
LISTA DE PREŢURI
REPRODUCERE ASISTATĂ

Tratamente şi proceduri fertilitate Valabile de 
la 1.8.2022
TRATAMENTE/PROCEDURI DESCRIERE COST €

Schema de tratament, selecţia donatoarei, 
spermograma în ziua fertilizării ovocitelor, 
BTS partener, tratamentul donatoarei, 
monitorizarea donatoarei, recoltarea 
ovocitelor donatoarei, fertilizarea 
ovocitelor prin tehnica ICSI, cultivarea 
prelungită, ecloziunea asistată, transferul 
embrionar, examinarea ecografică a 
pacientei, recompensarea financiară a 
donatoarei

5 190 €    

anulat înaintea primei ecografii de 
monitorizare a
donatoarei

1 000 €    

anulat după prima ecografie de monitorizare a
donatoarei 3 000 €    

Schema de tratament, spermograma în ziua 
fertilizării ovocitelor, monitorizarea 
ciclului FIV, ecografii, recoltarea 
ovocitelor, anestezia generală, fertilizarea 
ovocitelor prin tehnica ICSI, cultivarea 
prelungită, ecloziunea asistată, transferul 
embrionar

2 690 €    

anulat înaintea puncţiei ovocitelor 300 €      
anulat după puncţia ovocitelor 800 €      
Schema de tratament, spermograma în ziua 
fertilizării ovocitelor, monitorizarea 
ciclului FIV, ecografii, colecția de ovocite 
cu anestezie generală, fertilizarea 
ovocitelor, Cultivare prelungită, transferul 
embrionar

1 490 €    

anulat înaintea puncţiei ovocitelor 300 €      
anulat după puncţia ovocitelor 500 €      
IUI 230 €      
IUI cu donator 790 €      
ICSI – fiecare ovocit STIMULARE MINIMĂ/CICLU 
NATURAL FIV   70 €       
Ecloziune asistată 250 €      
MSS 390 €      
MACS 390 €      
Cultivare prelungită 250 €      
Monitorizare embrionară 300 €      
EmbryoGlue 290 €      

SPERMĂ DONATĂ 490 €      
a tuturor ovocitelor prin ciclu OD sau FIV 590 €      
embrioni (maxim 2 lamele) 400 €      
embrioni începând cu a 3-a lamelă                                                     
                                         
(cost per lamelă/max. 2 embrioni)

70 €       

spermă 400 €      
separat ovocite/ spermă / embrioni 800 €      

www.reprogenesis.ro

CRIOCONSERVARE
include primul an de stocare începând
din ziua congelării

CICLU FIV COMPLET CU OVOCITE DONATE

CICLU FIV COMPLET

STIMULARE MINIMĂ/CICLU NATURAL FIV
(NU INCLUDE ICSI)

INSEMINARE INTRAUTERINĂ (IUI)

METODE EMBRIOLOGICE



LISTA DE PREŢURI
REPRODUCERE ASISTATĂ

TRATAMENTE/PROCEDURI DESCRIERE COST €
embrioni congelaţi 150 €      
spermă congelată 150 €      
ovocite congelate 150 €      
material importat din altă clinică 150 €      
stocare separată ovocite / spermă/ embrioni 600 €      

PROGRAMUL DE PĂSTRARE A FERTILITĂŢII 
FEMININE
(crioconservarea ovocitelor)

consultaţia, schema de tratament, 
stimularea, ecografii, recoltarea ovocitelor 
cu anestezie, crioconservarea ovocitelor 
incluzand stocarea

1 690 €    

Ciclul FIV cu ovocite proprii 
crioconservate

decongelarea ovocitelor, analiza și 
prepararea spermatozoizilor, ICSI, 
cultivarea prelungită, ecloziunea asistată, 
embriotransferul

1 690 €    

embrioni proprii 650 €
1 embrion donat 2 200 €
2 embrioni donaţi 3 600 €
Consultaţia cu un doctor (1 oră) 100 €
Consultaţia cu un doctor pe SKYPE (1 oră) 50 €
Ecografie 50 €
Spermograma 50 €
TESE (cu anestezie generală) 890 €
Anestezie 200 €
PGD/PGS (costul depinde de examinarea 
folosită) de la 620 €
Fragmentaţia ADN-ului spermatic 190 €
HSG 120 €
ERA test from 550 €
microabraziune endometrială 200 €
Cariotip 200 €
Fibroza chistică 360 €
TSH 20 €
fT4 20 €
PRL 20 €
LH 20 €
FSH 20 €
E2 20 €
hCG 20 €
Progesteron 20 €
TST 20 €
AMH 30 €

TESTE DE SÂNGE - BTS                      
boli cu transmitere sexuală

HBsAg, anti HBc, anti HCV, anti HIV 1,2, TPH,
RRR – Lues (preţ pentru toate) 100 €

TESTE DE SÂNGE grupa de sânge şi factorul Rh 20 €

www.reprogenesis.ro

TAXA ANUALĂ PENTRU STOCARE

TRANSFER EMBRION CONGELAT(TEC)
Embrionii donaţi sunt în stadiul de blastocist în urma monitorizării embrionare

ALTE SERVICII

TESTE DE SÂNGE - GENETICE

TESTE DE SÂNGE - HORMONALE


