
Suntem bucuroși să anunțăm că

până în luna Septembrie 2020, au venit pe

lume, în maternitățile din București, 369 de

nou-născuți, în urma fertilizării in vitro,

prin programul Primăriei Municipiului

Bucureşti, „O șansă pentru cuplurile

infertile”, proiect derulat prin

Administrația Spitalelor și Serviciilor

Medicale București.

„O Șansă pentru Cuplurile Infertile – FIV ”- un proiect al Primăriei 
Municipiului București „care naște minuni!”













Mămica

Bine ai venit pe lume, Ionuț Alexandru!



A venit pe lume minunea noastră. 

Vă mulțumim frumos pentru sprijinul acordat, 

pentru tot ce ați făcut pentru noi.

Mămica

Bine ai venit pe lume, Eva Maria!



Bine ai venit pe lume,Ilinca Maria!



Bine ai venit pe lume,Matei !

Aflasem anul trecut în vară de programul Primariei "O Șansă

pentru Cuplurile Infertile", însă eram un pic neîncrezătoare că

aș putea să aplic pentru vouchere și să le primesc așa de simplu.

Am verificat pe site-ul ASSMB câte dosare s-au depus și văzând

că mai este loc, am început să fac și eu demersurile necesare.

Totul s-a desfășurat nesperat de repede, în 11 septembrie aveam

prima vizita la medic, la Wellborn, iar la început de octombrie

aveam deja voucherele și puteam începe procedurile.

La începutul lunii noiembrie am fîcut deja transferul unui

blastocist, a urmat apoi sarcina mult dorită. În luna iulie, pe 22, a

venit pe lume Matei, la maternitatea Medicover, prin cezariană.

Suntem foarte recunoscători pentru șansa pe care am avut-o,

probabil că nu am mai fi încercat încă o dată dacă nu era acest

program, din cauza efortului financiar pe care ar fi trebuit să îl

facem.

Mămica



Bine ai venit pe lume,Ilinca !



Bine ai venit pe lume, Toma-Erik!



Bine ai venit pe lume, Sebastian!



Bine ați venit pe lume, Eva și Matei!



Bine ați venit pe lume,Robert și Livia!



Bine ai venit pe lume,Adela-Nicoleta!

Bună ziua,

Eu sunt Adela-Nicoleta și am rugat-o pe mami să vă transmită mulțumiri din partea mea pentru șansa 

de a-mi bucura și binecuvânta părinții cu prima lor minune. M-am lăsat greu așteptată, vreo 6 ani. M-

am născut prin cezariană pe 27.08.2019 (fix de aniversarea de căsnicie a părinților mei) la ora 23:00, 

cântărind 3230 kg și măsurând 49 cm. Am primit nota 10, să știți!Cezariana nu a fost una planificată 

din timp, pentru că mami a vrut să ma nască natural, însă ca de obicei eram indecisă, așa că la 40 de 

săptămâni și 2 zile am făcut cunoștință cu domnul dr. Massawi Tarig de la clinica Wellborn Băneasa 

unde mami a făcut FIV-ul. 

Extragere ovocite 01.12.2018.

Embrio transfer 06.12.2018 (de aici și prenumele de Nicoleta).

Sarcina confirmată 19.12.2018.

Domnul dr. Massawi Tarig un dr. și un OM extraordinar!

Stimată doamnă Gabriela Firea, vă mulțumim pentru șansa de a ne bucura de zâmbetul acestui copil 

mult dorit!Vă rugăm din suflet să continuați cu programul FIV și să dați posibilitatea cât mai multor 

femei să devină mame! Este un sentiment de nedescris! Ți se umple sufletul de iubire într-o 

semisecundă și durează pe tot parcursul vieții. 

Mulțumim întregii echipe ASSMB - Proiect FIV pentru profesionalism, amabilitate, răbdare în a oferi 

explicații, promptitudine și încurăjari! Vă dorim multă sănătate și bucurii!Vă mulțumim din suflet!

Cu drag,Florența, Andrei & bebe Adela! 



Bine ați venit pe lume, Achim și Alexandru!



Bine ai venit pe lume,Ionela Ștefania!

Astăzi s-a născut Ionela Ștefania, copilașul nostru.

Mulțumim din suflet pentru această minune!

Mihaela și Andrei



Vă mulțumim pentru ajutorul acordat în aducerea pe lume

a minunii din viața noastră: Darius Constantin născut pe 8 

Iulie 2019!
Mămica

Bine ai venit pe lume, Darius Constantin!



Bună ziua!

Vă transmitem mai jos câteva cuvinte de mulțumire și

o poză cu fetița noastră, pe care o cheamă Ioana-

Carina.

Vă mulțumim din tot sufletul!

Vă mulțumim pentru sprijinul financiar acordat

pentru derularea procedurii de fertilizare in vitro! 

Ne-ați ajutat să ne îndeplinim cel mai mare vis al 

nostru! Felicitări pentru un proiect de succes si cu 

adevărat util pentru comunitate! Nu în ultimul rând, 

mulțumiri pentru amabilitate, promptitudine și

profesionalism!

Mămica

Bine ai venit pe lume, Ioana Carina!



Bună ziua,

Vă scriu să vă anunț că pe data de 18.08.2019 am născut

o fetiță sănătoasă cu ajutorul proiectului "O șansă

pentru cuplurile infertile" și vrem să vă mulțumim foarte

mult pentru ajutor, atât dumneavoastră cât și PMB. Noi

până să ajungem aici am accesat fondurile proiectului de 

două ori și a fost un ajutor considerabil, dacă pentru

primul fiv eram pregatiți financiar, al doilea, cel din care 

s-a născut Una, fetița noastră, nu mai era posibil fără

ajutorul dvs.

Toată echipa ASSMB cu care am interacționat a fost

minunată, atât pe plan uman cât și

profesional, mulțumim și vă dorim multă sănătate și

gânduri bune. Vă trimit câteva poze cu fetița noastră.

Mihaela, Iulian

și nou născuta Una Alexandra 

Bine ai venit pe lume, Una Alexandra!



Ayan Alexandru mă numesc, m-am născut la 

maternitatea Giulești pe 31 Iulie prin Proiectul FIV 1 si

mă bucur să vă cunosc. 

Am avut 3,220 kg si 52 cm, sunt bine si eu si mami și vă

mulțumim că ne-ați ajutat să devenim o familie cu 

adevărat completă !!!!

Bine ai venit pe lume, Ayan Alexandru!



Ținem să vă anunțăm cu o imensă bucurie că încă

un bebe a fost născut, datorită acestui proiect care a 

schimbat și va schimba viața multor cupluri.

Vrem să vă mulțumim pe această cale pentru toată

munca depusă, pentru acest proiect și pentru tot 

sprijinul și suportul oferit!

Vă mulțumim mult!


