procedura aplicata pentru endometrioza grava, numar mic de spermatozoizi ( oligospermie ) ,
rezerva ovariana redusa, probleme cu uterul sau cu trompele uterine ( insuficienta ovariana
prematura, fibroame uterine, lipsa trompelor uterine ) , probleme cu ovulatia , probleme cu
anticorpii care dauneaza spermei sau ovulelor , inabilitatea spermei de a penetra sau de a
supravietui in mucusul cervical , inversarea vasectomiei / ligaturarea trompelor , varsta materna
avansata, probleme inexplicabile de infertilitate , pastrarea fertilitatii dupa cancer sau alte afectiuni
GRUPTINTA :

Beneficiarii proiectului vor fi femeile singure si cuplurile infertile carora Ii s-a diagnosticat o
afectiune incompatibila cu reproducerea pe cale naturala , de catre un medic specialist in
obstetrica- ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana
asistata medical .
A CTIVT
I ATLI EPROIECTULUI:
• C onstituirea comisiei de evaluare a dosarelor

Constituirea comisiei de evaluare a dosarelor va avea in componetenta si specialisti in
obstetrica- ginecologie, in baza unui contract de colaborare)
In termen de 30 de zile de la aprobarea Proiectului pentru acordarea de sprijin financiar
FIV- ,,0 N0UA SANSA" de catre Consiliu Local al Municipiului Medgidia, Directia de Asistenta
Sociala,va elabora Regulementul privind implementarea proiectului.
•

lnregistrarea beneficiarilor:

•

Selectia dosarelor si programare:

•

lnformare si publicitate:

Beneficiarii interesati pot depunde dosarul de candidatura la sediul Primariei municipiului
Medgidia -Centrul de informare pentru Cetateni cu adresa in str,Decebal nr. 35 , pentru
Proiectul pentru acordarea de sprijin financiar- FIV- ,,0 N0UA SANSA" precum si pe
adresa de e-mail :office@primaria-medgidia.ro.
Comisia de evaluare a dopsarelor va verifica continutul dosarelor si eligibilitatea beneficiarilor ,
avand la baza regulamentul de implementare a proiectului si se va intocmi Dispozitia de Aprobare
/ Respingere a acestora.
• Procedura de furnizare a serviciilor medicale si de realizare a interventiilor va fi detaliata
in Regumentul de implementare a Proiectului pentru acordarea de sprijin financiar
FIV- ,,0 N0UA SANSA"

Primaria Muncipiului Medgidia va publica pe site-ul propriu comunicat privind demararea
proie,ctului, stadiul de implementare , precum si diseminarea rezultatelor finale.
•

Decontarea cheltuielilor:

Fiecare serviciu va fi decontat in baza raportului comun intocmit de catre Comisiade evaluare a
dosarelor, Consilierul juridic , Responsabilul executiei contract si Resposabilul financiar. Acestia
vor verifica documentele si var stabili beneficiarii eligibili.
DirectorExecu� e-�S
Elena Petcu �

