
 

 

 

Ordin nr347 din 25.02.2020 

 

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, domnul Laurenţiu ŢENŢ, numit în 

baza Deciziei nr.498/09.12.2019, a Primului -ministru al Guvernului României. 

Având în vedere: 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, actualizată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Naţionale de Pensii 

Publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr.6 /2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; 

Pentru aplicarea prevederilor art.122 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 

6/2020 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, şi în temeiul dispoziţiilor 

art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei 

Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emite următorul, 

 

O R D I N  

 

Art. 1 - Se aprobă Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul 

organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, prevăzute în prezentul ordin. 

Art. 2 - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 3 - Direcţia Economică şi Execuţie Bugetară din cadrul CNPP şi casele teritoriale de 

pensii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului Ordin. 

 

Art.4 - Direcţia Management Resurse Umane va asigura comunicarea prezentului ordin. 



 

 

 

CRITERII 

DE ACORDARE A BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR PRIN SISTEMUL 

ORGANIZAT ŞI ADMINISTRAT DE CASA NAŢIONALĂ DE PENSII  PUBLICE 

 

în temeiul art. 122 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 24 alin. (4) din Legea 

nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 

republicată, Casa Naţională de Pensii Publice stabileşte următoarele criterii: 

 

I.  CADRUL LEGAL 

- art. 121 şi art. 122 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 278 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 5, 7 şi 14 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 21, 22, art. 24 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20 din Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al 

ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006, modificat şi completat prin 

Ordinul nr.213/363/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 9 şi art. 11 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 8 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 

de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri, republicată şi actualizată; 

- art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 214/1999, privind acordarea 

calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru 

infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora 

au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, actualizată; 
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- art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere 

de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată, cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000; 

- art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 7 din Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de 

tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv 

- zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, 

prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea 

perimetrelor miniere. 

 

II. ATRIBUŢIILE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE 

1. Stabileşte numărul locurilor de tratament balnear ce poate fi pus la 

dispoziţia beneficiarilor, în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului asigurărilor 

sociale de stat şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

2. Asigură locuri la tratament în staţiuni unde sunt tratate în principal 

afecţiuni ale sistemului nervos, reumatismal, digestiv, cardiovascular, ginecologic şi 

ale căilor respiratorii. 

3. Asigură locuri la tratament balnear în unităţile de tratament din 

proprietatea CNPP (sucursale ale Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a 

Capacităţii de Muncă "TBRCM" SA) şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit 

legii, cu alte unităţi de profil. 

4. Plăteşte serviciile prestate, din fondurile prevăzute în legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat, pe bază de documente justificative primite de la prestatorii 

de servicii de tratament balnear. 

Pentru serviciile prestate persoanelor care beneficiază de cure 

balneoclimaterice potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind 

asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicată, plata se face 

după cum urmează: 



 

 

- integral din sumele prevăzute, pentru asigurarea pentru accidente de munca 

şi boli profesionale, în bugetul asigurărilor sociale, pentru cazurile reglementate de 

art. 21 alin. (2) si art. 22 alin. (1); 

- integral de la bugetul de stat prin bugetul MMJS pentru cazurile prevăzute la 

art. 22 alin (2). 

5. Finanţează din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat 

contravaloarea tipăririi formularelor de bilet de tratament. 

6. Efectuează, prin aplicaţie informatică, repartiţia locurilor pe staţiuni, unităţi 

de cazare, serii şi date de prezentare în staţiune. 

7. Repartizează numărul de locuri de tratament balnear în anul curent, caselor 

teritoriale de pensii în funcţie de numărul total al beneficiarilor, respectiv: 

• asiguraţi ai sistemului public de pensii, în funcţie de casa teritorială de pensii în 

raza căreia se află domiciliu sau reşedinţa acestuia; 

• pensionari ai sistemului public de pensii, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de 

pensii; 

• beneficiari ai prevederilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu, aflaţi în 

evidenţa caselor teritoriale de pensii; 

• beneficiari de bilete de tratament acordate gratuit, aflaţi în evidenţa Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. 

Repartizarea se face în funcţie de valorificările de bilete din anii precedenţi, de 

necesitatea asigurării tuturor judeţelor cu fond de bilete diversificat şi de solicitările 

societăţilor comerciale cu care CNPP are contracte comerciale încheiate în domeniul 

tratamentului balnear. 

8. Repartizează pe staţiuni, serii, unităţi de cazare şi date de prezentare 

în staţiune locurile de tratament balnear în anul curent, caselor teritoriale de 

pensii astfel: 

o pe staţiuni de interes local - cu precădere în judeţul de reşedinţă şi în 

judeţele limitrofe; 

o pe staţiuni de interes naţional. 

Lista staţiunilor de interes naţional şi local este aprobată prin H.G. nr. 

852/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului 

balnear este de 12 zile. 

9. Transmite caselor teritoriale de pensii repartiţia locurilor, în vederea 

eliberării biletelor către beneficiari. 
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10. Transmite caselor teritoriale de pensii repartiţii suplimentare, în limita 

locurilor disponibile şi/sau pe baza procedurilor interne prin redistribuirea 

locurilor nevalorificate în perioadele anterioare şi în funcţie de solicitările 

beneficiarilor la nivel naţional. 

11. Aprobă redistribuirea locurilor nevalorificate în seriile anterioare, pe baza 

procedurilor interne de redistribuire a locurilor nevalorificate, la solicitarea 

societăţilor comerciale cu care CNPP are încheiate contracte comerciale. 

12. Stabileşte limita maximă de bilete, de 7% din numărul total de bilete 

contractate la începutul anului, bilete care rămân la dispoziţia CNPP, în vederea 

optimizării acestei activităţi şi pentru soluţionarea unor cazuri medicale grave, cazuri 

sociale deosebite şi altor cazuri care necesită tratament balnear în regim de urgenţă. 

13. înregistrează, la nivelul CNPP, solicitări privind atribuirea de bilete de 

tratament, din partea unor persoane fizice sau juridice, precum şi din partea unor 

asociaţii sau organizaţii reprezentând interesele beneficiarilor. Aprobarea acestor 

solicitări se face de către conducerea CNPP, în limita procentului menţionat la punctul 

anterior. 

14. Conducerea CNPP aprobă modificări ale repartiţiei iniţiale, inclusiv prin 

diminuarea/majorarea numărului de locuri, în funcţie de evoluţia sumelor din bugetul 

de asigurări sociale de stat şi/sau de solicitări, în limita sumelor prevăzute în bugetul 

asigurărilor sociale de stat. 

 



 

 

III. ATRIBUŢIILE CASELOR TERITORIALE DE PENSII 

1. înregistrează cererile de acordare a biletelor de tratament direct în 

aplicaţia informatică SPA. 

Solicitanţii îndreptăţiţi să beneficieze de bilete de tratament, depun cereri de 

bilete de tratament balnear, la casa teritorială de pensii competentă, după cum 

urmează: 

a. pensionarii şi beneficiarii altor drepturi stabilite prin legi speciale, la 

casa teritorială de pensii în a cărei evidenţă se află; 

b. asiguraţii şi celelalte categorii de beneficiari, în funcţie de casa 

teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliu sau reşedinţa acestora. 

Cererile se completează numai pe formularul aprobat (Anexa nr. 1) şi se pot 

transmite prin poştă, fax, e-mail sau se pot depune personal la casa teritorială de 

pensii competentă. 

Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada 

pentru care se solicită bilet. Biletele nevândute în urma alocării automate pot fi 

valorificate până în momentul începerii sejurului. Prin cerere, solicitantul poate opta 

pentru cel mult trei staţiuni. 

2. Analizează şi vizează, prin compartimentul de specialitate din cadrul casei 

teritoriale de pensii, solicitările persoanelor care beneficiază de bilete de 

tratament balnear, cure balneoclimaterice potrivit prevederilor art. 21 alin. (2), art. 

22 şi art. 24 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă 

şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cărora li 

s-a stabilit de către medicul asigurătorului program individual de recuperare sau li 

s-a emis o recomandare medicală de către medicul curant. 

3. Preia din cerere, în aplicaţia informatică SPA, toate elementele prevăzute în 

aceasta. Verifică şi analizează preluarea corectă şi completă a elementelor înscrise 

în cererea de acordare a biletului de tratament balnear. Eventualele modificări care 

apar la eliberarea biletelor (ex. categoria beneficiarului) trebuie să fie actualizate 

în aplicaţia informatică SPA. 

4. Asigură repartizarea biletelor de tratament balnear către beneficiari, pe baza 

prezentelor criterii, utilizând aplicaţia informatică SPA. 

5. Afişează la sediul casei teritoriale de pensii şi pe pagina de internet a acesteia, lista 

cererilor aprobate. Listele vor fi înregistrate la casa teritorială de pensii, urmând a 

fi arhivate electronic şi pe suport de hârtie la nivelul casei teritoriale de pensii. 
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6. Comunică beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate, în maxim 5 zile 

lucrătoare de la data efectuării repartiţiei, date privind biletul repartizat, precum şi 

data la care au fost programaţi pentru ridicarea biletului. 

7. Eliberează biletele de tratament balnear în conformitate cu prezentele criterii, 

strict în limita repartiţiei prevăzută la pct. 4. După efectuarea alocării automate 

toate biletele disponibile pot fi eliberate, fără calcularea punctajului aferent. 

8. Comunică CNPP, cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în staţiune, numărul de 

bilete de tratament balnear nevalorificate, pe serii şi staţiuni, precum şi solicitările 

de suplimentări. 

9. Eliberează adeverinţă din care să rezulte calitatea de asigurat pe bază de contract 

de asigurare socială sau ca urmare a depunerii la organul fiscal competent a 

declaraţiei privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor 

asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii. 

10. Eliberează adeverinţă din care să rezulte dacă solicitantul a beneficiat 

de bilet de tratament balnear în cursul anului curent, odată cu transferul 

dosarului de pensie la o altă casă teritorială de pensii. 

 

 



 

 

CRITERIILE 

ÎN BAZA CĂRORA SE ACORDĂ BILETELE PENTRU TRATAMENT BALNEAR, CU 

SUPORTAREA UNEI CONTRIBUŢII SAU ÎN MOD GRATUIT 

 

A. CRITERII GENERALE 

A.1. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de: 

a. pensionar al sistemului public de pensii; 

b. asigurat al sistemului public de pensii; 

c.  beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul 

la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii si care dovedesc 

existenta unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în 

conformitate cu prevederile legale. 

A.2. Numărul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se repartizează pe serii, 

proporţional cu numărul total al persoanelor beneficiare ale prevederilor unor 

legi speciale, cu caracter reparatoriu, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

A. 3. Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear în mod 

gratuit sunt următoarele: 

a. pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul 

expert al asigurărilor sociale conform art. 122 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

b. persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 

118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în 

rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.214/1999, cu modificările şi completările ulterioare ; 

c. persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până 

la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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d. persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de 

război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

e. persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii nr. 49/1999 

privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare; 

f. persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

g. persoane care beneficiază de bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice 

potrivit art. 21 alin. (2), art. 22 şi art. 24 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea 

pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor 

sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare sau 

li s-a emis o recomandare medicală de către medicul curant. 

h. persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 

757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în 

mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv - zonele I şi II de 

expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea 

minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor 

miniere. 

A.4. Biletele de tratament balnear se acordă prin aplicaţia informatică deţinută de 

CNPP, în ordinea de ierarhizare a punctajelor cererilor prin care se solicită bilete 

de tratament balnear, în limita locurilor repartizate pe serii, staţiuni şi unităţi de 

cazare. Punctajul fiecărei cereri rezultă din aplicarea criteriilor specifice detaliate 

la litera B, din criterii. 

A. 5. La nivelul caselor teritoriale de pensii se constituie o rezervă de 3% din 

totalul biletelor de tratament balnear repartizate, necesară pentru soluţionarea 

unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite şi altor cazuri, care necesită 

tratament balnear în regim de urgenţă. 

A.6. Biletele rămase după scăderea rezervei de 3% se repartizează pe serii, 

staţiuni şi unităţi de tratament, pensionarilor şi asiguraţilor sistemului public de 

pensii, după cum urmează: 

- maxim 80% pentru pensionari; 

- minim 20% pentru asiguraţi. 



 

 

Din numărul total de bilete de tratament balnear repartizate la nivel judeţean o 

cotă de maximum 15% se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale 

prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu. 

A.7. Pentru a se putea puncta criteriul specific, respectiv „dacă solicitantul a 

beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani", în funcţie de DATA 

PREZENTĂRII ÎN STAŢIUNE înscrisă în biletul de tratament balnear, anul 

calendaristic se împarte după cum urmează: 

a. sezon - în perioada 15 mai - 31 august a fiecărui an; 

b. extrasezon - în celelalte perioade ale anului. 

A.8. Biletele de tratament balnear se acordă individual. în cursul unui an 

calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament 

balnear. 

A.9. în situaţia neridicării biletului de tratament balnear repartizat potrivit 

prezentelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obţine un alt bilet de 

tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă 

sau, după caz, la cerere, pentru o altă serie. 
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B. CRITERII SPECIFICE 

B.1. CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR 

PENTRU PENSIONARI, 

 Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei 

contribuţii individuale sunt următoarele: 

a. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani; 

b. Categoria de pensie a beneficiarului; 

c. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie. 

 

B.1.1. DACĂ A BENEFICIAT DE BILET DE TRATAMENT BALNEAR ÎN ULTIMII 2 ANI 

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat 

1. Nu a beneficiat de bilet 10 

2. A beneficiat de 1 bilet - în extrasezon 5 

3. A beneficiat de 1 bilet - în sezon 3 

4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2 

5. A beneficiat de 2 bilete:  1  în sezon +  1 în extrasezon 1 

6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0 

 

B.1.2. CATEGORIA DE PENSIE A BENEFICIARULUI 

Nr. crt. Categoria de pensie a beneficiarului Punctaj acordat 

1. Pensie de invaliditate 10 

2. Pensie de limită de vârstă 6 

3. Pensie de urmaş 3 

4. Pensie anticipată 2 

5. Pensie anticipată parţială 1 

 

 

B.1.3. CUANTUMUL TOTAL BRUT AL DREPTURILOR DE PENSIE. 

Nr. 

crt. 
Cuantumul pensiei 

Punctaj 

acordat 

1. Sub 704 lei 6 

2. 
705 lei -1499 lei- pensia medie anuală de asigurări sociale de stat 

prognozată pe anul 2020 
5 

3. 1500 lei - 2299 lei 4 

4. 2300 lei - 3100 lei 3 

5. 3101 lei - 3900 lei 2 

6. 

3901-5429 lei - câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 

1 

7. 

Peste   câştigul   salarial   mediu   brut   utilizat   la fundamentarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 

0 

 



 

 

B.2. CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BILETELOR DE TRATAMENT 

BALNEAR PENTRU ASIGURAŢI, CU SUPORTAREA UNEI CONTRIBUŢII 

INDIVIDUALE 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru 

asiguraţi, cu suportarea unei contribuţii individuale, sunt următoarele: 

1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani; 

2. Nivelul câştigului brut de natură salarială realizat, respectiv al venitului 

lunar asigurat sau al venitului lunar ales, care au constituit baza de calcul a 

contribuţiei de asigurări sociale. 

B.2.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani 

Nr. 
crt. 

Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani 
Punctaj 
acordat 

1. Nu a beneficiat de bilet 10 

2. A beneficiat de 1 bilet - în extrasezon 5 

3. A beneficiat de 1 bilet - în sezon 3 

4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2 

5. A beneficiat de 2 bilete:  1  în sezon +  1 în extrasezon 1 

6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0 

 

B.2.2. Nivelul câştigului brut de natură salarială realizat, respectiv al 

venitului lunar asigurat sau al venitului lunar ales, care au constituit baza de 

calcul a contribuţiei de asigurări sociale. 

Nr
. 

crt
. 

Nivelul câştigului brut de natură salarială realizat respectiv al venitului 
lunar asigurat sau al venitului lunar ales, care au constituit baza de 

calcul a contribuţiei de asigurări sociale începând cu 01.01.2020 

Punctaj 
acordat 

1. sub 2230 lei 2 

2. 2231 lei - 2830 lei 6 

3. 2831 lei - 3430 lei 5 

4. 3431 lei - 4030 lei 4 

5. 4031 lei - 4630 lei 3 

6. 

4631 lei - 5429 lei - câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 

1 

7. 

Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2020 

0 
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B.3. CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR, 

CU TITLU GRATUIT, PENTRU BENEFICIARII DE DREPTURI ÎN BAZA UNOR LEGI 

SPECIALE 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, 

sunt următoarele: 

1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani; 

2. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi băneşti 

prevăzute de legi speciale 

B.3.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani 

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat 
1. Nu a beneficiat de bilet 10 

2. A beneficiat de 1 bilet - în extrasezon 5 

3. A beneficiat de 1 bilet - în sezon 3 

4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2 

5. A beneficiat de 2 bilete:  1  în sezon +  1  în extrasezon 1 

6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon. 0 

B.3.2. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi băneşti 

prevăzute de legi speciale 

Nr. crt 
Cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi 

băneşti prevăzute de legi speciale 
Punctaj 
acordat 

1. Sub 704 lei 6 

2. 
705 lei -1499 lei- pensia medie anuală de asigurări sociale de stat 

prognozată pe anul 2020 
5 

3. 1500 lei - 2299 lei 4 

4. 2300 Iei - 3100 lei 3 

5. 3101 lei - 3900 lei 2 

6. 

3901-5429 lei - câştigul salarial mediu brut utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat 

prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 

1 

7. 

Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 

0 

 



 

 

B.4. CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR, 

CU TITLU GRATUIT, PENTRU BENEFICIARII DE DREPTURI ACORDATE 

PERSOANELOR CU HANDICAP, ÎN BAZA LEGII NR. 448/2006 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu titlu gratuit, 

pentru beneficiarii de drepturi acordate persoanelor cu handicap în baza Legii 

nr.448/2006 sunt următoarele: 

a. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani; 

b. Gradul de handicap al solicitantului; 

c. Cuantumul veniturilor realizate (cuantumul total brut al drepturilor de pensie + 

drepturi băneşti prevăzute de legi speciale + câştig brut de natură salarială 

realizat + venit asigurat sau venit lunar ales pentru care se datorează contribuţia 

de asigurări sociale conform evidenţelor casei teritoriale de pensii). 

B.4.1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani 

Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat 

1. Nu a beneficiat de bilet 10 

2. A beneficiat de 1 bilet - în extrasezon 5 

3. A beneficiat de 1 bilet - în sezon 3 

4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2 

5. A beneficiat de 2 bilete:  1  în sezon +  1 în extrasezon 1 

6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0 

B.4.2. Gradul de handicap al solicitantului 

Nr. crt. Gradul de handicap al solicitantului Punctaj acordat 

1. Grav 8 

2. Accentuat 6 

3. Mediu 4 

4. Uşor 2 

B.4.3 Cuantumul veniturilor realizate (cuantumul total brut al drepturilor de pensie + 

drepturi băneşti prevăzute de legi speciale + câştig brut de natură salarială realizat + 

venit asigurat sau venit lunar ales pentru care se datorează contribuţia de asigurări 

sociale conform evidenţelor casei teritoriale de pensii). 

Nr. 

crt. 
Cuantumul veniturilor realizate 

Punctaj 

acordat 

1. Sub 704 lei 6 

2. 705 lei -1499 lei- pensia medie anuală de asigurări sociale de stat prognozată pe anul 2020 5 

3. 1500 lei - 2299 lei 4 

4. 2300 lei - 3100 lei 3 

5. 3101 lei - 3900 lei 2 

6. 
3901-5429 lei - câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 

şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 
1 

7. 
Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale 

de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 
0 
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C. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE A ORDINII DE IERARHIZARE A CERERILOR 

PRIN CARE SE SOLICITĂ BILETE DE TRATAMENT BALNEAR, ÎN FUNCŢIE DE 

CRITERIILE SPECIFICE, ÎN LIMITA REPARTIŢIEI, PE SERII, STAŢIUNI SAU 

UNITĂŢI DE CAZARE. 

 

C.1. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament 

balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. 

 

C.2. Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor 

acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut 

pentru categoria respectivă. 

 

C.3. Dacă, în urma calculării punctajului în aplicaţia SPA, mai multe cereri au 

acelaşi punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform 

numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Dacă, după această etapă 

mai multe cereri au acelaşi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează 

crescător după venit. Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică 

cereri cu acelaşi punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul 

cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic. 

 

C.4. în cazul cererilor depuse de soţ şi soţie care doresc să meargă împreună la 

tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca 

medie a punctajelor individuale. 

 

C.5. în cazul cererilor depuse de părinţi şi copii beneficiari de pensie de urmaş 

care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în 

vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale. 

 

C.6. în cazul cererilor depuse de două persoane care merg împreună la tratament 

balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a 

punctajelor individuale. 

 

C.7. în cazul cererii depuse de însoţitorul pensionarului de invaliditate gradul I 

sau însoţitorul persoanei cu handicap grav care are dreptul la asistent personal 

sau a optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, punctajul luat în calcul 



 

 

în vederea ierarhizării cererii este egal cu punctajul acordat pensionarului de 

invaliditate gradul I sau al persoanei cu handicap grav. 

 

C.8. Repartiţia biletelor de tratament balnear pe baza ordinii de ierarhizare a 

cererilor, se întocmeşte de către fiecare casă teritorială de pensii, cu cel puţin 14 

zile înaintea primei zile de începere a fiecărei serii, cu excepţia primei serii care e 

condiţionată de data apariţiei hotărârii de guvern privind acordarea prestaţiilor 

sub forma biletelor de tratament balnear, prin sistemul organizat şi administrat 

de Casa Naţională de Pensii Publice. 

 

C.9. Repartiţia biletelor de tratament balnear în ordinea de ierarhizare a 

cererilor se întocmeşte pe baza opţiunilor făcute de solicitant si în ordinea 

menţionată în cerere. 
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D. CATEGORIILE DE PERSOANE CARE POT BENEFICIA DE TRATAMENT BALNEAR, 

PRECUM ŞI DOCUMENTELE CARE DOVEDESC ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE 

ACORDARE 

 

D.1. PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE TRATAMENT BALNEAR ÎN MOD 

GRATUIT 

D.1.1. Pensionarii de invaliditate, în conformitate cu prevederile programului de 

recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

- cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

- biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale 

de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat 

în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea 

actului original care se va prezenta la momentul eliberării biletului); 

- programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original la momentul 

eliberării biletului). 

D.1.2. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-

lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele 

care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul 

dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

- cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

- biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale 

de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, 

aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul eliberării 

biletului); 



 

 

D.1.3. Persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 

septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată prin Legea 

nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

- cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

- biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale 

de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, 

aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul eliberării 

biletului); 

D.1.4. Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind 

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare 

a acestora cu următoarele documente: 

- cererea tip de acordare a biletului de tratament;  

- biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de 

recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în 

relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului 

original care se va prezenta la momentul eliberării biletului); 

D.1.5. Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de 

recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în 

relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea 

actului original care se va prezenta la momentul eliberării biletului); 
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D.1.6. Persoane adulte ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• certificatul de persoană cu handicap, valabil la data eliberării biletului de 

tratament, emis de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (copie); 

• programul individual de reabilitare şi integrare socială (copie, cu prezentarea 

actului original), numai pentru persoanele revizuibile din punct de vedere al 

încadrării în grad de handicap; 

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de 

recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat 

în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea 

actului original care se va prezenta la momentul eliberării biletului); 

Notă: Persoana încadrată în grad de handicap grav care are dreptul la asistent personal 

sau a optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarul de 

invaliditate gradul I care primeşte indemnizaţie pentru însoţitor, pot beneficia de bilet 

de tratament balnear doar însoţite.  

 De asemenea însoţitorul persoanei încadrate în grad de handicap grav/în gradul I de 

invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art.122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 Prin excepţie, persoana încadrată în grad de handicap grav care are dreptul la asistent 

personal sau a optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarul 

de invaliditate gradul I care primeşte indemnizaţie pentru însoţitor, în baza unei 

declaraţii pe propia răspundere, din care să reiasă faptul că se poate descurca pe 

perioada sejurului fără însoţitor şi ţinând cont de faptul că bazele de tratament 

contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare, poate beneficia 

de bilet de tratament neînsoţită. 



 

 

D.1.7. Persoanele asigurate obligatoriu prevăzute la art. 5, 7, 14 din Legea nr. 

346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 

beneficiază de bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice potrivit 

art. 21, art. 22 şi art. 24 din Legea nr. 346/2002 republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al 

asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program 

individual de recuperare. 

 Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale 

din serviciul de expertiză medicală din cadrul caselor teritoriale de pensii, în funcţie 

de tipul bolii (copie, cu prezentarea actului original); 

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de 

recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în 

relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului 

original, care se va prezenta la momentul eliberării biletului); 

D.1.71. Persoanele asigurate obligatoriu prevăzute la art. 5 din Legea nr. 

346//2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de 

bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice potrivit art. 14, art. 22 şi 

art. 24 din Legea nr. 346/2002 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, dar pentru care nu se mai recomandă programe individuale de 

recuperare conform prevederilor legale în vigoare (art. 79 lit. a) şi c) din 

Legea nr. 263/2010). 

 Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale 

de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original 

care se va prezenta la momentul eliberării biletului); 
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• decizie medicală asupra capacităţii de muncă emisă de medicul expert al 

asigurărilor sociale, din care să reiasă faptul că aceste persoane nu mai sunt supuse 

revizuirii medicale conform art. 79 lit. a) şi c) din Legea nr. 263/2010 (copie). 

D.1.8. Asiguraţii care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 

30, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 

locurile de muncă în condiţii speciale din activităţile de cercetare, explorare, 

exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la 

radiaţii, potrivit HG nr. 757/2008 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că acesta are ca obiect de 

activitate „cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime 

nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii" şi că solicitantul biletului îşi 

desfăşoară activitatea într-unui din aceste locuri de muncă (în original); 

        în adeverinţă se va specifica dacă salariatul beneficiază de gratuitate la costul 

biletelor de tratament balnear, suportate din Fondul social, potrivit contractelor 

colective de muncă. în cazul în care beneficiază de bilet gratuit din Fondul social 

nu i se va aproba bilet de tratament balnear suportat din bugetul asigurărilor 

sociale de stat; 

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de 

recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat 

în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea 

actului original care se va prezenta la momentul eliberării biletului); 

 

D.2. PERSOANELE CARE BENEFICIAZĂ DE TRATAMENT BALNEAR CU 

SUPORTAREA UNEI CONTRIBUŢII INDIVIDUALE: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• document de plată (după caz, talonul privind drepturile de pensie din alte sisteme 

neintegrate sistemului public de pensii, în original sau copie care se va prezenta la 

momentul eliberării biletului); 

• declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte 

sisteme neintegrate sistemului public de pensii,cu excepţia persoanei care depune 



 

 

talonul privind plata acestor drepturi care se va prezenta la momentul eliberării 

biletului); 

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de 

recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în 

relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea 

actului original care se va prezenta la momentul eliberării biletului); 

 

D.2.1. PENSIONARII SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

 

D.2.11. PENSIONARII SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII CARE AU ŞI CALITATEA DE 

ASIGURAŢI 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• document de plată (după caz, talonul privind drepturile de pensie din alte sisteme 

neintegrate sistemului public de pensii, în original şi după caz, şi adeverinţă 

privind calitatea de asigurat conform pct. D.2.2. din criterii original sau copie care 

se va prezenta la momentul eliberării biletului); 

• declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte 

sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu excepţia persoanei care 

depune talonul privind plata acestor drepturi care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului; 

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de 

recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat 

în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea 

actului original care se va prezenta la momentul eliberării biletului); 
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D.2.2. ASIGURAŢII SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• adeverinţă eliberată de angajator, de entităţile asimilate angajatorului/plătitorii 

de venit, sau după caz de către casele teritoriale de pensii, respectiv documentul de 

plată (cuponul-mandat poştal sau talonul cont curent pentru indemnizaţia de 

şomaj), pentru luna în care a fost depusă ultima Declaraţie privind obligaţiile de 

plată a contribuţiilor sociale impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 

persoanelor asigurate, dar nu mai mult de 60 de zile anterioare datei în care se 

eliberează biletul, pentru contribuabilii care realizează venituri care constituie 

baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale conform prevederilor Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

pentru persoanele care se asigură individual în sistemul public de pensii. 

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de 

recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat 

în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea 

actului original care se va prezenta la momentul eliberării biletului); 

Notă: 

Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 

90 de zile consecutiv beneficiază de tratament balnear şi de recuperare a capacităţii de 

muncă, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării 

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform art. 

21, alin. (1) din Ordonanţă de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

D.2.3 COPIII MINORI - BENEFICIARI DE PENSIE DE URMAŞ. 

Copiii minori beneficiari de pensie de urmaş pot beneficia de bilet de tratament 

balnear, numai dacă: 

a) sunt însoţiţi de părinte sau, după caz, de persoana care a fost numită tutore, căreia 

i-a fost încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş şi 

dacă această persoană îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 122 alin. 2 al Legii 

263/2010 cu modificările şi completările ulterioare; 



 

 

b) fac dovada că urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ 

preuniversitar, organizată conform legii; 

c) au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani, la data începerii sejurului. 

Documentele copilului minor se depun odată cu cele ale părintelui sau, după caz, 

ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost încredinţat sau dat în plasament. 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear, copii minori - beneficiari de pensie de 

urmaş, dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu următoarele 

documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament (se completează de însoţitor în 

numele copilului); 

• adeverinţă din care să rezulte frecventarea învăţământului preuniversitar de zi (în 

original) care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de 

recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în 

relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului 

original care se va prezenta la momentul eliberării biletului). 

 

D.2.4. Părintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaş, sau, după caz, 

persoana care a fost numită tutore, căreia i-a fost încredinţat sau dat în 

plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş, dacă această persoană 

îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Documentele se depun odată cu cele ale minorului beneficiar de pensie de 

urmaş. 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear, însoţitori ai copilului beneficiar de 

pensie de urmaş, dovedesc îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora cu 

următoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• document de plată (după caz, talonul privind drepturile de pensie din alte 

sisteme neintegrate sistemului public de pensii, în original sau copie) şi după caz, 

şi adeverinţă privind calitatea de asigurat conform pct. D.2.2. din criterii în 

original sau copie care se va prezenta la momentul eliberării biletului); 

• declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte 

sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu excepţia persoanei care 
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depune talonul privind plata acestor drepturi care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului; 

• declaraţia pe proprie răspundere a persoanei care însoţeşte copilul beneficiar de 

pensie de urmaş, din care să rezulte ca acesta îl va însoţi pe minor la tratament 

balnear (în original) care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de 

recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat 

în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea 

actului original care se va prezenta la momentul eliberării biletului). 
 

D.2.5. Persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I şi însoţitorul 

persoanei cu handicap grav, dacă această persoană îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la art. 122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Persoana care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I şi însoţitorul 

persoanei cu handicap grav pot beneficia de bilet de tratament balnear numai dacă 

însoţesc persoanele îndreptăţite la tratament balnear, au vârsta peste 18 ani şi 

îndeplinesc condiţiile art. 122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Documentele se depun odată cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I 

sau ale persoanei încadrate în categoria de handicap grav. 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• document de plată (după caz, talonul privind drepturile de pensie din alte sisteme 

neintegrate sistemului public de pensii, în original sau copie care se va prezenta 

la momentul eliberării biletului); 

• şi după caz, şi adeverinţă privind calitatea de asigurat conform pct. D.2.2. din 

criterii în original sau copie care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 

• declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte 

sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu excepţia persoanei care depune 

talonul privind plata acestor drepturi care se va prezenta la momentul eliberării 

biletului; 



 

 

• certificatul de persoană cu handicap grav, emis de comisia de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie de pensie de invaliditate 

gr.l (copie) care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 

• declaraţia pe proprie răspundere a însoţitorului din care să rezulte că îl va însoţi 

la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, după caz, pe 

persoana cu handicap grav care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de 

recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat 

în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea 

actului original care se va prezenta la momentul eliberării biletului); 

 

D.2.6 Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea condiţiilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• adeverinţă din care să rezulte că solicitantul se încadrează în una din funcţiile 

didactice sau didactice auxiliare prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale 

(în original) care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 

• în cazul persoanelor care au şi calitatea de pensionari, document de plată (după caz, 

talonul privind drepturile de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de 

pensii, în original sau copie care se va prezenta la momentul eliberării biletului); 

• declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte 

sisteme neintegrate sistemului public de pensii,cu excepţia persoanei care depune 

talonul privind plata acestor drepturi care se va prezenta la momentul eliberării 

biletului; 

• în cazul persoanelor care realizează, potrivit legii, pe lângă funcţia didactică sau 

didactică auxiliară prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, şi alte 

venituri de natură salarială, adeverinţă din care să rezulte calitatea de asigurat, 

conform pct. D.2.2 care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de 

recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de 

recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în 

relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate  (copie,  cu prezentarea actului 

original care se va prezenta la momentul eliberării biletului); 
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D.2.7. Personalul aflat în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa 

Naţională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii sau Institutul Naţional de 

Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă. 

Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• adeverinţă din care să rezulte că solicitantul este în raport de serviciu 

sau raport de muncă cu Casa Naţională de Pensii Publice, casa teritorială 

de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a 

Capacităţii de Muncă, precum şi câştigul brut aferent lunii anterioare 

celei în care se eliberează biletul (în original); 

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile 

medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de 

turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau 

medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de 

asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original care se va 

prezenta la momentul eliberării biletului). 

 



 

 

E. MODUL DE STABILIRE A CONTRIBUŢIEI INDIVIDUALE PENTRU PERSOANELE 

CARE BENEFICIAZĂ DE TRATAMENT BALNEAR CU SUPORTAREA UNEI 

CONTRIBUŢII 

Cuantumul contribuţiei persoanelor, ale căror cereri au fost aprobate în baza 

prezentelor criterii, se stabileşte după cum urmează: 

 

E.1. în cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia 

individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, 

inclusiv din pensia brută acordată dacă beneficiază de drepturi de pensie din 

alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, din luna anterioară celei în 

care se eliberează biletul, (pct. D.2.1.) 

 

E.1.1 în cazul pensionarilor care au şi calitatea de asiguraţi ai sistemului public de 

pensii, contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al 

veniturilor reprezentând: 

• -câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor, respectiv din 

venitul lunar asigurat sau din venitul lunar ales, care au constituit baza de calcul 

a contribuţiei de asigurări sociale din luna în care a fost depusă ultima Declaraţie 

privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale impozitului pe venit şi evidenţa 

nominală a persoanelor asigurate, dar nu mai mult de 60 de zile anterioare datei 

în care se eliberează biletul. (D.2.11.) 

• drepturile de pensie, inclusiv pensia brută acordată dacă beneficiază de drepturi 

de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii. Cuantumul total 

brut al veniturilor de la punctul E.1.1 trebuie să fie aferent aceleiaşi luni. 

 

E.2. în cazul asiguraţilor sistemului public de pensii, al căror câştig brut realizat 

din salarii şi venituri asimilate salariilor sau al căror venit lunar ales, care a 

constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi/sau, după caz, 

cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru 

luna respectivă, conform legii, este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu 

brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat 

prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul 

contribuţiei individuale este de 50% din preţul biletului de tratament balnear. 

(pct.D.2.2.) 
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E.3. în cazul asiguraţilor sistemului public de pensii, al căror câştig brut realizat 

din salarii şi venituri asimilate salariilor sau al căror venit lunar ales, care a 

constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, şi/sau, după caz, 

cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru 

luna respectivă, conform legii, este mai mare decât câştigul salarial mediu brut 

utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin 

legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achită preţul 

integral al biletului de tratament balnear. 

Câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor sau venitul 

lunar ales, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale sunt 

cele din luna în care a fost depusă ultima Declaraţie privind obligaţiile de plată a 

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 

asigurate.-Aceasta este considerată valabilă, în înţelesul prezentelor criterii, dacă a 

fost depusă şi înregistrată cu cel mult 60 de zile anterioare datei eliberării biletului. 

(pct.D.2.2.) 

 

E.4. în cazul asiguraţilor sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei 

de şomaj, cuantumul contribuţiei este de 50 % din cuantumul indemnizaţiei de 

şomaj stabilită conform legii, si/sau din cuantumul indemnizaţiei de asigurări 

sociale de sănătate cuvenită pentru luna anterioară datei eliberării biletului. 

(pct.D.2.2.). 

 

E.41. în cazul persoanelor, beneficiare ale indemnizaţiei de şomaj, care realizează, 

potrivit legii şi alte venituri de natură salarială, cuantumul contribuţiei este de 

50 % din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilită conform legii, şi din 

câştigul brut realizat din salarii şi din venituri asimilate salariilor, care au 

constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, din luna anterioară 

datei eliberării biletului. (pct.D.2.2.). 

 

E.5. în cazul persoanelor care au depus la organul fiscal declaraţia fiscală pe baza 

căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de 

calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în condiţiile Legii nr.227/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi al persoanelor asigurate pe bază de 

contract de asigurare socială conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, 

cu modificările şi completările ulterioare, dacă au în luna anterioară celei în 



 

 

care se eliberează biletul, venitul lunar asigurat sau venitul lunar ales mai mic 

sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul curent, cuantumul contribuţiei este de 50% din preţul biletului 

de tratament balnear. 

Notă:Contribuţia achitată este finală şi nu se va recalcula în anul următor. 

Pentru asiguraţii care au venitul lunar asigurat sau venitul lunar ales mai mare 

decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 

sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

curent, se achită preţul integral al biletului de tratament balnear. (pct.D.2.2.) 

 

E.6. în cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaş, contribuţia individuală este 

de 50% din pensia brută a urmaşului în cauză din luna anterioară celei în 

care se eliberează biletul. (pct.D.2.3.) 

 

E.7. în cazul persoanei care însoţeşte copilul minor beneficiar de pensie de urmaş, 

contribuţia individuală va fi calculată la fel ca la persoanele prevăzute la 

punctele D.2.1., D.2.11 sau D.2.2.(pct.D.2.4.) 

 

E.8. în cazul persoanei care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I sau 

persoana cu handicap grav care are dreptul la asistent personal sau a optat 

pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, contribuţia individuală va fi 

calculată la fel ca la persoanele prevăzute la punctele D.2.1., D.2.11 sau 

D.2.2.(pct.D.2.5.) 

 

E.9. în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, asiguraţi ai 

sistemului public de pensii, al căror câştig brut este realizat exclusiv din 

aceste calităţi, contribuţia individuală este de 50% din preţul biletului de 

tratament balnear conform art.278 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale. (pct.D.2.6.). 

E.91. în cazul persoanelor care, pe lângă veniturile realizate în calitate de cadru 

didactic sau cadru didactic auxiliar din învăţământ, realizează şi venituri de 

natură salarială în calitate de asiguraţi ai sistemului public de pensii, 

contribuţia individuală este de 50% din preţul biletului de tratament 
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balnear, sau, după caz, preţul integral al biletului de tratament în funcţie de 

nivelul total al câştigului brut de natură salarială realizat.(pct.D.2.6.). 

 

E.92. în cazul pensionarilor sistemului public de pensii, care realizează şi venituri 

în calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din învăţământ, 

contribuţia individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor 

de pensie, inclusiv din pensia brută acordată dacă beneficiază de drepturi de 

pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, şi din câştigul 

brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor, care a constituit baza 

de calcul a contribuţiei de asigurări sociale din luna anterioară celei în care 

se eliberează biletul.(pct.D.2.6.). 

 

E.10. în cazul în care contribuţia individuală calculată depăşeşte preţul integral al 

biletului de tratament balnear, persoana îndreptăţită plăteşte preţul 

integral al acestuia. 

 

E.11. în cazul persoanelor aflate în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa 

Naţională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii sau Institutul Naţional 

de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă cuantumul 

contribuţiei individuale este de 50% din câştigul brut aferent lunii 

anterioare celei în care care se eliberază biletul, dar nu mai mult de 50% din 

preţul biletului de tratament balnear. (pct.D.2.7.) 

 



 

 

F. ALTE REGLEMENTĂRI 

F.1. BILETELE ELIBERATE POT FI ANULATE CU RESTITUIREA INTEGRALĂ A 

CONTRIBUŢIEI ÎN URMĂTOARELE SITUAŢII: 

1. atunci când titularul nu se poate prezenta în staţiunea înscrisă pe bilet la data 

începerii seriei, din motive familiale (deces sau alt eveniment neprevăzut), juridice, 

calamităţi sau urgenţe medicale atestate cu documente (ale titularului sau 

membrilor de familie); 

2. atunci când din motive personale, se renunţă la bilet, cu anunţarea prealabilă a 

casei teritoriale de pensii cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data începerii 

seriei înscrisă în biletul de tratament; 

3. în situaţia în care, titularul, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu 

a fost cazat, prezentând motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare. 

Aceste cazuri se raportează, în scris, de către casele teritoriale de pensii, la CNPP. 

Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termen de maxim 90 

zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament. 

 

F.2. CONTRIBUŢIA SE RESTITUIE PARŢIAL BENEFICIARULUI, DE CĂTRE CASA 

TERITORIALĂ DE PENSII, ÎN CAZUL ÎN CARE ACESTA S-A PREZENTAT ÎN STAŢIUNE 

LA DATA ÎNSCRISĂ PE BILET ŞI, DIN MOTIVE OBIECTIVE, ATESTATE CU 

DOCUMENTE (EX. CONTRAINDICAŢIE MEDICALĂ, MOTIVE FAMILIALE - DECES SAU 

ALT EVENIMENT NEPREVĂZUT, JURIDICE, CALAMITĂŢI SAU URGENŢE MEDICALE 

ALE TITULARULUI SAU MEMBRILOR DE FAMILIE), NU A BENEFICIAT DE SERVICII 

PENTRU ÎNTREAGA DURATĂ A SEJURULUI. 

Restituirea contribuţiei în acest caz se face proporţional cu numărul zilelor de 

sejur neefectuat şi numai pe baza adeverinţei eliberate de prestatorul de servicii. 

Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termen de maxim 90 

zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament. 

 

F.3. ÎN CURSUL UNUI AN CALENDARISTIC SE POATE ELIBERA UN SINGUR BILET DE 

TRATAMENT BALNEAR ACELUIAŞI BENEFICIAR, INDIFERENT DACĂ ESTE CU 

PLATA UNEI CONTRIBUŢII SAU GRATUIT. 

 

F.4. ÎN SITUAŢIA ÎN CARE NUMĂRUL LOCURILOR REPARTIZATE PENTRU A FI 

DISTRIBUITE GRATUIT ESTE EPUIZAT, SE POT ELIBERA BILETE CU PLATA 

UNEI CONTRIBUŢII INDIVIDUALE, POTENŢIALILOR BENEFICIARI DE BILETE 
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GRATUITE, ÎN CALITATE DE ASIGURAŢI SAU PENSIONARI AI SISTEMULUI 

PUBLIC DE PENSII ŞI NUMAI CU ACCEPTUL SCRIS AL ACESTORA ŞI CU 

RESPECTAREA DISPOZIŢIILOR PREZENTELOR CRITERII. 

 

F.5. CASA TERITORIALĂ DE PENSII VA ELIBERA BILETE PENTRU BENEFICIARII 

AFLAŢI ÎN EVIDENŢA ACESTEIA, INCLUSIV PENTRU BENEFICIARII CU 

DOMICILIUL/REŞEDINŢA ÎN JUDEŢUL RESPECTIV AI CĂROR ANGAJATORI ÎŞI 

AU SEDIUL CENTRAL ÎN ALTĂ LOCALITATE. 

Biletele de tratament balnear vor fi repartizate/alocate la complexele 

administrate de Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă 

"TBRCM" SA, la care CNPP este acţionar unic. în completare, după epuizarea acestora, 

se vor repartiza/aloca bilete la celelalte unităţi de tratament balnear, cu care CNPP are 

încheiate contracte. 

 

F.6. ÎN CAZUL PIERDERII, DETERIORĂRII, DISTRUGERII SAU FURTULUI BILETULUI 

DE TRATAMENT BALNEAR, CASA TERITORIALĂ DE PENSII VA ELIBERA UN 

DUPLICAT, PE CARE SE VA MENŢIONA CĂ ÎNLOCUIEŞTE BILETUL INIŢIAL, ÎN 

BAZA UNEI CERERI ŞI A UNEI DECLARAŢII PE PROPRIA RĂSPUNDERE A 

TITULARULUI, DIN CARE SĂ REZULTE PIERDEREA, FURTUL, DETERIORAREA 

SAU DISTRUGEREA ACESTUIA, DUPĂ CAZ. 

Concomitent cu eliberarea duplicatului, se va proceda la anularea exemplarului 

3 al biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus. 

Casa teritorială de pensii va comunica societăţii prestatoare de servicii de 

tratament balnear, precum şi Casei Naţionale de Pensii Publice seria şi numărul 

biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus. 

 

F.7. RUBRICA "AVÂND CALITATEA DE...." DIN BILETUL DE TRATAMENT VA FI 

COMPLETATĂ ÎNSCRIINDU-SE PUNCTUL ŞI SUBPUNCTUL DIN PREZENTELE 

NORME ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ BENEFICIARUL (PCT. D.1.1 - D.1.8, 

RESPECTIV D.2.1 - D.2.7). 

 

F.8. ÎN SITUAŢIA ÎN CARE BENEFICIARII DREPTURILOR DE PENSIE ŞI/SAU A 

INDEMNIZAŢIILOR PREVĂZUTE DE LEGI SPECIALE ÎŞI SCHIMBĂ DOMICILIUL 

SAU REŞEDINŢA, ÎN ADRESA DE TRANSFER A CASEI TERITORIALE DE PENSII 



 

 

SE VA SPECIFICA DACĂ TITULARUL DOSARULUI A BENEFICIAT DE BILET DE 

TRATAMENT ÎN CURSUL ANULUI. 

 

F.9. ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PÂNĂ ÎN LUNA ANTERIOARĂ CELEI ÎN CARE ÎNCEPE 

SEJURUL ÎN STAŢIUNEA DE TRATAMENT BALNEAR, SOLICITANTUL A 

DOBÂNDIT CALITATEA DE PENSIONAR AL SISTEMULUI PUBLIC DE 

PENSII/BENEFICIAR AL LEGILOR SPECIALE, PRIN DECIZIE EMISĂ DE CASA 

TERITORIALĂ DE PENSII, DAR NU S-A EFECTUAT ÎNCĂ PLATA DREPTURILOR 

DE PENSIE/DREPTURILOR PREVĂZUTE DE LEGI SPECIALE, PERSOANA 

NEDEŢINÂND DOCUMENT DE PLATĂ (TALONUL DE PENSIE, CUPON -MANDAT 

POŞTAL SAU TALON CONT CURENT), DOVADA CALITĂŢII DE 

PENSIONAR/BENEFICIAR AL LEGII SPECIALE, SE POATE FACE CU ADEVERINŢA 

ELIBERATĂ DE CASA TERITORIALĂ DE PENSII. 

 

F.10. ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA CARE A SOLICITAT UN BILET DE TRATAMENT 

BALNEAR (PENSIONAR, ASIGURAT, ETC.) ŞI CĂREIA I-A FOST APROBATĂ 

CEREREA, NU S-A PREZENTAT LA CASA TERITORIALĂ DE PENSII PENTRU 

RIDICAREA BILETULUI DE TRATAMENT ŞI NU A ANUNŢAT, ÎN PREALABIL, 

COMPARTIMENTUL GESTIUNE BILETE TRATAMENT, DESPRE ACEST FAPT, 

BILETUL REPARTIZAT POATE FI ELIBERAT URMĂTORULUI SOLICITANT ÎN 

FUNCŢIE DE PUNCTAJUL OBŢINUT ŞI DE OPŢIUNEA ACESTUIA, SAU ALTUI 

SOLICITANT FĂRĂ PUNCTAJ, BILETUL FIIND CONSIDERAT DISPONIBIL, CU 7 

ZILE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA SERIEI. 

 

F.11. ÎN ÎNŢELESUL PREZENTELOR CRITERII, ÎN CUANTUMUL TOTAL BRUT AL 

DREPTURILOR DE PENSIE ÎN FUNCŢIE DE CARE SE STABILEŞTE CONTRIBUŢIA 

INDIVIDUALĂ NU SUNT INCLUSE: INDEMNIZAŢIA ACORDATĂ ÎN BAZA UNOR 

LEGI SPECIALE, SUMELE ACORDATE CU TITLU DE DREPTURI RESTANTE, 

INDEMNIZAŢIA DE ÎNSOŢITOR ÎN CAZUL PENSIONARILOR ÎNCADRAŢI ÎN 

GRADUL I DE INVALIDITATE. 

 

F.12. BILETUL DE TRATAMENT SE ELIBEREAZĂ, DUPĂ LEGITIMAREA PERSOANEI 

CARE ÎL RIDICĂ, DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

1. personal titularului; 

2. persoanei îndreptăţite să însoţească copilul minor beneficiar de pensie de urmaş; 
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3. însoţitorului pensionarului de invaliditate gradul I; 

4. asistentului personal al persoanei cu handicap; 

5. persoanei care însoţeşte persoana cu handicap, dacă aceasta din urmă nu are 

asistent personal, în situaţia în care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea 

biletului; 

6. biletul de tratament se poate elibera şi soţului persoanei beneficiare, în baza actelor 

de identitate ale soţilor şi a certificatului de căsătorie, dacă merg împreună în 

staţiune. 

Biletul de tratament se poate elibera, în cazuri excepţionale, unei alte persoane, 

desemnate de către titular pe bază de procură autentificată, din care să rezulte că 

mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear. 

 

F.13. PENTRU A SE PUTEA ÎNSCRIE ÎN VEDEREA OBŢINERII UNUI BILET DE 

TRATAMENT, POTENŢIALUL BENEFICIAR DEPUNE LA SEDIUL CASEI 

TERITORIALE DE PENSII CEREREA TIP, URMÂND CA RESTUL 

DOCUMENTELOR SĂ FIE ATAŞATE LA MOMENTUL ELIBERĂRII BILETULUI. 

 



 

 

ANEXA NR. 1 

Către, 
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII _______________________________________ 

 

 Subsemnatul/a     __________________________________________________  domiciliat în 

localitatea ______________________________________________, Tara _______________________________, 

strada _______________________________________, Nr. __________,  Bl. _________, Sc.____________, Ap. 

________________, Judet(sector) __________________________ posesor act de identitate seria 

________, nr _______________________, CNP _____________________________________________________ 

solicit un bilet de tratament în  perioada:  

de la  Până la 
Zi Luna an  Zi Luna an 

       

 

 într-una din staţiunile:   

1. __________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________________ 

 impreuna cu:  

Dl/Dna. __________________________________________________________________________________________ 

CNP ______________________________________________ 

în calitate de ________________________________________________________________ 

Dl/Dna. __________________________________________________________________________________________ 

CNP ______________________________________________ 

în calitate de ________________________________________________________________ 

Dl/Dna. __________________________________________________________________________________________ 

CNP ______________________________________________ 

în calitate de ________________________________________________________________ 

 Solicit eliberarea unui bilet de tratament: 

□ Doar gratuit; 

□ Gratuit, în limita locurilor disponibile, sau cu suportarea unei contribuţii; 

□ Cu suportarea unei contribuţii. 

Solicit ca rezultatul solicitării să-mi fie comunicat: 

Prin Fax     □ Prin SMS    □ Telefonic     la numărul:  

□ Prin mail la adresa: 

□  Prin poştă la adresa de domiciliu:  

Localitatea ____________________________________________________________________________________ 
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ţara              ____________________________________________________________________________________ 

strada         __________________________________________________________________________, Nr. _____ 

Bl. _________________________, Sc.________________________, Ap. ___________ 

judeţul (sector):____________________________________________________ 

□ Prin poştă la adresa de mai jos:  

 Am luat la cunoştinţă că primesc răspuns numai în cazul în care solicitarea mea este 

soluţionată favorabil şi că am obligaţia să mă prezint la casa teritorială de pensii la data 

comunicată si cu actele comunicate. 

Depun prezenta având calitatea de: 

□ pensionar de invaliditate, în conformitate cu prevederile programului individual 

de recuperare, întocmit de către medicul expert al asigurărilor sociale, Dosar 

nr._____________; 

□ pensionar, cu pensie acordată de către casa teritorială de pensii, Dosar nr. 

_____________; 

□ pensionar cu pensie acordată de către casa teritorială de pensii, Dosar nr. 

_____________; 

□ pensionar cu pensie acordată de către casa teritorială de pensii, Dosar nr. 

_____________, şi asigurat al sistemului public de pensii; 

□ asigurat al sistemului public de pensii; 

□ persoane care beneficiază de prevederile Legii nr. 346/2002 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

□ beneficiar al Decretului-lege nr.118/1990, Dosar nr. ______________ ; 

□ beneficiar al Legii nr. 189/2000, Dosar nr. __________________ ; 

□ veteran de război, Dosar nr. _____________ ; 

□ beneficiar al Legii nr. 49/1999, Dosar nr. ______________________ ; 

□ persoană cu handicap; 

□ asigurat care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă în condiţii speciale 

din activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor 

prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii. 

□ persoană care însoţeşte pensionarul de invaliditare grad I sau însoţitor al 

persoanei cu handicap grav şi îndeplineşte condiţiile art. 122 alin. 2 al Legii 

263/2010 cu modificările şi completările ulterioare; 

□ copil minor - beneficiar de pensie de urmaş , Dosar nr. ________________ ; 

□ părinte al copilului minor beneficiar de pensie de urmaş, tutore căruia i-a fost 

încredinţat sau dat în plasament copilul beneficiar de pensie de urmaş şi 

îndeplinesc condiţiile art. 122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

□ personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământ; 

□ personalul aflat în raport de serviciu sau raport de muncă cu CNPP, casa 

teritorială de pensii sau Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a 

Capacităţii de Muncă. 

Declar că sunt şi persoană cu pensie acordată din alte sisteme neintegrate.  
□ Sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se facă în 
concordanţă cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 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 (Regulamentul general privind protecţia 
datelor), inclusiv în ceea ce priveşte publicarea listei cererilor aprobate. 



 

 

 

PRECIZĂRI: 

> Biletele de tratament balnear se acordă individual. In cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate 

elibera un singur bilet de tratament balnear. în situaţia neridicării biletului de tratament balnear 

repartizat potrivit prezentelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obţine un alt bilet de 

tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau, după caz, la cerere, 

pentru o altă serie. 

> Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea 

descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. 

> Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în 

parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă. 

> Dacă, în urma calculării punctajului, mai multe cereri au acelaşi punctaj, ele se ordonează descrescător 

după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Dacă, dupa această 

etapă mai multe cereri au acelaşi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător după venit. 

Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu acelaşi punctaj final, atunci persoanele 

se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic. 

> în cazul cererilor depuse de soţ şi soţie care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul 

luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale. 

> In cazul cererilor depuse de părinţi şi copii beneficiari de pensie de urmaş care doresc să meargă împreună 

la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor 

individuale. 

> în cazul cererilor depuse de două persoane care merg împreună la tratament balnear, punctajul luat în 

calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale. 

> în cazul cererii depuse de însoţitorul pensionarului de invaliditate gradul I sau însoţitorul persoanei cu 

handicap grav care însoţeşte o persoană aflată în această situaţie, punctajul luat în calcul în vederea 

ierarhizării cererii este egal cu punctajul acordat pensionarului de invaliditate gradul I sau persoanei cu 

handicap grav. 

> Repartiţia biletelor de tratament balnear în ordinea de ierarhizare a cererilor, se intocmeşte pe baza 

opţiunilor făcute de solicitant şi în ordinea menţionată pe cerere. 

 Răspunderea privind modul de completare şi corectitudinea datelor din cerere 

revine în totalitate solicitantului. 

ATENŢIE 

Declararea în prezenta cerere a unor date nereale sau incomplete, atrage după sine 

răspunderea materială, în sensul că diferenţa între contribuţia datorată şi 

contribuţia achitată se va recupera de la beneficiar, conform legii. 

 

Data:                                                                                   Semnătura, 

________________________________     ________________________________ 

 


