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Informare privind procedura de fertilizare in vitro în cadrul  

Programului de fertilizare in vitro şi embriotransfer  

 

Ministerul Sănătăţii a lansat în 2011 Programul de fertilizare in vitro şi transfer embrionar 

(FIV/ET) în scopul îmbunătăţirii sănătăţii reproducerii.  

Coordonarea la nivel naţional a subprogramului FIV/ET este asigurată de către Institutul pentru 

Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. dr. Alfred Rusescu” Bucureşti şi se derulează prin unităţi sanitare 

publice şi private din Braşov, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Timişoara, Sibiu şi Bucureşti. 

Activităţile specifice subprogramului FIV/ET reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale şi 

sunt cuprinse în Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană. 

Obiectivul subprogramului constă în tratamentul infertilităţii de cuplu prin aplicarea procedurii 

de fertilizare in vitro şi embriotransfer la un numar limitat de cupluri selectate pe baza îndeplinirii 

cumulative a următoarelor criterii de eligibilitate: 

a) cuplu steril, definit drept cuplul conjugal care nu a avut capacitatea de a se reproduce fără a 

folosi mijloace anticoncepţionale timp de 2 ani de viaţa conjugală; 

b) cuplu căsătorit de cel puţin 2 ani; 

c) cel puţin unul dintre membrii cuplului are cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România; 

d) cel putin unul dintre membrii cuplului are calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate de cel puţin 2 ani; 

e) niciunul dintre membrii cuplului nu are copil în viaţă; 

f) cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de sperma sau mama surogat); 

g) vârsta femeii cuprinsă între 24 si 40 de ani; 

h) indexul de masa corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 si 30; 

i) rezerva ovariană în limite normale probată de valoarea FSH sau AMH. 

 Pentru includerea în subprogramul FIV/ET, cuplul solicitant depune la sediul unităţii sanitare care 

deruleaza subprogramul un dosar care cuprinde următoarele documente: 

a) o cerere pentru includerea in subprogramul FIV/ET — document original; 

b) copii legalizate de pe actele de identitate ale membrilor cuplului; 

c) copie legalizată de pe certificatul de căsătorie; 
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d) adeverinţa eliberată de C.J.A.S. din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurari 

sociale de sănătate, de cel puţin 2 ani — document original, emis după data de 1 ianuarie 2011; 

e) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte ca niciunul dintre membrii cuplului nu are 

copil în viaţă — document original; 

f) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înalţimea, greutatea şi 

indexul de masă corporală al femeii — document original, emis după data de 1 ianuarie 2011; 

g) buletine de analize medicale din care să rezulte valoarea FSH si AMH — documente originale, 

emise dupa data de 1 ianuarie 2011; 

h) documente medicale din care să rezulte diagnosticul de sterilitate al cuplului solicitant — 

documente originale emise după data de 1 ianuarie 2011; 

i) document medical din care sa rezulte indicatia medicala pentru realizarea procedurii de FIV/ET 

— document original, emis dupa data de 1 ianuarie 2011; 

j) declaraţie pe propria raspundere din care să rezulte că solicitantul a depus un singur dosar la 

sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET; 

k) document din care să rezulte angajamentul cuplului privind depunerea copiei certificatului de 

naştere a copilului, la sediul unităţii sanitare în cadrul careia s-a realizat procedura FIV/ET, în 

termen de maximum 10 zile de la emiterea acestui document; 

l) opis al documentelor dosarului cu precizarea numarului de pagini aferent fiecarui document. 

 

Decizia includerii cuplurilor solicitante in subprogramul FIV/ET este adoptată după examinarea 

dosarelor înregistrate în cursul unei luni calendaristice de către o comisie a Ministerului Sănătăţii. 

Amănunte privind derularea programului sunt afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii la adresa 

www.ms.ro, secţiunea Lista unităţilor sanitare incluse în Programul de Fertilizare in vitro şi 

embriotransfer. 
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