
 

 

0 R D I N nr 72 

din 10.02.2022 

 

Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice, domnul Daniel BACIU, numit În baza Deciziei 

nr.238/05.05.2020, a Primului -ministru al Guvernului Romaniei. 

Avand în vedere: 

 Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, actualizata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Hotararea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Nationale de Pensii Publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022; 

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

pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 318/2021 privind 

Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2022, si În temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (4) si art. 

12 lit. q) din Hotararea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de 

Pensii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

PRESEDINTE CASA NATIONALA DE PENSII 

 

Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice emite urmatorul, 

 

O R D I N  

 

Art. 1 - Se aproba Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat si 

administrat de Casa Natională de Pensii Publice, prevazuteÎn prezentul ordin. 

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

Art. 3 - Serviciul Achizitii Publice si Urmarire Derulare Contracte, Directia Economică si Executie 

Bugetară din cadrul CNPP si casele teritoriale de pensii vor duce la Îndeplinire prevederile 

prezentului Ordin. 

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

 

 



 

 

CRITERII  

de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat si administrat de Casa 

Nationala de Pensii Pub lice 

 

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

publice, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 24 alin. (4) din Legea nr.346/2002 

privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, Casa Nationala de 

Pensii Publice stabileste urmatoarele criterii: 

 

I. CADRUL LEGAL 

 art. 121 si art. 122 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 art. 278 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

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

boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

munca si boli profesionale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 art. 20 din Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului 

sanatatii publice nr. 450/825/2006, modificat si completat prin Ordinul 

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

nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 art. 9 si art. 11 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, 

precum si celor deportate În strainatate ori constitute in prizonieri, republicat; 

 art. 7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii 

de luptator în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracfiuni 

savarsite din motive politice persoanelor tmpotriva carora au fost dispuse, din motive 

politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la 

actiuni de tmpotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist 

instaurat in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 art. 5 din Ordonanta Guvemului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 



 

 

septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive eînice, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale 

invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 art. 7 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Hotararea Guvemului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordarii biletelor de tratament 

balnear, in mod gratuit, salariatilor care lucreaza in mediu radioactiv - zonele I si II de 

expunere la radiatii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului 

de uraniu, precum si la conservarea si închiderea perimetrelor miniere. 

II. ATRIBUȚIILE CASEI NAȚIONALE DE PENSII PUBLICE 

1. Stabileste numarul locurilor de tratament balnear ce poate fi pus la 

dispozitia beneficiarilor, în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului 

asigurarilor sociale de stat si aprobate prin hotarare a Guvemului. 

2. Numarul biletelor de tratament balnear care se acorda gratuit categoriilor de persoane 

beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu se stabileste prin aplicarea 

unei cote de maximum 15% din totalul numarului de bilete contractate la nivel national. 

3. Asigura locuri la tratament in statiuni unde sunt tratate in principal afecțiuni ale sistemului 

nervos, reumatismal, digestiv, cardiovascular, ginecologic si ale cailor respiratorii. 

4. Asigura locuri la tratament balnear în unitatile de tratament din proprietatea CNPP 

(sucursale ale Societatii de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca 

"TBRCM" SA) si, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unitati de 

profil. 

5. Plateste serviciile prestate, din fondurile prevazute în legea bugetului asigurarilor sociale 

de stat, pe baza de documente justificative primite de la prestatorii de servicii de tratament 

balnear. 

Pentru serviciile prestate persoanelor care beneficiaza de cure balneoclimaterice potrivit 

prevederilor art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli 

profesionale republicata, plata se face dupa cum urmeaza: 

 integral din sumele prevazute, pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli 

profesionale, în bugetul asigurarilor sociale, pentru cazurile reglementate de art. 21 

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

 integral de la bugetul de stat prin bugetul MMSS pentru cazurile prevazute la art. 22 

alin (2). 

6. Finanțeaza din fondurile bugetului asigurarilor sociale de stat 

contravaloarea tiparirii formularelor de bilet de tratament 



 

 

7. Efectueaza, prin aplicatie informatica, repartitia locurilor pe statiuni, unitati de cazare, serii 

si date de prezentare in statiune. 

8. Repartizeaza numarul de locuri de tratament balnear in anul curent, caselor teritoriale de 

pensii În functie de numarul total al beneficiarilor, respectiv: 

 asigurari ai sistemului public de pensii, În functie de casa tentorială de pensii în raza 

careia se afla domiciliu sau resedinta acestuia; 

 pensionari ai sistemului public de pensii, aflati in evidenta caselor teritoriale de pensii; 

 beneficiari ai prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu, aflati in evidenta caselor 

teritoriale de pensii; 

 beneficiari de bilete de tratament acordate gratuit, aflati În evidenta Autoritatii 

Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. 

9. Repartizarea se face În functfe de valorificarile de bilete din ami precedenti, de necesitatea 

asigurarii tuturor judetelor cu fond de bilete diversificat si de solicitarile societatilor 

comerciale cu care CNPP are contracte comerciale Încheiate În domeniul tratamentului 

balnear. 

10. Repartizeaza pe statiuni, serii, unitati de cazare si date de prezentare 

În statiune locurile de tratament balnear În anul curent, caselor teritoriale de 

pensii astfel: 

 pe statiuni de interes local - cu precadere În judetul de resedinta si În judetele 

limitrofe; 

 pe statiuni de interes national. 

Lista statiunilor de interes national si local este aprobata prin H.G. nr. 852/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

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

12 zile. 

11. Transmite caselor teritoriale de pensii repartitia locurilor, În vederea 

eliberarii biletelor catre beneficiari. 

12. Transmite caselor teritoriale de pensii repartitii suplimentare, În limita locurilor disponibile 

si/sau pe baza procedurilor interne prin redistribuirea locurilor nevalorificate În perioadele 

anterioare si În functie de solicitarile beneficiarilor la nivel national. 

13. Aproba redistribuirea locurilor nevalorificate În senile anterioare, pe baza procedurilor 

interne de redistribute a locurilor nevalorificate, la solicitarea societatilor comerciale cu care 

CNPP are Încheiate contracte comerciale. 

14. Stabileste limita maxima de bilete, de 7% din numarul total de bilete contractate la Începutul 

anului, bilete care raman la dispozitia CNPP, În vederea optimizarii acestei activitati si pentru 

solutionarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite si altor cazuri care necesita 

tratament balnear În regim de urgenta. 



 

 

15. Înregistreaza, la nivelul CNPP, solicitari privind atribuirea de bilete de tratament, din partea 

unor persoane fizice sau juridice, precum si din partea unor asociatii sau organizatii 

reprezentand interesele beneficiarilor. Aprobarea acestor solicitari se face de catre 

conducerea CNPP, în limita procentului mentionat la punctul anterior. 

16. Conducerea CNPP aproba modificari ale repartitiei initiale, inclusiv prin 

diminuarea/majorarea numarului de locuri, în functie de evolutia sumelor din bugetul de 

asigurari sociale de stat si/sau de solicitari, in limita sumelor prevazute in bugetul 

asigurarilor sociale de stat. 

 



 

 

III. ATRIBUTIILE CASELOR TERITORIALE DE PENSII 

 

1. Înregistreaza cererile de acordare a biletelor de tratament direct in 

aplicatia informatica SPA. 

Solicitantii îndreptatiti sa beneficieze de bilete de tratament, depun cereri de bilete de 

tratament balnear, la casa teritoriala de pensii competenta, dupa cum urmeaza: 

a. pensionarii si beneficiarii ai altor drepturi stabilite prin legi cu caracter 

reparatoriu, la casa teritoriala de pensii în a carei evidentă se afla; 

b. asigurarii si celelalte categorii de beneficiari, în functie de casa 

teritoriala de pensii în raza careia se afla domiciliu sau resedinta acestora. 

Cererile se completeaza numai pe formularul aprobat (Anexa nr. 1) si se pot 

transmite prin posta, posta electronică, prin intermedial serviciilor electronice oferite de 

Portalul CNPP sau se pot depune personal la casa teritoriala de pensii competenta. 

Cererile se depun cu eel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru 

care se solicita bilet. Biletele nevandute în urma alocarii automate pot fi valorificate pana în 

momentul începerii sejurului. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei statiuni. 

2. Analizeaza si vizeaza, prin compartimentul de specialitate din cadrul casei teritoriale de 

pensii, solicitarile persoanelor care beneficiaza de bilete de tratament balnear, cure 

balneoclimaterice potrivit prevederilor art. 21 alin. (2), art. 22 si art. 24 din Legea nr. 

346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boh" profesionale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, carora li s-a stabilit de catre medicul asiguratorului 

program individual de recuperare sau li s-a emis o recomandare medicala de catre medicul 

curant. 

3. Preia din cerere, în aplicatia informatica SPA, toate elementele prevazute în aceasta. Verifica 

fi analizeaza preluarea corecta si completa a elementelor înscrise în cererea de acordare a 

biletului de tratament balnear. Eventualele modificari care apar la eliberarea biletelor (ex. 

categoria beneficiarului) trebuie sa fie actualizate în aplicatia informatica SPA. 

4. Asigura repartizarea biletelor de tratament balnear catre beneficiari, pe baza prezentelor 

criterii, utilizand aplicatia informatica SPA. 

5. Afiseaza la sediul casei teritoriale de pensii si pe pagina de internet a acesteia, lista cererilor 

aprobate. Listele vor fi înregistrate la casa teritoriala de pensii, urmand a fi arhivate 

electronic si pe suport de hartie la nivelul casei teritoriale de pensii. 

6. Comunica beneficiarilor ale caror cereri au fost aprobate, în maxim 5 zile lucratoare de la 

data efectuarii repartitiei, date privind biletul repartizat, precum si data la care au fost 

programati pentru ridicarea biletului. 



 

 

7. Elibereaza biletele de tratament balnear in conformitate cu prezentele criterii, strict în 

limita repartitiei prevazuta la pct. 4. Dupa efectuarea alocarii automate toate biletele 

disponibile pot fi eliberate, fara calcularea punctajului aferent. 

8. Comunica CNPP, cu cel putin 5 zile inainte de plecarea în statiune, numarul de bilete de 

tratament balnear nevalorificate, pe serii si statiuni, precum si solicitarile de suplimentari. 

9. Verifica în evidentele proprii (baza de date a pensionarilor sistemului public, baza de date a 

asiguratilor sistemului public de pensii), calitatea de pensionar sau de asigurat pe baza de 

contract de asigurare sociala sau declaratie individuală de asigurare, la data eliberarii 

biletului de tratament balnear. 

10.  Odata cu transferul dosarului de pensie la o alta casa teritoriala de pensii, certifica daca 

titularul a beneficiat de bilet de tratament balnear m anul curent. 

 

 

CRITERIILE  

în baza carora se acorda biletele pentru tratament balnear, cu suportarea unei contribuții 

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 reglementeaza dreptul 

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

existența unei afecțiuni medicale care sa necesite tratament balnear, în 

conformitate cu prevederile legale. 

A.2. Numarul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se repartizeaza pe serii, proportional cu 

numarul total al persoanelor beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter 

reparatoriu, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

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

urmatoarele: 

a) pensionari de invaliditate, În cadrul programului de recuperare întocmit de medicul 

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

privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

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

de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în 

strainatate ori constitute în prizonieri, republicat, precum si persoanele care au calitatea 



 

 

de luptator in rezistenta anticomunista, stabilita în temeiul dispozip'ilor Ordonantei de 

Urgentă a Guvemului nr.214/1999, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

c) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonantei Guvemului nr. 

105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile 

instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, din 

motive eînice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

d) persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de 

razboi, precum sj unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

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

pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare; 

f) persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

g) persoane care beneficiaza de bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice potrivit 

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

accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, carora li s-a stabilit de catre medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul 

caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare sau li s-a emis o 

recomandare medicala de catre medicul curant. 

h) persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Hotararea Guvemului nr. 

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

mod gratuit, salariatilor care lucreazaîn mediu radioactiv - zonele I si II de 

expunere la radiatii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea 

minereului de uraniu, precum si la conservarea si închiderea perimetrelor 

miniere. 

A.4. Biletele de tratament balnear se acorda prin aplicatia informatica detinuta de CNPP, în 

ordinea de ierarhizare a punctajelor cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear, în 

limita locurilor repartizate pe serii, statiuni si unitati de cazare. Punctajul fiecarei cereri rezulta 

din aplicarea criteriilor specif ice detaliate la litera B, din criterii. 

A.5. La nivelul caselor teritoriale de pensii se constituie o rezerva de 3% din  totalul biletelor de 

tratament balnear repartizate,  necesara  pentru solutionarea unor cazuri medicale grave, 

cazuri sociale deosebite si altor cazuri, care necesita tratament balnear În regim de urgenta. 

A.6. Biletele repartizate caselor judetene de pensii ramase dupa scaderea rezervei de 3% se aloca 

pe serii, statiuni si unitati de tratament, potentiator beneficiari. 



 

 

Casele judetene de pensii pot acorda bilete gratuite categoriilor de persoane beneficiare ale 

prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu În functie de solicitari si de numarul de bilete 

repartizate de catre CNPP. 

A.7. Pentru a se putea puncta criteriul specific, respectiv „daca solicitantul a beneficiat de bilet de 

tratament balnear În ultimii 2 ani", În functie de DATA PREZENTARII IN STATIUNE Înscrisa În 

biletul de tratament balnear, anul calendaristic se împarte dupa cum urmeaza: 

a. sezon - În perioada 15 mai - 31 august a fiecarui an; 

b. extrasezon - În celelalte perioade ale anului. 

A.8. Biletele de tratament balnear se acorda individual. În cursul unui an calendaristic, unei 

persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. 

A.9. În situatia neridicarii biletului de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, 

pentru o serie, solicitantul mai poate obtine un alt bilet de tratament balnear doar din categoria 

celor nevalorificate pentru seria respectiva sau, dupa caz, la cerere, pentru o alta serie. 

  



 

 

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 

contributii individuale sunt urmatoarele: 

1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear În ultimii 2 ani; 

2. Categoria de pensie a beneficiarului; 

3. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie. 

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

Nr. crt. Situatia 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 limita de varsta 6 
3. Pensie de urmas. 3 

4. Pensie anticipate 2 

5. Pensie anticipate parfiala 1 
B.1.3. CUANTUMUL TOTAL BRUT AL DREPTURILOR DE PENSIE. 

Nr. crt. Cuantumul pensiei 
Punctaj 
acordat 

1. Sub 1.000 lei 6 

2. 
1.001 lei -1.786 lei - pensia medie anuala de asigurari sociale de stat 
prognozata pe anul 2022 

5 

3. 1.787 lei - 2.787 lei 4 
4. 2.788 lei - 3.787 lei 3 
5. 3.788 lei - 4.787 lei 2 

6. 
4.788 lei - 6.095 lei - caștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurarilor sociale de stat și aprobat prin Legea bugetului 
asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 

1 

7. 
Peste  caștigul  salarial  mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurarilor sociale de stat și aprobat prin Legea bugetului asigurarilor 
sociale de stat pe anul 2022 

0 

 

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

PENTRU ASIGURAȚI, CU SUPORTAREA UNEI CONTRIBUTFI INDIVIDUATE 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru asigurati, cu 

suportarea unei contributii individuale, sunt urmatoarele: 



 

 

a. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani; 

b. Nivelul castigului brut de natura salariala realizat, respectiv al venitului lunar asigurat sau 

al venitului lunar ales, care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurari sociale. 

B.2.1. DACA A BENEFICIAT DE BILET DE TRATAMENT BALNEAR IN ULTIMII 2 ANI 

Nr. crt. Situația 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 CASTIGULUI BRUT DE NATURA SALARIALA REALIZAT, RESPECTIV AL 

VENITULUI LUNAR ASIGURAT SAU AL VENITULUI LUNAR ALES, CARE AU CONSTITUIT 

BAZA DE CALCUL A CONTRIBUTIEI DE ASIGURARI SOCIALE. 

 

Nr. 
crt. 

Nivelul castigului brut de natura salariala realizat respectiv al venitului 
lunar asigurat sau al venitului lunar ales, care au constituit baza de 

calcul a contributiei de asigurari sociale Începand cu 01.01.2022 

Punctaj 
acordat 

1. sub 2.550 lei 2 
2. 2.551 lei  -  3.250 lei 6 
3. 3.251 lei  -  3.950 lei 5 
4. 3.951 lei  -  4.650 lei 4 
5. 4.651 lei  -  5.350 lei 3 
6. 5.351 lei  -  6.095 lei - caștigul salarial mediu brut utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurari lor sociale de stat și aprobat prin Legea 
bugetului asigurari lor sociale de stat pe anul 2022 

1 

7. Peste caștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurarilor sociale de stat și aprobat prin Legea bugetului asigurarilor 
sociale de stat pe anul 2022 

0 

 

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 urmatoarele: 

1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear În ultimii 2 ani; 

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

prevazute de legi speciale 

B.3.1. DACA A BENEFICIAT DE BILET DE TRATAMENT BALNEAR ÎN ULTIMII 2 ANI 

Nr. 
crt. 

Situația 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 BANESTI 
PREVAZUTE DE LEGI SPECIALE 

Nr. 
crt. 

Cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi banești 
prevazute de legi speciale 

Punctaj 
acordat 

1. Sub 1.000 lei 6 

2. 
1.001 lei  -  1.786 lei - pensia medie anuala de asigurari sociale de stat 
prognozata pe anul 2022 

5 

3. 1.787 lei  -  2.787 lei 4 
4. 2.788 lei  -  3.787 lei 3 
5. 3.788 lei  -  4.787 lei 2 

6. 
4.788 lei  -  6.095 lei - caștigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat și aprobat prin Legea 
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 

1 

7. 
Peste castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurarilor sociale de stat și aprobat prin Legea bugetului asigurarilor 
sociale de stat pe anul 2022 

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 urmatoarele: 

1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear În ultimii 2 ani; 

2. Gradul de handicap al solicitantului; 

3. Cuantumul veniturilor realizate (cuantumul total brut al drepturilor de 

pensie + drepturi banesti prevazute de legi speciale + castig brut de 

natura salariala realizat + venit asigurat sau venit lunar ales pentru care 

se datoreaza contribuția de asigurari sociale conform evidentelor casei 

teritoriale de pensii). 

B.4.1. DACA A BENEFICIAT DE BILET DE TRATAMENT BALNEAR ÎN ULTIMII 2 ANI 

Nr. crt. Situația 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. Usor 2 

 

B.4.3 CUANTUMUL VENITURILOR REALIZATE (CUANTUMUL TOTAL BRUT AL 

DREPTURILOR DE PENSIE + DREPTURI BANESTI PREVAZUTE DE LEGI SPECIALE + 

CASTIG BRUT DE NATURA SALARIALA REALIZAT + VENIT ASIGURAT SAU VENIT 

LUNAR ALES PENTRU CARE SE DATOREAZA CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE 

CONFORM EVIDENTELOR CASEI TERITORIALE DE PENSII). 

Nr. crt. Cuantumul veniturilor realizate 
Punctaj 
acordat 

1. Sub 1.000 lei 6 

2. 
1.001 lei -1.786 lei- pensia medie anuala de asigurari sociale de stat 
prognozata pe anul 2022 

5 

3. 1.787 lei  -  2.787 lei 4 
4. 2.788 lei  -  3.787 lei 3 
5. 3.788 lei  -  4.787 lei 2 

6. 
4.788 lei -  6.095 lei - castigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat și aprobat prin 

1 



 

 

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 

7. 
Peste castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurarilor sociale de stat și aprobat prin Legea bugetului asigurarilor 
sociale de stat pe anul 2022 

0 

 

  



 

 

C. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE A ORDINII DE IERARHIZARE A 

CERERILOR PRIN CARE SE SOLICITA BILETE DE TRATAMENT BALNEAR, ÎN 

FUNCȚIE DE CRITERIILE SPECIFICE, ÎN LIMITA REPARTTYIEI, PE SERII, STAFIUNI 

SAU UNITATF DE CAZARE. 

 

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

este data de ordinea descrescatoare a punctajelor aferente fiecarei cereri. 

C.2. Punctajul aferent fiecarei cereri este obtinut prin însumarea punctajelor acordate 

pentru fiecare criteriu in parte raportat la numarul de criterii prevazut pentru 

categoria respectiva. 

C.3. Daca, in urma calcularii punctajului În aplicatia SPA, mai multe cereri au acelasi 

punctaj, ele se ordoneaza descrescator dupa punctajul primit conform numarului 

de bilete de care a beneficiat În ultimii 2 ani. Daca, dupa aceasta etapa mai multe 

cereri au acelasi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordoneaza crescator dupa 

venit. Daca si dupa parcurgerea acestor doua etape se identifica cereri cu acelasi 

punctaj final, atunci persoanele se ordonează dupa numarul cererii, avand 

prioritate cererea cu numarul eel mai mic. 

C.4. În cazul cererilor depuse de sot si sorie care doresc sa mearga impreuna la tratament 

balnear, punctajul luat in calcul in vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a 

punctajelor individuale. 

C.5. În cazul cererilor depuse de parinti si copii beneficiari de pensie de urmas care doresc 

sa mearga tmpreuna la tratament balnear, punctajul luat in calcul în vederea 

ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor individuale. 

C.6. În cazul cererilor depuse de doua persoane care merg tmpreuna la tratament balnear, 

punctajul luat în calcul în vederea ierarhizarii se stabileste ca medie a punctajelor 

individuale. 

C.7. În cazul cererii depuse de însotitorul pensionarului de invaliditate gradul I sau 

însotitorul persoanei cu handicap grav care are dreptul la asistent personal sau a 

optat pentru indemnizatia lunară pentru însotitor, punctajul luat în calcul în vederea 

ierarhizarii cererii este egal cu punctajul acordat pensionarului de invaliditate 

gradul I sau al persoanei cu handicap grav. 

C.8. Repartitia biletelor de tratament balnear pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, se 

întocmeste de catre fiecare casa teritoriala de pensii, cu eel putin 14 zile înaintea 

primei zile de începere a fiecarei serii, cu exceptia primei serii care e conditional de 

data aparitiei hotararii de guvern privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor 

de tratament balnear, prin sistemul orgam'zat si admim'strat de Casa Natională de 

Pensii Publice. 



 

 

C.9. Repartiria biletelor de tratament balnear în ordinea de ierarhizare a cererilor se 

întocmeste pe baza optiunilor facute de solicitant si în ordinea mentionată în 

cerere.' 

 

  



 

 

D. CATEGORIILE DE PERSOANE CARE POT BENEFICIA DE TRATAMENT 

BALNEAR. PRECUM ȘI DOCUMENTELE CARE DOVEDESC ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR 

DE ACORDARE 

 

D.1. PERSOANE CARE BENEFICIAZA DE TRATAMENT BALNEAR ÎN MOD GRATUIT 

 

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

recuperare, Întocmit de catre medicul expert al asigurarilor sociale 

Solicitantii 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 societatile de 

turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie 

sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de 

asigurări de sanatate (copie,  cu prezentarea actului original care 

se va prezenta la momentul eliberarii biletului); • programul de 

recuperare (copie, cu prezentarea actului original la momentul 

eliberarii 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 instaurata cu Începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate În 

strainatate ori constituite În prizonieri, republicat, precum și persoanele care au calitatea 

de luptator În rezistența anticomunista, stabilita În temeiul dispoziriilor Ordonantei de 

Urgența a Guvemului nr.214/1999, cu modificarile și completarile ulterioare 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc Îndeplinirea criteriilor 

de acordare a acestora cu urmatoarele 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 catre 

societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat În relatii 

contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberarii biletului); 

D.1.3. Persoane beneficiare de drepturi stabilite În baza prevederilor Ordonantei 

Guvemului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre 



 

 

regimurile instaurate În Romania cu Începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 

1945, din motive eînice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc Îndeplinirea criteriilor 

de acordare a acestora cu urmatoarele 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 catre 

societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat În relatii 

contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberarii biletului); 

D.1.4. Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de 

razboi, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de razboi, republicata, cu 

modificarile și completarile ulterioare. 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc Îndeplinirea criteriilor 

de acordare a acestora cu urmatoarele 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 catre societatile de 

turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie 

sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de 

asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original care se va 

prezenta la momentul eliberarii biletului); 

D.1.5. Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile și completarile ulterioare. 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor 

de acordare a acestora cu urmatoarele 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 catre societatile de 

turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie 

sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de 

asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original care se va 

prezenta la momentul eliberarii biletului); 

D.1.6. Persoane adulte ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind 

protectfa și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile și completarile 

ulterioare. 



 

 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor 

de acordare a acestora cu Urmatoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• certificate de persoana cu handicap, valabil la data eliberarii 

biletului de tratament, emis de comisia de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap (copie); 

• programul individual de reabilitare si integrare socială (copie, cu 

prezentarea actului original), numai pentru persoanele revizuibile 

din punct de vedere al încadrarii în grad de handicap; 

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

medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de 

turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie 

sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de 

asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original care se 

va prezenta la momentul eliberarii biletului); 

Nota: Persoana încadrata în grad de handicap grav care are dreptul la asistent 

personal sau a optat pentru indemnizatia lunara pentru însotitor, respectiv 

pensionarul de invaliditate gradul I care primeste indemnizatie pentru însotitor, 

pot beneficia de bilet de tratament balnear doar însotite. De asemenea însotitorul 

persoanei încadrate în grad de handicap grav/în gradul I de invaliditate trebuie sa 

indeplineasca conditiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Prin exceptie, persoana incadrata in grad de handicap grav care are dreptul la 

asistent personal sau a optat pentru indemnizatia lunara pentru insotitor, respectiv 

pensionarul de invaliditate gradul I care primeste indemnizatie pentru insotitor, în 

baza unei declaratii pe propia raspundere, din care sa reiasa faptul ca se poate 

descurca pe perioada sejurului fara insotitor si tinand cont de faptul ca bazele de 

tratament contractate functioneaza în regim hotelier, si nu în regim de spitalizare, 

poate beneficia de bilet de tratament neînsotita. 

D.1.7. Persoanele asigurate obligatoriu prevazute la art. 5, 7, 14 din Legea nr. 346/2002 

privind asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, care beneficiaza de bilete de tratament balnear, cure 

balneoclimaterice potrivit art. 21, art. 22 si art. 24 din Legea nr. 346/2002 republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, carora li s-a stabilit de catre medicul expert al 

asigurarilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare. 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea 

criteriilor de acordare a acestora cu urmatoarele documente: 



 

 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al 

asigurarilor sociale din serviciul de expertiza medicala din cadrul 

caselor teritoriale de pensii, in functie de tipul bolii (copie, cu 

prezentarea actului original); 

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

medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de 

turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie 

sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de 

asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original, care se 

va prezenta la momentul eliberarii biletului); 

D.1.71. Persoanele asigurate obligatoriu prevazute la art. 5 din Legea nr. 346//2002 

privind asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, care beneficiaza de bilete de tratament 

balnear, cure balneoclimaterice potrivit art. 14, art. 22 si art. 24 din Legea nr. 

346/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dar pentru care nu 

se mai recomanda programe individuale de recuperare conform prevederilor legale in 

vigoare (art. 79 lit. a) si c) din Legea nr. 263/2010). 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor 

de acordare a acestora cu urmatoarele 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 catre 

societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relatii 

contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberarii biletului); 

• decizie medicală asupra capacitatii de munca emisa de medicul 

expert al asigurarilor sociale, din care sa reiasa faptul ca aceste 

persoane nu mai sunt supuse revizuirii medicale conform art. 79 lit. 

a) si c) din Legea nr. 263/2010 (copie). 

D.1.8. Asiguratii care Tși desfașoara activitatea În locurile de munca prevazute la art. 30, 

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

asigurari sociale, cu modificarile și completarile ulterioare, respectiv locurile de munca În 

conditii speciale din activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a 

materiilor prime nucleare, zonele I și II de expunere la radiatii, potrivit HG nr. 757/2008 



 

 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor 

de acordare a acestora cu urmatoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca acesta are ca 

obiect de activitate „cercetarea, explorarea, exploatarea sau 

prelucrarea materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la 

radiatii" si ca solicitantul biletului Tsi desfasoara activitatea 

într-unul din aceste locuri de munca (în original); 

In adeverinta se va specifica daca salariatul beneficiaza de gratuitate 

la costul biletelor de tratament balnear, suportate din Fondul social, 

potrivit contractelor colective de munca. în cazul În care beneficiaza 

de bilet gratuit din Fondul social nu i se va aproba bilet de 

tratament balnear suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat; 

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

medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de 

turism balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie 

sau medicul de specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de 

asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea actului original care se 

va prezenta la momentul eliberarii biletului); 

D.2. PERSOANELE CARE BENEFICIAZA DE TRATAMENT BALNEAR CU SUPORTAREA UNEI 

CONTRIBUTII INDIVIDUALE: 

D.2.1. Pensionarii sistemului public de pensii 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu urmatoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• document de plata prin care se dovedeste cuantumul pensiei în cazul 

persoanelor care beneficiaza de drepturi de pensie acordate de alte sisteme 

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

prezenta la momentul eliberarii biletului; 

• declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din pensie 

din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii,cu exceptia 

persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi care se va 

prezenta la momentul eliberarii biletului; 

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

medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism 

balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul 

de specialitate, aflat in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate 



 

 

(copie, cu prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberarii biletului). 

D.2.11. Pensionarii sistemului public de pensii care au sj calitatea de asigurari 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor 

de acordare a acestora cu urmatoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• document de plata prin care se dovedeste cuantumul pensiei in 

cazul persoanelor care beneficiaza de drepturi de pensie acordate 

de alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, in original 

sau copie, care se va prezenta la momentul eliberarii biletului; 

• adeverinta prin care se atesta calitatea de asigurat la data eliberarii 

biletului de tratament balnear, in original, care se va prezenta la 

momentul eliberarii acestuia; 

• declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din 

pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu 

exceptia persoanei care depune talonul privind plata acestor 

drepturi care se va prezenta la momentul eliberarii biletului; 

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

serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre 

societatile de turism balnear si de recuperare, eliberat de catre 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relatii 

contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberarii biletului); 

D.2.2. Asigurarii sistemului public de pensii 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc indeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu urmatoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• adeverinta, eliberata de angajator, de entitatile asimilate angajatorului/ 

platitorii de venit, prin care se atesta calitatea de asigurat la data eliberarii 

biletului de tratament balnear (in cazul persoanelor care desfasoara 

activitate in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu,etc.) 

in original, care se va prezenta la momentul eliberarii acestuia; 

• documentul de plata (cuponul-mandat postal sau talonul cont curent) în 

cazul somerilor, in original sau copie; 

• document de plata prin care se dovedeste cuantumul pensiei in cazul 

persoanelor care beneficiaza de drepturi de pensie acordate de alte sisteme 



 

 

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

prezenta la momentul eliberarii biletului; 

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

medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societațile de turism 

balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul 

de specialitate, aflat În relatii contractuale cu casele de asigurari de 

sanatate (copie, cu prezentarea actului original care se va prezenta la 

momentul eliberarii biletului). 

Nota: 

Asigurari aflati În incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 

de zile consecutiv beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, 

În conditiile prevazute În Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistenței medicale 

În cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, conform art. 21, alin. (1) din 

Ordonanta de urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari 

sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Calitatea de asigurat si venitul lunar În cazul persoanelor asigurate În baza 

contractului de asigurare sociala/declaratiei individuale de asigurare vor fi verificate În 

baza de date a asigurarilor sistemului public de pensii. 

În cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente si din 

drepturi de proprietate intelectuala si care nu se regasesc În baza de date a asigurarilor 

sistemului public la data solicitarii biletului de tratament balnear dovada calitatii de 

asigurat În sistemul public si a venitului lunar asigurat se poate face cu declaratia 

individualț de asigurare Înregistrata la organul fiscal. 

D.2.3 Copiii minori - beneficiari de pensie de urmaș. 

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

balnear, numai daca: 

a. sunt Însotiti de parinte sau, dupa caz, de persoana care a fost numita 

tutore, careia i-a fost Încredințat sau dat În plasament copilul beneficiar de  

pensie de urmas si daca aceasta persoana Îndeplineste conditiile prevazute 

la art. 122 alin. 2 al Legii 263/2010 cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

b. au varsta mai mica de 18 ani, la data Începerii sejurului. 

Documentele copilului minor se depun odata cu cele ale parintelui sau, dupa caz, ale 

persoanei care a fost numit tutore, i-a fost Încredintat sau dat În plasament. 

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

urmas, dovedesc Îndeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele 

documente: 



 

 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament (se completeaza de insotitor 

În numele copilului); 

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

medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism 

balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de 

specialitate, aflat În relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate 

(copie, cu prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberarii biletului); 

D.2.4. Parintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaș, sau, dupa caz, persoana care a 

fost numita tutore, careia i-a fost Încredințat sau dat în plasament copilul beneficiar de 

pensie de urmaș, daca aceasta persoana îndeplinește conditiile prevazute la art. 122 alin. 2 al 

Legii nr. 263/2010, cu modificarile și completarile ulterioare 

Documentele se depun odata cu cele ale minorului beneficiar de pensie de urmas. 

Solicitantii biletelor de tratament balnear, insotitori ai copilului beneficiar de 

pensie de urmas, dovedesc îndeplinirea conditiilor de acordare a acestora cu urmatoarele 

documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• adeverinta, eliberata de angajator, de entitatile asimilate 

angajatorului/platitorii de venit, prin care se atesta calitatea de asigurat la 

data eliberarii biletului de tratament balnear (în cazul persoanelor care 

desfasoara activitate în baza unui contract individual de munca, raport de 

serviciu,etc), în original, care se va prezenta la momentul eliberarii acestuia; 

• documentul de plata (cuponul-mandat postal sau talonul cont curent) în 

cazul somerilor, în original sau copie; 

• document de plata prin care se dovedeste cuantumul pensiei în cazul 

persoanelor care beneficiaza de drepturi de pensie acordate de alte sisteme 

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

prezenta la momentul eliberarii biletului; 

• declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din pensie 

din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu exceptia 

persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi care se va 

prezenta la momentul eliberarii biletului; 

• declaratia pe proprie raspundere a persoanei care însoteste copilul 

beneficiar de pensie de urmas, din care sa rezulte ca acesta tl va însoti pe 

minor la tratament balnear (în original) care se va prezenta la momentul 

eliberarii biletului; 



 

 

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

medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism 

balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de 

specialitate, aflat în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate 

(copie, cu prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberarii biletului). 

D.2.5. Persoana care Însoteste pensionarul de invaliditate gradul I și Însotitorul persoanei cu 

handicap grav, daca aceasta persoana Îndeplinește conditfile prevazute la art. 122 alin. 2 al 

Legii nr. 263/2010, cu modificarile și completarile ulterioare 

Persoana care Însoteste pensionarul de invaliditate gradul I si Însotitorul persoanei 

cu handicap grav pot beneficia de bilet de tratament balnear numai daca Însotesc 

persoanele Îndreptatite la tratament balnear, au varsta peste 18 ani si Îndeplinesc 

conditiile art. 122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Documentele se depun odata cu cele ale pensionarului de invaliditate gradul I sau 

ale persoanei Încadrate În categoria de handicap grav. 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc Îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu urmatoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• adeverinta, eliberata de angajator, de entitatile asimilate 

angajatorului/platitorii de venit, prin care se atesta calitatea de asigurat la 

data eliberarii biletului de tratament balnear (În cazul persoanelor care 

desfasoara activitate În baza unui contract individual de munca, raport de 

serviciu,etc), În original, care se va prezenta la momentul eliberarii acestuia; 

• documentul de plata (cuponul-mandat postal sau talonul cont curent) În 

cazul somerilor, În original sau copie; 

• document de plata prin care se dovedeste cuantumul pensiei În cazul 

persoanelor care beneficiaza de drepturi de pensie acordate de alte sisteme 

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

prezenta la momentul eliberarii biletului; 

• declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din pensie 

din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu exceptia 

persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi care se va 

prezenta la momentul eliberarii biletului; 

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

persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz, decizie de pensie de 

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



 

 

• declaratia pe proprie raspundere a Însotitorului din care sa rezulte ca Tl va 

Însoți la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate gradul I sau, dupa 

caz, pe persoana cu handicap grav care se va prezenta la momentul eliberarii 

biletului; 

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

medicale de recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism 

balnear si de recuperare, eliberat de catre medicul de familie sau medicul de 

specialitate, aflat În relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate 

(copie, cu prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberarii biletului); 

D.2.6 Personalul didactic și didactic auxiliar din Învațamant. 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea conditiilor de 

acordare a acestora cu urmatoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• adeverința din care sa rezulte ca solicitantul se încadreaza în una din functiile 

didactice sau didactice auxiliare prevazute de Legea nr. 1/2011 a educaței 

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

• document de plata prin care se dovedeste cuantumul pensiei in cazul persoanelor 

care beneficiaza de drepturi de pensie acordate de alte sisteme neintegrate 

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

eliberarii biletului; 

• declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri din pensie din alte 

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

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

biletului; 

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

recuperare-reabilitare acordate de catre societaț'le de turism balnear si de 

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

relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea 

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

Nota: In cazul persoanelor care realizeaza, potrivit legii, pe langa functia didactica 

sau didactica auxiliara prevazute de Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, si alte 

venituri de natura salariala, acestea vor declara despre acest fapt în cererea de solicitare 

a biletului de tratament balnear (va bifa atat calitatea de asigurat al sistemului public de 

pensii cat si calitatea de personal didactic). 



 

 

D.2.7. Personalul aflat în raport de serviciu sau raport de munca cu Casa Nationala de 

Pensii Publice, casa teritoriala de pensii sau Institutul National de Expertiza Medicala și Recuperare 

a Capacitatii de Munca. 

Solicitantii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare a 

acestora cu urmatoarele documente: 

• cererea tip de acordare a biletului de tratament; 

• adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul este în raport de serviciu sau raport 

de munca cu Casa Nationals de Pensii Publice, casa teritoriala de pensii sau 

Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, la 

data eliberarii biletului de tratament balnear; 

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

recuperare-reabilitare acordate de catre societatile de turism balnear si de 

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

relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate (copie, cu prezentarea 

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

 

E. MODUL DE STABILIRE A CONTRIBUȚIEI INDIVIDUALE PENTRU PERSOANELE 

CARE BENEFICIAZA DE TRATAMENT BALNEAR CU SUPORTAREA UNEI CONTRIBU£II 

Cuantumul contributiei persoanelor, ale caror cereri au fost aprobate in baza prezentelor 

criterii, se stabileste dupa cum urmeaza: 

E.1. În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuț'a individuals 

este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, inclusiv din pensia bruta acordata 

daca beneficiaza de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, 

din luna anterioara celei in care se elibereaza biletul. (pct. D.2.1.). 

E.1.1 În cazul pensionarilor care au si calitatea de asigurati ai sistemului public de 

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

reprezentand: 

 castigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, respectiv din venitul 

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

de asigurari sociale din luna in care a fost depusa ultima Declaratie privind obligatiile 

de plata a contributiilor sociale impozitului pe venit si evidenta nominala a 

persoanelor asigurate, dar nu mai mult de 90 de zile anterioare datei în care se 

elibereaza biletul. (D.2.11.) 

 drepturile de pensie, inclusiv pensia bruta acordata din alte sisteme neintegrate 

sistemului public de pensii, din luna anterioara celei în care se elibereaza biletul. 

E.2. În cazul asiguratilor sistemului public de pensii, al caror castig brut realizat din salarii 

si venituri asimilate salariilor sau al caror venit lunar ales, care a constituit baza de calcul a 



 

 

contributiei de asigurari sociale si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale 

de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mic sau egal cu castigul 

salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin 

legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contributiei individuale este 

de 50% din pretul biletului de tratament balnear. (pct.D.2.2). 

E.3. În cazul asiguratilor sistemului public de pensii, al caror castig brut realizat din salarii 

si venituri asimilate salariilor sau al caror venit lunar ales, care a constituit baza de calcul a 

contributiei de asigurari sociale, si/sau, dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale 

de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mare decat castigul salarial 

mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea 

bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, se achita pretul integral al biletului de 

tratament balnear. 

Castigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor sau venitul lunar ales, care 

au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale sunt cele din luna în care a fost 

depusa ultima Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit 

si evidenta nominala a persoanelor asigurate.-Aceasta este considerata valabila, în înțelesul 

prezentelor criterii, daca a fost depusă si inregistrata cu eel mult 90 de zile anterioare datei 

eliberarii biletului. (pct. D.2.2.). 

E.4. În cazul asigurarilor sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizatiei de somaj, 

cuantumul contributiei este de 50 % din cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita conform 

legii, si/sau din cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate cuvenită pentru luna 

anterioara datei eliberarii biletului. (pct D.2.2.). 

E.41 . În cazul persoanelor, beneficiare ale indemnizatiei de $omaj, care realizeaza, 

potrivit legii si alte venituri de natura salarială, cuantumul contributiei este de 50 % din 

cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita conform legii, si din castigul brut realizat din 

salarii si din venituri asimilate salariilor, care au constituit baza de calcul a contributiei de 

asigurari sociale, din luna anterioara datei eliberarii biletului. (pct. D.2.2.). 

E.5. În cazul persoanelor care au depus la organul fiscal declaratia fiscală pe baza careia se 

realizeaza declararea veniturilor care reprezinta baza lunară de calcul al contributiei de asigurari 

sociale, in conditiile Legii nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si al 

persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare socială conform art. 6 alin. (2) din Legea 

nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, care În luna anterioara celei În care se 

eliberează biletul, au venitul lunar asigurat sau venitul lunar ales mai mic sau egal cu castigul 

salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin 

legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contributiei este de 50% din 

pretul biletului de tratament balnear. 

Nota: Contributia achitată este finală si nu se va recalcula În anul urmator. 



 

 

Pentru asiguratii care au venitul lunar asigurat sau venitul lunar ales mai mare decat 

castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si 

aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, se achita pretul integral al 

biletului de tratament balnear. (pct. D.2.2. ) 

E.6. În cazul copiilor beneficiari de pensie de urmas, contributia individuală este de 50% 

din pensia brută a urmasului În cauza din luna anterioara celei În care se elibereaza biletul. (pct. 

D.2.3.). 

E.7. În cazul persoanei care însoteste copilul minor beneficiar de pensie de urmas, 

contributia individuală va fi calculată la fel ca la persoanele prevazute la punctele D.2.1., D.2.11 

sau D.2.2. (pct.D.2.4.). 

E.8. În cazul persoanei care Însoteste pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu 

handicap grav care are dreptul la asistent personal sau a optat pentru indemnizatia lunară pentru 

Însotitor, contributia individuală va fi calculată la fel ca la persoanele prevazute la punctele D.2.1., 

D.2.11 sau D.2.2.(pct. D.2.5.). 

E.9. În cazul personalului didactic si didactic auxiliar din Învatamant, asigurap' ai 

sistemului public de pensii, al caror castig brut este realizat exclusiv din aceste calitati, 

contributia individuala este de 50% din pretul biletului de tratament balnear conform art.278 din 

Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale. (pct.D.2.6.). 

E.91. În cazul persoanelor care, pe langa veniturile realizate În calitate de cadru 

didactic sau cadru didactic auxiliar din Învatamant, realizeaza si venituri de natura 

salariala În calitate de asigurati ai sistemului public de pensii, contributia individuala este 

de 50% din pretul biletului de tratament balnear, sau, dupa caz, pretul integral al biletului 

de tratament În functie de nivelul total al castigului brut de natura salariala realizat. (pct. 

D.2.6.). 

E.92. În cazul pensionarilor sistemului public de pensii, care realizeaza si venituri 

În calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din Învatamant, contribute 

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

pensia bruta acordata daca beneficiaza de drepturi de pensie din alte sisteme neintegrate 

sistemului public de pensii, din luna anterioara celei În care se elibereaza biletul si din 

castigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, care a constituit baza de 

calcul a contributiei de asigurari sociale din luna În care a fost depusa ultima Declaratie 

privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta 

nominala a persoanelor asigurate, dar nu mai mult de 90 de zile anterioare datei În care se 

elibereaza biletul (pct.D.2.6.). 

E.10. În cazul În care contributia individuala calculata depaseste pretul integral al 

biletului de tratament balnear, persoana Îndreptatita plateste pretul integral al acestuia. 



 

 

E.11. În cazul persoanelor aflate În raport de serviciu sau raport de munca cu Casa 

Nationala de Pensii Publice, casa teritoriala de pensii sau Institutul National de Expertiza 

Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca cuantumul contributiei individuate este de 50% 

din castigul brut aferent lunii anterioare celei În care care se eliberaza biletul, dar nu mai mult de 

50% din pretul biletului de tratament balnear. (pct. D.2.7.). 

Nota: Venitul brut acordat de angajator, de entitatile asimilate angajatorului/platitorii de 

venit, sau dupa caz venitul lunar asigurat, vor fi verificate În baza de date a asiguratilor 

sistemului public de pensii si corespunde lunii În care a fost depusa ultima Declaratie 

privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta 

nominala a persoanelor asigurate, dar nu mai mult de 90 de zile anterioare datei În care se 

elibereaza biletul. 

 

F. ALTE REGLEMENTARI 

 

F.1. Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contributiei În urmatoarele situatii: 

a. atunci cand titularul nu se poate prezenta in stațiunea inscrisa pe bilet la data inceperii 

seriei; 

b. atunci cand din motive personale, se renunta la bilet, cu anuntarea prealabila a casei 

teritoriale de pensii; 

c. in situatia in care, titularul, desi s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet, nu a fost 

cazat, prezentand motivatia sen'să a unitaț'i prestatoare de servicii balneare. Aceste 

cazuri se raporteaza, in sen's, de catre casele teritoriale de pensii, la CNPP. 

Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termenul general de prescriptie 

de 3 ani de la data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament. 

F.2. Contribute se restituie partial beneficiarului, de catre casa tentorială de pensii, in cazul in 

care acesta s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet si, din motive obiective, atestate 

cu documente (ex. contraindicație medicală, motive familiale - deces sau alt eveniment 

neprevazut, juridice, calamitati sau urgențe medicale ale titularului sau membrilor de 

familie), nu a beneficiat de servicii pentru intreaga durata a sejurului. 

Restituirea contributiei in acest caz se face proportional cu numarul zilelor de sejur 

neefectuat si numai pe baza adeverinței eliberate de prestatorul de servicii. 

Solicitarea de restituire a contributiei poate fi depusa in termenul general de 

prescriptie de 3 ani de la data inceperii seriei inscrisa in biletul de tratament. 

F.3. În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiasi 

beneficiar, indiferent daca este cu plata unei contribute sau gratuit. 

F.4. În situatia in care numarul locurilor repartizate pentru a fi distribute gratuit este epuizat, se 

pot elibera bilete cu plata unei contributii individuale, potentialilor beneficiari de bilete 



 

 

gratuite, in calitate de asigurati sau pensionari ai sistemului public de pensii $i numai cu 

acceptul sen's al acestora si cu respectarea dispozitiilor prezentelor criterii. 

F.5. Casa tentorială de pensii va elibera bilete pentru beneficiarii aflatj in evidenta acesteia, 

inclusiv pentru beneficiarii cu domiciliul/resedinta in judetul respectiv ai caror angajatori isi 

au sediul central in altă localitate. 

Biletele de tratament balnear vor fi repartizate/alocate la complexele administrate de 

Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Muncă "TBRCM" SA, la care 

CNPP este actionar unic. În completare, dupa epuizarea acestora, se vor repartiza/aloca bilete 

la celelalte unitap' de tratament balnear, cu care CNPP are incheiate contracte. 

F.6. În cazul pierderii, deteriorarii, distrugerii sau furtului biletului de tratament balnear, casa 

tentorială de pensii va elibera un duplicat, pe care se va mentiona ca inlocuiește biletul initial, 

in baza unei cereri si a unei declaratii pe propria raspundere 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 teritoriala de pensii va comunica societatii prestatoare de servicii de tratament 

balnear, precum si Casei Nationale de Pensii Publice seria si numarul biletului pierdut, furat, 

deteriorat sau distrus. 

F.7. Rubrica "avand calitatea de...." din biletul de tratament va fi completata inscriindu-se punctul 

si subpunctul din prezentele norme în care se încadreaza beneficiarul (pct. D.1.1 - D.1.8, respectiv 

D.2.1 - D.2.7). 

F.8. În situatia în care beneficiarii drepturilor de pensie si/sau a indemnizatiilor prevazute de legi 

speciale tsi schimba domiciliul sau resedinta, în adresa de transfer a casei teritoriale de pensii se 

va specifica daca titularul dosarului a beneficiat de bilet de tratament în cursul anului. 

F.9. În situatia în care pana în luna anterioara celei în care începe sejurul in statiunea de tratament 

balnear, solicitantul a dobandit calitatea de pensionar al sistemului public de pensii/beneficiar al 

legilor cu caracter reparatoriu, dar nu s-a efectuat înca plata drepturilor de pensie/drepturilor 

prevazute de legi cu caracter reparatoriu, dovada îndeplinirii calitatii de pensionar/beneficiar al 

legii speciale cu caracter reparatoriu se face prin decizia de stabilire a drepturilor emisa de casa 

teritoriala de pensii. 

F.10. În situatia în care persoana care a solicitat un bilet de tratament balnear (pensionar, 

asigurat, etc.) si careia i-a fost aprobata cererea, nu s-a prezentat la casa teritoriala de pensii 

pentru ridicarea biletului de tratament si nu a anunțat, în prealabil, compartimentul gestiune 

bilete tratament, despre acest fapt, biletul repartizat poate fi eliberat urmatorului solicitant în 

functie de punctajul obtinut si de optiunea acestuia, sau altui solicitant fara punctaj, biletul fiind 

considerat disponibil, cu 7 zile înainte de începerea seriei. 



 

 

F.11. În întelesul prezentelor criterii, în cuantumul total brut al drepturilor de pensie în functie de 

care se stabileste contribuUa individuals nu sunt incluse: indemnizatia acordata în baza unor legi 

speciale, sumele acordate cu titlu de drepturi restante, indemnizatia de insotitor în cazul 

pensionarilor încadrati în gradul I de invaliditate. 

F.12. Biletul de tratament se elibereaza, dupa legitimarea persoanei care tl ridica, dupa cum 

urmeaza: 

1. personal titularului; 

2. persoanei îndreptatite sa însoteasca copilul minor beneficiar de pensie de urmas; 

3. insof:itorului pensionarului de invaliditate gradul I; 

4. asistentului personal al persoanei cu handicap; 

5. persoanei care însoteste persoana cu handicap, daca aceasta din urma nu are asistent 

personal, în situatia în care titularul nu se poate prezenta pentru ridicarea biletului; 

6. biletul de tratament se poate elibera si sotului persoanei beneficiare, în baza actelor de 

identitate ale sotilor si a certificatului de casatorie, daca merg impreuna în statiune. 

Biletul de tratament se poate elibera, in cazuri exceptional, unei alte persoane, 

desemnate de catre titular pe baza de procura autentificata, din care sa rezulte ca mandatarul 

este imputernicit sa ridice biletul de tratament balnear. 

F.13. Pentru a se putea inscrie in vederea obținerii unui bilet de tratament, potentialul beneficiar 

depune la sediul casei teritoriale de pensii cererea tip, urmand ca restul documentelor sa fie 

atasate la momentul eliberarii biletului. 

F.14 Biletele ramase disponibile in urma alocarii automate pot fi alocate manual urmatorului 

solicitant care are punctaj calculat dar nu a primit bilet pe o anumita statiune, cat si altui 

solicitant fara punctaj pana în momentul inceperii sejurului. În aceste cazuri cererea de 

acordare a biletului se poate depune si in interiorul termenului de 30 de zile de la punctul 

111.1, iar alocarea manuala se poate face in aceeasi zi cu eliberarea biletului. 

F.15 Stergerea/debifarea/dezalocarea de catre un operator judetean a unor locuri/bilete de 

tratament balnear alocate automat de aplicatia informatica SPA, se va putea efectua numai in 

baza unei cereri motivate a persoanei care a solicitat biletul de tratament balnear, aprobata 

de directorul economic si directorul executiv al Casei judetene de pensii. 

F. 16 Pentru restituirea contravalorii biletului de tratament, se impune ca in certificatul de 

mostenitor sa fie menționat faptul ca solicitantii au dreptul de mostenire asupra sumelor 

reprezentand contributia partiala achitata pentru acordarea biletelor de tratament. 



 

 

Către, 

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARGEȘ 

Subsemnatul   (a) _____________________________________________________________________,   

domiciliat   (a)    in   localitatea 

_______________________________________________________________________,  

țara _________________________________________________________________,  

strada _____________________________________________________________________, nr. __________,bl. __________, sc. 

__________, et. __________, ap. __________, judetul(Sector) 

___________________________________________________________________________________,  

posesor act identitate(BI/CI) seria ____________, nr.___________________,  

CNP  _________________________________________________________________ ,  

solicit un bilet de tratament în 

perioada: 

 

 

Într-una din staţiunile: 

1. ___________________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________________ 

Împreună 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          Prin poştă la adresa de mai jos:  

Tara 

_____________________________________________________________________________________________________ 

de la  până la 
Zi Luna an 

- 
Zi Luna an 

      



 

 

Localitatea 

_______________________________________________________________________________________________ 

Judet/Sector 

______________________________________________________________________________________________ 

Strada ____________________________________________________,  Nr. _______, Bloc. _______, Sc. _____, 

Ap. _______,  

A m  l u a t  l a  c u n o ş t i n ţ ă  c ă  p r i m e s c  r ă s p u n s  n u m a i  î n  c a z u l  î n  c a r e  
s o l i c i t a r e a  m e a  e s t e  s o l u ţ i o n a t ă  f a v o r a b i l  ş i  c ă  a m  o b l i g a ţ i a  s ă  m ă  
p r e z i n t  l a  c a s a  t e r i t o r i a l ă  d e  p e n s i i  l a  d a t a  c o m u n i c a t ă  s i  c u  a c t e l e  
c o m u n i c a t e .  

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.______________ și 

asigurat al sistemului public de pensii; 

□  asigurat al sistemului public de pensii în baza declarației nominale de asigurare depusă de 

angajator; 

□  asigurat al sistemului public de pensii în baza declarației individuale de asigurare depusă 

de organul fiscal; 

□  asigurat al sistemului public de pensii în baza contractului de asigurare socială înregistrat 

la casa teritorială 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; 

Declar pe propria raspundere sub sanctiunile prevazute de Codul Penal pentru 
delaratii false ca:   

  realizez/nu realizez venituri de natura salariala sau asimilate acestora din 
sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale sau din domeniul ordinii 
publice si sigurantei nationale si/sau venituri din pensie din sisteme neintegrate. 

□ 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 sistemului public 

de pensii având Dosar nr_______________ . 

  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. 

 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. 



 

 

 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. 

 

                     SEMNĂTURA, 

 

DATA: 
   ANEXA NR. 1 


