
 

RAPORT  EVENIMENT 

Ziua minunilor din eprubetă 

01 Iunie 2017, Bucuresti 

Evenimentul “Ziua minunilor din eprubetă - Baby Party 1000” a fost organizat de catre Societatea 
Romana pentru Fertilitate si Reproducere împreună cu Clinica Gynera in data de 01 iunie 2017.  

Scopul evenimentului 
1. Sarbatorirea:  
 a) copiilor conceputi cu ajutorul tehnologiei (Fertilizare in vitro) 
 b) parinților, care au trecut prin experiente incredibile si au luptat pentru a-si implini visul 
 c) echipei medicale care a facut posibile aceste realizari 
2. Constientizare la nivelul populatiei și autorităților referitor la:  
 a) amploarea problemelor de fertilitate  
 b) succesul tehnologiilor avansate și performanțele medicinei reproductive românești 

Locatie 
Palatul Ghica Tei din București, 1 iunie 2017 orele 10.00 - 13.00 

Mesaje  
 1. Moderatorul si echipa medicală au transmis mesaje de mulțumire pentru încredere și de 
 apreciere pentru eforturile făcute de părinți 

 2. Ministrul Sănătății a transmis un mesaj cu ocazia evenimentului și acesta a fost citit  
 invitaților și transmis presei. În mesaj  sunt salutate și confirmate rezultatele excepționale 
 ale aplicării tehnicilor reproductive în România, inclusiv rezultatele Programului național 
 de fertilizare in vitro și embriotransfer al Ministerului Sănătății. 

 3. Interviurile acordate presei, relatările de la eveniment, programul artistic susținut de  
 unul dintre copiii FIV sărbătoriți au fost de natură să transmită un mesaj de încurajare și 
 pentru alte cupluri care au nevoie de sfaturi și tratamente reproductive 

Participanti 
Au participat peste 500 de persoane, părinți, copii, echipa medicală, invitați, organizatori, parteneri 
și reprezentanți ai presei.  
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Program  
 Primirea invitaților  
 Cuvânt de deschidere - echipa medicală, moderator, parteneri 
 Spectacol de muzică, magie și dans 
  Moderator Alina Sorescu 
  Program: Atelierul de Muzica, Maria Nicole, Teatrul de magie, Dance Planet,  
   concert Elena Gheorghe 
   moment muzical Antonia (copil conceput prin FIV) 
      
 Activitati pe parcursul evenimentului: 
   Jocuri pentru copii cu mascote si personaje din desene animate 
   Face-painting  
   Realizare de figurine din baloane pentru copii 
   Oglinda magica - poze la minut in ipostaze inedite 
   Sedinte foto /video familii, familii cu membrii echipei, vedete  
   Proiectie imagini relevante și video 

Copiii și părinții lor au primit cadouri și au avut posibilitatea să lase mesaje în Cartea minunilor. 

Comunicare  
Televiziuni prezente și care au realizat transmisiuni și interviuri: TVR, Antena 1, ProTV, Prima TV. 
Comunicate de presă au fost transmise înainte și după eveniment și acestea au fost preluate de 
agenții de presă și publicații online, intre care: 
http://www.amosnews.ro/ziua-minunilor-1000-de-copii-conceputi-eprubeta-au-petrecut-la-palatul-ghica-tei-2017-06-01 
http://observator.tv/social/de-ziua-lor-o-mie-de-copii-conceputi-in-eprubeta-au-petrecut-alaturi-de-parintii-si-de-medicii-carora-le-datoreaza-
viata-212011.html 
http://stiri.tvr.ro/---minuni-in-eprubeta-----peste-1-000-de-familii-au-sarbatorit-1-iunie-alaturi-de-medici_818393.html#view 
http://cafemedia.ro/2017/06/02/clinica-gynera-peste-1000-de-copii-s-au-nascut-datorita-procedurilor-de-fertilizare-in-vitro/ 
https://comunicate.wall-street.ro/momente-emotionante-la-sarbatoarea-minunilor-513 
http://www.comunicatedepresa.ro/media-pozitiv/momente-emotionante-la-sarbatoarea-minunilor/?nwl=1333  
https://www.agerpres.ro/ots/2017/06/13/momente-emotionante-la-sarbatoarea-minunilor-16-46-05  
http://www.qbebe.ro/stiri/stiri/momente_emotionante_la_sarbatoarea_minunilor 

Sponsori și logistică 
Organizatori eveniment: Clinica Gynera București și SRFRA. 
Companii specializate care s-au ocupat de organizare și comunicare: Coral HR Business și Media 
Pozitiv. 
Clinica Gynera Bucuresti a finanțat locația, mâncarea și băutura servite sub formă de bufet,  
spectacolul și participarea vedetelor, activități.  
Partenerii au contribuit cu produse distribuite la eveniment (cărți de colorat, creioane, stegulețe,  
iaurturi pentru copii) și cu cadouri: suplimente nutritive, jucării, produse de igienă. 
Parteneri: WellKid, Noriel, Danonino, Bella Happy, farmaciile Helpnet, Chicco, Vavian Pharma 
SRFRA a contribuit cu realizarea unor materiale informative și mediatizarea evenimentului.  
De asemenea, SRFRA a finanțat parțial comunicarea și relațiile publice necesare pentru a  
promova evenimentul și performanțele medicinei reproductive românești. 
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Voluntarii SRFRA împreună cu 7 voluntari copii au contribuit la buna desfășurare a evenimentului, 
orientând invitații în spațiul foarte generos, antrenându-i să se implice în activități și oferind 
cadouri.  

Realizarea obiectivelor si perspective 
Evenimentul a fost considerat un mare succes de către participanți, conform aprecierilor de la fața 
locului și atmosferei plină de emoție, bucurie, entuziasm. Cartea minunilor a fost completată cu 
mesaje minunate, iar participanții și-au exprimat dorința de a mai organiza și în viitor evenimente 
similare. 
În ceea ce privește mesajul de încredere în performanțele medicinei românești și în succesul 
tehnologiilor de reproducere asistată, acesta a fost intens mediatizat prin canale TV, website-uri 
specializate, canale de socializare ale clinicii, partenerilor, vedetelor și participanților.  
Deși este dificil de cuantificat, considerăm că distribuirea acestui mesaj s-a realizat în mod extins și 
și-a atins scopul.  

Pentru a întări mesajul transmis cu ocazia evenimentului și a continua misiunea educativă a  
SRFRA, propunem organizarea unei campanii de conștientizare a populației referitor la consecințele 
amânării concepției, la necesitatea informării și evaluării fertilității, pentru a face alegeri corecte în 
domeniul sănătății reproducerii.  
Cu această ocazie, trebuie reafirmat un mesaj important de încredere în performanțele specialiștilor 
români, prea putin recunoscute, desi se situeaza peste media europeana de succes, cu indeplinirea 
celor mai stricte standarde de siguranta si profesionalism. 

Bucuresti, 19 Iunie 2017 

Coordonator eveniment, 

Dr. Laura Dracea  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