
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
    

           PROIECT 
   

              HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea proiectului ”O Șansă la Viață-FIV” referitor la acordarea 

unui sprijin financiar, în anul 2022, pentru 10 cupluri infertile din municipiul 
Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru 

efectuarea procedurii de fertilizare in vitro 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 

de 10.02.2022; 
    Având în vedere referatul de aprobare  nr.23225/2022, raportul nr.23253/2022 

întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.25583/2022 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune aprobarea proiectului ”O Șansă la Viață-FIV” privind acordarea unui 
sprijin financiar, în anul 2022, pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova, cu 
afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru efectuarea procedurii de 
fertilizare in vitro;  

      În conformitate cu prevederile art.10 lit.b, art.15 alin.1 şi art.66 alin.4 din Legea 
asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul art.129  alin. 2 lit. b și d, coroborat cu alin. 4 lit.a și alin.7 lit.c,  
art.139 alin.3 lit. a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul ”O Șansă la Viață-FIV” privind acordarea unui sprijin 
financiar, în anul 2022, în valoare de 13.800 lei/cuplu, pentru 10 cupluri infertile 
din municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale 
naturală, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova va 
supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, în termen de 30 
zile, Regulamentul privind implementarea proiectului prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 
   Lia-Olguța VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.232250/02.02.2022 
                                                           

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”O Șansă la Viață – FIV” 

referitor la acordarea unui sprijin financiar, în anul 2022, în valoare de 13.800 
lei/cuplu pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova, cu afecțiuni 

incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru efectuarea procedurii de 
fertilizare in vitro  

 
  

          Având în vedere adresa nr. 702/2022, a Serviciul Public Management Spitale, 

Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, prin care se solicită aprobarea 

Proiectului ”O Șansă la Viață – FIV” pentru acordarea unui sprijin financiar, în anul 

2022, în valoare de 13.800 lei/cuplu, sub formă de vouchere,  pentru 10 cupluri 

infertile din municipiul Craiova, cu indicație medicală privind efectuarea procedurii 

de fertilizare in vitro. 

            În temeiul  prevederilor  art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.d), coroborate cu alin.(7), 

lit. b),c), art. 136 și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, precum și a art.10, lit. b), art.15. alin.(1) și 

art.66, alin.(4) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, propunem promovarea pe ordinea de zi a sedinței 

extraordinare din data de 10.02.2022, a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Proiectului ”O Șansă la Viață – FIV” referitor la acordarea unui sprijin financiar, în 

anul 2022, în valoare de 13.800 lei/cuplu pentru 10 cupluri infertile din municipiul 

Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru 

efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. 

Primar , 
Lia- Olguța Vasilescu 

 

Întocmit,  
Pt. Director executiv, 

Vasilica-Daniela Militaru 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
Serviciul Buget 
Nr.23253/03.02.2022 
 

 
 

  
 

 

RAPORT 

pentru aprobarea proiectului ”O Șansă la Viață-FIV ” privind acordarea unui 
sprijin financiar, în anul 2022, în valoare de 13.800 lei/ cuplu, pentru 10 cupluri 
infertile din municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe 

cale naturală , pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro  
 
 
 

Prin  adresa nr. 702/2022, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului 

Craiova cu nr. 7/2022,  Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și 

Creșe din Municipiul Craiova solicită aprobarea proiectului "O Șansă la Viață - 

FIV" al cărui obiectiv îl reprezintă creșterea natalității în rândul populației de pe 

raza municipiului Craiova, prin acordarea unui sprijin financiar, în anul 2022,  

pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova, în vederea efectuării procedurii 

de fertilizare in vitro.  

Infertilitatea este definită și recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății 

(OMS) drept o afecțiune medicală caracterizată prin lipsa obținerii unei sarcini după 

un interval de 12 luni și care, fără investigații sau tratament, împiedică persoanele 

să devină părinți. 

Potrivit datelor furnizate de Centrului Național de Statistică și Informatică în 

Sănătate Publică- Buletinul Informativ nr. 5/2021, la nivelul județului Dolj s-au 

născut în primul semestru al anului 2021 un număr de  2.277 copii, cu cca. 14,5% 

mai puțini față de  primul semestru al  anului 2020 ( 2.662 copii).  

   De aceea, in cazul infertilității, procedura de fertilizare in vitro poate fi o 
soluție. 
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 Motivul principal al creșterii ratei infertilității este cauzat de faptul că foarte 

multe femei pun cariera pe primul plan. Unul dintre efectele nefavorabile 

îl reprezintă creșterea vârstei medii a mamei la prima naștere, acest lucru atrăgând 

de la sine o serie de probleme, cum ar fi rata de fertilitate mult mai scăzută. 

         Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 88/2021 a fost 

aprobat proiectul "O Șansă la Viață - FIV" pentru acordarea unui sprijin financiar, 

pentru anul 2021, în valoare de 13.800 lei/cuplu pentru 10 cupluri infertile;       

            Prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 238/2021, s-a 

aprobat Regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile 

din municipiul Craiova pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro - ”O Șansă 

la Viață-FIV ”;  

În anul 2021, până la termenul limită – 20.08.2021, au fost depuse un nr. de 11  

dosare, din care 10 au fost contractate și implementate. 

Având în vedere cele prezentate  mai sus, echipa de implementare constituită la 

nivelul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din 

Municipiul Craiova împreună cu medicii specialiști din cadrul Spitalului Clinic 

Municipal Filantropia Craiova, consideră că proiectul a fost derulat cu succes în anul 

2021, astfel că este oportună continuarea acestuia și în anul 2022. 

Beneficiarii proiectului "O șansă la viață - FIV" vor fi cuplurile cărora li s-a 

diagnosticat o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un 

medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității 

cuplului și in reproducere umană asistată medical. Proiectul se va derula în 

farmaciile și în unitățile sanitare specializate în fertilizare in vitro care îndeplinesc 

criteriile de eligibilitate ce vor fi stabilite ulterior prin regulament . 

Proiectul "O șansă la viață - FIV" se  va desfășura pe parcursul anului 

2022, fiind finanțat din bugetul Municipiului Craiova, prin Serviciul Public 

Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova. 

De asemenea,  după aprobarea Proiectului "O șansă la viață - FIV"  de către 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, Serviciul Public Management Spitale, 
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Cabinete Medicale și Creșe Craiova va elabora, în termen de 30 zile,  Regulamentul 

privind implementarea proiectului. 

Sprijinul financiar propus a se acorda pentru un cuplu admis in proiect este  

în sumă de 13.800 lei fundamentat după cum urmează: 

- costul tratamentului medicamentos, fiind personalizat pe fiecare pacientă în 

parte, este estimat luându-se considerare o medie a valorii medicației și a dozajelor 

administrate, rezultând suma de 4.600 lei/cuplu; 

-  costul procedurii medicale de fertilizare in vitro este estimat  la 9.200 

lei/cuplu având la bază următoarele elemente: 

- Monitorizarea tratamentului de stimulare ovariana – aprox. 1464 lei; 

- Prelevarea ovocitelor prin punctie foliculara, efectuata sub anestezie locala sau 

sedare si inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontana – aprox. 3911 lei; 

- Prelevare/procesare sperma aprox. 961 lei; 

- ICSI – aprox. 443 lei; 

- Cultivarea embrionilor 72 ore - aprox. 315 lei, 

- Cultivarea embrionilor mai mult de 72 ore pana la stadiul de blastocit - aprox. 

244 lei; 

- Transferul embrionar - aprox. 1508 lei;  

- Monitorizarea evolutiei cazului – aprox. 1635 lei 

 Suma de 13.800 lei/cuplu reprezinta limita maximă ce va fi aprobată la 

decontare, cuplul solicitant va primi doar contravaloarea tratamentului 

medicamentos si al procedurilor medicale de fertilizare in vitro. 

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 129 

alin.(1), alin.(2), lit.d), coroborate cu alin.(7), lit. b),c) și art. 196 (alin.1), lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

precum și a art.10, lit. b) art.15. alin.(1) și art.66, alin (4) din Legea asistenței 

sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 

        - proiectul ”O Șansă la Viață-FIV ” privind acordarea unui sprijin financiar, în 

anul 2022, în valoare de 13.800 lei/ cuplu, pentru 10 cupluri infertile din Municipiul 
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Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru 

efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, conform ANEXEI; 

- după aprobarea proiectului ”O șansă la viață - FIV”, Serviciul Public 

Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, va 

elabora, în termen de 30 zile, ”Regulamentul privind implementarea proiectului”. 

 

 

 

Pt.Director executiv, Director executiv adj., 
Daniela Militaru 

Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 

Data: 

Semnătura: 

Lucia Ștefan 
Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea și legalitatea în solidar cu 

întocmitorul înscrisului 

Data: 

Semnătura: 
 

 
 
 
 

Întocmit, 
Inspector Daniela Purcărescu 

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea  

și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

 
Data: 

Semnătura: 

 
 
 
 

 
 
 

VIZAT CFP, 
 
 
 
 
 



  
           Anexa                                      

TITLUL PROIECTULUI: "O Șansă la Viață-FIV " 

BENEFICIAR 
Municipiul Craiova prin Serviciul Public Management Spitale,Cabinete Medicale si 

Crese din municipiul Craiova 
 

 

OBIECTIVUL GENERAL 

  Creșterea natalității în rândul populației de  pe raza Municipiului Craiova, prin acordarea unui 

sprijin financiar sub formă de vouchere pentru 10 cupluri, în anul 2022, pentru efectuarea 

procedurilor de fertilizare in vitro. 

JUSTIFICARE 

Datele Eurostat arată că România se află printre primele 5 state care înregistrează un declin 

demografic important. Unul din 6 cupluri care încearcă sa aibă un copil are dificultăți in a obține 

sarcina, întrucât fertilitatea scade simultan cu înaintarea in vârstă. S-a constatat că 25% dintre femei 

au dificultăți in a obține o sarcină intre 35 si 39 ani, iar 34% dintre femei au dificultăți în a obține o 

sarcină in jurul vârstei de 40 ani. 

     De aceea, in cazul infertilității, procedura de fertilizare in vitro poate fi o soluție pentru: 

endometrioza grava, număr mic de spermatozoizi (oligospermie), rezerva ovariană redusă, probleme 

cu uterul sau cu trompele uterine (insuficienta ovariană prematură, fibroame uterine, lipsa trompelor 

uterine), probleme cu ovulația, probleme cu anticorpii care dăunează spermei sau ovulelor, 

inabilitatea spermei de a penetra sau de a supraviețui în mucusul cervical, 

inversarea vasectomiei/ligaturarea trompelor, vârsta maternă avansata (peste 38 ani), probleme 

inexplicabile de infertilitate, păstrarea fertilității după cancer sau alte afecțiuni. 

 

GRUP  TINTA 

Beneficiarii proiectului vor fi cuplurile infertile cărora li s-a diagnosticat o afecțiune 

incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică- ginecologie 

cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical. 

 



ACTIVITATILE   PROIECTULUI 
 

 Constituirea echipei de proiect 

In cadrul acestei activități se va desemna o echipa de implementare a proiectului ce va fi 

constituita in baza unei Decizii a Directorului General al Serviciului Public Management Spitale, 

Cabinete Medicale și Creșe din municipiul  Craiova. 

           În termen de 30 zile de la aprobarea Proiectului ” O Șansă la Viata - FIV ” de către 

Consiliul Local al  Municipiului Craiova, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete 

Medicale și Creșe din municipiul Craiova va elabora Regulamentul privind implementarea 

proiectului. 

 
 Înregistrarea  beneficiarilor 

    Cuplurile interesate pot depune dosarul de candidatura la sediul Serviciului Public 

Management Spitale, Cabinete Medicale si Crese, cu adresa in str.Unirii nr.45, Craiova pentru 

"O Șansă la Viață-FIV". 

 
 Selecția dosarelor si programarea 

 
      Echipa de implementare a proiectului va verifica conținutul dosarelor si eligibilitatea 

beneficiarilor, având la baza regulamentul de implementare a proiectului. Echipa de 

implementare va aproba dosarele care întrunesc condițiile de eligibilitate si se va întocmi Decizia 

de Aprobare/Respingere a acestora. 

 Procedura de furnizarea a serviciilor medicale si de realizare a interventiilor va fi 

detaliată în Regulamentul de implementare a proiectului"O Șansă la Viață-FIV " 
 
 Informare si publicitate 

           Primaria Municipiul Craiova si Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale 

si Crese din municipiul Craiova vor publica pe website-urile proprii comunicate  privind 

demararea proiectului, stadiul de implementare, precum si diseminarea rezultatelor finale. 

 Decontarea cheltuielilor 

           Fiecare serviciu va fi decontat in baza raportului întocmit de către  echipa de implementare 

a proiectului care va verifica documentele si se vor aplica viza CFP si sintagma „Bun de plata,, pe 

fiecare document.  

 

BUGET 

Valoarea totală buget: 138.000 lei. 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 25583/ 03.02.2022 

                      RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

    -  Referatul de aprobare  nr23225/02.02.2022,    

    - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 23253/03.02.2022 pentru 
aprobarea proiectului “O sansa la viata- FIV “privind acordarea unui sprijin financiar, in anul 
2022, in valoare de 13.800 lei/cuplu, pentru 10 cupluri infertile din Municipiul Craiova, cu 
afectiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturala, pentru efectuarea procedurii de fertilizare 
in vitro, adresa nr. 702/2022 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Craiova cu nr. 7/2022 a 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, Legii 
292/2011- Legea asistentei sociale , cu modificarile si completarile ulterioare, 

-Potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d coroborat cu alin. (7) lit. b,c, 196 alin (1), lit.a,  din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,  

 

                                       AVIZAM FAVORABIL 

                                           

Raportul nr. 23253/03.02.2022 pentru aprobarea proiectului “O sansa la viata- FIV “privind 

acordarea unui sprijin financiar, in anul 2022, in valoare de 13.800 lei/cuplu, pentru 10 cupluri 

infertile din Municipiul Craiova, cu afectiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturala, 

pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. 

 

 

           Director Executiv,                                           Intocmit, 

          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                                                                   
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              

                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura 
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