
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
    

           PROIECT 
   

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

sprijin financiar, în anul 2021, 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 ordinară din data de 

25.03.2021; 
   Având în vedere referatul de aprobare  nr.40376/2021, raportul nr.44660/2021 

întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.45474/2021 
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 2021, pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova, cu 
afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru efectuarea procedurii de 
fertilizare in vitro;  

  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, modificată şi completată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă proiectul ”O Șansă la Viață-FIV” privind acordarea unui sprijin 

financiar, în anul 2021, 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.40376/03.03.2021 
                                                             

     
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”O Șansă la Viață – FIV” 
referitor la acordarea unui sprijin financiar, în anul 2021, în valoare de 13.800 

lei/cuplu pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova, cu afecțiuni 
incompatibile cu reproducerea pe cale naturală 

  
          Având în vedere adresa nr. 1836/2021, 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 

2021, 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 ordinare 

din data de 25.03.2021, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”O 

Șansă la Viață – FIV” referitor la acordarea unui sprijin financiar, în anul 2021, în 

valoare de 13.800 lei/cuplu pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova, cu 

afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală. 

 

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.44660/10.03.2021 
 

 
 

  
 

 

RAPORT 

pentru aprobarea proiectului ”O Șansă la Viață-FIV ” privind acordarea unui 
sprijin financiar, în anul 2021, 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. 1836/2021, înregistrată la Consiliul Local al municipiului 

Craiova cu nr. 41/2021,  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 2021,  

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 Institutul Național de Statistică, la solicitarea 

HotNews.ro, la nivelul județului Dolj s-au născut anul trecut 5.277 copii, cu cca. 

15% mai puțini față de anul 2019 ( 6.148 copii).  

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

 Motivul principal al creșterii ratei infertilității este cauzat de faptul că foarte 

multe femei pun cariera pe primul plan. Unul dintre efectele nefavorabile 
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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. 32/2020 a fost 

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

pentru anul 2020, în valoare de 13.800 lei/cuplu pentru 10 cupluri infertile;       

            Prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 219/2020, 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 2020, până la termenul limită – 06.11.2020, au fost depuse un nr. de 15  

dosare, din care 10 au fost contractate și implementate,  iar restul de 5 se află pe lista 

de așteptare.  

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 

2020, astfel că este oportună continuarea acestuia și în anul 2021. 

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 

2021, 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, 

Cabinete Medicale și Creșe Craiova va elabora, în termen de 30 zile,  Regulamentul 

privind implementarea proiectului. 
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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 2021, 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; 
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- 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, 
 
 
 
 
 
 
P.D.S/2 EX 



  
           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 perioada 2021, 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 site-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. 45474/ 10.03.2021 

                      RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

    -  Referatul de aprobare  nr. 40376/03.03.2021,    

    - Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 44660/2021  pentru aprobarea 
proiectului “ O sansa la viata- FIV “ privind acordarea unui sprijin financiar, in anul 2021, in 
valoare de 13.800 lei/cuplu, pentru 10 cupluri infertile din Municipiul Craiova, cu afectiuni 
incompatibile cu reproducerea pe cale naturala, adresa nr. 1836/2021 înregistrată la Consiliul 
Local al municipiului Craiova cu nr. 41/2021 a Serviciului Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, 

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

-Potrivit Legii 292/2011- Legea asistentei sociale , cu modificarile si completarile ulterioare, 

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

 

                                       AVIZAM FAVORABIL 

                                           

Raportul nr. 44660/2021  pentru aprobarea proiectului “ O sansa la viata- FIV “ privind 

acordarea unui sprijin financiar, in anul 2021, in valoare de 13.800 lei/cuplu, pentru 10 cupluri 

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

 

 

           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 

 







CONS LAUL LOCAL 
MUNIC PIULU1 CRAIOVA 

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE Si 

CREŞE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 

r, Unirii, Nr. 45 . Craiova, cod posIal 200409 

Fax : 02511533063, 

Cod tiscal : 23434670 

(); 
Serviciul Public Management Spitale, 

Cabinete Medicale ş i Cre şe 
din Municipiul Craiova ‘. 

IEŞIRE NR. 
zin  ',:.) 	luna 	 

CĂTRE 

,C'Oţ ŞILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Vâ inaintăm alătnrat nota de fundamentare pfivind aprobarea Proiectului "O Şansă  la Viaţă  - FIV" 

pentni acordarea anul 2021 unui sprijin financiar in valoare de 13.800 lei/cuplu sub form ă  de 

' vouchere pentru 10 cupluri din municipiul Craiova cu indica ţie medicală  privind efectuarea procedurii 

" de fertilizare in vitro 

Director General, 	 Director adjunct, 

Anca GO±4giariţai It 	 Desdemona Popescu 
„ 

anu 



CGN$ILNUL LOCAL AI. MIJNICIPIULUI CRAIOVA
$FRVIEIUL PUBLIC MANAGEMENT SFITALE, CASINFTA MFDICALE SI

cRr$E ntN MUNtCtPrt",L CRATOVA
$tr. Unirii, Nr.45, Craiova, cod postal 2O04Og
Te!, Fax : 02511533063,
Cod fiscal : 23434670

NOTA DE F'I-INDAMENTARE

privind aprobarea Proiectului "O gansi la via!1-FIV " pentru acordarea unui sprijin financiar sub

formi de vouchere ln valoare de 13.800lei/cuplu pentru 10 cupluri din Municipiul Craiova cu indicalie

medicalE in vederea efectudrii procedurii de fertilizare in vifro.

Justihcare

nnfertilitatea este definiti gi requnoscutd de Organizalia Mondiald a Sen5tafii (OMS) drept o

afecliune medicali canctefizatA prin lipsa oblinerii unei sarcini dupS un interval de 12luni gi care, fbrS

investigplii sau tratanent, impiedicd persoanele sd devind p6rinli. OMS estimeazd cd peste 25 de

milioane de cetbleni ai Uniunii Europene se confrunt5 cu o formd de infertilitate.

Parlamentul European "constat6 cd infertilitatea este o boal5 recunoscutd de Organizalia

Mondiald a Sdnetetii, care poate avea efecte grave, cum ar fi depresia; subliniazd faptul cd rata

infertilit*di este ?n cre$tere, atingdnd ?n prezent aproximativ 1,5Yo din cupluri;invitd, prin utrnare, statele

membrq sd garanteze cuplurilor dreptul de acces universal la tratament impotriva infertilitdlii" (Rezolutia

Parlaynentului Eurapean privind viitorul demografic al Europei P6_TA(2008)0066, 2l februarie 2008).

Una dintre cele mai mari bariere in urmarea tratamentului pentru infertilitate o constituie

resurselp financiare. in sondajele adresate persoanelor fEri copii, lipsa resurselor financiare reprezintd

unul din motivele principale pentru care pacien{ii au oprit demersurile medicale. Costul mediu al unui

ciclu FIV in Europa esie de 4-5-000 de euro. in Marea Britanie, costul poate ajunge p6nd la 8.000 de lire

sterline sau chiar mai mult, pentru o singur6 procedurS.

ExistE o finanlare de la stat in majoritatea ldrilor din Uniunea Europeand. Belgia, Franla,

Danem4rca, Olanda, Grecia ;i Slovenia sunt cunoscute ca avdnd cele mai generoase politici de

rambursare din Europa, cu o acoperire aproape completi pentru p6n5 la gase cicluri FIV. Germania

ramburseaz| sAyo din costurile FIV/ICSI pentru pdn6 la trei cicluri. in Ungaria sunt rambursate pAnE la

cinci proceduri FIV, iar in Bulgaria - trei.

Fotrivit datelor lnstitutului Nalional de Statistic6, ?n Rom6niarata infertilitSlii creqte alarmant. Se

estimeazd cd in acest ritm, in anul 2050, Romdnia va ajunge la o populalie de doar 14 milioane

de locuitori, fali de aproximativ 19 milioane, c6t sunt in prezent.



l\ilotiv.rl principal este cauzat de faptul cd foarte multe femei pun cariera pe primul plan. Unul

dintre et-pctele nefavorabiie il reprezint5 cregterea vdrstei medii a mamei la prima na.stere, acest lucru

atrdgAnd de la sine o serie de probleme, cum ar fi rata de fertilitate mult mai sc6zutd.

Datele Eurostat arctd cd Rom6nia se afl6 printre primele 5 state care inregisteazd un declin

dernografic important. Unul din 6 cupluri care incearcS sa aibS un copil are dificultei in a obline sarcina,

?ntrucdt fertilitatea scade simultan cu inaintarea in v6rstl. S-a constatat c625o/o dintre femei au dificultEli

in a oblilne o sarcind intre 35 si 39 ani, iar34Yo dintre femei au dificuitdli in a obline o sarcind in jurul

vArstei de 40 ani.

Fotrivit datelor transmise de Institutul Nalional de Statistici la solicitarea HotNews'ro. anul

trecut in R.omlnia s*au nbscut cei mai pulini copii din ultimii i00 de ani.

Din graficul privind naqteriie in anii 2019 si 2A20 pe fiecare judel din Romdnia rezultd, cd,la

nivelul judelului Dolj s-au ndscut anul trecut 5277 copli, cu circa t|o/amai putini fale de anul20l9 -
5i48 copii (sursa HotNews.ro).

Mai departe, dacd ne uit[rn la numirul naqterilor in totalul populaliei de vdrstd fertild pe fiecare

jude!, in privinla ponderii celor care au decis sd devind mame in 2020 (numdr rnlmici ?n total populalie

fenrininp fertild), judelul Dolj se afl5 pe locul27 cu o pondere de 3,89Yo- Pe primul loc ?n acest top se

afid jucieful Silaj cu o pondere de 5,66 Yo, iar judeful su sea mai mic6 pondere a mdmicilor a fost ?n

2020 Caraq-Severin, unde pulin peste 3%o din populalia feminind feftil5 a adus pe lume un nou-niscut.

Existd de asemenea un decaiaj al nivelului natalitilii ?ntre urban qi rural, natalitatea fiind mai

scszut6 ?n mediul urban in compara{ie cu mediul rural.

$n cazul infertilitalii, procedura de fertilizare in vitro poate fi o solulie pentru: endometrioza

grava, qum6r mic de spefinatozoizi {oligospermie), rezerva ovariand redus6, probleme cu uterul sau cu

trompetre uterine (insuficienfd ovariand prematurd, fibroame uterine, lipsa trompelor uterine), probieme

cu ovulpfia, probleme cu anticorpii care d6uneaz5 spermei sau ovulelor, inabilitatea spermei de a penetra

sau de a supravie{ui in rnucusul cervical, inversarea vasectomieilligafurarea trompelor, vArsta maternd

avansatft (peste 38 ani), probleme inexplicabile de infertilitate, pdstrarea fertilitdlii dupd cancer sau alte

afecliuni.

in legislalia rom6neascs, Legea drepturilor pacientului (46120A3) prevede in Capitolul 5

drepturile pacientului in domeniul reproducerii, printre care se regisesc: dreptul femeii la viald, dreptul

la infoqmalii, educalie gi servicii de sdnltate necesare dezvoltdrii unei vieli sexuale normale 9i sdnitdfii

reprodrlcerii, dreptul de a nu fi discrirninat, dreptul femeii de a decide dacd si aibd sau nu copii, dreptul

de a alEge cele mai sigure metode privind sdnitatea reproducerii.

Frin Hotirdrea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 321V.A2.2020 a fost aprobat

Proiectirl " O $ans5 la Via![ - FIV". av6nd ca obiectiv acordarea in anul 202A a unui sprijin financiar

sub forrnd de vouchere ?n valoare de 13.800 lei/cuplu infertil din municipiul Craiova cu indicalie

medicald pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.



Prin Hotdr6rea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.219130.07.2A2A a fost aprobat

Regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar sub formi de vouchere pentru efecfuarea

procedurif de fertilizare in vitro.

Cuplurile interesate s-au prezentat la una din unitdlile sanitare publice sau private acreditate de

c6tre Ageplia NalionalS de Transplant pentru fertilizare in vitro pentru a primi indicalia de FIV. Dupd

eliberarea indicaliei de FIV de la unitatea sanitard partenerd, cuplurile solicitante au depus dosarele pdni

!a termenul limitd de 06.11.2A2A la sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale 9i

Creqe Craiova.

P6nd la termenul menlionat au fost depuse 15 dosare, din care 10 au fost contractate si

implemenJate, restul de 5 afldndu-se pe iista de aqteptare.

Ca urmare a implementSrii proiectului "O gansd la via![ - FIV", in cazul a 7 paciente au rezultat

embrioni viabili, din care la 3 paciente este prezentd sarcina in evolulie.

Consideram ca proiectul a fost derulat cu succes pe parcursul anului 202A de cdtre echipa de

implemerntare constituita la nivelul Serviciului Management Spitale, Cabinete Medicale 9i Creqe

Craiova, impreund cu medicii specialigti clin cadrul Spitalului Clinic Municipal Fiiantropia Craiova -

partener al instituliei noastre in baza Protocolului de colaborare incheiat in data de 03-02.2424.

ebiectivul propunerii de proiect "O qans[ la via!6 - FIV' il reprezinti creqterea natalitA$i in

rdndul populaliei de pe raza Mu:nicipiului Craiova, prin acordarea si in anul 202i a unui sprijin financiar

sub fonTr6 de vouchere pentru 10 cupluri infertile din Municipiul Craiova ?n vederea efectudrii

procedurii de fertilizare in vitro.

Cuplurile infertile sunt definite drept cuplurile cirora li s-a diagnosticat o afecliune incompatibila

cu reproducerea pe cale naturald, de cdtre un medic specialist ?n obstetricd-ginecologie cu competenla ?n

tratamentul infertilitafli cuplului ;i in reproducere umand asistatd medical-

Froiectul se va dernla irL fannaciile ;i ?n unit[1ile sanitare specializate in fertiiizare in vitro care,

conform regulamentului, indeplinesc criteriile de eligibiiitate.

Criteriile de eiigibilitate pentru pacienli in vederea includerii in proiectul "O ;ansd lavi4d - FIV"

silnt:

a. AMH >1 pentru femeile cu vdrsta sub 35 de ani, AMI{ >0,5 pentru femeile cu vArsta peste 35 de ani;

b. cuplu autolog sau cupluri in care partenerul suferd de infertilitate masculind ( se exclud procedurile cu

spenna donatd/ovule donate);

c. indice de masl corporald al partenerei intre 2A -30;

d. virsta partenerei intte 24 * 45 de ani.

e. Cuplul are domiciliul stabil in municipiul Craiova de cel pulin 3 ani.

f. Cuplul si nu mai fi beneficiat in ultimele i2 luiri de finanlare prin proiectul "O $ansi la Viatd - FiV"
?



Propunem ca proiectul "0 gansi la vi4d, - FIV" sd se desfigoare si pe parcursul anului 2021,
avind ca gestionar Primbria Municipiului Craiova prin Serviciul Public Management Spitale, Cabinete

Medicale gi Crege Craiova.

in termen de 30 zile de la aprobarea Proiectului "O qansd la viald - FfV" prin Hotirdre a
Consiliului Local al Municipiului Craiova, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale si

Creqe Craiova va elabora Regulamentul privind implementarea proiectului.

Valoarea total[ propus[ a sprijinului financiar pentru un cuplu admis in proiect este de 13.800

lei, acesti sumd acoperind at6t procedura medicald, cAt qi medicamentele: pentru tratamentul de

stimulare (medicamentos) se va acorda un sprijin financiar maxim de 4.600" lei, iar pentru interventia

medicald specificd se va acorda un sprijin financiar in valoare de maxim 9.200 lei.

Potrivit Notei de fundamentare nr rc2}104.02.2020 emise de Spitalul Clinic Municipal

Filantropia Craiova sprijinul financiar de 13.800 lei/cuplu propus a se acorda a fost fundamentat[ dupa

cum urmeaz6:

- Tratamentul medicamentos fiind personalizat pe fiecare pacientd in parte, la estimarea costului

acestuia s-a luat in considerare o medie a valorii medica{iei qi dozajelor administrate, rezult0nd suma de

4600lei.

Menliondm cdin cantlin care costul tratamentului medicamentos depdgeqte valoarea de 4600 lei.

diferenla s[ fie suportati de citre cuplul solicitant. in situalia in care costul tratamentului medicamentos

este mai rnic decAt valoarea de 4600 lei, cupiul solicitant nu primeqte rest in bani.

ih tuport cu procedura medicalE de FIV, costul propus a se deconta este de 9200 leilcuplu avdnd

la bazd qrmatoarele estimdri :

- Monitortzareatratamentului de stimulare ovariana -1464 lei;

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

inseminarea ovocitelor pentru fe*ilizare spontana - 3911 lei;

- Prelevare/procesare sperrna 961 lei;

- ICSI * aprox. 443 lei;

- Cultivarea embrionilor 72 ore - 315 lei,

- Cultivarea embrionilor mai mult de 72 ore pana la stadiul de blastocit - 244lei;

- Transferul embrionar - 1508 lei;

- Monitoizarea evolutiei cazului - 1635 lei.

Men{ionim eE in cazul ?n care costul procedurilor medicaie depd$eqte valoarea de 9200 lei,

diferenla va fi suportatS de cdtre cuplul solicitant. ln situalia in care costul procedurilor este rnai mic

dec6t valoarea de 9200 lei, cuplul solicitant nu primegte rest ?n bani.



Ca unnare vă  solicităm ca ln temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) şi c) ş i 

ale art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ i ale Legii 292 / 2011 a 

asisten ţei soc,iale art.15 alin.1 art.10 lit b) ş i art.66. alin.4, cu modific ările i complet ările ulterioare s ă  

iniţ iaţi i să  aproba ţ i proiectul "O şansă  la viaţă  - FIV" privind acordarea unui sprijin financiar in anul 

2021 in valoare de 13.800 lei/cuplu pentru 10 cupluri infertile din Municipiul Craiova, cu 

afecţ iune incompatibil ă  cu reproducerea pe cale natural ă, proiect prezentat in anexa 1. 

Director General, 	 Director adjunct, 

,.,sp5a42, 
Ş̀ jeaLIE 	 Desdemona Popescu 
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