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DIRECȚIA PROGRAME – PROIECTE      16 Octombrie 2018 

 

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND PROIECTUL 

,,Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice  

pentru elevii din Municipiul București” 
 

 

Având în vedere numărul mare de solicitări privind includerea în proiect transmise pe 

adresa de e-mail a proiectului (aparateortodontice@assmb.ro) până la data de 16 octombrie a.c., 

care acoperă bugetul alocat proiectului pentru exercitiul bugetar al anului 2018, vă facem 

cunoscute următoarele:  

 

 Începând cu data de 17 octombrie 2018, toate solicitările de includere în proiect transmise pe 

adresa de e-mail a proiectului (respectând condițiile specificate în documentul „Anunț privind 

etape includere în proiect” ”- secțiunea „Info utile”, site www.aparateortodontice.assmb.ro) vor fi 

înregistrate în ordinea cronologică a primirii acestora, urmând a fi convocate în vederea 

depunerii în original și completării tuturor documentelor menționate la Art. 8 din cadrul 

Regulamentului privind implementarea proiectului, în momentul în care se va aproba 

rectificarea bugetară aferentă anului 2018; pentru toate aceste solicitări va fi întocmita o listă de 

așteptare, în ordinea cronologică a transmiterii lor pe adresa de e-mail a proiectului; 

 

 Începand cu data de 17 octombrie 2018 se sisteaza atât eliberarea biletelor de trimitere de 

către cabinetele stomatologice scolare cât si apelurile către numărul de telefon 0755.017.359 

pentru programarea în vederea evaluării necesității aplicării de aparat ortodontic mobil (arcadă 

superioară) si/sau aparat ortodontic mobil (arcada inferioara) de catre un medic specialist/primar în 

specializarea Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, pana la o data ce va fi comunicata pe site-

ul proiectului, ulterior aprobării rectificării bugetului alocat proiectului pentru exercitiul 

bugetar al anului 2018; 

 

 Solicitările de includere în proiect care au fost primite până la data de 16 octombrie 2018 

inclusiv, pe adresa de e-mail a proiectului - aparateortodontice@assmb.ro si care indeplinesc 
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condițiile specificate în documentul „Anunț privind etape includere în proiect” ”- secțiunea „Info 

utile”, site www.aparateortodontice.assmb.ro, vor fi convocate telefonic si pe email, in perioada 

imediat urmatoare, în ordinea cronologică a transmiterii acestora, in vederea depunerii în 

original și completării tuturor documentelor menționate la Art. 8 din cadrul Regulamentului privind 

implementarea proiectului, documente care constituie dosarul de aplicare în cadrul proiectului.          

Unitatea de Implementare a Proiectului va efectua verificarea conținutului dosarului și va aproba 

doar acele dosare care întrunesc condițiile de eligibilitate impuse prin proiect. 

 

 Solicitările de programări primite până la data de 16 octombrie inclusiv, la numărul de 

telefon 0755.017.359,  în vederea evaluării necesității aplicarii de aparat ortodontic mobil (arcada 

superioara) și/sau aparat ortodontic mobil (arcada inferioara) de către medicul specialist/primar în 

specializarea Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială,  vor fi programate în perioada imediat 

urmatoare în ordinea cronologică în care au fost înregistrate. În cazul în care în urma evaluării 

elevului de catre medicul specialist/primar în specializarea Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială 

se obține documentul tip (Adeverința) privind necesitatea aplicării de aparat ortodontic mobil 

(arcada superioara) si/sau aparat ortodontic mobil (arcada inferioară), solicitanții vor transmite 

solicitările de includere în proiect pe adresa de e-mail a proiectului (respectând condițiile 

specificate în documentul „Anunț privind includerea în proiect”- secțiunea ”Info utile”, site 

www.aparateortodontice.assmb.ro ), urmând a fi incluse pe lista de așteptare, până în momentul 

în care se va aproba rectificarea bugetului alocat proiectului pentru exercitiul bugetar al anului 

2018. 

 

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați pe adresa de e-mail: 

aparateortodontice@assmb.ro. 
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