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La sfârsitul saptamânii

trecute a fost aprobat buge-
tul. asigurarilor sociale de
stat si publicat În monitorul
oficial.Astfel, asa cum ne-
a declarat laÎnceputulanului
Olivia Postole, directorul
Casei Judetene de Pensii
lalomita, de saptamâna
aceasta au Început sa fie
primite cererile pentru bile-
tele de tratament la statiu-
'nile balneoclimaterice din
tara.

OliviaPostole ne-a decla-
rat ca Începând cu ziua de
1 a luniimartie, fiecare din-
tre cei care au depus cerere
de acordare a biletuluivor

putea opta pentru statiunea
unde vor dorisa urmezetra-
tamentul indicat de medic.

"De la 1 martie, fiecare
pensionar care a depus
cerere pentru obtinerea unui"
bilet pentru tratament În

statiunile balneoclimaterice
va putea sa opteze pentru
statiunea În care Îsi va
urma tratamentul. Acum
asteptam sa se faca re-
partitia pe judete a biletelor
si dupa aceea le vom acor-
da vârstnicilor.Pentru Înce-
put, primelehoteluricare vor
primibiletele vor ficele care
apartin de Casa Nationala
si abia apoi se va Încheia
un contract cu celelalte
hoteluri din statiunile de
tratamenr', a decl~rat Olivia
Postole, director coordo-
nator al CJP lalomita.

Ca noutate, directorul
Casei de Pensii lalomita a
tinut sa"precizeze faptul ca
odata cu promulgarea Legii
12/2010 privind bugetul
asigurarilorsocialedestat,
au interveni!.tâtevamodifi:
cari care sunt În favoarea
cetatenilor.
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Astfel, salariul mediu
brut utilizat la fundamen-

tarea bugetului asigurarilor
sociale de stat pe anul 201O,
a devenit 1.836 lei si a intrat
În vigoare de la 30 ianuarie
2010. Odata cl! cresterea
salariului mediu brut a fost

recalculata si cota contri-
butiei individuale, care,
indiferent de conditiile de
munca este de 10,5 %. În
cota contributiei individuale
de asigurari sociale este
inclusa si cota de 2,5 %
aferenta fondurilor de pensii
administrate privat. Aceasta
cota se aplica veniturilor
brute realizate, Începând cu
cele corespunzatoare lunii
ianuarie 201O.

Totodata, a crescut si
cuantumul ajutorului de
deces prevazut de Legea
1912000,cu modificarilesi
completarile ulterioare'.
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Astfel, În cazul decesului
celui asigurat sau al pensio-
narului, familia va primi
suma de 1.836 lei, adica
venitul mediu brut, iar În .
cazuldecesuluiunuimem-
bru de familie al asiguratului
sau pensionarului,ajutorul
de la stat acordat va fi În
valoare de 918 lei. Noua
valoare a ajutorulai de
deces este valabila Înce-
pând cu data de 30 ia-
nuarie a.c., data când a
intrat În 'vigoareLegea 12/
2010.

Începând cu 1 ianuarie
2010 a fost modificat si
cuantumul indemnizatiei
pentru Însotitor, În cazul
persoanelor cu grad de
invaliditate 1.Acesta este
egalcuvaloareaa 80%din
valoareapunctuluide pen-
sie,'respectiv587 lei.

Catalin Frangulea
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