
PROIECT „SMILE”
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• Proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 695/18.10.2018

• Bugetul proiectului: 20.053.000,00 RON, multianual, pentru un numar de 20.000 de beneficiari,

respectiv 10.000 beneficiari în anul 2019 și 10.000 de beneficiari în 2020. Bugetul maxim

alocat/beneficiar este 990 lei, sub formă de vouchere, sumă ce include, model de studiu și aplicarea

ambelor arcade, inferioară și superioară;

• Obiectivul proiectului îl reprezintă prevenirea afecțiunilor dentare pentru menținerea unui organism

sănătos printr-o soluție de tratament minim invazivă care corectează probleme dentare deseori

ireversibile, dar care pot fi tratate ortodontic cu rezultate spectaculoase, prin aplicarea de aparate

ortodontice fixe.

• Beneficiarii proiectului : elevii cu vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani.

• Durata Proiectului : august 2019 – decembrie 2020 .

1. Date generale Proiect SMILE
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2. Beneficiari și criterii de eligibilitate:

Document  tip  (Anexa 1  la regulament)  eliberat de  un  medic  specialist/primar,  în specializarea Ortodonție,  din  cadrul
unităților medicale de  specialitate în aplicarea aparatelor ortodontice fixe  afiliate, cu  recomandarea medicală privind

necesitatea aplicării aparatului ortodontic fix.

Adeverință medicală eliberată de cabinetul de medicina dentara din cadrul unităților de înățământ școlar (cabinet stomatologic)
din rețeaua scolară a Municipiului București, care atesta o dentiție tratată, fără carii, și care poate suporta un tratament de 

specialitate ortodontic (necesar în vederea completării Anexei 1);

Domiciliul stabil sau viza de reședință în Municipiul București, obținută cu cel putin 6 luni înainte de depunerea cererii de 
aplicare in proiect;

Copii din Municipiul București, cu vârste cuprinse între 10 – 17 ani;
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7 august 2019: Demararea
proiectului și prima înscriere 

în aplicația on-line

22 august 2019: Primul dosar 
depus la sediul ASSMB

11 septembrie 2019: Primul 
dosar aprobat

23 septembrie 2019: Primul 
set de vouchere ridicat

28 septembrie 2019: Primul 
aparat dentar aplicat

3. Demararea Proiectului „SMILE”
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4. Date statistice

Perioada 07 August 2019 – 10 Septembrie 2020 

Au fost înregistrate 1033 înscrieri în aplicația on-line, dintre care 804 de înscrieri sunt finalizate și pregătite

pentru următoarea etapă a proiectului, respectiv programarea la sediul A.S.S.M.B. pentru completarea și depunerea
dosarului administrativ.

Situație – 10 Septembrie 2020:

➢ 561 dosare depuse;
➢ 1574 vouchere predate către 

528 de beneficiari;
➢ 19 unități afiliate;
➢ 26 puncte de lucru.
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❖ Din totalul dosarelor depuse și evaluate până la data de 03 Iulie 2020, 65% dintre beneficiari sunt fete, în timp ce 35% sunt băieți .

62%

38%

Fete

Baieti

Repartizarea în funcție de gen
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13-15 ani

10-12 45%

45%

10%

Repartizarea beneficiarilor pe grupe de vârstă ( 10-17 ani)

16-17 ani

• 45% din elevi au vârsta cuprinsă între 10 - 12 ani.

• 45% din elevi au vârsta cuprinsă între 13 - 15 ani.

• Cel mai mic procent privind distribuția pe grupe de vârstă - 10%, îl 

reprezintă intervalul 16-17 ani.
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Repartizarea beneficiarilor în funcție de sectorul de domiciliu

• Cei mai mulți beneficiari locuiesc în Sectorul 3 al

Municipiului București (23%);

• La mică diferență procentuală sunt celelalte sectoare,

după cum urmează:

▪ Sectorul 2 – 20% și Sectorul 5 – 18%;

▪ Sectorul 4 – 17% și Sectorul 6 – 14%;

▪ Sectorul 1 - 8%.

Sector 1
8%

Sector 2
20%

Sector 3
23%

Sector 4
17%

Sector 5
18%

Sector 6
14%
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5. Chestionar de feedback - părinți

Chestionare evaluate sunt completate de către părinți în momentul ridicării deciziei de aprobare a includerii în proiect. 

CHESTIONAR 
 

 
          

        Vă rugăm să bifati cu „xˮ  varianta corespunzatoare la momentul aplicării dumneavoastre în cadrul 

proiectului. Toate răspunsurile vor fi tratate cu maximă confidențialitate.  

 

Vârsta copil, în ani împliniţi, la data aplicării în proiect: 
 

     a. 10-14 ani 
      b. 14-17 ani 
  

b. N
r

.  

ASPECTE EVALUATE NESATISFĂCĂTOR SATISFĂCĂTOR BINE FOARTE 
BINE 

1 
 

Cum apreciați timpul pe care a 

trebuit să îl alocați la cabinetul 

stomatologic școlar pentru 

obținerea adeverinței medicale? 

    

 

2 Cum apreciaţi timpul pe care a 

trebuit să îl alocaţi la sediul nostru 

pentru depunerea dosarului și/sau 

ridicarea deciziei? 

    

 

3 Cum apreciaţi informaţiile pe care 

membrii echipei de implementare a 

proiectului vi le furnizează – 

telefonic/ pe email? 

    

 

4 Cum apreciaţi timpul de răspuns al 

echipei de implementare a 

proiectului la solicitările 

dumneavoastre transmise telefonic 

sau online? 
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Cum apreciaţi, referitor membrii echipei de implementare a proiectului  

care vin în contact cu dumneavoastră…..: 

5.1 Modul de comunicare (atitudinea)     

5.2 Amabilitatea    

5.3 Competenţa profesională     

5.4 Promptitudinea     
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Cum apreciați timpul pe care a 

trebuit să îl alocați la unitatea 

medicală afiliată pentru obținerea 

indicației de aplicare a aparatului 

ortodontic fix? 

    

 

 

 

 

 

 

Cum apreciați iniţiativa Primăriei Municipiului București de a se implica direct în dezvoltarea 

asistenței medicale în rândul cetățenilor prin finanțarea unor proiecte precum: 

• Proiect FIV 2 - ”O șansă pentru cuplurile infertile”, aprobat prin HCGMB nr. 844/12.12.2018, care prevede 

acordarea de sprijin financiar cu o valoare totală de până la 13.800 lei/cuplu infertil din București pentru 

2.000 de cupluri infertile din Municipiul București. 
 

• Proiect „Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”, aprobat prin HCGMB nr. 309/14.06.2018, 

care prevede acordarea unui sprijin financiar care constă în decontarea unei proceduri medicale de test 

genetic în valoare de 17.000 lei/beneficiar, pentru femei, diagnosticate cu cancer mamar in stadii incipiente. 
 

• Proiect “Consultatíi stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul Bucuresti”, 

aprobat prin HCGMB nr. 307/14.06.2018, care prevede acordarea unui sprijin financiar cu o valoare totală 

de până la 1500 lei (750 lei /arcadă)  pentru elevii din Municipiul București cu vârsta între 7-16 ani care 

primesc recomandare privind aplicarea de aparate ortodontice mobile. 
 

• Proiect ˮSMILE MOBILEˮ, aprobat prin HCGMB 270/30.05.2019, care prevede acordarea unui sprijin 

financiar sub formă de vouchere, în valoare de 1.100,00 RON/beneficiar, elevilor cu vârsta între 7 și 16 

ani, cu domiciliul în Municipiul București, pentru aplicarea de aparate ortodontice mobile. 
 

• Proiect „Newborn – Oncofertilitate”, aprobat prin HCGMB nr. 308/14.06.2018, care prevede acordarea de 

sprijin financiar pentru persoanele diagnosticate cu cancer, în vederea prezervării potențialului fertil prin 

prelevarea și crioconservarea spermei și ovocitelor, pentru o perioadă de 5 ani. 
 

• Proiect “Doctori pentru Bucuresti”, aprobat prin HCGMB nr. 843/12.12.2018, care prevede acordarea de 

sprijin financiar cu o valoare totală de până la 10.000 lei pentru un numar de 100 de medici, pentru 

participarea la programe de dezvoltare profesională. 
 

• Proiect “SĂNĂTATE PRIN SPORT”, aprobat prin HCGMB nr. 781/22.11.2018, care prevede furnizarea de 

servicii medicale (avize medicale sportive) prin Spitalul Colțea  pentru 85.000 de sportivi legitimați din 

Municipiul București cu vârsta între 5-18 ani, pentru o perioadă de 36 luni. 
 

• Proiect "Tehnologie revoluționară de eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul roboților", 

aprobat prin HCGMB nr. 306/14.06.2018, durată proiect 1 iulie 2018 - 31 martie 2019. 
 

 
 

• Proiect “SMILE”,  aprobat prin HCGMB nr. 695/18.10.2018 , care prevede acordarea de sprijin financiar, 

pentru un numar de 20.000 de beneficiari (990 lei /beneficiar sub formă de voucher) pentru copii din 

Municipiul București, cu vârste cuprinse între 10-17 ani care primesc recomandare privind aplicarea de 

aparate otodontice fixe. 
 

Variante de răspuns :  

A. FOARTE PUȚIN        B. PUȚIN        C. MULT        D. FOARTE MULT 

Răspuns: __________ 
 
Aprecieri/Sugestii/Recomandări: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

VĂ MULȚUMIM! 
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FEEDBACK PĂRINȚI VS. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Foarte 
bine
98%

Bine
2%

CUM APRECIATI MODUL DE COMUNICARE 
(ATITUDINEA)?

Foarte 
bine
99%

Bine
1%

CUM APRECIATI TIMPUL DE RASPUNS AL ECHIPEI 
DE IMPLEMENTARE LA SOLICITARILE

TELEFON/EMAIL? 

Foarte 
bine
96%

Bine
3%

Nesatisfacator
1%

CUM APRECIAȚI PROMPTITUDINEA?

Foarte 
bine
99%

Bine
1%

CUM APRECIATI AMABILITATEA 
ECHIPEI DE IMPLEMENTARE ?

Foarte 
bine
99%

Bine
1%

CUM APRECIATI COMPETENȚA 
PROFESIONALĂ A ECHIPEI?

Foarte 
bine
97%

Bine
3%

CUM APRECIAȚI INFORMAȚIILE PE CARE 
MEMBRII ECHIPEI DE IMPLEMENTARE VI LE 

FURNIZEAZĂ TELEFONIC/E-MAIL?
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Cum apreciați timpul pe care a trebuit să îl

alocați la cabinetul stomatologic școlar

pentru obținerea adeverinței medicale?

NESATISFĂCĂTOR
2%

SATISFĂCĂTOR
7%

BINE
15%

FOARTE 
BINE
76%

Cum apreciați timpul pe care a trebuit să îl

alocați la sediul ASSMB pentru depunerea

dosarului și/sau ridicarea deciziei?

BINE
8%

FOARTE 
BINE
92%
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Cum apreciați inițiativa PMB de a
se implica direct in dezvoltarea
asistenței medicale în rândul
cetățenilor, prin implementarea
unor proiecte în domeniul
sănătății, prin Administrația
Spitalelor și Serviciilor Medicale
București?

Foarte mult
98%

Mult
2%
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1. Puteți să precizați numărul de 
prezentări la cabinetul medicului
specialist ortodont (unitatea
medicală afiliată) de la aplicare și
până în prezent (pentru
controale/activări/reparații/etc):

0

5

10

15

20

25

30

1 sau 2 3 sau 4 5 sau 8 Niciuna

2. Cât de repede s-a acomodat 
copilul dumneavoastră cu purtarea 
aparatului ortodontic fix? 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Foarte
repede

Relativ
repede

Mai greu Foarte greu

3. Precizați care a fost cea mai
mare provocare în procesul de 
purtare a aparatului
ortodontic fix de către copilul
dumneavoastră:

0

5

10

15

20

25

30
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4. În privința impactului social, copilul a 
experimentat, după aplicare următoarele
situații:

5. Vă rugăm să descrieți în câteva fraze modul în care dumneavoastră ați
parcurs procedura de înscriere în proiect

0 10 20 30 40

Relaționează mai bine cu 
colegii/prietenii

Simte că face parte dintr-
un grup distinct, de

invidiat

Este evitat de alți 
colegi/se fac glume pe 

seama sa

Este mai încrezator/ a
crescut stima sa de sine

Nicio schimbare
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6. Aveți încredere că la cabinetul
stomatologic școlar copilul dvs. 
beneficiază de servicii medicale sigure și
de calitate?

0

10

20

30

40

50

60

DA NU

7. Alte aprecieri/sugestii/recomandări privind derularea în ansamblu a 
acestui proiect:
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APRECERI/SUGESTII/ RECOMANDĂRI/ OBSERVAȚII: 
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APRECERI/SUGESTII/ RECOMANDĂRI/ OBSERVAȚII: 
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APRECERI/SUGESTII/ RECOMANDĂRI/ OBSERVAȚII: 
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APRECERI/SUGESTII/ RECOMANDĂRI/ OBSERVAȚII: 
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APRECERI/SUGESTII/ RECOMANDĂRI/ OBSERVAȚII: 


