
       

Raport de activitate 
2014-2017  

Activitati organizatorice si de administrare 
• Autorizarea SRFRA ca furnizor de educatie medicala continua de catre Colegiul 

Medicilor din Romania, incepand cu 2014  
• Realizarea activitatilor necesare pentru certificarea EMC a manifestarilor stiintifice  
• Coordonarea activitatilor de promovare a manifestarilor stiintifice si evenimentelor 
• Realizare website SRFRA www.fertilitate.expert   
• Realizare materiale informative si educationale pentru website si actualizari 
• Comunicare cu specialistii care s-au adresat asociatiei in cadrul proiectelor sau prin 

datele de contact de pe website 
• Campanie de strangere de fonduri 

Directionare 2% din impozitul pe venit pentru persoane fizice 
Directionare 20% din impozitul pe profit pentru companii 
Atragere de sponsori pentru actiunile si evenimentele organizate 

• Realizare de colaborari si parteneriate  
Parteneriat cu AER pentru simpozionul BES 2014 si 2015 
Parteneriat cu Clinica Gynera pentru proiectul FERTISET 
Parteneriat cu Dr Anca Coricovac pentru proiectul CERO 
Colaborare cu OAMMR pentru organizare curs asistenti medicali 2015 

  
Proiecte de formare profesionala 

• Tratamentul personalizat in medicina reproductiva - seminar 11 Iunie 2014 
• Sonohisterografia cu biopsie endometriala - workshop 12 Iulie 2014   
• Bucharest Embryology Symposium - in parteneriat cu AER, 1 - 2 Noiembrie 2014 
• Inseminarea artificiala - de la simplu la complex, 22 Noiembrie 2014 -  

seminar in  parteneriat, lectori Dr Dorina Codreanu, Dr Anca Coricovac 
• Tehnici moderne de investigare si tratament in infertilitate, 24-25 Aprilie 2015 

     Curs pentru asistenti medicali - Coordonator Dr Dorina Codreanu 
• Factori de risc pentru infertilitate, 29 Mai 2015 

     Manifestare stiintifica in cadrul proiectului FERTISET 
• BES 2015 - în parteneriat cu AER, 7-8 Noiembrie 2015 
• Principii moderne de individualizare a stimularii ovariene - 7 Octombrie 2016 
• Ghiduri de practica - actualizari - distributie online catre membri 2016-2017 

  
Proiecte de cercetare 

Proiecte in parteneriat 
Factori de risc in dezvoltarea embrionara.  
Importanta colectarii de date precise si transparente in procedurile de reproducere asistata. 
Parteneriat cercetare in cadrul Proiectului CERO - cofinanţat prin POSDRU 2007-2013 
Director de proiect Dr Anca Coricovac  

FERTISET: Imbunatatirea ratei de succes a tratamentelor de fertilitate prin implementarea unui 
program eficient de screening, educatie si manageriere a cuplurilor cu risc 
Grant de cercetare in parteneriat cu Clinica Gynera - Realizare curs instruire colaboratori 
Director de proiect: Dr. Laura Dracea 

Societatea Romana pentru Fertilitate si Reproducere Asistata 
Bucuresti, Str. Constantin Aricescu nr. 8 

office@fertilitate.expert 
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Proiecte educationale pentru populatie 
            Materiale educative realizate in cadrul proiectului FERTISET:  
Broșura informativă distribuită către farmacii si 8 cabinete obstetrica-ginecologie in  
Bucuresti, Pucioasa, Targoviste, Rm. Valcea, Calarasi, Pitesti, Buzau, Moreni 

Consultarea membrilor pe probleme ale domeniului 
        Teme in dezbatere - Proiecte de lege din domeniu, Registrul national, Raportari 

Publicatii, pozitii ale SRFRA si comunicate de presa 
1. Pozitia SRFRA referitor la Programul National FIV - publicată și preluată de alte 
publicaţii - www1.agerpres.ro,  www.medipedia.ro, www.instilulmeu.ro  

2. Pozitia SRFRA referitor la Campania “Vaccinurile salveaza vieti” si informatiile 
de pe  www.desprevaccin.ro - material trimis catre Ministerul Sanatatii, Institutul 
National de Sanatate Publica si Societatea Nationala de Medicina Familie 

3. Pozitia SRFRA referitor la initiativa unificarii asociatiilor profesionale din  
domeniul medicinei reproductive - material trimis catre specialistii din domeniu cu 
ocazia initiativei de unificare a asociatiilor profesionale 2015 

4. Mesajul SRFRA cu prilejul “Zilei minunilor din eprubeta editia 2017” catre  
Ministrul Sanatatii si presa, soldat cu un raspuns de sustinere din partea  
ministrului si cu mediatizarea rezultatelor remarcabile ale medicinei reproductive 

Proiecte sociale si umanitare 
Parteneriat cu alte asociatii: 

•    Stiinta pentru Viata - campanie sociala in parteneriat cu AER, 1 Iunie - 1 Nov. 2014 
•    Ziua Nationala a Infertilitatii 10 Dec. 2014 - AER - participare Dr. Anca Coricovac 
•    Campania Nationala Zilele Z - campanie in parteneriat cu Societatea Română de  

Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie - feb-martie 2014 

Evenimente speciale 
Ziua minunilor din eprubeta - 1 Iunie 2017 - eveniment organizat in parteneriat cu 
Clinica Gynera, pentru a sarbatori copiii conceputi cu ajutorul tehnologiei,  
parintii si specialistii, prin intalniri emotionante, muzica, joc, magie si dans. 
Un al doilea scop al evenimentului a fost constientizarea la nivelul populatiei si  
autoritatilor a amplorii si impactului problemelor de fertilitate, precum si a  
succesului tehnologiilor avansate aplicate in Romania. 

Bucuresti, 5.02.1018 

In numele Consiliului Director 

Dr. Laura Dracea 
Presedinte
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