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ANUNȚ
PRIVIND ÎNCEPEREA UNEI NOI SESIUNI DE ÎNSCRIERE
în proiectul “Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice
pentru elevii din Municipiul București"

Având în vedere:
•

Prevederile H.C.G.M.B. nr. 307/14.06.2018 prin care se acordă sprijin financiar elevilor
din Municipiul București, cu vârsta între 7-16 ani, pentru aplicarea unui număr de 1.234.
aparate ortodontice mobile (arcade superioare/inferioare), buget proiect 925.500,00 lei

•

Un număr de 360 arcade au fost aprobate pentru anul fiscal 2018, o parte dintre acestea
fiind încă în stadiul de a fi finalizate în vederea aplicării în perioada imediat următoare

•

Un numar de 356 arcade sunt aferente dosarelor care se aflau la sfârșitul anului 2018 pe
lista de așteptare (202 elevi), a căror evaluare a început în data de 7 Ianuarie 2019 și se va
finaliza în prima decada a lunii Martie

Vă informam că începând cu data de 1 Aprilie 2019 demarează o nouă sesiune de înscriere
în cadrul proiectului "Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru
elevii din Municipiul București", pentru diferența de aproximativ 518 arcade disponibile
pană la limita de 1.234 arcade aprobate pentru 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 putea 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 întro 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.
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Perioada de eliberare a biletelor de trimitere de catre cabinetele stomatologice scolare: 119 Aprilie.
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!
Ulterior obținerii biletului de trimitere, parintele va transmite prin mijloace electronice o
copie a acestui bilet, alături de alte informații de contact, pentru a fi programat în vederea
evaluării de către medicul specialist/primar în specializarea Ortodonție și Ortopedie
Dento-Facială și obținerii, dacă este cazul, a documentului tip (Adeverința) privind necesitatea
aplicării de aparat ortodontic mobil (arcadă superioară) și/sau aparat ortodontic mobil (arcadă
inferioară).
Adresa de email ce va fi utilizată pentru transmiterea Biletului de Trimitere va fi menționată
atât pe formularul biletului cât și comunicată pe site-ul proiectului, alături de alte informații
utile pentru parinți, până cel mai târziu la data de 29 Martie a.c.
Programarea elevilor în vederea evaluării de către medicul specialist/primar în specializarea
Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială si obtinerii, daca este cazul, a documentului tip
(Adeverința) privind necesitatea aplicării de aparat ortodontic mobil, se va face în ordinea
cronologica a primirii pe email a biletului de trimitere aferent și doar în limita numărului
de arcade aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 307/14.06.2018.
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.
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http://aparateortodontice.assmb.ro/ – pana cel mai târziu la data de 29 Martie a.c.
Pentru alte detalii, puteți accesa site-ul proiectului sau contacta la adresa de email
aparateortodontice@assmb.ro / tel: 031.069.97.16 int. 353.

