Casa Județeană de Pensii Sălaj

COMUNICAT DE PRESĂ
A început repartiţia biletelor de tratament balnear pentru anul 2019
Casa Națională de Pensii Publice anunță începerea procesului de atribuire a biletelor de
tratament balnear solicitanților îndreptățiți, asigurate prin unitațile de tratament aflate în
proprietatea sa.
Conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Casa Națională
de Pensii Publice are în proprietate unitățile de tratament balnear – S.C. T.B.R.C.M –S.A.
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 139/13.03.2019 privind acordarea prestaţiilor sub
forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat şi
administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, vor fi asigurate un număr de maximum 59.622
de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii.
Azi 14.03.2019, Casei Județene de Pensii Sălaj (CJP Sălaj) i-au fost repartizate pentru prima
serie 88 bilete de tratament în stațiunile pe care le deține Societatea de Tratament Balnear și
Recuperare a Capacității de Muncă “T.B.R.C.M.” – S.A., respectiv: 1 Mai, Bizușa, Buziaș,
Covasna, Moneasa și Geoagiu cu începere din 18, 19, 20 martie (în funcție de stațiune).
Datorită faptului că biletele de tratament au venit foarte tarziu vis a vis de perioada de plecare,
vă informăm că pentru prima serie nu se va face repartiția automată în funcție de punctaj.
În această situație, persoanele interesate care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de
lege, pentru acordarea biletelor de tratament, se pot adresa Casei Județene de Pensii Sălaj în
vederea eliberării unui bilet dintre cele disponibile la momentul solicitării.
Biletele de tratament pentru prima serie se pot ridica de la sediul instituției, începând cu data
de 14.03.2019 până la data de 20.03.2019, între orele 8.00 -14.00, inclusiv sâmbătă, în data de
16.03.2019, între orele 8.00 -14.00.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate de
către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să
ridice biletul de tratament balnear.
Sejurul asigurat printr-un bilet de tratament este de 16 zile și include cazarea cu trei mese pe zi
și tratamentul pentru 12 zile.
Până în prezent, în 2019, la CJP Sălaj, au fost depuse 1367 cereri privind acordarea de bilete de
tratament.
Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numerele de telefon 0260/622.990 –
0799/902699 - Compartiment Bilete de Tratament.

Alina TĂMAŞ
CONSILIER SUPERIOR
COMPARTIMENTUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Casa Judeteana de Pensii Sălaj
B-dul Mihai Viteazul, nr. 85, Zalău, judetul Sălaj
Tel.: +4 0260 622145 Fax: +4 0260 660831
e-mail: public@cjpsalaj.ro
www.cjpsalaj.ro
www.cnpp.ro / www.romania2019.eu
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

