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DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul, _____________________________________, CNP 

________________, legitimat cu CI seria _____, nr. _________, emis de 

către___________________, la data de ___________ domiciliat pe str. 

_______________________, nr.____, bl. ____, ap.____, loc._________________,, 

jud.__________, numărul de telefon mobil ._____________, adresa de e-mail 

.__________________ adresa de corespondentă .______________ 

______________________________  

şi  

Subsemnata, ________________________________, CNP ________________, 

legitimată cu CI seria _____, nr. _________, emis de către___________________, la data de 

___________ domiciliată pe str. _______________________, nr.____, bl. ____, ap.____, 

loc._________________,, jud.__________, numărul de telefon mobil ._____________, 

adresa de e-mail .__________________ adresa de corespondentă .______________ 

______________________________,  

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, ale 

art. 322 și 323 Cod Penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals 

raportat la documentele depuse, sub sancțiunile prevăzute de lege, declarăm pe proprie 

răspundere că datele din indicate sunt corecte şi complete, că am depus dosarul la  CALLA – 

Centrul de Diagnostic și Tratament al Fertilității, acesta fiind singurul dosar depus la 

unităţile sanitare care derulează subprogramul FIV/ET şi că nu am mai beneficiat în trecut 

de o altă procedură FIV/ET finanţată din bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Am luat la cunoștință prin semnarea prezentei declarații, că potrivit Ordinului 

nr. 978/2019 emis de Ministerul Sănătății, cu privire la Subprogramul de fertilizare in 

vitro și embriotranfser,Statul român finanțează exclusiv următoarele activități: 

1. prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară, efectuată sub anestezie locală sau 

sedare, după caz;  

2. procesarea spermei;  

3. inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană;  

4. cultivarea embrionilor 72 de ore;  
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5. transferul embrionar;  

6. monitorizarea evoluției cazului, care constă în:  

6.1. efectuarea testului seric ß HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar;  

6.2. consult ginecologic și ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea activității 

prevăzute la punctul 3., dacă testul ß HCG este negativ;  

6.3. monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activității 

prevăzute la punctul 3., dacă testul ß HCG este pozitiv. 

Totodată, am luat la cunoștință că finanțarea se acordă doar dacă dosarul 

cuplului eligibil este aprobat și procedura este finalizată integral, inclusiv ecografia de 6 

săptămâni de la embriotransfer. 

Astfel, în cazul în care procedura este întreruptă în orice stadiu al său și din 

orice motiv culpabil respectiv ce ține de pacientă sau soț/partener (de exemplu, dar nu 

limitativ: în urma puncției foliculare se constată lipsa ovocitelor la pacientă, se opresc 

embrionii în evoluție înainte de embriotransfer, în spermă nu s-au găsit spermatozoizi, sau 

spermatozoizii găsiți nu sunt viabili, etc.) subvenția prin Subprogramul Național de 

Fertilizare in Vitro și Embriotransfer nu va mai fi acordată de Ministerul Sănătății, situație în 

care înțelegem și ne obligăm să achităm costul serviciilor prestate de CALLA – Centrul 

de Diagnostic și Tratament al Fertilității în cadrul procedurii până în momentul 

întreruperii acesteia.  

Înțelegem și ne angajăm să suportăm costurile suplimentare, care reprezintă 

contravaloarea activităților enumerate mai jos, activități care nu sunt subvenționate în cadrul 

Subprogramului FIV/ET de către Ministerul Sănătății: 

1. stabilirea și monitorizarea protocolului de stimulare ovariana, anestezia generala 

pentru prelevarea ovocitelor prin puncție ovariana, cultivarea embrionilor mai 

mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist (extinderea culturii embrionilor de 

la 72 de h la blastocist este procedură implicită în protocolul de lucru al clinicii 

CALLA – Centrul de Diagnostic și Tratament al Fertilității, motiv pentru care 

se aplică în toate cazurile si este oferită din partea clinicii), ( 0 lei), 

2. PICSI  (doar daca exista indicația medicală), (1.500 lei), 

3. R ICSI (doar daca exista indicația medicala), (1.500 lei), 

4. puncția testiculară, (2.700 lei).  
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  Subsemnații menționăm că am fost informați cu privire la folosirea datelor cu 

caracter personal, cu privire la Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date,sens în care îmi exprim 

în mod expres și necondiționat acordul. 

Certificăm că am citit, am înţeles şi acceptăm pe deplin și necondiționat cele de mai 

sus și ca urmare le semnăm.  

Încheiat în 2 exemplare originale.  

 

Data:     

    

 

Semnătura partenerului:                                                         Semnătura partenerei: 
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