
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada Sf. Ecaterina, Nr. 3  

Sector 4, București 

Tel:  021 310 10 59  

Fax: 021 310 10 69 

Email: contact@assmb.ro 

www.assmb.ro 

Cabinetul de Medicină Dentară din Unitatea de Învățământ:      ANEXA 1 

(denumire unitate de învățământ) _______________________________________________ 

 

PROIECT ”Smile - Mobile”  – APROBAT PRIN HCGMB NR. 270/30.05.2019 

 

 BILET DE TRIMITERE 

CĂTRE: Medic Specialist Ortodont, angajat A.S.S.M.B. din cadrul Rețelei Cabinetelor Stomatologice 

Școlare 

 

Nume _________________ Prenume ______________________________, în vârstă de _____ ani, 

identificat(a) cu CNP ____________________________, elev în clasa _____ 

 

în urma consultației avută în prezența  părintelui/ reprezentantul său legal (nume, 

prenume)_________________________________________, domiciliat/ă în București, str. 

____________________________nr. ________ . 

Eleva/ul prezintă o dentiție tratată, fără carii, și care poate suporta un tratament de specialitate 

ortodontic. 

 

Motivul trimiterii: Evaluarea necesității aplicării unui aparat ortodontic mobil (arcada superioară 

și/sau inferioară). 

 

NOTA: Elevul împreună cu părintele/reprezentantul legal se va prezenta la medicul specialist ortodont, în vederea 

evaluării, doar pe bază de programare,  

Pentru programare, vă rugăm să urmați procesul detaliat la Art. 7, Pct. 7.2.1 ,,Etapa I-Programare la medicul 

specialist ortodont’’, din Regulamentul prin implementarea proiectului, prin încărcarea acestui Bilet de Trimitere în 

format PDF/JPG în aplicația on-line, pe site-ul dedicat proiectului - www.assmb.ro, secțiunea PROIECTE – Proiect 

”Smile-Mobile”   

Ulterior introducerii datelor în aplicația on-line, se va genera un număr de înregistrare valabil pentru programarea 

la medicul specialist ortodont. În termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la generarea numărului de înregistrare, veți 

primi pe adresa de e-mail menționată în aplicație, detalii privind programarea la medicul specialist ortodont (data, 

ora și locația) precum și un cupon de acces nominal în baza căruia se va face accesul în locația pentru care ați fost 

programat.  

Programarea se va realiza în ordinea cronologică a primirii solicitării online, având în vedere proximitatea 

domiciliului/reședinței solicitantului față de locația medicului specialist ortodont, și doar în limita numărului de 

beneficiari pentru care se acordă sprijin financiar conform H.C.G.M.B. nr.270/30.05.2019 

 

Data ________________ 

 

Nume, prenume părinte/reprezentant legal __________________________________________________ 

Semnatură părinte/reprezentant legal ______________________________________________________ 
 

Nume, prenume medic stomatolog _________________________________________________________ 

Semnătura medic stomatolog _______________________ Parafa:  

mailto:contact@assmb.ro

