
 
 

Strada Sf. Ecaterina, Nr. 3  

Sector 4, București 

Tel:  021 310 10 59  

Fax: 021 310 10 69 

Email: contact@assmb.ro 

www.assmb.ro 

 

ANUNȚ PRIVIND 

MODIFICAREA REGULAMENTULUI PROIECTULUI 

„O ȘANSĂ PENTRU CUPLURILE INFERTILE - FIV 2” 

 
 

Având în vedere, 

• Decizia Directorului General al A.S.S.M.B. nr.732/22.05.2019; 

 

  Începând cu data de 22.05.2019, s-a modificat REGULAMENTUL privind implementarea 

Proiectului „O Șansă pentru Cuplurile Infertile – FIV 2”, astfel: 

 

Art. 12. Procedura de aprobare a cuplurilor eligibile in proiect 

Pe site-ul www.assmb. ro la secțiunea specială „Proiect FIV2”, cuplul solicitant va introduce 

următoarele date pentru înscriere în proiect, după ce a obținut indicația de FIV de la o unitate sanitară 

parteneră: 

o Date de identificare personală pentru ambii parteneri ai cuplului (nume, prenume, CNP, 

domiciliul, adresa de corespondenta, telefon, adresa de email); 

o Documente scanate în format PDF/JPG – lizibile; 

➢ Adeverinţa eliberata 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; 

➢ Copii după actele de identitate ale membrilor cuplului care sa ateste domiciliul stabil în 

București pentru partenera, indiferent de data cand a fost dobandit acesta sau viza de 

reședință in Bucuresti pentru partenera dobandita cu cel puțin 6 (şase) luni înainte de data 

depunerii cererii de aplicare în cadrul proiectului; 

➢ Certificat fiscal din care sa rezulte ca partenerul din cadrul cuplului nu are datorii la bugetul 

local, eliberat de catre Serviciul Taxe si Impozite Locale al Primariei unde isi are 

domiciliul/resedinta, doar in situatia in care partenerul nu are domiciliul stabil/resedinta in 

Bucuresti. 

 

  Noul Regulament poate fi consultat pe site-ul A.S.S.M.B. secțiunea Proiect „O Șansă pentru 

Cuplurile Infertile – FIV 2”, accesând link-ul http://fiv2.assmb.ro/. 

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0310 699 349 sau e-mail: proiectfiv2@assmb.ro 
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