IMPORTANT
 Pentru inscrierea in vederea obtinerii unui bilet de tratament, potentialii
beneficiari trebuie sa transmita o cerere tip, cu cel putin 30 de zile inainte de luna
pentru care se solicita biletul, on-line la adresa de email elena.lungan@cnpp.ro,
maria.nicolae@cnpp.ro, prin fax la 0253238333, prin posta la adresa – Casa
Judeteana de Pensii Gorj, Tg-Jiu, Aleea Smirdan, nr.16, sau la sediul institutiei,
urmand ca restul documentelor sa fie atasate la momentul eliberarii biletului;
 Doua persoane care doresc sa mearga impreuna in statiune trebuie sa depuna
obligatoriu doua cereri deoarece biletele de tratament se acorda individual in
functie de calitatea fiecarui solicitant;
 Conform CRITERIILOR, diagrama de alocare automata a biletelor de tratament
balnear, realizata de aplicatia informatica SPA, NU POATE FI MODIFICATA;
 Dupa ridicarea biletului de tratament de la ghiseul casei de pensii, beneficiarii au
obligatia de a se adresa unitatii balneare la care vor fi cazati, prin email sau
telefon, in vederea obtinerii unei programari, conform prevederilor Ordinului MS
nr.1078 din 12 iunie 2020, pentru evitarea aglomeratiei la sosirea in statiune;
 Persoana incadrata in grad de handicap GRAV care are dreptul la asistent personal
sau a optat pentru indemnizatia lunara pentru insotitor, respectiv pensionarul de
invaliditate gratul I care primeste indemnizatie pentru insotitor, pot beneficia de
bilet de tratament balnear DOAR INSOTITE, insotitorul trebuie sa faca parte din
categoriile beneficiare de bilet de tratament balnear (asigurat sau pensionar al
sistemului public de pensii, iar cererile trebuie transmise impreuna);
 EXCEPTII :
Persoana incadrata in grad de handicap GRAV care are dreptul la asistent personal
sau a optat pentru indemnizatia lunara pentru insotitor, respectiv pensionarul de
invaliditate gradul I care primeste indemnizatie pentru insotitor, in baza unei
declaratii pe propria raspundere, din care sa reiasa faptul ca se descurca pe
perioada sejurului fara insotitor si tinand cont de faptul ca bazele de tratament
contractate functioneaza in regim hotelier, si nu in regim de spitalizare, poate
beneficia de bilet de tratament neinsotita;
 Pensionarii din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii (MAI, MApN, SRI)
pot beneficia de bilet de tratament balnear in anul 2021 doar daca sunt asigurati ai
sistemului public de pensii (pensionari sau salariati).
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