Tot in cadrul bundelui medweb.psconf sunt definite POJO-urile pentru tablele din baza 

de date . Impreună bundle-urile medweb.ps şi medweb.psconf realizează conexiunea la baza de 

date, interogarile pe baza de date şi conversia rezultatului unei inerogari la un POJO. 

Structura bundle-ului medweb.psconf: 

 medweb.psconf.connection : pachetul cu interfata clasei de conexiune. 

 medweb.psconf.connection.internal: pachetul in care este implementata clasa de 

conexiune. 

 medweb.psconf.daos pachetul care defineste POJO-urile folosite. 

Structura bundle-ului medweb.ps: 

 medweb.persistence.help : pachet cu clase ajutatoare pentru implementare. 

 medweb.persistence : pachetul care contine clasele de interfata exportate. 

 medweb.persistence.internal : pachetul cu clasele de implementare. 

Pachetele importate de bundle-ul medweb.psconf: 

 com.mysql.jdbc 

 org.springframework.aop 

 org.springframework.beans 

 org.springframework.beans.factory 

 org.springframework.test.context.transaction 

Pachetele exportate de bundle-ul medweb.psconf: 

 medweb.psconf.connection 

 medweb.psconf.daos 

      Pachetele importate de bundle-ul medweb.ps: 

 medweb.psconf.connection 

 medweb.psconf.daos 

 org.springframework.aop 

 org.springframework.beans 
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 org.springframework.beans.factory 

 org.springframework.test.context.transaction 

 

Pachetele exportate de bundle-ul medweb.ps: 

 medweb.persistence 

Pe langă aceste bundle-uri mai sunt definite încă două bundle-uri : medweb.bs.test si 

medweb.ps.test. Rolul acestor bundle-uri este de a test functionalitatea modulelor de business si 

peristenţă.  

Aceste bunde-luri nu sunt incluse in configuraţia intregului proiect la rulare. Rolul lor este de 

a testa codul dezvoltat pe masura ce se implementează noi metode. Asfel în fiecare bundle se vor 

defini mai multe clase, fiecare clasa urmând să testeze o metodă din cadrul implementatilor 

modulelor de business sau persitenţă. 

Testele facute vor fi de tipul teste JUnit ,iar fiecare test va trebuie sa verifice o conditie de 

adevar. În cazul reuşitelor tuturor testelor ,codul testat este funcţional. 

Pentru a putea folosi bundle-urile de test este nevoie de a configura fişierul MANIFEST.MF 

si de a importa cateva pachete: 

 org.hamcrest 

 org.junit 

 org.mokito 

 org.mockito.stubbing 

Modul in care testele sunt facute şi criteriile pe care un test trebuie să le indeprinească 

sunt descrise in capitolul 6. Testare şi validare. 

 

5.2 Structura bazei de date 
 

Baza de date a aplicatiei este creată în MySQL, modelul bazei de date este unul relaţional 

în care vom avea tabele legate între ele prin intermediul unor constrangeri referenţiale, numite şi 

chei străine(eng. foreign key). Fiecare tabel are o cheie primară care va identifica în mod unic 

fiecare inregistrare din tabel.  

Vom prezenta diagram bazei de date (figura 5.6) si apoi vom detalia rolul fiecarui tabel 

presentat în diagram cât şi relaţiile stabilite între acestea. 

Baza de date a fost creată folosind comnezi simple de opereare pe o baza de 

date ,comenzi descrise in capitolul 4. Scriptul de creare a tabelelor este prezentat in anexa 5 în 

care codul va aparea în ordinea prezentarii tabelelor de mai jos. 

Pentru crearea bazei trebuie să avem instalată o versiune de MySQL şi s-a folosit tool-ul 

HeidiSQL care este o interfaţă pentru MySQL. Acesta permite o mai simplă utilizare şi 

manipulare a datelor din baza de date. 
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Figura 5.6 Diagrama bazei de date 

 

Tabelea db_tip_user 

In tabelea db_tip_user sunt inregistraţi tipurile de utilizatori ale aplicaţiei. Pentu aplicaţia 

noastră vor fi inregistraţi trei tipuri de utilizatori : administrator, medic primar şi asistent medical. 

Ea este o tabelă independentă, neavând nici o constrangere referentială cu alte tabele din baza de 

date. 

 
 

Tabela db_user 

Această este tabela folosita pentru autentificarea în aplicaţie. Un utilizator pentru a putea 

accesa aplicaţia trebuie să aiba un cont în această tabelă iar verificarea se face cu valorile de 

username si parola. Tabela db_user are o referinţă carte tabela db_tip_user asfel încât în funcţie 

de tipul utlizatorului acesta va avea un anumit meniu in aplicatie 
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Tabela db_medic_primar 

   

   Tabela db_medic_primar este destinată stocarii datelor importante despre un cadru 

medical. In aceasta tabelă vom avea numai numele şi prenumele medicului precum şi referinţele 

spre cabinetul medical în care activeaza şi casa de asigurări la care este înscris. 

  

 
Valoarea id_medic_primar va reprezenta cheia primară a tabelei ,iar astfel ea va fi 

identificatorul unic pentru fiecare medic. La adaugarea unui nou medic aceasta voloare se va 

autoincrementa astfel evitandu-se duplicarea valorii 
 

Tabela db_info_medic_primar 

 

 In aceasta tabelă sunt memorate informatiile despre un medic primar. Motivul pentru 

care aceste informatii nu sunt in tabela db_medic_primar ţine de performanţa. În momentul în 

care aplicaţia afisează lista cu toti medici ,se vor încarca în program doar valorile necesare ,iar 

aceste informatii vor fi incarcate doar in momentul cand un medic este selectat. 

 
 In această tabelă vor fi memorate informatii precum telefon,cnp, codul parafei , 

numarul licentei etc. Fiecare rând de informatii din aceasta tabelă va repezenta informatii despre 

un medic primar ,iar legatura cu tabela medicului se face prin intermediul cheii straine 

“id_medic_primar”. 
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Tabela db_cabinet_medical 

     

 Tabela db_cabinet_medical memorează informatiile despre un cabinet medical în care 

activează un medic primar. Pentru un cabinet medical deasemenea trebuie să existe un contract 

cu o casă de asigurari. 

 
 

Tabela db_pacient 

 

In tabela db_pacient vor fi stocate informatiile esentiale despre un pacient cum ar fi 

numele şi prenumele pacientului şi referinte spre casa de asigurari ,categoria de asigurare pe care 

o detine şi medicul primar la care este inscris.  

 
 

 

Tabela db_info_pacient 

 

In această tablelă sunt memorate restul informatiilor despre un 

pacient. Asemenea tabelei db_medic , motivul separarii informaţiilor 

ţine de performaţa datelor.Astfel la încaracarea listei  de pacienti se vor 

încarca doar cateva date despre acestia ,restul informatiilor apelându-se 

doar la selectarea unui pacient 
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Tabela db_categorie_asigurat 

 

Datorită faptului că există mai multe categorii de asigurari medicale pentru pacienti , în 

această tabelă sunt memorate informatiile despre aceste categori. 

 
 

 

Tabela db_medicament 

 

In această tabelă vor fi salvate toate medicamentele aprobate de catre CNAS. Aceste 

medicamente sunt grupate în mai multe subliste, fiecare sublistă având anumite propietaţi. In 

această tabelă se vor afla doar o parte din caracteristicile unui medicament. 

 
 

Tabela db_medicament_info 

In această tabelă vom avea restul informaţiilor despre medicamente. Fiecare medicament 

prezintă un set de informaţii care nu sunt necesare de a fi încarcate în lista de medicamente cum 

ar fi ţara de provenienţă a medicamentului, firma producatoare sau preţul acestuia. Aceste 

informatii vor fi afisate doar la solicitatea utilizatorului intr-o fereastra diferita. 
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Tabela db_fisa 

 

Fiecarui pacient îi va corespunde o fisă medicală . Toate actiunile medicale asupra unui 

pacient vor fi trecute in această fisă. Fiecare fisă trebuie să fie creată de un medic si va contine o 

dată când a fost emisă. 

 
 

Tabela db_consult 

 

Adeverintele medicale şi retele medicale vor fi eliberate doar în urma unui consult.Acest 

consult va fi trecut în fisa medicală a pacientului. Tot în această tablelă pot fi trecute observaţii 

referitoare la consult şi data când a fost efectuat consultul. 

 
 

Tabela db_adeverinta 

 

In tabela db_adeverita vor fi stocate toate adeverintele eliberate pacientilor. Acestea nu 

pot fi sterse deoarece este nevoie de pastrarea unui istoric asupra documentelor eliberate. In 

cazul eliberarii unei adeverinte trebuiesc completate mai multe campuri, spre exemplu nu se 

poate elibera o adeverinta fara a exista un motiv pentru aceasta. O adeverinta este eliberată în  
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urma unui consult  ,iar tabela db_adeverinta se leagă de tabela db_consult prin intermediul cheii 

străine “id_consultAdeverinta”.  

 

Tabela db_reteta 

 

In această tabelă vor fi memorate doate reţetele medicale eliberate. Fiecare reţeta poate 

conţine mai multe medicamente eliberate. La fel ca in cazul eliberarii de adeverinte şi reţetele 

medicale nu pot fi sterse pentru pastrarea istoricului documentelor. 

 

 
 

Tabela db_reteta_linie 

 

In aceasta tabelă este memorat fiecare medicament eliberat la o reţetă. Pentru fiecare 

medicament se va stabili o cantitate si un mod de administrare. 

 
 

Tabela db_orar 

 

Fiecare cadru medical va avea un orar după care îşi va 

desfasura activitatea.El va trebui să isi seteze orarul de munca 

pentru fiecare zi din saptamană 
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5.3 Interfaţa grafică 

 

In acest subcapitol se va prezenta modul în care este realizată interfaţa grafică şi vor fi 

descrise cateva pagini ale aplicaţiei. Prezentarea va fi facută pentru utilizatorul, medic primar, 

deoarece el reprezintă utilizatorul cel mai complex şi are cele mai multe functionalizati. 

Pentru a putea accesa aplicatia , un utilizator trebuie să acceseze domeniul aplicatiei de 

pe server şi va fi redirectionat in mod automat la pagina de login . Pe aceasta pagina el va fi 

nevoit  să completeze campurile cu datele sale personale, username-ul si parola. Dacă aceste date 

au fost validate cu succes utilizatorul este redirectioant spre pagina de meniu. In caz de 

nevalidare a datelor completate de utilizator , inseamna existenta unei probleme: datele au fost 

competate gresit şi trebuie reincercata logarea sau probleme între server şi client , neputându-se 

transmite datele. 

In caz ca s-a ajuns pe pagina de meniu, figura 5.7 , se pot observa mai  multe lucruri. 

Aplicaţia este alcatuită din trei ferestre : 

 în partea de sus avem header-ul aplicaţiei în care sunt pozele de fundal si logo-ul. 

 în partea din stanga este pagina de meniu cu mai multe optiuni clasificate dupa o 

anumită erarhie şi după functionalitate .  

 în partea din stanga este pagina în care se afiseaza continutul . 

 
Figura 5.7 Pagina de meniu 

 

In cadrul paginii de meniu, meniurile pot fi expandate pentru a se afisa optiuniile pe care 

acestea le prezintă. Asfel în urma selectiei unei optiuni din cadrul meniului, se va deschide o 

fereastră nouă in cadrul paginii de continut. Pagina noua deschisă poate fi inchisă prin simpla 

apasare a semnului ”x” din cadrul barei de meniu. 

Aplicatia permite pornirea a mai multor pagini simultan acest lucru fiind similar cu tab-

urile din cadrul unui browser. În cazul doriri reveniri la o pagina deschisă anterior, care nu a fost  
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inchisă, acest lucru se poate face prin selectarea cu mouse-ul a numelui paginii deschise din bara 

de meniu sau prin selectarea din meniul aplicatiei a paginii dorite. La selectarea din meniu a 

paginii , nu se va deschide o pagina noua ,ci dacă pagina este deschisă se va reveni cu view-ul pe 

accea pagină. 

Dacă se expandează meniul pacient si se selectează optiunea “Pacient” , in pagina de 

content va aparea o pagina cu o lista a tuturor pacientiilor a medicului logat conform figurii 5.7 . 

 

 
Figura 5.7 Pagina cu lista de pacienti 

 

In partea de sus a paginii avem un toolbar cu mai multe butoane care ne permit să facem 

operatii asupra unu pacient. Aceste operatii se pot face doar în cazul în care un pacient a fost 

selectat ,în caz contrar aparand un mesaj de informare ca acest lucru trebuie facut. Asfel unui 

pacient putandu-i fi afisate informaţiile despre el sau se poate selecta un pacient care sa fie 

sters/invalidat din lista de pacienti a medicului. 

In partea de mijloc se poate observa un tabel cu o parte din datele pacientiilor ,ei fiind 

aranjati unul sub altul. Sub acest tabel se află un filtru pentu tabelul cu pacienti , în cazul în care 

numarul datelor din tabel este foarte mare şi se doreşte filtrarea datelor ,asfel obtinându-se un 

numar mai mic de rezultate. Pentru adăugarea unui filtru trebuie selectată coloana din tabel pe 

care se doreste filtrarea , un criteriu în functie de care să se faca filtrarea, şi valoarea cu care să se 

facă filtrarea. 

  Pot fi adugate mai multe filtre pentru o cautare mai adecvata iar rezultatul lor va 

rezultatul de “şi” logic a fiecarui filtru individual. In cazul doriri ştergerii unuia din filtre, acest  
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lucru fiind posibil prin apasarea butonul “Filters” asfel aparand o fereastra ,figura 5.8 cu toate 

filtrele active pentru acel table. 

 

 
Figura 5.8 Lista de filtere 

 

Pentru a elimina un filtru se apasa butonul de “Remove” ,iar în acel moment filtrul este 

eliminat. In momentul apasari butonului de “Remove” acesta isi scimba mumele in “Add” ,iar 

daca se doreste readaugarea filtrului se poate face prin simpla apasare a acestui buton. 

In cazul in care ,medicul primar doreşte să şteargă/invalideze un pacient ,el trebuie să 

selecteze din tabel pacientul dorit si să apese butonul de “Delete” . După apasarea butonului va 

aparea un mesaj de confirmare ,iar dacă se confirmă ,operatia va fi efectuata. 

Pentru vizualizarea informatiilor despre un pacient ,se apasa butonul de “Info” si se va 

deschide o fereastra noua (figura 5.9). 

 
Figura 5.9 Pagina informatii pacient 
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In partea mijoc si jos se pot observa acelaşi tip de tabel şi filtru folosit la pagina 

anterioară, la care functionalitatea este asemanatoare. In tabel sunt afisate cateva informatii 

destre pacient care nu sunt obligatori de a fi completate. 

Deasuprea tabelului se afla o componentă cu informatiile importante despre un pacient 

care trebuiesc completate cum ar fi : numele,prenumele ,sexul, daca este asigurat sau nu , 

categoria de asigurat, casa de asigurari a pacientului. Toate aceste valori pot fi modificate in 

cazul unor schimbari. 

Modificarile aduse unui pacient pot fi salvate prin apasarea butonului “Save” din toolbar-

ul aflat in partea superioară a paginii. Tot in acest loc se mai afla butoanele care permit 

medicului primar de a elibera o adeverinţă sau o reţeta medicală noua. La apăsarea butonului de 

“Adeverinta” va aparea o pagina nouă, figura 5.10 . 

 
Figura 5.10 Adeverinta Medicala 

  

 

In aceasta pagina o parte din date vor fi automat completate de catre sistem ,restul 

rămânând să fie competate de carte medic. Datele care vor fi completate automat vor fi luate din 

cadrul tabelelor de informaţii avute despre pacient. Pentru eliberarea adeverinţei se apasă butonul 

de “Save” ,asfel încât reţeta este salvata şi poate fi folosită mai departe. 

In meniul pentru medicamente se poate vizualiza lista cu medicamentele disponibile şi 

aprobate de catre CNAS. Cum aceste medicamente sunt împartite în mai multe subliste şi 

afişarea medicamentelor se va face în funcţie de aceste subliste. Deoarece fiecare sublistă 

prezintă un numar foarte mare de medicamente ,au fost introduse doar o parte din acestea , 

aplicatia având rol demonstativ. In cazul selectarii sublistei A ,se vor afisa medicamentele din 

această sublistă conform figurii 5.11 . 
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Figura 5.11 Lista medicamente 

 

Asfel se poate observa ca medicamentele apar grupate intr-un tabel in care se afiseaza o 

parte din informatiile lor. Asupra acestui tabel de asemenea se pot adauga filtre in functie de 

coloane cu anumite criterii. Deasupra tabelului se află o componetă cu informaţii despre această 

sublistă de medicamente. Dacă se doreste aflarea şi restul informatiilor despre un medicament se 

poate apasa butonul de info şi va aparea o fereastră cu aceste informaţi. 

Fiecare  medic va avea un program de lucru ,iar el trebuie să poată vizualiza şi modifica 

acest orar. Pentru a realiza aceste operaţii 

utlizatorul poate selecta din meniul de 

medic, optiunea “Orar” deschizându-se 

interfaţa conform figurii 5.12 . 

Medicul poate seta orarul pentru 

fiecare zi a saptamănii selectând ora de la 

care incepe programul de lucru si ora la 

care se termină programul său de lucru.In 

cazul in care intr-o anumita zi nu lucreaza 

este suficient selectarea optiunii “Inchis” 

 

 

 

 

                                                                              Figura 5.12 Orarul unui medic 
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6 Testare şi validare 

Testarea este un process prin care se executa un sistem pentru a-i descoperi erorile.  

Erorile care apar într-un sistem sunt în cea mai mare parte cauzate de erorile de proiectare sau de 

întelegerea gresită a cerintelor de functionare. Testarea nu asigură că funcţionalitatea sistemului 

este cea dorită, dar poate detecta erorile de funcţionare sau de implementare. 

    Scopul principal al testarii [15] este de a detecta eroriile software pentru ca acestea să fie 

corectate. Testarea nu poate stabili dacă un produs funcţionează corect în orice condiţii ,dar poate 

stabili că nu funcţionează corect în anumite condiţii. 

Testarea metodelor software se face în mod obisnuit prin intermediul testelor white- and 

black-box. Testarea white-box are loc când un tester are acces la  stuctura internă a datelor şi a 

algoritmilor incluzând codul cu care aceştia au fost implementaţi. În cadrul testarii black-box nu 

sunt cunoştinţe despre implementare ,se vor cunoaşte doar datele de intrare şi datele de iesire 

care trebuiesc obţinute. 

Testarea în acest proiect a fost facută cu ajutorul tool-ului Mokito [16] care reprezintă un 

framework de testare open source. Framework-ul permite crearea unor obiecte numite “mock-uri” 

ce pot simula funcţionalitatea anumitor clase. Mokito se distinge faţa de alte framework-uri de  

mock prin permiterea dezvoltatorilor pentru a verifica comportamentul sistemului supus testarii 

(SUT), fără a stabili asteptariile în prealabil. 

Pentru a realiza o testare eficientă a metodelor, fiecare test va trebui să îndeprinească 

cateva propietaţi: 

 să fie independente. Fiecare test trebuie să fie independent şi să nu fie infuenţat de vrun 

alt test, la fel nici rezultatele obitinute la un test nu trebuie să influenţeze rezultatele altui 

test. 

 să se testeze o singură funcţionalitate odata. Când se realizează un test acesta nu trebuie 

să testeze mai multe lucruri în acelaşi test. Asfel în caz de nereuşită a unui test să se 

cunoasca motivul pentru care acesta a picat. 

 să se testeze toate funcţionalitatiile unei metode. Pentru a efectua o testare buna trebuiesc 

testate toate cazurile prin care aceea metodă poate trece. 

 să fie mic si rapid. Un test trebuie sa fie cât mai usor de inteles cu cât mai putin cod scris 

şi să fie clar ce testează ,fără ca acesta să fie nevoit să treacă prin multe metode pentru a-

şi obţine rezultatul. 

Vom exemplifica metoda prin care se poate testa o metoda,in anexa 4 este prezentat 

codul în întregime. În clasa de test, o metoda pentru a fi luată în considerare la rulare şi pentru a 

rula testele, ea trebuie să fie publică si anotată cu @Test. Din motive de bune practici numele 

metodei ar trebui să fie cat mai sugestiv cu numele metodei pe care o testează. În cazul în care 

pentru o metodă sunt mai multe teste , pentru numele testelor se poate folosi un increment.   

Pentru a putea testa o clasa trebuie să avem acces asupra implementării acelei clase, din 

acest motiv bundle-ul de test va reprezenta un fragment din bundle-ul pe care îl testează. În cazul 

testarii bundle-ului de business va trebui să creem un mock pentru clasa de persistenţă :  
             PersistenceService persistence=Mockito.mock(PersistenceService.class);  
     BusinessServiceImpl bService=new BusinessServiceImpl(persistence); 

Astfel clasa de persistenţă va putea fi folosită şi i se vor putea impune cateva reguli după 

care să funtioneze. Astfel metodelor se va putea scrie ce valori sa returneze o metoda din clasa de  
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persistenţă în caz că a fost apleată şi după se poate testa dacă metoda din clasa de business 

funcţionează corect.Modelul prin care îi se spune unei medode a unei clase ce să returneze este 

urmatorul: 
Pacient pacient=createDummyPatient(2, "Ion", "Vasile"); 
Mockito.when(persistence.getPatientByID(2)).thenReturn(pacient);  

Metoda createDummyPatient(...) este o metodă privată doar cu scopul ajutator de a scrie 

mai putin cod. Ea crează un obiect de tip Pacient la care îi va seta doar id, numele şi prenumele 

pacientului, şi va returna acel obiect. 

În cazul în care avem anumite date, o metoda va trebui să arunce o eroare, poate sa fie 

standard sau definita de catre noi. Şi aceste cazuri trebuiesc testate , iar metoda de test va fi 

anotată in acest caz cu @Test(expected = BusinessSQLException.class) ,astfel îi se spune să 

se astepte ca metoda să arunce exceptia de tip BusinessSQLException. Pentru a spune unei 

metode din clasa de test de a arunca o exceptie se poate folosi modelul: 
 
        Mockito.doThrow(new SQLException()).when(persistence).getPatientByID(2); 
 

Metoda apelată din clasa de persistenţă va arunca o exceptie de tip SQLException şi va 

ramane la latitudinea implementării din metoda din business să trateze această exceptie.  

Testare în acest proiect au fost facută asupra bundle-urilor de persistenţă şi de 

business.Fiecare metodă din aceste clase au fost testate separat pentru a se vedea că acestea 

funcţionează conform asteptarilor. In cazul clasei de persistenta , mock-ul a fost creat pentru 

valorile returnate din baza de date. Nu  s-au putut folosi valorile reale din baza de date deoarece 

aceasta este într-o continuă schimbare ,caz în care testarea nu s-ar termina cu succes. 
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7. Manual de instalare şi utilizare 

În acest capitol se va detalia procesul de instalare, necesarul de resursele software şi 

hardware, precum şi necesităţile pentru a putea utiliza această aplicatie. 

 

7.1 Resurse software şi hardware necesare 
 

Resursele harware minime necesare pentru a instala şi rula această aplicatie sunt: 

 calculator pe care să fie instalată aplicatiă, cu procesor de minim 2 GHz (este de preferat 

folosirea unui server). 

 pe dispozitivul pe care este instalată aplicaţia să existe un spatiu de stocare de mimim 1 

GB. 

 calculator de pe care să se acceseze aplicaţia cu procesor de minim 1 GHz. 

 calculatorul server şi calculatorul client să prezinte o conexiune la reţea. 

 

Resursele software necesare pentru a putea instala şi rula această aplicaţie sunt: 

 

 MySQL vesiunea 5.x . 

 Eclipse IDE care să suporte dezvoltarea aplicaţiilor RAP. 

 un browser pentru rularea aplicaţiei, care să suporte Ajax, de preferabil Mozila Firefox, 

iar dacă se foloseste Internet Explorer trebuie o versiune mai mare sau cel puţin 7. 

 sistemul de operare nu este important datorita portabilitatii aplicatiilor Java. 

 trebuie instalată platforma de JDK mimin 5. 

  

 

7.2  Procesul de instalare 
 

Pentru a putea rula IDE-ul de Eclipse trebuie să avem instalat pe calculator în care 

instalam aplicaţia. Acest lucru se poate face urmand instructiunile oferite de oracle pe site-ul    

lor : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/index-137561.html. 

Datorită folosiri framework-ului Eclipse RAP , va trebui să folosim un alt targetplatform 

pe care să ruleze Eclipse. Acest targetplatform poate fi găsit şi downloadat pe de site-ul: 

http://www.eclipse.org/rap/downloads/ . Se poate creea un folder nou cu acest nou tagetplatform 

după care trebuiesc facute setarile pentru ca Eclipse-ul să ruleze acest nou targetplatform. Pe 

langă aceste bundle-uri în folderul de targetplatform mai trebuiesc adugate bundle-urile de 

springframework , mokito si bundle-ul de conexiune la baza de date.  

 

Pentru al seta din Eclipse trebuiesc urmati paşii : 

 se selectează din meniul la Eclipse Window -> Preferences şi va aparea o fereastră. 

 din meniul din partea stangă se expandează optiunea Plug-in Development. 

 se selectează optiunea Target Platform iar fereastra va arata conform figurii 7.1 . 
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Figura 7.1 Setarea target platform-ului 

 

 se apasă butonul Add... -> Next  

 in fereastra aparută se poate seta un nume pentru noul targetplatform şi se adaugă noile 

bundle-uri prin apasarea buronului de Add... 

 se selecteaza Directory după care se apasă butonul de Next. 

 se introduce locatia unde este noul targetplatform după care se apsa Finish. 

 din fereastra de la figura 7.1 se selectează noul target platform si se apasă Apply. 

     

Urmatorul pas îl reprezintă configurarea aplicatiei pentru a putea rula ca şi aplicatie web. 

Configurarea acestui lucru este ilistrata in figura 7.2  . 

Pentru acest lucru este nevoie de : 

 crearea unei noi aplicatii de tip : RAP Application. 

 valorile Servelt Name si Entry Point or Application vor fi setate in fişierul plugin.xml 

apoi încarcate aici. 

 se setează browser-ul în care să se ruleze acesta putand fi browser-ul intern al Eclipse-

ului sau un browser extern. 

 se setează portul pe care sa se ruleze aplicaţia. 



 

53 

 

_____________________________________________________________________Capitolul 7 

 

 
Figura 7.2 Configurarea unei aplicatii RAP 

 

Dupa configurarea modului de rulare din meniul de Bundles se vor seta bundle-urile care 

vor rula. Acestea pot fi de doua categorii : bundle-urile din workspace ,cele create de noi , si 

bundle-urile din target platform ,cele ale framework-lui necesare pentru a porni aplicatia (figura 

7.3). 

 

 
Figura 7.3 Selectarea bundle-urilor 
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Initial deselectam toate bundle-urile, după care le selectam pe cele din workspace-ul 

nostru . Aceste bundle-uri au dependinte cu alte bundel-uri din framework specificate în fisierul 

MANIFEST.MF . Pentru a vedea ce alte bundle-uri mai sunt necesare se poate apasa butonul de 

“Validate Bundles” . Acesta va indica toate celelacte bundle-uri necesare pe care le vom selecta 

pentru proiectul nostru. In momentul în care la apsarea acestui buton se va afisa mesajul “No 

problem were detected” vom putea rula proiectul apăsând butonul de “Run” . 

Dupa apăsarea butonului de “Run”, se vor porni automat bundle-urile de OSGi ,iar 

aplicatia va porni in browser-ul configurat in pasii anteriori. Configurarile aplicatie vor fi salvate, 

iar pentru a rula din nou aplicaţia este de ajuns să pornim aplicaţia de la butonul de Run din 

meniul Eclipse şi să selectam numele aplicaţie. 

Bundle-urile de test nu vor fi incluse în configurarea aplicaţie la rulare. Aceste bundle-uri 

nu trebuie sa ruleze de fiecare dată când aplicaţia este pornită , ele neinfluentând functionalitatea 

aplicaţiei. Pentru configurarea testelor şi pentru a porni bundle-urile de test se va proceda 

asemanator ca la restul. In meniul de Run Configuration in loc de a creea o noua configuraţie de 

RAP Aplication vom creea una de OSGi Framework. In aceasta configuraţie va trebui la fel să 

selectam bundle-urile din workspace-ul nostru şi cele din targetplatform până când sunt 

indeprinite toate dependintele dintre ele. 
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8. Concluzii şi dezvoltari ulterioare 

 

Prin realizarea acestei aplicaţii s-a reusit implementarea unei aplicaţii folosind 

framework-ul RAP ,familiarizându-ne modul în care acesta funcţionează şi setarile care trebuiesc 

facute pentru configurare . Folosind un sistem informatic de gestiune a informatiilor despre un 

pacient, s-a uşurat munca depusa de catre un medic, acesta putând gasi aceste informatii mult 

mai repede. 

Aplicatia nu este în întregime gata spre a fi pusă în funcţiune într-un cabinet medical, dar 

a fost dezvoltată în aşa fel pentru a se putea realiza uşor modificari asupra ei. In momentul de 

faţa oferă numai functionalitatea de baza : de realizare a operatiilor CRUD pe pacienti , 

vizualizare medicamente, operaţi asupra informaţiilor personale şi eliberare de reţete şi 

adeverinţe medicale. In dezvoltări ulterioare se pot adauga şi alte functionalitati precum se poate 

şi extinde aplicaţia spre a permite a fi utilizată şi de catre alţi utilizatori. 

Ţiinând cont că domeniul medical este într-o continuă schimbare şi această aplicaţie 

trebuie  să poată fi modificată în funcţie de aceste modificari. Asfel trebuie sa putem aduga 

module noi care îmbunătătească funcţionalitateă şi să permită o utilizare mai uşoară. 

Deasemenea ,ca la orice aplicatie , trebuiesc eliminate bugurile asfel operatile efectuate  se pot 

executa fără nici o problemă.   

O îmbunatatire substantială care s-ar putea aduce acestei aplicaţii o reprezintă asigurarea 

persistenţei datelor. In momentul de faţa comunicarea cu baza de date se face prin intermediul 

unui conector jdbc ,dar această comunicare se poate face şi prin folosirea Hibernate sau EJB. 

Prin folosirea acestor framework-uri se asigură persistenţa datelor şi faptul că o operatie se 

executa intr-o singură transzacţie.  

Fiind utilizată de mai multi utilizatori în acelaşi timp , aplicaţia trebuie să suporte operaţii 

de multiuser permitând mai multor utilizatori să editeze documentele în acelaşi timp. Pentru a 

evita eventualele probleme cauzate de o aplicaţie multiuser , tabelele vor fi versionate  folosindu-

se asfel metoda optimistică de blocare a datelor. Dacă versiunea citită de un utilizator pentru o 

tabelă , este mai mică decât cea din baza de date, utilizatorul nu va fi lasat să scrie până nu îşi 

actualizeaza datele. 

În cazul în care se doreşte utilizarea aplicatiei în alta limbă ,aceasta putând fi 

internationalizată. Internationalizarea datelor şi a mesajelor ce apar pe ecran poate fi facută cu 

uşurinţă deoarece toate aceste date sunt luate din fisiere de propietati. Asfel pentru a avea textele 

pe o altă limbă este de ajuns în a creea un alt fişier de propietăţi în care valoarea elementelor să 

fie în limba dorită şi de folosit acest nou fişier de propietăţi. 

Această aplicaţie a fost dezvoltată spre a fi folosită doar de catre medicii primari şi 

asistenţii lor. Ea poate fi extinsă şi spre celelate persoane implicate in procesul medical cum ar fi: 

medici specialişti, laboranţi, farmacişti, CNAS etc. 

Centralizarea tuturor persoanelor medicale în a folosi o singură aplicaţie poate îmbunataţi 

semnificativ întregul proces medical. Un medic specialist ar putea vedea imediat motiv pentru 

care pacientul a fost trimis la el şi constatările initiale realizate de catre medicul primar. 

Rezultatele unor analize ar putea fi citite mult mai rapid ,prin simpla introducere în sistem de 

catre medicii laboranti ,iar aceste date vor putea fi citite de toate perosanele autorizate. Eliberarea 

unei reţete in mod electronic, securizează mai bine procedeul ,iar falsificarea unei reţete nu va fi 

posibilă şi va fi eliminată orice confuzie legată de grafologie.   
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Glosar 
 

RAP      - Rich Ajax Platform 

RCP      - Rich Client Platform  

CNAS   - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate 

EHR      - Electronic Health Record 

OUG     - Ordonata de Urgenta 

HG        - Hotarare Guvernamentala  

OSGi     - Open Services Gateway initiative 

POJO    - Plain Old Java Object 

SWT     - Standard Widget Toolkit 

API       - Application Programming Inteface 

JVM     - Java Virtual Machine 

XML    - Extensible Markup Language 

SQL      -Structured Query Language 

ORM    -Object Relational Mapper  

IDE      -Integrated Development Environment 

HL7    - Health Level 7 
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Anexa 2 

 

Clasa  PacientView 

 
public class PacinetView extends ViewPart { 

            public static final String ID = "com.medweb.ui.pacient.pacinetView"; 

 private Composite tableComposite; 

 private TableViewer tableViewer; 

 private Button newVisit; 

 private Button delete; 

 private Button info; 

 private PacientModel patientModel; 

  

 public void createPartControl(Composite parent) { 

   

  parent.setLayout(new GridLayout(1,true)); 

  Composite composite=new Composite(parent,SWT.FILL); 

  composite.setLayout(new GridLayout(12,true)); 

  composite.setLayoutData(new GridData(SWT.FILL, SWT.FILL, true, false)); 

             createToolbarButtons(composite); 

  tableComposite = WidgetFactory.createTableViewer(parent, 

SWT.V_SCROLL,tableColumnDescrisptors(),tableInputObject()); 

  GridLayout gridLayout = new GridLayout(); 

   tableComposite.setLayout(gridLayout); 

   GridData data=new GridData(SWT.FILL, SWT.FILL, true, true); 

  tableComposite.setLayoutData(data); 

   

  tableViewer=WidgetFactory.getTableViewer(); 

  createListeners(); 

   

 } 

 

 public void setFocus() { 

 } 

  

 private void createToolbarButtons(Composite parent){ 

    newVisit = WidgetFactory.createButton(parent, 

"newVisit",PacientMessages.EDIT_BUTTON_NEW_VISIT.getMessage(), 

false,ImageID.IMAGE_NEW); 

    GridData data =new GridData(SWT.FILL,SWT.BOTTOM,false,false,1,1); 

    data.widthHint=80; 

    newVisit.setLayoutData(data); 

       

    delete = WidgetFactory.createButton(parent, 

"delete",PacientMessages.EDIT_BUTTON_DELETE.getMessage(), 

false,ImageID.IMAGE_DELETE); 
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             delete.setLayoutData(data); 

     

    info = WidgetFactory.createButton(parent, 

"info",PacientMessages.EDIT_BUTTON_INFO.getMessage(), 

false,ImageID.IMAGE_PASTE_EDIT); 

    info.setLayoutData(data); 

             addBlankLabels(parent, 21); 

 } 

private void addBlankLabels(Composite parent,int number){ 

  for(int i=0;i<number;i++){ 

   Label label=WidgetFactory.createLabel(parent, ""); 

   label.setLayoutData(new 

GridData(SWT.FILL,SWT.BOTTOM,true,false,1,1)); 

      //label.setText("#"); 

  } 

 } 

  

 private List<Object> tableInputObject(){ 

  List<Object> list=new ArrayList<Object>(); 

  int 

idMedic=this.patientModel.getMedicModel().getMedicPrimar().getIdMedicPrimar(); 

  List<Pacient> 

listActiv=patientModel.getBusinessService().getAllActivPatientsForMedic(idMedic); 

  Iterator<Pacient> it=listActiv.iterator(); 

  while (it.hasNext()) { 

   Pacient pacient=it.next(); 

   list.add(pacient); 

  } 

  return list; 

 } 

  

    

   private List<ColumnDescriptor> tableColumnDescrisptors(){ 

    List<ColumnDescriptor> columnDescriptors=new ArrayList<ColumnDescriptor>(); 

     

    ColumnDescriptor columnDescriptor=new 

ColumnDescriptor("Nume",150,ColumnType.COLUMN_LABLE, "Nume",false); 

    columnDescriptors.add(columnDescriptor); 

     

    columnDescriptor=new 

ColumnDescriptor("Prenume",150,ColumnType.COLUMN_LABLE, "Prenume",false); 

    columnDescriptors.add(columnDescriptor); 

     

    columnDescriptor=new 

ColumnDescriptor("Asigurat",30,ColumnType.COLUMN_LABLE, "Asigurat",false); 

    columnDescriptors.add(columnDescriptor); 
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              return columnDescriptors; 

   } 

   private void createListeners(){ 

    PacientAction pacinetAction=new PacientAction(); 

    pacinetAction.setNewVisit(newVisit); 

    pacinetAction.setDelete(delete); 

    pacinetAction.setInfo(info); 

    pacinetAction.setTableViewer(tableViewer);   

    newVisit.addListener(SWT.Selection, pacinetAction); 

    delete.addListener(SWT.Selection, pacinetAction); 

    info.addListener(SWT.Selection, pacinetAction); 

   } 

 

public PacientModel getPatientModel() { 

 return patientModel; 

} 

 

public void setPatientModel(PacientModel patientModel) { 

 this.patientModel = patientModel; 

} 

    

Anexa 3 

 

clasa MedicamenteInfoDialog de creare a unei ferestre modale. 

 

public class MedicamenteInfoDialog extends Dialog{ 

  

  

 private Label firmaLabel; 

 private Label taraLabel; 

 private Label formaAmbLabel; 

 private Label prescriereLabel; 

 private Label pret1Label; 

 private Label pret2Label; 

 private Label pret3Label; 

 private Label pret4Label; 

    private MedicamneteModel model; 

  

    public MedicamenteInfoDialog(final Shell parentShell) { 

     super(parentShell);     

 }  

 public MedicamenteInfoDialog(final Shell shell, MedicamneteModel model) { 

   super(shell); 

   this.model=model; 

 } 

 

  



 

63 

 

________________________________________________________________________Anexe 

 

@Override 

 protected Control createDialogArea(final Composite parent) { 

     final Composite container = (Composite) super.createDialogArea(parent); 

     container.setLayout(new GridLayout(4, true)); 

     container.setLayoutData(new GridData(SWT.FILL, SWT.FILL, true, true)); 

       

     Display display=PlatformUI.getWorkbench().getDisplay(); 

         Font font=new Font(display,"Arial",13,SWT.BOLD); 

          

     Label info1Label=WidgetFactory.createLabel(container, 

"info1Label",MedicamenteMessages.EDIT_INFO_FIRMA.getMessage()); 

     info1Label.setLayoutData(new GridData(SWT.LEFT,SWT.FILL,true,false,1,1)); 

     info1Label.setFont(font); 

      

     firmaLabel = WidgetFactory.createLabel(container, "firmaLabel",""); 

     firmaLabel.setLayoutData(new GridData(SWT.CENTER,SWT.FILL,true,false,2,1)); 

     addBlankLabels(container, 1); 

     

  //...................    

     createBindings();      

     return container; 

 } 

 public void setValuesInfo(String firma,String tara,String formaAmbalare,String 

prescriere, 

   String pret1,String pret2,String pret3,String pret4){ 

  this.firmaLabel.setText(firma); 

  this.taraLabel.setText(tara); 

  this.formaAmbLabel.setText(formaAmbalare); 

  this.prescriereLabel.setText(prescriere); 

  this.pret1Label.setText(pret1); 

  this.pret2Label.setText(pret2); 

  this.pret3Label.setText(pret3); 

  this.pret4Label.setText(pret4); 

 } 

  

 @Override 

 protected void createButtonsForButtonBar(final Composite parent) { 

     createButton(parent, IDialogConstants.OK_ID, IDialogConstants.get().OK_LABEL, 

true); 

 } 

  

 @Override 

 protected Point getInitialSize() { 

     return new Point(600, 400); 

 } 

  private void createBindings(){ 

  //..... 
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 } 

  private void addBlankLabels(Composite parent,int number){ 

   for(int i=0;i<number;i++){ 

    Label label=WidgetFactory.createLabel(parent, ""); 

    label.setLayoutData(new 

GridData(SWT.FILL,SWT.BOTTOM,true,false,1,1) 

   } 

  } 

} 

 

Anexa 3 
 

bean-ul de configurare pentru Spring Injection a bundle-ului de business 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

 xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" 

 xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" 

 xmlns:osgi="http://www.springframework.org/schema/osgi" 

 xmlns:osgix="http://www.springframework.org/schema/osgi-compendium" 

 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 

http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd 

  http://www.springframework.org/schema/aop 

http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd 

  http://www.springframework.org/schema/context 

http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd 

  http://www.springframework.org/schema/osgi 

http://www.springframework.org/schema/osgi/spring-osgi.xsd 

  http://www.springframework.org/schema/osgi-compendium 

http://www.springframework.org/schema/osgi-compendium/spring-osgi-compendium.xsd"> 

 

   

  <bean id="businessService" class="medweb.businessService.internal.BusinessServiceImpl"> 

    <constructor-arg ref="pService"/> 

 </bean> 

  <osgi:reference id="pService" 

interface="medweb.persitence.PersistenceService"></osgi:reference> 

   <osgi:service interface="medweb.businessService.BusinessService" ref="businessService"/> 

    

</beans> 

 

Anexa 4 

 
@Test 

 public void testGetPacientByID1() throws  BusinessSQLException, SQLException { 
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             PersistenceService persistence=Mockito.mock(PersistenceService.class);  

     BusinessServiceImpl bService=new BusinessServiceImpl(persistence); 

  Pacient pacient=createDummyPatient(2, "Ion", "Vasile"); 

       Mockito.when(persistence.getPatientByID(2)).thenReturn(pacient); 

      Pacient result=bService.getPatientByID(2); 

      Assert.assertEquals(pacient.getIdPacient(), result.getIdPacient()); 

     

 } 

 @Test(expected = BusinessSQLException.class)  

 public void testGetPacientByID2() throws SQLException, BusinessSQLException{ 

     PersistenceService persistence=Mockito.mock(PersistenceService.class);  

     BusinessServiceImpl bService=new BusinessServiceImpl(persistence);  

      Mockito.doThrow(new SQLException()).when(persistence).getPatientByID(2); 

      bService.getPatientByID(2); 

   

 } 

 private Pacient createDummyPatient(int id,String nume,String prenume){ 

  Pacient pacient=new Pacient(); 

  pacient.setIdPacient(id); 

  pacient.setNume(nume); 

  pacient.setPrenume(prenume); 

  return pacient; 

 } 

 

 

Anexa 5 

 

 

CREATE TABLE `db_tip_user` ( 

`id_tip_user` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`nume_tip_user` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_tip_user`) 

) 

 

CREATE TABLE `db_user` ( 

`id_user` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`username` VARCHAR(255) NOT NULL, 

`password` VARCHAR(255) NOT NULL, 

`activ` SMALLINT(6) NOT NULL, 

`id_tip` INT(11) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_user`), 

INDEX `id_tip` (`id_tip`), 

CONSTRAINT `db_user_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_tip`) REFERENCES `db_tip_user` 

(`id_tip_user`) 

) 

 

CREATE TABLE `db_medic_primar` ( 
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`id_medic_primar` INT(11) NOT NULL, 

`numeMedic` VARCHAR(255) NOT NULL, 

`prenumeMedic` VARCHAR(255) NOT NULL, 

`id_cabinet_medicalMD` INT(11) NULL DEFAULT NULL, 

`id_casa_asigurariMD` INT(11) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_medic_primar`), 

INDEX `id_cabinet_medicalMD` (`id_cabinet_medicalMD`), 

INDEX `id_casa_asigurariMD` (`id_casa_asigurariMD`), 

CONSTRAINT `db_medic_primar_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_cabinet_medicalMD`) 

REFERENCES `db_cabinet_medical` (`id_cabinet_medical`), 

CONSTRAINT `db_medic_primar_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_casa_asigurariMD`) 

REFERENCES `db_casa_asigurari` (`id_casa_asigurari`) 

) 

 

CREATE TABLE `db_info_medic_primar` ( 

`id_info_medic_primar` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_medic_primar` INT(11) NOT NULL, 

`cnp` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

`initiala` VARCHAR(10) NULL DEFAULT NULL, 

`adresa` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

`telefon` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

`cod_parafa` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

`nr_licenta` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

`nr_contract_CNAS` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

`id_medic_primar_rezident` INT(11) NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_info_medic_primar`), 

INDEX `id_medic_primar` (`id_medic_primar`), 

CONSTRAINT `db_info_medic_primar_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_medic_primar`) 

REFERENCES `db_medic_primar` (`id_medic_primar`) 

) 

 

CREATE TABLE `db_cabinet_medical` ( 

`id_cabinet_medical` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`numeCabinet` VARCHAR(255) NOT NULL, 

`adresaCabinet` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

`id_casa_asigurariCM` INT(11) NOT NULL, 

`nr_contract_CNAS_CM` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

`cod_fiscalCM` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_cabinet_medical`), 

INDEX `id_casa_asigurariCM` (`id_casa_asigurariCM`), 

CONSTRAINT `db_cabinet_medical_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_casa_asigurariCM`) 

REFERENCES `db_casa_asigurari` (`id_casa_asigurari`) 

) 

 

CREATE TABLE `db_pacient` ( 

`id_pacient` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`numePacient` VARCHAR(255) NOT NULL, 
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`prenumePacient` VARCHAR(255) NOT NULL, 

`id_categorie_asiguratP` INT(11) NULL DEFAULT NULL, 

`id_casa_asigurariP` INT(11) NULL DEFAULT NULL, 

`id_medic_primarP` INT(11) NOT NULL, 

`asiguratP` SMALLINT(6) NULL DEFAULT NULL, 

`activ` SMALLINT(6) NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_pacient`), 

INDEX `id_casa_asigurariP` (`id_casa_asigurariP`), 

INDEX `id_categorie_asiguratP` (`id_categorie_asiguratP`), 

INDEX `id_medic_primarP` (`id_medic_primarP`), 

CONSTRAINT `db_pacient_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_casa_asigurariP`) REFERENCES 

`db_casa_asigurari` (`id_casa_asigurari`), 

CONSTRAINT `db_pacient_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_categorie_asiguratP`) 

REFERENCES `db_categorie_asigurat` (`id_categorie_asigurat`), 

CONSTRAINT `db_pacient_ibfk_3` FOREIGN KEY (`id_medic_primarP`) REFERENCES 

`db_medic_primar` (`id_medic_primar`) 

) 

 

CREATE TABLE `db_info_pacient` ( 

`id_info_pacient` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_pacient` INT(11) NOT NULL, 

`cnp` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

`data_nastere` DATE NULL DEFAULT NULL, 

`loc_nastere` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

`sex` VARCHAR(10) NULL DEFAULT NULL, 

`grupa_sanguina` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL, 

`stare_civila` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

`rh` INT(11) NULL DEFAULT NULL, 

`adresa` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

`cod_postal` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

`telefon` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

`email` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

`serie_buletin` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL, 

`nr_buletin` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL, 

`nr_contract_CNAS` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_info_pacient`), 

INDEX `id_pacient` (`id_pacient`), 

CONSTRAINT `db_info_pacient_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_pacient`) REFERENCES 

`db_pacient` (`id_pacient`) 

) 

 

CREATE TABLE `db_categorie_asigurat` ( 

`id_categorie_asigurat` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`nume_categorie_asigurat` VARCHAR(255) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_categorie_asigurat`) 

) 
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CREATE TABLE `db_medicament` ( 

`id_medicament` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`nr_sublista` INT(11) NOT NULL, 

`cod_atc` VARCHAR(100) NOT NULL, 

`denumire_internationala` VARCHAR(256) NOT NULL, 

`denumire_comerciala` VARCHAR(256) NOT NULL, 

`formaF` VARCHAR(256) NOT NULL, 

`concentratie` VARCHAR(100) NOT NULL, 

`cantAmbalaj` VARCHAR(100) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_medicament`) 

) 

 

CREATE TABLE `db_medicament_info` ( 

`id_medicament_info` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_medicamentI` INT(11) NOT NULL, 

`tara` VARCHAR(256) NULL DEFAULT NULL, 

`firma` VARCHAR(256) NULL DEFAULT NULL, 

`prescriere` VARCHAR(256) NULL DEFAULT NULL, 

`forma_ambalare` VARCHAR(256) NULL DEFAULT NULL, 

`pret_amanuntul_max` FLOAT NULL DEFAULT NULL, 

`pret_amanuntul_max_ut` FLOAT NULL DEFAULT NULL, 

`val_suportata_CNAS` FLOAT NULL DEFAULT NULL, 

`val_suportata_CNAS_adulti` FLOAT NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_medicament_info`), 

INDEX `id_medicamentI` (`id_medicamentI`), 

CONSTRAINT `db_medicament_info_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_medicamentI`) 

REFERENCES `db_medicament` (`id_medicament`) 

) 

 

CREATE TABLE `db_fisa` ( 

`id_fisa` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_pacientFisa` INT(11) NOT NULL, 

`id_medicFisa` INT(11) NOT NULL, 

`data_emiterii` DATE NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_fisa`), 

INDEX `id_pacientFisa` (`id_pacientFisa`), 

INDEX `id_medicFisa` (`id_medicFisa`), 

CONSTRAINT `db_fisa_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_pacientFisa`) REFERENCES 

`db_pacient` (`id_pacient`), 

CONSTRAINT `db_fisa_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_medicFisa`) REFERENCES 

`db_medic_primar` (`id_medic_primar`) 

) 

 

CREATE TABLE `db_consult` ( 

`id_consult` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_fisaConsult` INT(11) NOT NULL, 

`data_consult` DATE NOT NULL, 
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`observatii` VARCHAR(256) NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_consult`), 

INDEX `id_fisaConsult` (`id_fisaConsult`), 

CONSTRAINT `db_consult_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_fisaConsult`) REFERENCES 

`db_fisa` (`id_fisa`) 

) 

 

CREATE TABLE `db_adeverinta` ( 

`id_adeverinta` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_consultAdeverinta` INT(11) NOT NULL, 

`ocupatie` VARCHAR(256) NULL DEFAULT NULL, 

`suferind` VARCHAR(256) NULL DEFAULT NULL, 

`recomandareF` VARCHAR(256) NULL DEFAULT NULL, 

`motiv_eliberare` VARCHAR(256) NULL DEFAULT NULL, 

`data_eliberare` DATE NULL DEFAULT NULL, 

`concluzii` VARCHAR(512) NULL DEFAULT NULL, 

`radiologie` VARCHAR(256) NULL DEFAULT NULL, 

`serologie` VARCHAR(256) NULL DEFAULT NULL, 

`recomandareV` VARCHAR(512) NULL DEFAULT NULL, 

`apt` VARCHAR(256) NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_adeverinta`), 

INDEX `id_consultAdeverinta` (`id_consultAdeverinta`), 

CONSTRAINT `db_adeverinta_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_consultAdeverinta`) 

REFERENCES `db_consult` (`id_consult`) 

) 

 

CREATE TABLE `db_reteta` ( 

`id_reteta` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_consultatie_reteta` INT(11) NOT NULL, 

`data_prescriere` DATE NOT NULL, 

`unitate_sanitara` VARCHAR(255) NOT NULL, 

`codFiscal_reteta` VARCHAR(255) NOT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_reteta`), 

INDEX `id_consultatie_reteta` (`id_consultatie_reteta`), 

CONSTRAINT `db_reteta_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_consultatie_reteta`) REFERENCES 

`db_consult` (`id_consult`) 

) 

 

CREATE TABLE `db_reteta_linie` ( 

`id_reteta_linie` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_retetaL` INT(11) NOT NULL, 

`id_medicamentL` INT(11) NOT NULL, 

`cantitate` VARCHAR(255) NOT NULL, 

`mod_administrare` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_reteta_linie`), 

INDEX `id_retetaL` (`id_retetaL`), 

INDEX `id_medicamentL` (`id_medicamentL`), 
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CONSTRAINT `db_reteta_linie_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_medicamentL`) 

REFERENCES `db_medicament` (`id_medicament`), 

CONSTRAINT `db_reteta_linie_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_retetaL`) REFERENCES 

`db_reteta` (`id_reteta`) 

) 

 

CREATE TABLE `db_orar` ( 

`id_orar` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`id_medic_primar_orar` INT(11) NOT NULL, 

`day1` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL, 

`day2` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL, 

`day3` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL, 

`day4` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL, 

`day5` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL, 

`day6` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL, 

`day7` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id_orar`), 

INDEX `id_medic_primar_orar` (`id_medic_primar_orar`), 

CONSTRAINT `db_orar_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_medic_primar_orar`) REFERENCES 

`db_medic_primar` (`id_medic_primar`) 

) 

 

 


