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1. Autentificare 
 

1.1 Autentificare cu e-mail 
Pentru accesarea platformei naționale de informare cu privire la vaccinarea împotriva 

COVID-19, utilizatorul va accesa link-ul https://vaccinare-covid.gov.ro/ 

Din interfața deschisă se apasă butonul Programează-te, din coltul stânga-sus. 
 

 
Platforma națională de informare la vaccinarea împotriva COVID-19 

 

Din pagina de programare pe platformă, pagină care conține informații referitoare la 
utilizarea aplicației (clipuri video și manuale de utilizare),  utilizatorul va alege butonul 
Conectare corespunzător autentificării persoanelor fizice.  
 

 
Conectare - persoană fizică 
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1.1.1 Crearea contului 
 

Crearea unui cont în vederea programării online în platforma națională de programare 
pentru vaccinarea împotriva COVID-19, se face din interfața de conectare în aplicație, respectiv 
în pagina https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login/by-email 

 

 
Interfață conectare aplicație 

 
 

Utilizatorul alege opțiunea Creează cont nou, iar sistemul deschide pagina pentru 
introducerea credențialelor: 

 E-mail* 
 Parola* - ce va conține obligatoriu:   

 o majusculă 

 o minusculă 

 o cifră 

 un caracter special (din lista afișată de sistem) 

 8 caractere 
 

 Parola (Confirmă)* 
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În cazul în care cele două câmpuri - parola, respectiv confirmă parola, nu coincid, 
utilizatorul va primi mesaj de eroare de tipul „Parolele trebuie să coincidă!”. 

Utilizatorul va bifa mențiunile cu privire la politica și termenii de confidențialitate. În 
caz contrar, procesul de creare cont nu poate fi finalizat. 

 
Creează cont nou 

După completarea corectă a datelor și îndeplinirea cu succes a tuturor condițiilor, 
utilizatorul va apăsa butonul Crează cont. 

 
Sistemul va afișa mesajul de confirmare și va trimite e-mail către adresa folosită pentru 

crearea contului.  

 
Confirmare adresă de e-mail 
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Utilizatorul va accesa adresa de e-mail, va căuta în secțiunea Mesaje primite (Inbox) 
sau Spam      e-mail-ul primit de la adresa: noreply@mail.vaccinare-covid.gov.ro și va 
accesa link-ul din cadrul acestuia pentru confirmarea adresei de e-mail. 

 

 
Confirmare cont ROVACCINARE 

 
 

1.1.2 Autentificarea în aplicație 
 

Autentificarea utilizatorilor se va efectua prin accesarea link-ului: 
https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login/by-email și completarea credențialelor de 
tipul: adresa de e-mail și parolă. Confirmarea autentificării în cadrul aplicației se realizează 
prin apăsarea butonului Autentifică-te. 
 

 
Autentificare 
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Sistemul deschide pagina principală: 
 

 
Pagina principală 

 

În situația în care utilizatorul a uitat parola, sistemul pune la dispoziția acestuia opțiunea 
„Ai uitat parola?”. 

La accesarea acesteia, sistemul va trimite automat link-ul de recuperarea a parolei pe 
adresa de  e-mail folosită pentru crearea contului. 

De asemenea, în situația introducerii credențialelor greșite - sistemul informează 
utilizatorul în acest sens printr-un mesaj de forma: Ai introdus credențialele greșite! 

 
Utilizatorul își poate crea un singur cont folosind adresa de e-mail. Pentru situația în 

care acesta dorește crearea mai multor conturi cu o adresă de e-mail, sistemul afișează mesaj de 
tipul „Există deja o cerere de înregistrare pe această adresă de e-mail.” 
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Există deja o cerere de înregistrare pe această adresă de e-mail 

 

1.1.3  Profilul meu 

Autentificarea utilizatorului prin e-mail este urmată de completarea Profilului. 

Completarea secțiunii Profilul meu este obligatorie în vederea utilizării platformei 
naționale de programare online pentru vaccinarea împotriva COVID-19. 

Sistemul afișează mesaj de informare: Completare profil! Pentru a te putea programa la 
vaccinare, completează profilul!.  

Apăsarea butonului Completează profil direcționează utilizatorul către pagina Profilul 
meu. 
 

 
Completare Profil 
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Profilul meu 

Prin urmare, utilizatorul accesează secțiunea și completează câmpurile: 
 Nume* 
 Prenume* 
 CNP* - după introducerea CNP-ului, sistemul activează câmpurile Serie și 

Număr, doar pentru cetățenii rezidenți 
 Serie* - act de identitate (ex.: permis ședere), valabil doar pentru cetățenii 

rezidenți   
 Număr* - act de identitate (ex.: permis ședere), valabil doar pentru cetățenii 

rezidenți   
 Județ/ Echivalent (rezidență) 
 Localitate - câmpul devine disponibil pentru completare după alegerea Județului. 

Astfel, utilizatorul poate alege din lista de localități doar pe cele care fac parte din 
județul selectat. 

Toate câmpurile sunt obligatorii. 
 

 
 Date de identificare - cetățean român 
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Date de identificare cu serie și număr - cetățean rezident 

 
 

Dacă utilizatorul este o persoană cu dizabilități, bifează opțiunea ”Sunt persoană cu 
dizabilități”.  

În cazul în care utilizatorul avea deja cont creat, acesta va trebui să reediteze secțiunea 
”Profilul meu”, bifând opțiunea ”Sunt persoană cu dizabilități”. 

Persoana cu dizabilități autentificată prin e-mail poate înregistra și programa maxim 10 
beneficiari (cu ea însăși) în calitate de însoțitori/persoane care locuiesc la același domiciliu cu 
aceasta, încadrându-le în categoria a II-a A - persoane încadrate într-un grad de handicap, 
persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, însoțitorii acestora și persoanele care locuiesc 
la același domiciliu cu acestea. 

 

 
Opțiune bifare ”Sunt persoană cu dizabilități” 
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După introducerea datelor de identificare, utilizatorul: 
 Apasă butonul Pasul următor 
 Citește politica de utilizare a aplicației și bifează acceptarea acesteia 
 Apasă butonul Finalizează pentru a încheia operațiunea de înregistrare 

 
 

 
Acceptarea politicilor de utilizare 

 
 

Încheierea cu succes a înregistrării utilizatorului este marcată de către sistem prin 
afișarea mesajului „Persoană adăugată cu succes”. 

Persoană adăugată cu succes 
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Informațiile introduse trebuie să fie conforme cu actul de identitate valabil la momentul 
înscrierii utilizatorului. În caz contrar, acestea nu vor fi validate, iar sistemul afișează mesaj de 
eroare, de tipul „Datele de identificare nu sunt valide”. 

 

 
Datele de identificare nu sunt valide 

 

După completarea Profilului, utilizatorul poate modifica câmpurile din această secțiune 
cu excepția CNP. Datele vor fi conforme cu actul de identitate valabil la momentul completării.  

Pentru a valida modificarea, utilizatorul apasă butonul Finalizează, iar sistemul 
confirmă acțiunea prin mesajul “Persoană modificată cu succes” 

 

 
Persoană modificată cu succes 

 

1.1.4   Validare număr de telefon 
 

Sistemul ghidează utilizatorul în acest sens prin: 
 Deschiderea interfeței corespunzătoare validării numărului de telefon 
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 Afișarea mesajului „Completează validare număr de telefon”  

Utilizatorul: 

 Introduce numărul de telefon (constituit din 10 cifre) și apasă butonul Trimite 
cod de verificare 

Sistemul: 

- Trimite SMS cu codul de verificare generat către numărul de telefon introdus 

Utilizatorul: 

 Primește Codul de verificare, pe care îl introduce în câmpul cu același nume 
 

 
Cod de verificare 

 
 

 Completează câmpul Cod de verificare prin introducerea codului primit 
 

 
Validare număr de telefon 

 

 Apasă butonul Validează număr de telefon 
 



14 
 

Confirmarea acțiunii este redată print-un mesaj de succes de forma Numărul de telefon 
a fost verificat cu succes! 

 
Număr de telefon verificat cu succes 

 
În situația în care utilizatorul încearcă introducerea unui cod de verificare eronat, 

sistemul nu permite salvarea acestuia și transmite mesaj de eroare: ”Codul de verificare nu poate 
fi introdus în acest moment!”. 
 

  
Cod de verificare eronat 

 

Numărul de telefon introdus de beneficiar este validat și salvat în sistem, prin urmare 
beneficiarul nu este nevoit să îl completeze de fiecare dată. 
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1.2 Autentificare prin CNP 
1.2.1 Crearea contului 

Pentru accesarea platformei naționale de informare cu privire la vaccinare împotriva 
COVID-19, utilizatorul va accesa link-ul https://vaccinare-covid.gov.ro/ 

 
Din interfața deschisă se apasă butonul Programează-te, din coltul stânga-sus. 

 

 
Platforma națională de informare la vaccinarea împotriva COVID-19 

 

Din pagina de programare pe platformă, pagină care conține informații referitoare la 
utilizarea aplicației (clipuri video și manuale de utilizare),  utilizatorul va alege butonul Mă 
programez corespunzător autentificării persoanelor fizice.  

 

 
Conectare - persoană fizică 
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Sistemul va deschide interfața de conectare în aplicație, care poate fi accesată și din 
link-ul: https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login/by-cnp  

 

 
Autentificare cu CNP 

 

Utilizatorul: 
 introduce CNP 

 

 
Introducere CNP 
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 apasă butonul Pasul următor 

 
Butonul devine activ după completarea CNP-ului valid. Sistemul avertizează 

utilizatorul în cazul în care introduce o valoare incorectă, prin mesajul CNP-ul nu este valid. 
Utilizatorul nu va putea parcurge pașii următori în vederea creării contului. 

 

 
CNP-ul nu este valid 

 

Sistemul validează operațiunea de introducere CNP și deschide spre completare                     
Pasul 2 - Introdu număr de telefon. 

Utilizatorul: 
 introduce numărul de telefon (format din 10 cifre) 
 apasă butonul Pasul următor 
 pentru a reveni in Pasul anterior (Introducere CNP) apasă butonul specific 

Sistemul trimite automat codul de verificare prin SMS către numărul de telefon 
introdus. 
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Introducere număr de telefon 

Sistemul validează operațiunea de introducere număr de telefon și deschide spre 
completare Pasul 3 - Autentificare. 
 

1.2.2 Autentificare în aplicație 
 

Utilizatorul: 
 este informat cu privire la efectul pasului 3, prin afișarea unui mesaj de tipul: 

Introdu codul unic de autentificare obținut pentru CNP-ul XXXXXXXXXXXXX și numărul de 
telefon 07XXXXXXXX. 

 Introduce codul primit prin SMS în câmpul cod de autentificare 
 Apasă butonul Autentifică-te 
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Introducere cod de autentificare 

 
 

 
Model cod de autentificare 

 
 
 

În situația în care, sistemul afișează mesajul ”Există deja un cod valid pentru acest 
număr de telefon” după apăsarea butonului Pasul următor, utilizatorul va introduce 
ultimul cod primit prin SMS. 
 

Utilizatorul: 
- introduce codul primit prin SMS în câmpul Cod de autentificare 
- apasă butonul Autentifică-te  
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Sistemul deschide pagina principală a platformei naționale de programare cu privire la 
vaccinarea împotriva COVID-19. 
 

 
Pagina principală 

 

 

1.2.3 Profilul meu 
 

Utilizatorul accesează secțiunea Profilul meu, din partea dreapta-sus a platformei. 
 

 
Profilul meu 
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Sistemul deschide interfața specifică, iar utilizatorul completează câmpurile: 
 

 Nume* 
 Prenume* 
 CNP* - câmp precompletat automat de sistem,  

Sistemul activează câmpurile Serie și Număr, doar pentru cetățenii rezidenți 
 Serie* - act de identitate (ex.: permis ședere), valabil doar pentru cetățenii 

rezidenți   
 Număr* - act de identitate (ex.: permis ședere), valabil doar pentru cetățenii 

rezidenți   
 Județ/ Echivalent (rezidență) 
 Localitate - câmpul devine disponibil pentru completare, după alegerea Județului. 

Astfel, utilizatorul poate alege din lista de localități doar pe cele care fac parte din județul 
selectat. 

Toate câmpurile sunt obligatorii. 
 

 
Date de identificare - cetățean român 
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 Date de identificare cu serie și număr - cetățean rezident 

 
 

Dacă utilizatorul este o persoană cu dizabilități, bifează opțiunea ”Sunt persoană cu 
dizabilități”.  

În cazul în care utilizatorul avea deja cont creat, acesta va trebui să reediteze secțiunea 
”Profilul meu”, bifând opțiunea ”Sunt persoană cu dizabilități”. 

În situația în care persoana cu dizabilități folosește autentificarea prin CNP și este 
regăsită în baza de date ca fiind persoană cu dizabilități, după completarea secțiunii ”Profilul 
meu”, aceasta va fi automat încadrată în categoria a II-a A - persoane încadrate într-un grad de 
handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, însoțitorii acestora și persoanele 
care locuiesc la același domiciliu cu acestea și adăugată în interfața „Beneficiari” din meniul din 
stânga. 

 
 

 
Opțiune bifare ”Sunt persoană cu dizabilități” 
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După introducerea datelor de identificare, utilizatorul: 

 Apasă butonul Pasul următor 
 Citește politica de utilizare a aplicație și bifează acceptarea acesteia 
 Apasă butonul Finalizează pentru a încheia operațiunea de înregistrare 

Butonul Finalizează devine disponibil după completarea tuturor câmpurilor și 
acceptarea politicii de utilizare. 

 

Creare Profil 

 

Încheierea cu succes a înregistrării utilizatorului este marcată de către sistem prin 
afișarea mesajului „Persoană adăugată cu succes”. 

Persoană adăugată cu succes 
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Informațiile introduse trebuie să fie conforme cu actul de identitate valabil la momentul 
înscrierii utilizatorului. În caz contrar, acestea nu vor fi validate, iar sistemul va afișa mesajul de 
eroare, de tipul „Datele de identificare nu sunt valide!”. 
 

 
Datele de identificare nu sunt valide 

 
După completarea Profilului, utilizatorul poate modifica câmpurile din această secțiune 

- cu excepția CNP-ului. Datele vor fi conforme cu actul de identitate valabil la momentul 
completării.  

Pentru a valida operațiunea, utilizatorul apasă butonul Finalizează, iar sistemul 
confirmă acțiunea prin mesajul “Persoană modificată cu succes” 

 
Persoană modificată cu succes 
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1.2.4 Validare e-mail 
 

Funcționalitatea este disponibilă utilizatorilor care doresc să creeze cont de autentificare 
cu e-mail. Utilizatorii care nu validează e-mailul, vor putea accesa în continuare aplicația, 
folosind Autentificarea prin CNP.  

! Pas opțional: 

Utilizatorul accesează secțiunea Validare e-mail, din partea de sus a platformei. 

 
Pagina principală 

 
 

Sistemul deschide interfața specifică, iar utilizatorul completează pașii menționați în 
vederea validării e-mail-ului: 

 

 
Interfață validare e-mail 
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 Introduce adresa de e-mail 
 Parola 

* Parola trebuie să conțină cel puțin: o majusculă, o minusculă, o cifră, un caracter 
special (din lista indicată de sistem), 8 caractere  

 Confirmă parola 
 

În cazul în care cele două câmpuri - parola, respectiv confirmă parola, nu coincid, 
utilizatorul va primi mesaj de eroare de tipul „Parolele trebuie să coincidă!”. 

 Bifează mențiunea referitoare la politica de confidențialitate, în caz contrar 
procesul de validare e-mail nu poate fi finalizat 

 Apasă butonul Validează e-mail 
 

 
Buton ”Validează e-mail” 

 
 

Confirmarea acțiunii este redată print-un mesaj de forma ”Cererea a fost înregistrată cu 
succes.” 

Sistemul va afișa mesajul de confirmare și va trimite e-mail către adresa introdusă 
pentru validarea e-mail-ului.   
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Cererea a fost înregistrată cu succes 

 
 
 

Utilizatorul va accesa adresa de e-mail, va căuta în secțiunea Mesaje primite (Inbox) 
sau Spam          e-mail-ul primit de la adresa: noreply@mail.vaccinare-covid.gov.ro și  va 
accesa link-ul din cadrul acestuia pentru confirmarea adresei de e-mail.  

 
 

 
Confirmare cont ROVACCINARE 

 
 

Utilizatorul poate valida un singur cont folosind o adresa de e-mail. În cazul în care 
adresa de e-mail a fost folosită pentru validarea unui alt cont, sistemul afișează mesajul de eroare 
”Există un cont validat pentru această adresă de e-mail.” 
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Mesaj de eroare ”Există un cont validat pentru această adresă de e-mail.” 

 

2. Modificare număr de telefon 
În situația în care utilizatorul dorește schimbarea numărului de telefon, acesta accesează 

meniul ”Profil” din dreapta-sus al ecranului, selectează ”Validare număr de telefon”. Sistemul 
afișează asocierea: cont - număr de telefon.  
 

 
Asocierea actuală a contului cu un număr de telefon 

 
Pentru a schimba numărul de telefon, utilizatorul: 

 
 Introduce numărul de telefon (constituit din 10 cifre)  
 Apasă butonul Trimite cod de verificare 
 Introduce codul de verificare în câmpul ”Cod de verificare” 
 Apasă butonul Validează număr de telefon 

Sistemul afișează mesajul ”Numărul de telefon a fost verificat cu succes” 
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Număr de telefon verificat cu succes 

 
Repetarea pașilor se poate face la interval de 15 minute, altfel sistemul va afișa mesajul: 

”Atenție! Pentru a preveni abuzurile va trebui să aștepți 15 minute între solicitările de validare. 
Momentan nu puteți solicita validarea numărului de telefon. Va rugăm să reveniți.” 

 

 
Mesaj referitor la faptul ca repetarea pașilor se poate efectua la interval de 15 minute 

 

3. Delogarea utilizatorului 
 

Utilizatorul aplicației se va deconecta din aplicație, accesând meniul ”Profil” afișat în 
partea dreapta-sus a interfeței, selectând opțiunea Delogare. 
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Delogare utilizator 
 

După 15 minute de inactivitate, sistemul va afișa un mesaj de tipul „Sesiunea a expirat!” 
și va realiza o deconectare automată. 
 
 

4. Beneficiari 
 

În cazul în care utilizatorul s-a autentificat prin CNP, după completarea secțiunii 
”Profilul meu”, acesta va fi adăugat automat de sistem în interfața „Beneficiari” din meniul din 
stânga. 

Autentificarea prin CNP nu permite înregistrarea și programarea mai multor beneficiari.  
 

 
Interfața „Beneficiari” - Autentificare cu CNP 

 

 
În cazul în care utilizatorul s-a autentificat prin e-mail, după completarea secțiunii 

”Profilul meu” și validarea numărului de telefon, acesta va fi adăugat automat de sistem în 
interfața „Beneficiari” din meniul din stânga. 
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Dacă utilizatorul se autentifică prin e-mail, poate înregistra și programa maxim 10 
beneficiari (cu el însuși). 
 

 
Interfața „Beneficiari” - Autentificare cu e-mail 

 
În  interfața Beneficiari, utilizatorul poate filtra informația după următoarele criterii 

(valabil doar pentru autentificarea prin e-mail): 
 Nume 
 Prenume 
 CNP 
 Adăugat de 

 

 
Filtre disponibile 

 
 

Butonul Filtrează generează rezultate conform filtrelor introduse de utilizator, iar 
Resetează Filtre golește toate filtrele, eliminând valorile introduse. 

În această interfață, utilizatorii au acces la următoarea informație: 

 Nume și prenume 
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 CNP 
 Cod identificare 
 Adăugat de (Nume și prenume utilizator) 
 Acțiuni 

Butonul Adaugă beneficiar este disponibil doar pentru autentificarea prin e-mail. La 
apăsarea butonului Adaugă beneficiar, sistemul deschide pagina Adaugă beneficiar.  

 
Inferfața ”Beneficiari” 

 

Utilizatorul completează manual: 

 Nume 
 Prenume 
 CNP - după introducerea CNP-ului, sistemul activează câmpurile Serie și 

Număr, doar pentru cetățenii rezidenți 
 Serie* - act de identitate (ex.: permis ședere), valabil doar pentru cetățenii 

rezidenți   
 Număr* - act de identitate (ex.: permis ședere), valabil doar pentru cetățenii 

rezidenți   
 Telefon mobil 
 E-mail 
 Județ/Echivalent (rezidență) - alege din nomenclator valoarea dorită 
 Localitate (rezidență) - alege din nomenclator localitatea conform județului 

selectat 
 Alege grupa de risc - alege din nomenclator grupa corespunzătoare 
 
Categoria a II-a A / adulți cu vârsta peste 65 de ani este disponibilă pentru selectare 

pentru persoanele care au împlinit aceasta vârstă. Sistemul calculează automat vârsta după 
introducerea CNP-ului. 
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Adaugă beneficiar - cetățean român 

 
 

 
Adaugă beneficiar - cetățean rezident 

 

 
Butonul Salvează devine activ după completarea tuturor informațiilor obligatorii. 

Apăsarea butonului Salvează conduce la salvarea informațiilor beneficiarului. 
Confirmarea acțiunii este marcată de către sistem prin mesajul Beneficiarul vaccinului a fost 
adăugat cu succes! 
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Beneficiar adăugat cu succes 

 

Datele de identificare ale beneficiarului vor corespunde cu actul de identitate valabil la 
momentul înregistrării. În caz contrar, acestea vor fi invalidate de sistem (prin mesajul Datele 
de identificare nu sunt valide), iar beneficiarul nu va putea fi adăugat, și ulterior programat 
pentru vaccinarea împotriva COVID-19. 
 

 Datele de identificare ale beneficiarului nu sunt valide 

 
Beneficiarul adăugat în platformă va fi listat, iar utilizatorul are la dispoziție 

următoarele opțiuni asupra înregistrării: 

 Vizualizează - utilizatorului îi este permisă vizualizarea informațiilor introduse în 
sistem despre beneficiar 

 Programează 
 Modifică - utilizatorului îi este permisă modificarea tuturor câmpurilor, cu 

excepția CNP 
 Șterge 
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Acțiuni beneficiar adăugat 

 

Pentru vizualizarea datelor beneficiarului: 

 Utilizatorul apasă pe pictograma vizualizează  
 Sistemul deschide interfața Informații cu datele beneficiarului înregistrat în 

sistem  

 
Interfață informații 

 

 Utilizatorul închide interfața Informații apăsând butonul Închide 
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Ștergerea unui beneficiar nu este permisă: 

 Dacă are programare înregistrată 
 Dacă i-a fost anulată programarea 

 
Pentru beneficiarii adăugați și neprogramați, utilizatorul dispune de: 
 Programare beneficiar 
 Modificare date 
 Ștergere beneficiar 
 
Pentru beneficiarii adăugați și programați, utilizatorul dispune de: 
 Programare beneficiar - butonul este afișat inactiv cu mesajul Persoana are o 

programare activă. 
 
 Modificare date 

 

 
Acțiuni Beneficiar 

 
Pentru modificarea datelor beneficiarului: 
 Utilizatorul apasă butonul Modifică 
 Sistemul deschide interfața de Adăugare beneficiar 
 Utilizatorul modifică câmpurile și apasă butonul Salvează 
 Sistemul afișează mesaj de confirmare acțiune, de tipul Datele beneficiarului au 

fost modificate cu succes. 
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Modifică beneficiar 

 

Pentru ștergerea unui beneficiar din listă: 
 Din coloana Acțiuni, utilizatorul apasă butonul Șterge  
 Sistemul afișează mesaj de confirmare acțiune, de tipul Ești sigur că dorești să 

ștergi beneficiarul? 
 

 
Ștergere Beneficiar 

 

Apăsarea butonului Confirmă duce la ștergerea beneficiarului, iar sistemul afișează 
mesaj de confirmare - Beneficiarul a fost șters cu succes.  

Butonul Renunță anulează operațiunea de Ștergere beneficiar. 
 



 

 
 

În cazul beneficiarul
acestuia o singură dată. Ulterior, afi
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Beneficiar șters cu succes 

beneficiarului adăugat pe mai multe conturi sistemul va permite programarea 
. Ulterior, afișează mesaj de tipul Există deja o programare validă.

Există deja o programare validă 

 

conturi sistemul va permite programarea 
Există deja o programare validă. 
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4.1 Înregistrare beneficiar pe Lista de așteptare 
 

Înregistrarea pe lista de așteptare se realizează astfel: 
 
 Utilizatorul accesează secțiunea Beneficiari 
 Utilizatorul apasă butonul Programează din dreptul înregistrării beneficiarului 

Sistemul deschide secțiunea Programare 

 Utilizatorul deschide caseta ”Filtrare centre”  
 Utilizatorul selectează județul dorit 
 Utilizatorul apasă butonul ”Filtrează” 

Sistemul deschide interfața cu Centrele de vaccinare disponibile pentru înregistrarea pe Lista de 
așteptare 

 Utilizatorul selectează Centrul de Vaccinare disponibil din lista afișată de sistem, 

apăsând butonul ”Înregistrează-te pe lista de așteptare” -   

 
Centre vaccinare cu listă de așteptare 

 
 
 

Sistemul deschide automat interfața beneficiari și afișează mesajul: ”Beneficiarul a fost 
adăugat cu succes în lista de așteptare” adăugând butonul ”Anulează listă rezervare” în dreptul 
înregistrării beneficiarului din coloana ”Acțiuni”. 
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Beneficiar adăugat în Lista de așteptare 

 

Pentru anularea unei rezervări din lista de așteptare utilizatorul apasă butonul Anulează 

rezervare listă așteptare , iar sistemul confirmă ștergerea prin afișarea mesajului 
Beneficiarul a fost șters din lista de așteptare. 
 

 
Beneficiar șters din lista de așteptare 

 

În momentul în care apar locuri disponibile la vaccinare la centrul selectat, sistemul 
trimite notificări prin e-mail și SMS prin care informează beneficiarul de existența locurilor 
libere pentru programarea la vaccinare. 
 
Atenție! Mesajele sunt transmise la numărul de telefon și la adresa de e-mail care au fost 
înregistrate la momentul adăugării beneficiarului în sistem. 
 
 



41 
 

 
E-mail confirmare locuri disponibile pentru programarea la vaccinare 

 
 

 
SMS confirmare locuri disponibile pentru programarea la vaccinare 

 

După primirea notificărilor utilizatorul: 

 Se autentifică pe platforma de vaccinare  

 Apasă butonul Programează   din dreptul înregistrării beneficiarului pe care dorește 
să îl programeze la vaccinare 

Sistemul deschide secțiunea Programare 

Utilizatorul are următoarele opțiuni: 

 Continuă cu rezervarea din lista de așteptare la centrul selectat, prin apăsarea butonului 
Continuă 
 

 Selectează alt centru de programare la vaccinare disponibil din lista afișată de sistem 
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Programare la vaccinare după confirmarea listei de așteptare 

 
 

Pentru programarea la vaccinare, beneficiarul va parcurge pașii descriși la subcapitolele 
4.2.2 - 4.2.4. 
 

4.2 Programare vaccinare 
 

Programarea unui beneficiar se realizează astfel: 
 

 Utilizatorul accesează secțiunea Beneficiari 
 Utilizatorul apasă butonul Programează, din dreptul înregistrării beneficiarului 
 Sistemul deschide secțiunea Programare 
 Utilizatorul vizualizează pașii care urmează să fie parcurși: Centre, Programare 

doza inițială, Programare doza a 2-a, Confirmare. 
 

 
Centre disponibile 
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4.2.1 Selectare Centru vaccinare 
 

Se pot aplica filtre după: Denumire, Județ, Localitate 
Câmpul Județ este precompletat cu județul introdus în profilul utilizatorului  

Utilizatorul poate alege centre din județul precompletat sau poate alege alt județ. 

Lista cu centrele de vaccinare, conține următoarele informații:  

 Denumire 
 Județ 
 Localitate 
 Adresă 
 Locuri libere 
 Persoane în așteptare 
 Acțiuni           Selectează centru 

 
Centre  

 
Selectarea unui centru în vederea programării se realizează din coloana Acțiuni, apăsând 

butonul Selectează centru. 
 
Utilizatorul alege centrul de vaccinare în funcție de numărul de locuri libere.  
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Centre vaccinare cu locuri libere 

 
 

Apăsarea butonului Pasul anterior, întoarce utilizatorul în interfața Centre. Astfel, 
acesta poate alege un centru de vaccinare cu locuri disponibile. 

 
În secțiunea Programare, utilizatorul regăsește informații despre: 

 Luna și anul în care se poate programa beneficiarul (de exemplu: Decembrie 2021) 
 Ziua (Luni, Marți etc.) 
 Data (1,2 etc.) 
 Numărul de locuri libere din fiecare zi 
 

 
Calendar programări 
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4.2.2 Programare doza a 1-a 
 
În vederea selectării unei programări, utilizatorul va alege data dorită cu condiția să 

existe cel puțin un loc disponibil în ziua indicată automat de aplicație, prin apăsarea pictogramei 

vizualizează .  
Utilizatorul selectează ora programării, apăsând pe butonul Selectează din dreapta 

interfeței.  

 
Selectează ora 

 
 

4.2.3 Programare doza a 2-a 
 

După selectarea orei în vederea programării, sistemul deschide pagina Programare 
doza a 2-a. 

 

 
Selectează ora - Programare doza a 2-a 
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Se va efectua un singur rapel în funcție de tipul vaccinului primit la prima doză.  
Data rapelului este calculată automat de sistem, în funcție de tipul de vaccin disponibil, 

astfel: 
- pentru vaccinul Astra Zeneca, sistemul va afișa automat ziua rapelului în a 56 zi de 

la data primei doze 
- pentru vaccinul Pfizer, sistemul va afișa automat ziua rapelului în a 21 zi de la data 

primei doze 
- pentru vaccinul Moderna, sistemul va afișa automat ziua rapelului în a 28 zi de la 

data primei doze 
 

Sistemul: 
 afișează, în format needitabil, numărul de locuri disponibile pentru fiecare oră, 

din ziua de rapel indicată automat de sistem 
Utilizatorul: 
 alege ora, în funcție de disponibilitatea locurilor, prin apăsarea butonului 

Selectează din dreptul intervalului orar dorit 
 

4.2.4 Confirmare 

Parcurgerea tuturor secțiunilor din cadrul programării (Centre, Programare doza 
inițială, Programare doza a 2-a, Confirmare), permit confirmarea programării. Astfel, 
utilizatorul vizualizează sumarul programării și își exprimă acordul cu privire la 
informațiile introduse. 

 
 Sumar programare 
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Finalizare 

 

Confirmarea programării se realizează prin apăsarea butonului Finalizează, iar sistemul 
afișează mesaj de finalizare cu succes: „Programarea a fost realizată cu succes. Confirmarea 
programării a fost transmisă automat pe adresa de e-mail a beneficiarului.” 

Sistemul trimite automat e-mail de confirmare a programării pe adresa de e-mail a 
beneficiarul vaccinului. E-mail-ul conține recipisa de confirmare a vaccinării și informații 
despre:  
 

 Anularea programării prin intermediul platformei  
 Reprogramarea (după anularea programării). 

 
 

 
Programare realizată cu succes 
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4.3 Acțiuni - Beneficiar Programat 
Utilizatorul va regăsi beneficiarul listat în secțiunea Programările mele cu status 

programare „programat” cu cele două tipuri de programare „programare inițială” și „rapel”. De 
asemenea, se pot accesa filtrele disponibile și vizualiza toate programările înregistrate. 

Acțiunile disponibile pentru înregistrarea listată - beneficiar programat - tip 
programare inițială sunt: 
 Editează programare 
 Adaugă în calendar 
 Descarcă recipisa 
 Anulează programarea 
 Trimite recipisa către beneficiar 

Pentru beneficiarul programat pentru tipul programării rapel, utilizatorul dispune de: 

 Editează rapel (buton activ doar după efectuarea dozei inițiale) 
 Adaugă în calendar 
 Descarcă recipisă 
 Trimite recipisă către beneficiar 

 

 
Listare beneficiar programat - tip programare inițială 

 
 

 
Listare beneficiar programat - tip programare rapel 
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Listare beneficiar programare inițială finalizată – rapel programat 

 

4.3.1 Editează programare 
 

Pentru a edita o programare inițială, utilizatorul: 

 selectează înregistrarea din Programările mele 
 apasă butonul Detalii (sistemul extinde secțiunea alocată programării beneficiarului) 
 apasă butonul Editează programare  

Sistemul: 

 deschide secțiunea Modificare programare 

Utilizatorul: 

 parcurge toate etapele - Centre, Programare doza inițială, Programare doza a 2-a, 
Confirmare și selectează informațiile aferente 

 apasă butonul Finalizează 

Sistemul: 

 afișează mesaj de confirmare - Programarea a fost modificată cu succes! 
 transmite automat e-mail cu recipisa noii programări 

 
Editează programarea 
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Programare 

 

 
Programarea a fost modificată cu succes 

 

  

E-mail primit de beneficiar în urma modificării programării 
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Pentru a edita un rapel, după ce programarea inițială a fost finalizată, utilizatorul: 

 selectează înregistrarea din Programările mele 
 apasă butonul Detalii corespunzător rapelului (sistemul extinde secțiunea alocată 

programării rapelului) 
 apasă butonul Editează rapel  

Sistemul: 

 deschide secțiunea Reprogramare rapel 

Utilizatorul: 

 parcurge etapele – Programare rapel și Confirmare selectând ziua și ora dorită pentru 
efectuarea rapelului 

 apasă butonul Finalizează 

Sistemul: 

 afișează mesaj de confirmare - Programarea a fost modificată cu succes! 
 transmite automat e-mail cu recipisa noii programări 

 

 
Editează rapel 
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Selectare ziua rapel 

 
 

 
Selectare ora rapel 

 
 

 
Sumar reprogramare rapel 
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Rapel modificat cu succes 

 

 
4.3.2 Adaugă în calendar 

 
Funcționalitatea este disponibilă pentru beneficiarul programat în vederea adăugării 

programării în calendar. 
Astfel: 

 Utilizatorul selectează Înregistrarea Programării și apasă butonul Detalii 

Sistemul pune la dispoziția utilizatorului acțiunile specifice fiecărui tip de programare 

 Utilizatorul  apasă butonul Adaugă în calendar 

Sistemul deschide fereastra Adaugă programarea în calendar cu opțiunile: 

 Google Calendar 
 Outlook Calendar 
 Yahoo Calendar 

 
 Utilizatorul adaugă programarea în calendar 

 
Adaugă în calendar 
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Alege tipul de calendar pentru salvarea programării 

 

4.3.3 Descarcă recipisa 
 

La apăsarea butonului Descarcă recipisa (din Acțiuni) de către utilizator, sistemul va 
descărca recipisa aferentă unui beneficiar. Recipisa conține informații cu privire la 
programarea inițială și rapel, data programării și centrul de vaccinare ales pentru 
beneficiar. 

Sistemul afișează mesaj de confirmare acțiuni Fișierul a fost descărcat cu succes!, iar 
utilizatorul deschide fișierul de format .pdf, pe care îl poate tipări. 

Beneficiarul poate prezenta recipisa în format electronic, pe telefonul mobil, tableta sau 
alte dispozitive. 
 

 
Descărcare recipisă 
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Recipisă descărcată 

 
 

 
Recipisă descărcată 

4.3.4 Anulează 
 

Anularea programării unui beneficiar se va realiza prin apăsarea butonului Anulează 
programarea. 

Sistemul afișează mesaj de avertizare cu privire la impactul pe care l-ar putea avea 
acțiunea       Ești sigur că vrei să anulezi programarea pentru Beneficiarul X de la Spitalul Y 
din intervalul Zi - Luna - An Ora: Minute - Zi - Luna - An Ora: Minute? 

Atenție! Se vor anula inclusiv toate programările pentru rapeluri! 
În final, utilizatorul decide pentru una din opțiuni: Confirmă sau Renunță.  
Utilizatorul poate anula programarea efectuată, prin apăsarea butonului Confirmă, iar 

sistemul va afișa mesajul ”Programarea a fost anulată cu succes!” și va trimite un e-mail de 
confirmare a anulării către utilizator.   
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Anulează programarea 

 

 

Confirmă anularea programării 

4.3.5 Trimite recipisă către beneficiar 
 

La apăsarea butonului Trimite recipisă către beneficiar, sistemul deschide fereastra 
Trimite recipisă. Utilizatorul completează adresa de e-mail la care dorește să trimită recipisa, 
și apasă butonul Confirmă care devine activ după completarea adresei de e-mail. Pentru 
anularea trimiterii recipisei către beneficiar, utilizatorul apasă butonul Renunță. 
 

 
Trimite recipisă către beneficiar 
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Trimite recipisă 

 

5. Programările mele 

Secțiunea poate fi accesată din Meniul afișat în partea stângă a ecranului 

În cadrul acestei secțiuni, utilizatorul vizualizează programările înregistrate. Filtrarea 
informațiilor se realizează cu ajutorul următoarelor filtre: 

 CNP 
 Nume Centru - utilizatorul alege din Nomenclatorul de Centre de vaccinare o 

valoare 
 Județ - utilizatorul alege o valoare din Nomenclatorul de Județe 
 Localitate - câmpul devine disponibil după completarea Județului. Astfel, cele 2 

câmpuri sunt corelate, iar utilizatorul va regăsi doar localitățile arondate județului selectat. 
 Nume de familie 
 Prenume 
 Statusul programării: 

 Închis 

 Finalizat 

 Ratat 

 Anulat 

 Programat 

 Verificat 

 Nevaccinat 
 Tipul programării: 

 Programare inițială 

 Rapel 
 Adăugat de 
 Programat de 
 Anulat de 
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După completarea filtrelor, utilizatorul apasă butonul Filtrează, iar sistemul afișează 
toate rezultatele care îndeplinesc cumulativ toate condițiile introduse. 

Butonul Resetează filtre este destinat golirii tuturor câmpurilor completate în secțiunea 
Filtre, astfel încât utilizatorul să reia procesul de filtrare a informațiilor. 

 

 
Filtre Programările mele 

 
 

Afișarea rezultatelor se realizează pe următoarele valori: 
 Nume 
 Prenume 
 CNP 
 Tip programare 
 Status programare 
 Centru de vaccinare 
 Locație centru de vaccinare 
 Data programării (informația de tipul: ZI-LUNA-AN, ORA:MINUTE) 
 Ultima actualizare (informația de tipul: ZI-LUNA-AN, ORA:MINUTE) 

 
Acțiuni disponibile în funcție de statusul programării: 

 
 Programat 

- Tip programare - programare inițială: editează programare, adaugă în calendar, 
descarcă recipisă, anulează, trimite recipisă către beneficiar 

- Tip programare - rapel: adaugă în calendar, descarcă recipisă, trimite recipisă 
către beneficiar 
 

 Ratat - descarcă recipisă, trimite recipisă către beneficiar 
 Anulat - utilizatorului nu îi este permisă nici o acțiune 
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 Închis - descarcă recipisă, trimite recipisă către beneficiar. 

 

Rezultate Programările mele 
 
 

Apăsarea butonului Detalii (din dreptul înregistrării) extinde secțiunea, iar utilizatorul 
vizualizează detaliile programării (adăugat de, programat de, acțiuni). 
 

Status și tip programare – Programat - programare inițială 
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Status și tip programare – Programat - rapel 
 
 

Status programare - Ratat 
 
 

Status programare - Anulat 


