
 

Programarea pentru vaccinarea anti-Covid 

Pas preliminar: aveți la îndemână CNP-ul (codul numeric personal) și telefonul mobil (având numărul 
declarat în evidența Universității)  

Pasul 1: accesați platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotrica COVID-19 
https://vaccinare-covid.gov.ro/  

 

Pasul 2: identificați butonul ”Mă programez” 

 

  



Pasul 3: Urmați instrucțiunile de pe ecran. Introduceți CNP-ul dvs. 

 

Pasul 4: Urmați instrucțiunile de pe ecran. Introduceți codul primit pe SMS pe numărul de telefon 
având ultimele cifre prezente pe ecran. Asocierea între numărul de telefon și CNP s-a făcut cu ajutorul 
echipei Universității Tehnice în baza datelor comunicate și confirmate de dvs. 

 

  



Pasul 5: Aceasta este pagina dedicată dvs. cu informațiile proprii legate de vaccinarea anti-COVID19. 
În colțul din dreapta sus veți observa numele dvs. Universitatea Tehnică din Cluj Napoca a completat 
deja și a confirmat încadrarea dvs. în categoria de personal eligibilă pentru vaccinare în etapa 2: 
”Personalul din unitățile de învățământ și creșe” 

 

Pasul 6: Accesați secțiunea ”Beneficiari” (meniul din partea stângă a paginii). Și pe urmă butonul 
”Programează”. 

 

 



Pasul 7: Pentru realizarea unei programări este necesară editarea profilului (adică completarea 
informaților încărcate deja de Universitate pentru dvs.). Aceste informații suplimentare se referă la 
județul și localitatea de rezidență. În funcție de acestea se vor filtra/alege ulterior locațiile pentru 
vaccinare din care veți putea opta pentru a vă programa. 

 

 

 

Observați completarea deja a informației legată de gradul de risc în care Universitatea v-a declarat, 
și anume: Personalul din unitățile de învățământ și creșe, în conformitatea cu obiectul de activitate 
al instituției. 

Salvați informația completată (prin apăsarea butonului ”Salvează”). 

 



Pasul 8: În acest moment vă apare lista locațiilor / centrelor de vaccinare de pe raza localității de 
rezidență, împreună cu numărul de locuri disponibile pentru vaccinare.  

 

Selectați centrul cu locuri disponibile la care doriți să vă programați. În cazul în care nu sunt locuri 
libere nu veți putea efectua programarea. Disponibilitatea de locuri nu intră sub controlul Universității 
Tehnice din Cluj Napoca. 

 

 

 

 

 



Pasul 9: Puteți vizualiza programările efectuate accesând secțiunea ”Programările mele” (meniul din 
partea stângă a paginii) 

 


