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Platforma pentru programarea online la vaccinare este disponibilă 
 
 

Platforma informatică care permite programarea persoanelor pentru vaccinarea împotriva 
COVID-19 - https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ - este operațională. În conformitate cu 
Strategia de vaccinare împotriva COVID-19, se pot planifica la vaccinare persoanele din etapa 1, 
respectiv lucrătoii din domeniile sănătate și social. 

Pașii de înscriere sunt ușor de parcurs. Din platforma națională de informare cu privire la 
vaccinare împotriva COVID-19, https://vaccinare-covid.gov.ro/, se accesează meniul 
PROGRAMEAZĂ-TE sau se accesează direct link-ul https://programare.vaccinare-
covid.gov.ro/. 
Manualul de utilizare pentru de programe este disponibil pe link-ul https://programare.vaccinare-
covid.gov.ro/. 

În etapa 1 de vaccinare programarea se va realiza prin grija angajatorului, la centrul de 
vaccinare la care este arondat conform planificării DSP județene, respectându-se prioritizarea 
personalului conform Procedurii de lucru privind prioritizarea personalului din domeniul 
sănătății și social pentru vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 în etapa 1 de vaccinare – cod: 
CNCAV-PAM-01 Ed. 1 din 22.12.2020. 

Responsabilul pentru planificare este managerul/conducătorul instituției, în mod direct 
sau prin delegați. După crearea contului ca persoană juridică, urmează pașii din manualul 
menționat mai sus pentru programare. 

Această modalitate de programare se aplică pentru toate unitățile sanitare publice și 
private (spitale, ambulatorii, policlinici, cabinete medicale individuale de specialitate, cabinete 
de medicină de familie, cabinete stomatologice, farmacii și altele, după caz) inclusiv pentru 
personalul angajat de cadrul centrelor sociale. 

În județul Harghita vaccinarea anti-COVID-19 etapa 1 va începe în data de 
04.01.2021 la centrele de vaccinare organizate la nivelul spitalelor. 

Arondarea localităților pe centre de vaccinare este comunicat în documentul atașat. 
Vă rugăm să vă înscrieți la centrul de vaccinare unde este arondată localitatea dvs. 
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