
Comunicat de Presă - 30 martie 2010 

  
În după-amiaza zilei de 30 martie Casa Judeţeană de Pensii Neamţ a 

primit un număr de 165 bilete de tratament repartizate pentru cea de–a treia 
serie de bilete pentru tratament balnear din anul 2010 la societăţile comerciale 
cu care CNPAS a încheiat contracte de prestări servicii pentru anul în curs. 

„Deoarece contractările au fost încheiate târziu, aceste bilete de 
tratament vor fi repartizate de către Casa Judeţenă de Pensii persoanelor care 
au depus până acum cerere pentru bilet în una din staţiunile respective şi se 
prezintă la sediul instituţiei noastre având asupra lor toate actele necesare 
eliberării biletului: buletinul de identitate, bilet de trimitere eliberat de medicul de 
familie şi ultimul cupon de pensie . 

Dorim să amintim că seria trei de bilete de tratament are dată de 

intrare în staţiune 30 martie – 2 aprilie  .” – a declarat doamna Director 

Coordonator Maria Elena Bocancea. 

Solicitanţii unui bilet de tratament pentru staţiunile enumerate mai sus, 
pot solicita informaţii suplimentare la Casa Judeţeană de Pensii Neamţ la 
numărul de telefon 0233/211353 (persoane de contact: Panaite Silvia şi Bîtlan 
Lidia). 

Cele 165 de bilete sunt repartizate pentru următoarele staţiuni: Amara, 
Bălţăteşti, Bazna (Mureş), Căciulata, Călimăneşti, Covasna, Felix, Govora, 
Herculane, Lacu Sărat, Mangalia, Olăneşti, Saturn, Sinaia, Sovata, Târgu 
Ocna, Techirghiol, Vatra Dornei. 

 

 

 

  

 

În după-amiaza zilei de 12 aprilie Casa Judeţeană de Pensii Neamţ a 
primit un număr de 340 bilete de tratament repartizate pentru cea de–a patra 
serie de bilete de tratament balnear pentru anul 2010, biletele fiind alocate 
pentru staţiunile ce aparţin de societăţile comerciale cu care CNPAS a încheiat 
contracte de prestări servicii pentru anul în curs cât şi pentru cele 12 staţiuni ce 
au hoteluri ce aparţin Ministerului Muncii – CNPAS - TBRCM SA. 

„Cea de-a patra serie de bilete de tratament are dată de intrare în staţiune 
18 aprilie 2010, biletele fiind alocate  persoanelor care au solicitat un bilet de 
tratament cu data de intrare în staţiune pentru perioada martie – aprilie, 
beneficiarii fiind  informaţi telefonic de repartiţia unui bilet de tratament. 

Solicitanţii unui bilet de tratament pentru aceste staţiuni pot solicita informaţii 
suplimentare la Casa Judeţeană de Pensii Neamţ la numărul de telefon 



0233/211353, persoane de contact fiind Panaite Silvia şi Bîtlan Lidia” – a 
declarat doamna Director Coordonator Maria Elena Bocancea. 

Cele 340 de bilete sunt repartizate pentru următoarele staţiuni: Amara, 
Bălţăteşti, Bazna (Mureş), Căciulata, Călimăneşti, Covasna, Felix, Govora, 
Herculane, Lacu Sărat, Mangalia, Olăneşti, Saturn, Sinaia, Sovata, Târgu 
Ocna, Techirghiol, Vatra Dornei, Buziaş (Timiş),  Covasna, Olăneşti (Vâlcea), 
Moneasa (Arad), 1 Mai Oradea, Bala (Mehedinţi), Geoagiu (Hunedoara), Lacul 
Sărat (Brăila), Nicolina (Iaşi), Pucioasa (Dâmboviţa), Sarata Monteoru (Buzău), 
Amara (Ialomiţa). 
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