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Procedura de raportare a vaccinarilor efectuate in cadrul cabinetelor medicilor de familie, in baza 

Registrului Electronic National de Vaccinari (RENV) 

I. Informatii generale 

In baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1234 din august 2011, maternitatile si medicii de familie au  

obligativitatea de a introduce in RENV datele referitoare la vaccinare pentru copiii nascuti incepand cu  

data de 01.09.2011 (maternitati), respectiv 01.09.2007 (medici de familie). 

Prima inregistrare a nou-nascutilor in RENV se face de catre maternitati, la externarea nou nascutului. 

Pentru fiecare copil inregistrat in sistem, aplicatia va genera un Cod UNIC de Identificare a copilului 

(CUI). La iesirea din maternitate parintii trebuie sa primeasca fisa copilului pe care se va regasi si codul 

unic de identificare a copilului in sistem sau/si carnetul de vaccinari pe care se inregistreaza CUI al 

copilului. 

La prima vizita facuta medicului de familie care se va ocupa de vaccinarea copilului dupa iesirea din  

maternitate, parintii trebuie sa prezinte acestuia fisa copilului si carnetul de vaccinari.  

Pe baza Codului UNIC de Identificare (CUI) generat de sistem, medicul de familie va regasi copilul in 

RENV si va completa pe fisa acestuia CNP-ul copilului. 

Dupa completarea fisei cu CNP-ul, medicul de familie va adauga vaccinurile administrate copilului. 

Fiecare medic vaccinator detine un Nume de utilizator si o parola pe care le foloseste pentru a lucra in  

RENV. 

Pentru a ajunge in RENV, trebuie accesata adresa www.insp.gov.ro. Din pagina INSP, se va da click pe 

link-ul Registrul Electronic National de Vaccinari (RENV) aflat la rubrica Registru vaccinari, din partea 

dreapta a ecranului. 

Veti fi directionati in pagina de conectare la aplicatia RENV unde veti tasta Nume de utilizator si parola,  

precum si caracterele (literele) din imagine: numele de utilizator va fi introdus in campul care afiseaza 

un „omuleţ”, parola in campul care afiseaza un „lacaţel”, iar caracterele din imagine in campul destinat 

lor; in cazul in care nu distingeti caracterele, dati click pe imaginea lor pentru ca aplicatia sa incarce alte 

litere pe care le puteti citi mai usor: 
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Daca sunteti la prima logare, dupa tastarea Numelui de utilizator, a parolei si a caracterelor din imagine, 

se va da click pe Login (sau se va apasa direct tasta Enter). Veti intra astfel in fereastra aplicatiei numita 

Contul meu: 
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La prima conectare, fiecare utilizator va fi rugat sa isi schimbe parola initiala cu una noua. 

In campul editabil Parola se va scrie noua parola, se repeta noua parola in campul Repeta parola. Apoi se 

vor verifica/completa toate informatiile din pagina. La final se apasa butonul Salveaza (din partea stanga a 

paginii). 

Va rugam pentru siguranta sa notati parola!! Numele de utilizator nu se modifica!  

Parola trebuie sa fie de minim 5 caractere  si nu trebuie sa contina alte caractere in afara de litere/ litere 

si cifre! 

Dupa apasarea butonului Salveaza in aceeasi pagina in partea de sus va aparea mesajul “Modificarile au 

fost salvate cu Succes.” pe fond verde. Numai dupa aparitia acestui mesaj parola stabilita de 

dumneavoastra va fi salvata in sistem! 

Se va parasi aplicatia apasand butonul rosu Logout aflat in coltul din dreapta sus a paginii. 

Apoi se va accesa din nou aplicatia cu noua parola. Schimbarea parolei se face o singura data, la prima 

logare ! 

Dupa schimbarea parolei initiale veti intra in RENV  numai cu noua parola. Accesul se va face  direct in 

pagina de start a registrului (Cod unic = codul unic de identificare (CUI) a copilului generat de maternitate). 
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Transfer date din soft-ul de cabinet in RENV (serviciul web) 

Acest serviciu este disponibil pentru a putea transfera date din softul pe care il folositi la cabinet (pentru 
inregistrarea informatiilor despre consultatii/ pacienti) direct in RENV. 
Pentru a il putea accesa adresati-va firmei IT care v-a furnizat soft-ul medical (aceasta  va trebui  sa faca 
un mic update al programului). 
Documentatia pentru serviciul web se regaseste la adresa: 

http://www.renv.ro/renv/webservice/webservice.php , prezenta in pagina de acces a aplicatiei RENV. 

  
II. Etapele generarii raportului din RENV 

Pentru a putea folosi datele introduse de dumneavoastra in RENV in scopul demonstrarii serviciilor de 

vaccinare pe care le-ati prestat intr-o anumita perioada (luna a anului), va rugam sa urmati pasii descrisi 

mai jos: 

- Accesaţi RENV urmând  paşii din sectiunea “I. Informatii generale” 

- Meniu bara stanga sus – Copii si vaccinuri – se regasesc doua optiuni – Vizualizare copii  si 

Vizualizare vaccinuri – click pe Vizualizare vaccinuri 

http://www.renv.ro/renv/webservice/webservice.php
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- Va aparea o lista cu mai multe randuri, fiecare rand reprezentand un vaccin administrat unui 

copil (acelasi copil apare listat de un numar de ori corespunzator cu numarul vaccinarilor 

efectuate). 

Folosind zona “Filtreaza rezultatele” din partea stanga a ecranului  veti putea genera raportul dorit. 
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Veti proceda astfel: 
In campul “Tip vaccinare” – selectati Vaccin conform PNI 
 

 

- In campul “Vaccinare efectuata” –  selectati “Da” 
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ATENTIE, la selectarea acestei optiuni, criteriile pe baza carora puteti face filtrarea rezultatelor se vor 

modifica, aparand noi optiuni de filtrare!! 

- In campul “Vaccinat incepand cu data de”: alegeti din calendar  ziua, luna, anul  
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- In campul “Vaccinat pana in data de”: alegeti din calendar  ziua, luna, anul 

 

 

Pentru a selecta doar vaccinurile efectuate de catre dumneavoastra, excluzandu-le pe cele din 

maternitate sau inregistrate de un alt medic de la care ati preluat copilul, completati in campul Cod 

parafa cu codul propriu de parafa.  

Atentie! Acesta trebuie sa fie cel real, scris corect, asa cum apare el completat in rubrica Contul meu. 
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Apasati butonul Filtreaza si va vor aparea doar copiii carora le-au fost administrate vaccinuri in  

intervalul selectat de dumneavoastra. 

Daca doriti ca pe pagina sa fie afisate mai mult de 15 rezultate, puteti alege dumneavoastra cate 

inregistrari sa fie afisate (ex: 50) in rubrica Paginatie, apoi dati click pe butonul Salveaza. 

In partea dreapta a ecranului, langa butonul de Logout, exista butonul Printeaza.  
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Dati click pe acest buton si vi se va deschide pagina de Vizualizare printare (print preview), fiind 

presetata optiunea de Landscape (astfel incat informatiile  esentiale sa incapa pe pagina). 

Dati click pe butonul Print si raportul pentru intervalul selectat va fi printat. 



11 

 

 

 

 



12 

 

- Fiecare pagina a acestui raport va trebui semnata si stampilata.  

- Raportul se va prezenta lunar (verificati data exacta) Directiei de Sanatate Publica la care sunteti 

arondat, pentru plata serviciilor de vaccinare (OMS nr. 422/2013 privind aprobarea Normelor 

tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014).  

 

Mult succes! 

 


