
 
 
 

 
CONDIŢII PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN SUBPROGRAMUL FIV/ET: 

 

Beneficiarii subprogramului: cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au 

avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 1 an de 

activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu 

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

competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical. 

În vederea înscrierii în subprogramul FIV/ET, care se va derulat prin Direcţia de 

Sănătate Publică Timiş, CUPLUL trebuie să îndeplinească, CUMULATIV, următoarele 

criterii de eligibilitate: 

1. cupluri infertile care au indicaţie pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform 
prevederilor anexei nr. IV.10 la prezenta anexă la normele tehnice, care face parte 
integrantă din aceasta;  
2. membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. 
(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
3. cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);  
4. vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani;  
5. indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25;  
6. rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.  
 

 

Indicaţiile pentru efectuarea procedurii FIV/ET, în cazuri autologe, cu excluderea 
donarii de ovocite  

 
1. Absenţa sau obstrucţia trompelor uterine bilateral;  
2. Patologie masculină severă - sub 5 milioane de spermatozoizi cu mobilitate 
progresivă sau sub 4% spermatozoizi cu morfologie normală;  
3. Infertilitate de orice altă etiologie, inclusiv cea de cauză neidentificată, dacă 
tratamentele convenţionale nu au dat rezultat (eşecul obţinerii sarcinii după minim 3 
cicluri de stimulare ovariană cu inseminare intrauterină);  
4. Endometrioza în stadii avansate III-IV.  



 

 

 

 

Pentru includerea în subprogramul FIV/ET cuplul solicitant trebuie să depună la 

sediul nostru un dosar care cuprinde următoarele documente: 

1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va 
cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:  

1.1 . datele de identificare a membrilor cuplului: numele şi prenumele, codul numeric 
personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, data emiterii 
acestuia şi unitatea emitentă;  
1.2 . adresa de domiciliu;  
1.3 . numărul de telefon mobil;  
1.4 . adresa de corespondenţă;  

2. copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;  
3. adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat 
în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise 
cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care 
să probeze calitatea de asigurat;  
4. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea 
şi indexul de masă corporală al femeii - document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii 
dosarului;  
5. documente medicale din care să rezulte setul minim de investigaţii efectuate pentru 
stabilirea diagnosticului, indicaţiei terapeutice şi riscurilor medicale al cuplului solicitant 
conform anexei nr. IV.11 la prezenta anexă la normele tehnice, care face parte integrantă din 
aceasta;  
6. un document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de 
FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10 la prezenta anexă, eliberat de un medic 
specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi 
reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;  
7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanţii au depus un singur dosar 
la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET şi că nu au mai 
beneficiat în trecut de o altă procedură finanţată din bugetul Ministerului Sănătăţii; în 
declaraţie se consemnează în mod obligatoriu aserţiunea "Sub sancţiunile aplicate faptei de 
fals şi uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar că datele din 
declaraţie sunt corecte şi complete. "  
8. opis al documentelor dosarului;  

 


