Casa Județeană de Pensii Sălaj

AU SOSIT BILETELE DE TRATAMENT DE LA SOCIETĂȚILE COMERCIALE AFLATE
ÎN RELAȚIE CONTRACTUALĂ CU CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
Casa Județeană de Pensii Sălaj informează pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii
care vor să urmeze tratament balnear că, azi - 19.04.2021, pentru seria 3, i-au mai fost
repartizate 45 bilete în următoarele stațiuni: Căciulata, Covasna, Felix, Herculane, Mangalia,
Ocna Șugatag, Sovata, Techirghiol, Tășnad și Vatra Dornei cu începere din 22, 23,24 și 25
aprilie (în funcție de stațiune).
Biletele de tratament se pot ridica de la sediul instituției, începând cu data de 20.04.2021 până
la data de 23.04.2021.
La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta actul de identitate în original,
cuponul pentru plata pensiei aferent lunii aprilie 2021 (copie și original)/adeverința eliberată de
către angajator cu câștigul brut aferent lunii anterioare eliberării biletului, precum și biletul de
trimitere formular cu regim special eliberat de către medicul de familie sau medicul de
specialitate (copie și original). Pe biletul de trimitere, de la medicul de familie sau medicul de
specialitate, este necesar să fie specificată stațiunea în care se recomandă tratament balnear.
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
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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

