Casa Judeţeană de Pensii Gorj

COMUNICAT
Azi 28.05.2019 orele 17⁰⁰ s-au primit biletele de tratament balnear
pentru seria nr.6, respectiv 153 locuri cu plecare în perioada 31 mai – 02
iunie 2019 la urmatoarele statiuni : Sinaia, Herculane, Calimanesti, Caciulata,
Amara, Covasna, Eforie Nord, Felix, Geoagiu, Govora, Lacu Sarat, Mangalia,
Neptun, Olanesti, Saturn, Techirghiol, Tusnad, Vatra Dornei, statiuni care
pana in prezent nu finalizasera procedura de licitatie.
Aceste bilete vor fi puse in vanzare incepand de miercuri – 29 mai
2019, orele 8⁰⁰.
Avand in vedere timpul scurt intre data primirii biletelor de tratament
balnear si data plecarii in statiune, respectiv 31 mai – 02 iunie, eliberarea
biletelor se va face pe principiul „PRIMUL VENIT-PRIMUL SERVIT”.
Pentru valorificarea unui numar cat mai mare de bilete de tratament
balnear din aceasta serie, conducerea Casei Judetene de Pensii Gorj a
stabilit urmatorul program :
- miercuri - 8,00 - 16,00
- joi
- 8,00 – 16,00
- vineri
- 8,00 – 16,00
- sambata - 8,00 – 14,00
- duminica - 8,00 – 12,00
Mentionam ca majoritatea biletelor de tratament au ca data de intrare
31 MAI 2019.
Pentru eliberarea acestor bilete cei interesati trebuie sa prezinte cupon
de pensie la luna aprilie, actul de identitate si OBLIGATORIU bilet de
trimitere de la medicul de familie pentru statiunea solicitata.
C.J.P. GORJ
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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

