
Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învatamant si Cercetare Stiitifică Neamț 

            Stimați colegi, vă aducem la cunoșțință că și în anul 2021, ca și în anii trecuți, membrii 

SLLICS Neamț au posibilitatea de a beneficia de avantajele achiziționării unei asigurări de sănătate la 

același preț, 70 de lei, în condiții îmbunătățite: 

Hotline medical 
Consultaíi- nelimitat 

Imagistica- nelimitat 

Proceduri chirurgicale in ambulatoriu/spitalizare de zi- nelimitat 

Monitorizare boli cronice – 1500 ron / an / asigurat 

Spitalizare si interventii chirurgicale in spital privat – 5000 ron / an / asigurat 

Spitalizare in spital de stat – indemnizatie 150 ron / zi, maxim 30 zile pe an 
  

       Plata trebuie efectuată până la data de 31 decembrie 2020, pentru luna ianuarie, în contul 

Sindicatului, RO16CECEB00030RON0262668. Pentru lunile următoare participanții la program vor 

trebui să solicitate secretariatului din unitățile școlare unde sunt angajați, reținerea și virarea acestei 

sume, în contul de mai sus, prin programul EDUSAL, pe statul de plata, la rubrica pensii private, 

aceasta pentru a fi evitate întârzierile la plata și dificultățile apărute cu depunerea banilor.    

       Pentru informații suplimentare luați legatura cu colega noastră Daniela Pupăză, la telefon 

0748196612, e-mail daniela.pupaza@ovbro.ro 

      Rugăm  membrii de sindicat să transmită pe adresa de e-mail de mai sus sau la numărul de telefon 

menționat opțiunea de a adera sau a se retrage din grup. Menționam ca numai acum, la inceput de an, 

pot fi adăugați la grup dependenți (copii, soție/soț, părinți). 

    Atașat vă transmitem oferta, condițiile contractuale, rețeaua de clinici partenere si procedura de 

accesare. 

  

Biroul Operativ al SLLICS Neamț 

  

Președinte, 

Prof. Gabriel Ploscă 

Pentru mai multe informatii Accesați link-urile de mai jos: 

Oferta reânoire SLLICS 

http://www.slineamt.ro/wp-content/uploads/2020/12/SLLICS OFERTA REINNOIRE.pdf 

Procedura de accesare: 

http://www.slineamt.ro/wp-content/uploads/2020/12/Procedura de accesare SANATATE.pdf 

Condiții de Asigurare: 

http://www.slineamt.ro/wp-content/uploads/2020/12/Conditii  Asigurarea_GrupMED.pdf 

Prezentare Hotline Medical: 

http://www.slineamt.ro/wp-content/uploads/2020/12/Prezentare Hotline Medical_v2.pdf 

Retea parteneri medicali: 

http://www.slineamt.ro/wp-content/uploads/2020/12/Retea parteneri  04.09.2020.pdf 
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