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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 protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele 
cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor 

menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să-l primească. Dacă aţi primit acest document în mod 
eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

 

DATA ÎNREGISTRĂRII CERERII NU CONSTITUIE CRITERII DE 

REPARTIZAREA BILETELOR DE TRATAMENT 
 
 

• CERERILE ŞI ACTELE AFERENTE SE POT TRANSMITE PRIN POŞTĂ, FAX, EMAIL SAU SE POT DEPUNE 

DIRECT LA SEDIUL CASEI JUDEŢENE DE PENSII ARGEŞ: 

 Adresa: Piteşti, str. I.C. Bratianu, nr.32 

 Fax: 0248/218560 

 E-mail: relatii@cjparges.ro sau andrei.cruceru@cnpp.ro 

• CERERILE SE DEPUN CU CEL PUŢIN 30 DE ZILE ANTERIOARE PRIMEI LUNI DIN PERIOADA PENTRU CARE SE 

SOLICITĂ BILET 

• SE COMPLETEAZĂ NUMAI PE FORMULARUL TIPIZAT APROBAT, CARE SE POATE PROCURA DE LA SEDIUL 

INSTITUŢIEI SAU DE PE INTERNET www.cnpp.ro SAU www.cjparges.ro. 

• MODUL DE COMPLETARE A CERERII: 
 pentru a fi luată în considerare, cererea trebuie să aibă completate toate 

câmpurile (fată-verso); 

 solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni; 

 se va preciza o singură perioadă solicitată, care poate cuprinde mai multe serii, din 

mai multe luni (de ex.: dacă se va completa pe cerere perioada 01.05.2020 - 

30.09.2020, cererea va fi luată în calcul la toate seriile de bilete din acea perioadă, 

aplicând criteriile de repartizare la flecare serie); 

 cererea poate cuprinde şi informaţii despre alte persoane, care au depus la rândul lor 

cereri şi cu care titularul doreşte să meargă în aceeaşi staţiune şi în aceeaşi perioadă; 

 răspunderea pentru modul de completare şi corectitudinea datelor din cerere 

revine în totalitate solicitantului. 

• UNEI PERSOANE I SE POATE ELIBERA UN SINGUR BILET DE TRATAMENT BALNEAR ÎN CURSUL UNUI AN 

CALENDARISTIC 


