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CASA JUDETEANA DE PENSII BISTRITA NASAUD
Anunt privind eliberarea biletelor de tratament balnear in perioada starii de urgenta
Avand in vedere:
- hotararea nr. 9 din 14.03.2020 a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta
pentru instituirea unor masuri pentru evitarea raspandirii COVID-19 (coronavirus), prin
care au fost aprobate recomandarile „ Grupului de analiza”, ce vizeaza si „restrictionarea
activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive si de divertisment care
presupun participarea a peste 50 de persoane, realizate in spatii inchise, inclusiv cele
realizate in sali de tratament balnear, sali de fitness, saloane de SPA-uri, de cosmetica,
sali de jocuri de noroc si cazinouri”.
- dispozitiile art. 14 din contractul de prestari servicii nr.16/TL/16.02.2020,
- starea de urgenta decretata de autoritatile romane, precum si
- suspendarea contractului de prestari servicii nr.16/TL/16.02.2020, incheiat cu Societatea
de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca ”T.B.R.C.M.” SA pe perioada
starii de urgenta din Romania, in toate cele 13 sucursale apartinand TBRCM SA,
Va comunicam faptul ca activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear este
suspendata in perioada starii de urgenta.
Data reluarii activitatii de acordare de bilete va fi comunicata ulterior.
Biletele care au fost eliberate vor fi anulate, inclusiv in aplicatia SPA, urmand ca beneficiarii sa
solicite restituirea integrala a contributiei. Beneficiarii biletelor anulate vor putea beneficia de
un nou bilet de tratament in anul curent daca vor depune o noua cerere si vor solicita o alta
perioada.
Noile cereri pentru acordarea biletelor de tratament balnear se vor putea depune pe mail sau
prin posta.
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