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DIRECȚIA PROGRAME-PROIECTE         

  

       Anunt privind demararea proiectului “Smile-Mobile”  
 

Avand în vedere:  

• H.C.G.M.B. nr. 270/30.05.2019 privind aprobarea proiectului “Smile-Mobile” 

• Regulamentul privind implementarea proiectului “Smile-Mobile” 

• Prevederile Art. 5 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 270/30.05.2019, potrivit 

carora, vor fi incluse în proiect și evaluate cu întâietate dosarele tuturor solicitanţilor care au aplicat în cadrul 

proiectului „Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București” 

şi care nu au putut beneficia de sprijinul acordat, din cauza epuizării fondurilor aprobate pentru acest proiect, 

 

Vă aducem la cunoștință următoarele date calendaristice importante privind demararea proiectului:  

➢ În perioada 01-15 Septembrie 2019, vor fi convocați, în vederea depunerii dosarelor și înregistrării în 

aplicația on-line a proiectului “Smile-Mobile”, toți solicitanții care au aplicat în cadrul proiectului 

„Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București” 

(Sesiunea 01-19 Aprilie 2019) şi care nu au putut beneficia de sprijinul acordat, din cauza epuizării fondurilor 

aprobate pentru acest proiect; dupa îndeplinirea condiților de aplicare în cadrul proiectului ”Smile-Mobile”, 

prevăzute în Regulament, și înregistrarea opțiunilor solicitanților pentru unitățile de specialitate afiliate proiectului, 

aceste dosare vor fi înaintate spre a fi evaluate cu întaietate de către Unitatea de Implementre a Proiectului.  

 

➢ Pentru includerea în proiect, persoanele interesate vor urma procesul de înscriere în proiect, în 2 (două) 

etape, pe site-ul www.assmb.ro, la secțiunea specială „Proiect Smile-Mobile”, astfel cum este precizat la Art.7 în 

Regulamentul privind implementarea proiectului. 

 În vederea obţinerii recomandării medicului stomatolog privind necesitatea evaluării de către un medic 

specialist ortodont (Bilet de Trimitere – Anexa 1 la Regulament),  eliberată numai după efectuarea tratamentului 

cariilor,  reprezentantul legal, însoţit de elev,  se va prezenta începand cu data de 16 Septembrie la orice cabinet 

stomatologic şcolar aflat în administrarea A.S.S.M.B. (lista cabinetelor stomatologice scolare, pe sectoare,  este 

disponibila pe site-ul ASSMB, sectiunea PROIECTE, Proiect „Smile-Mobile”), având asupra sa certificatul de 

naștere/carte de identitate minor (după caz), precum și documente care să ateste faptul ca acesta este elev la o 

instituție de învățământ de stat sau privată de pe raza Municipiului București. 

 Prin urmare, eliberarea Biletelor de Trimitere de către medicii stomatologi din cadrul cabinetelor 

stomatologice școlare se va realiza începând cu data de 16 Septembrie 2019.  

 După completarea datelor și încărcarea Biletului de Trimitere în aplicație, confom Art. 7 „Includerea 

copiilor în proiect”, pct. 7.2.1 „Etapa I – Programare la medicul specialist ortodont” din Regulamentul proiectului,  

se va genera automat un număr  de  înregistrare valabil pentru programarea la medicul specialist ortodont. În termen 

de 5 (cinci) zile lucrătoare de la generarea numărului de înregistrare, aplicantul va primi pe adresa de e-mail 

menționată în aplicație, detalii privind programarea la medicul specialist ortodont (data, ora și locația). 

 

Nici o înregistrare în aplicatia online anterior datei de 16 Septembrie, în vederea programării la medicul 

specialist ortodont nu va fi validata, cu excepția înregistrarilor efectuate de solicitanții care au aplicat în cadrul 

proiectului „Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București” 

(Sesiunea 01-19 Aprilie 2019) şi care nu au putut beneficia de sprijinul acordat, din cauza epuizării fondurilor 

aprobate pentru acest proiect. 

 

Informații suplimentare se pot obține la tel: 031.069.97.16 int. 353 sau e-mail: smilemobile@assmb.ro.  
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