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DIRECȚIA PROGRAME - PROIECTE 

 

ANUNȚ PRIVIND ETAPELE DE PARCURS  

pentru includerea în proiectul  ,,Consultații stomatologice 

 și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București”  

Sesiunea 1-19 Aprilie 2019 

 

 

 

Având în vedere demararea începând cu data de 1 Aprilie 2019 a unei noi sesiuni de înscriere în 

cadrul proiectului "Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din 

Municipiul București", vă facem cunoscute următoarele etape preliminare de parcurs de către 

persoanele interesate să aplice în acest proiect: 

 

• Parinții, cu domiciliul/viza de resedință în Municipiul București, care doresc să aplice în cadrul 

proiectului, și îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în regulamentul proiectului, se vor 

adresa începând cu 1 Aprilie 2019, oricarui cabinet stomatologic școlar din Municipiul București, 

prezentând o copie a certificatului de naștere precum și carnet/adeverință de elev sau orice alt 

document care atestă faptul că minorul pe care îl reprezintă este elev într-o înstitutie de 

învățământ de stat/privată din Municipiul București, pentru obținerea biletului de trimitere in 

vederea evaluarii de către medicul specialist/primar în specializarea Ortodonție și 

Ortopedie Dento-Facială.  

 În momentul prezentarii la cabinetul stomatologic școlar pentru obținerea biletului de 

trimitere, elevul va trebui să prezinte o dentiție sănătoasă.   

 Nu se vor elibera bilete de trimitere dacă se constată de către medicul dentist existența 

unor carii! 

 Perioada de eliberare a biletelor de trimitere de catre cabinetele stomatologice scolare: 

1-19 Aprilie.  

 Formularul Biletului de trimitere poate fi descărcat si de pe site-ul dedicat proiectului - 

http://aparateortodontice.assmb.ro/ , secțiunea Info Utile.  

 Nici un bilet de trimitere transmis anterior datei de 1 Aprilie 2019 nu va fi luat în 

considerare privind programarea la medicul specialist/primar în specializarea 

Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, pentru evaluarea necesității aplicării de aparate 

ortodontice mobile.  

 

• Ulterior obținerii biletului de trimitere și în vederea solicitării programării la medicul 

specialist/primar în specializarea Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, părintele va 
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transmite în perioada 1-21 Aprilie 2019, Biletul de trimitere, pe adresa de email 

asistentatehnica@assmb.ro, precizând în corpul mesajului următoarele informații: 

Adresa de domiciliu, Nume & Prenume reprezentant legal, Telefon & Email reprezentant 

legal.  

  

• După transmiterea pe email a Biletului de trimitere eliberat de către cabinetul stomatologic școlar, 

părintele va primi în decurs de 5 zile lucrătoare o confirmare prin ”Reply”, cu numărul de 

înregistrare alocat solicitării de programare la medicul specialist ortodont, precum și data, ora și 

locația unde urmează să se prezinte însoțit de elev, pentru evaluare.  

 

 Elevul împreună cu părintele/reprezentantul legal se va prezenta la medicul specialist in 

vederea evaluării doar pe bază de programare. 

 Programările la medicul specialist vor avea loc începând cu data de 15 Aprilie 2019.  

 Programarea se va realiza respectând ordinea cronologica a primirii Biletului de 

Trimitere la adresa de email mai sus menționată și doar în limita numărului de 

arcade disponibile, până la limita de 1.234 arcade aprobate conform HCGMB nr. 

307/14.06.2018.  

 

• Dacă în urma evaluării, elevul primește din partea medicului specialist/primar în specializarea 

Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, documentul tip (Adeverința) privind necesitatea aplicării 

de aparat ortodontic mobil (arcadă superioară) și/sau aparat ortodontic mobil (arcadă inferioară), 

în vederea aplicării în cadrul proiectului, părintele va transmite pe adresa de e-mail 

aparateortodontice@assmb.ro documentele specificate în ”Anunț privind etape 

includere în proiect”, ce poate fi accesat  pe site-ul dedicat proiectului - 

http://aparateortodontice.assmb.ro/ , secțiunea Info Utile.  

 

• Dacă în urma evaluării elevilor de către medicul specialist ortodont, care prezintă bilet de 

trimitere eliberat în perioada 1-19 Aprilie, și a evaluării dosarelor aferente de aplicare în proiect, 

va rezulta un număr de arcade ce sunt încă disponibile pană la limita de 1.234 arcade aprobate 

pentru acest proiect, o nouă sesiune de înscriere va fi anunțată în timp util.  

 

Pentru alte detalii, puteți accesa site-ul proiectului - http://aparateortodontice.assmb.ro/ sau 

contacta la adresa de email aparateortodontice@assmb.ro / tel: 031.069.97.16 int. 353.  
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