Casa Județeană de Pensii Sălaj

Bilete de tratament disponibile pentru seria 7
Referitor la repartiția biletelor de tratament, vă informăm că pentru seria 7, Casei Județene
de Pensii Sălaj (CJP Sălaj) i-au fost repartizate 141 bilete de tratament în următoarele stațiuni:
1 Mai, Bizuşa, Căciulata, Covasna, Felix, Herculane, Tășnad, Geoagiu Băi, Sovata,Olăneşti,
Sângeorz Băi, Vatra Dornei, Neptun, Eforie Nord, Moneasa, Tuşnad, Turda, Ocna Șugatag cu
începere din 11.06.2022- 14.06.2022.
Biletele se pot ridica de la sediul instituției pentru persoanele repartizate prin alocare
automată începând cu data de 23.05.2022 până în data de 30.05.2022, între orele 8.00 -14.00,
iar vineri între orele 8.00-13.00. Redistribuirea biletelor de tratament pentru locurile rămase
libere se va face în perioada 31.05.2022-10.06.2022.
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.
La eliberarea biletelor de tratament, beneficiarii vor prezenta actul de identitate în original,
cuponul pentru plata pensiei aferent lunii februarie 2022 (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.
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, pentru acest an, au fost depuse 1.652 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.
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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

