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În judetul lalpmita, in
prezent, sunt 52.152 de
persoanecarebeneficiaza
de pensii din cadrul'asigu-
rarilor sociale de stat, din-
tre care 1073sunt pensio-
nati anti9ipat pe 'caz de
boalasi101persoanesunt
pensionate anticipat cu
drepturi intregila pensie.

Directorul Casei Jude-
tene de Pensii lalomita,
OUvia Postole, atinLit sa
precizeze ca aproximativ
1.000 de dosare, dintre
cele1nt09mitepentru pen-
sionarea pecaz de boala,
au fost verificate la Bucu-
resti si nici unul nu a fost
respins ca fiind intocmit
ilegal. .

De asemenea, Olivia
Postole a declarat ca,in

prezent, institutia pe care vor mai fi acordate, Întru-
o conduce este data În cât s-au modificatcriteriile
judecataînpeste1.000de de acordare. În opinia
dosare de catre c~i care directorului CJP lalomita,
beneficiazade OrdonaQta aceste noi criterii asigura
100, iar marea majoritate o mâimare transparentaa
vor câstiga În instanta, pe sistemului, dar si o depar-
lâJ.19adr,eptulde sporuri .tajare mult mai Clara.
suplimentare acordate de Principalelecriteriidecare
catreordonantarespectiva se ya tine cont În acorda-
si dreptulde aprimi aceste rea unuibiletde tratament
sporuri retroactiv, pe ulti~ vor fi În functie'de tipul de
mii 3 ani. pensie pe care"îlare per-

În legaturacu biletelede soanaÎn cauza,cuantumul'
tratament,'ppstole'adecla~ pensiei' si daca În ultimii
rat ca pe anul2009 au fost doi ani persoanarespec-
acordate circa 3.300. de tiva a mai primit bilet de la
bilete, acoperind astfel CJP.Pe 24 februarie vor
aproximativ70 % din cere- . .începe sa se acorde pri-
riie depuse. Pentru an,ul melebiletede tratamentÎn
acesta a declarat ca, . judetul nostru, iar pensio-
deocamdata, nU se ,stie narii vor avea ge aJes
câte bilete de tratament dintre hotelurile'TBRCM, ,~~

din t~ra.
Spre deoset;>ire de cei-

lalti ani, În 201 Ovor fi acor-
date bilete de tratament
doarpentru10 luni,excep-
tie facând h.:friilede vara, .
iulie si august. Explicatia
pentru aceastapauza de
doua luni în acordarea
biletelor este una foarte
simpla, anul acesta este
an de criZasi astfel se vor
face mici economii; in
plus, pentru a evita ca
oam~nii sa îsi faca, de

. fapt, concediile de odinna
în baza ,acestor bilete,
care suntde fapt destinate
tratamentului, s-a 'venitcu
aceasta,solutie si pentru
ca tratament 'se poate
face în.orkeperioaqa a
anuluLCatalillFrangurea
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