CONDIŢIILE DE ACORDARE ŞI
DISTRIBUIRE A BILETELOR DE
TRATAMENT ÎN ANUL 2015

• Acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru
anul 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstince s‐a realizat în
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 54/2015, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 91 din 3 februarie 2015.
• Prin HG 54/2015 s‐a aprobat regulile de stabilire a numarului biletelor de
tratament balnear pentru anul 2015 si modul de acordare, distribuire si de
decontare a acestora.
• În unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii
Publice, este asigurat pentru anul 2015 un numar de maxim 59 641 de locuri
la tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere.
• La numărul de locuri maxim aprobat prin HG nr. 54/2015 se adaugă, până la
nivelul sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor
sociale de stat pe anul 2015, numărul de locuri la tratament balnear
contractat cu alţi operatori economici interesaţi, număr care se va stabili
după distribuirea contractelor, în funcţie de preţurile ofertate pe bilet.

• Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit
categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale,
cu caracter reparatoriu, s‐a stabilit prin aplicarea unei cote de
maximum 15% din totalul numărului de bilete.
• În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptăţită poate beneficia
de un singur bilet de tratament.
• Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a
tratamentului balnear este de 12 zile.
• Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa
Naţională de PensIi Publice, prin casele teritoriale de pensii.
• Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear se face de către
Casa Naţională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015, nr. 187/2014.

Pentru aplicarea prevederilor art. 122 alin. (5) din Legea Pensiilor nr.
263/2010 şi ale Legii nr. 187/2014 privind Bugetul asigurărilor sociale
de stat pe anul 2015, în temeiul dispoziţiilor:
‐ art. 9 alin. (4) din HG nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei
Naţionale de Pensii Publice;
‐ art. 5 alin. (4) din HG nr. 233/2011 privind atribuţiile, organizarea şi
funcţionarea caselor de pensii sectoriale;
‐ art. 7 alin. (4) din OUG nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 5/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
‐ art. 23 alin. (3) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi
completările ulterioare,

preşedintele CNPP, directorul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.N.,
directorul Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I. si directorul Casei de Pensii
Sectoriale a S.R.I. au emis Ordinul comun de aprobare a criteriilor de
acordare a biletelor de tratament balnear
nr.62/A346/597624/1337436/09.02.2015
De asemenea prin acelaşi ordin s‐a aprobat preţul maxim pe bilet de
tratament balnear, ce include şi cota TVA, după cum urmează:
‐ unităţile clasificate la categoria 2 stele – 1.388 lei;
‐ unităţile clasificate la categoria 3 şi 4 stele – 1.452 lei.

Metodologia de repartizare a biletelor de tratament
balnear pe judeţ
• Conform Ordinul comun de aprobare a criteriilor de acordare a biletelor de tratament
balnear pe anul 2015, atribuţiile CNPP şi Caselor judeţene de pensii sunt:
• Casa Naţională de Pensii Publice
‐ Stabileşte numărul locurilor de tratament balnear ce poate fi pus la dispoziţia
beneficiarilor, în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de
stat;
‐ Asigură locuri la tratament în staţiuni unde sunt tratate în principal afecţiuni ale
sistemului nervos, reumatismale, digestive, cardiovasculare, ginecologice şi ale căilor
respiratorii;
‐ Asigură locuri la tratament balnear în unităţile de tratament din proprietatea CNPP
(sucursale ale Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii
de Muncă “TBRCM” SA) şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte
unităţi de profil;

‐

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;

‐ Finanţează din fondurile asigurărilor sociale de stat contravaloarea tipăririi
formularelor de bilet de tratament;

‐ Efectuează repartiţia locurilor pe staţiuni, serii, unităţi de cazare şi date de prezentare în
staţiune;
‐ Repartizează numărul de locuri de tratament balnear în anul curent, caselor teritoriale de
pensii, proporţional cu numărul total al următoarelor categorii de persoane:
a) Asiguraţi ai sistemului public de pensii domiciliaţi în judeţul respectiv, aflaţi în evidenţa
caselor teritoriale de pensii;
b) Pensionari ai sistemului public de pensii, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii;
c) Potenţiali beneficiari de bilete de tratament acordate gratuit, aflaţi în evidenţă aflaţi în
evidenţa caselor teritoriale de pensii;
d) Beneficiari de bilete de tratament acordate gratuit, aflaţi in evidenţa Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
Repartizarea se face şi 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.
‐ Repartizează pe staţiuni, serii, unităţi de cazare şi date de prezentare în staţiune locurile
de tratament balnear în anul curent, caselor teritoriale de pensii;

‐ Transmite caselor teritoriale de pensii repartiţia locurilor, în vederea eliberării biletelor
către beneficiari;
‐ Transmite caselor teritoriale de pensii repartiţii suplimentare, la cererea acestora, în
limita locurilor disponibile şi/sau pe baza procedurilor interne de redistribuire a locurilor
nevalorificate în perioadele anterioare;
‐ 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.
‐ Stabileşte limita maximă de bilete, de 10% din numărul total de biletelor contractate la
începutul anului, bilete care rămân la dispoziţia CNPP, în vederea optimizării acestei
activităţi.
‐ 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, inclusiv cele aparţinând caselor de
pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, ministerului Afacerilor Interne,
Serviciului Român de Informaţii.
‐ Conducerea CNPP aprobă modificări ale repartiţiei iniţiale, inclusiv prin
diminuarea/majorarea numărului de locuri, în funcţie de evoluţia sumelor din bugetul
de asigurari sociale de stat şi/sau de solicitări, în limita sumelor prevăzute în bugetul
asigurărilor sociale de stat.

Casa Judeţeană de Pensii
1.

a)
b)

2.

3.

Înregistrează cererile de acordare a biletelor de tratament direct în aplicatia
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:
Pensionarii şi beneficiarii altor drepturi stabilite prin legi speciale, la casa teritorială de
pensii în a cărei evidenţă se află;
Asiguraţii şi celelalte categorii de beneficiari, la casa teritorială de pensii în a cărei rază
îşi au domiciliul sau reşedinţa, inclusiv cei cu domiciliul în judeţul respectiv, ai căror
angajatori îşi au sediul central în altă localitate.
Cererile se completează numai pe formularul aprobat (Anexa nr. 3) şi se transmit 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 solicită bilet. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni.
Analizează şi vizează prin compartimentul de specialitate din cadrul casei teritoriale de
pensii, solicitările 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, cărora li s‐a stabilit de către medicul
asiguratorului program individual de recuperare.
Preia din cerere, în aplicaţia informatică SPA, toate elementele prevăzute în aceasta.
Verifică şi analizează preluarea corectă şi completa a elementelor înscrise în cererea
de acordare a biletului de tratament balnear.

1.
2.
3.

Asigură repartizarea biletelor de tratament balner către beneficiari, pe baza criteriilor de
repartizare, utilizând aplicaţia informatică SPA.
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.
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.

4.

Eliberează biletele de tratament balnear în conformitate cu prezentele criterii, strict în
limita repartiţiei prevăzută la pct. 1. După efectuarea alocării automate toate biletele
disponibile pot fi eliberate, fără calcularea punctajului aferent.

5.

Comunica CNPP, cu cel putin 5 zile înainte de plecarea în staţiune, numărul de bilete de
tratament balnear nevalorificate, pe serii şi staţiuni, precum şi solicitările de
suplimentări.

6.

Eliberează adeverinţă din care să rezulte calitatea de asigurat pe bază de contract de
asigurare socială sau pe bază de declaraţie de asigurare, din care să rezulte venitul
asigurat la sistemul public de pensii.

7.

Eliberează adeverinţa 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
alta casa teritorială de pensii.

CRITERIILE
în baza cărora se acordă biletele pentru
tratament balnear, în mod gratuit sau cu
suportare unei contribuţii
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.
A.2. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenţa unei afecţiuni
medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.
A.3. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în
România.
A.4. Biletele de tratament balnear se pot acorda numai în limita numărului locurilor la
tratament balnear finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin
hotărâre a Guvernului;

A.5. Biletele de tratament balnear se acordă în conformitate cu ordinea de ierarhizare a
cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, în funcţie de criteriile
specifice, în limita locurilor repartizate, pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare.
Suplimentările primite de la CNPP prin redistribuire, se acordă, în limita locurilor
repartizate, pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare.
A.6. Din totalul biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare luna, 3% rămân
la dispoziţia conducerii casei teritoriale de pensii, pentru soluţionarea unor cazuri
medicale grave, cazuri sociale deosebite etc., care necesită tratament balnear în regim
de urgenţă.
A.7. Numărul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se împarte pe serii şi staţiuni,
proporţional cu numărul total al biletelor de tratament balnear repartizate pentru
fiecare serie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
A.8. În repartizarea biletelor de tratament gratuite, indiferent de punctaj, prioritate vor
avea pensionarii de invaliditate, care beneficiază de tratament balnear în mod gratuit
în conformitate cu prevederile programului de recuperare, întocmit de către medicul
expert al asigurărilor sociale. De asemenea, de aceeaşi prioritate vor beneficia şi
însoţitorii acestora, după caz.

După repartizarea biletelor gratuite şi a celor aflate la dispoziţia conducerii, biletele
rămase se repartizează pe serii, staţiuni şi unităţi de tratament, după cum urmează:
‐ cel puţin 80% pentru pensionari;
‐ până la 20% pentru asiguraţi.
A.9. În vederea aplicării criteriului specific, respectiv beneficierea 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.10. Biletele de tratament balnear se acordă individual. În 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,
solicitantul mai poate obţine un alt bilet de tratament doar din categoria celor
nevalorificate din seria respectiva sau pentru o altă serie.

Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear
pentru PENSIONARI, cu suportarea unei contribuţii individuale

B. Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear
cu suportarea unei contribuţii individuale sunt următoarele:
• 1. Dacă 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. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani

Nr. crt.

Situatia beneficiarului in 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. Categoria de pensie a beneficiarului

Nr. crt.

Categoria de pensie a beneficiarului

Punctaj acordat

1.

Pensie de invaliditate

8

2.

Pensie de limită de vârstă

6

3.

Pensie de urmaş

3

4.

Pensie anticipată

2

5.

Pensie anticipată parţială

1

B.3. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie.
Nr.
crt.

Cuantumul pensiei

Punctaj
acordat

1.

Sub 450 lei

6

2.

451 lei – 887 lei‐ pensia medie pe anul 2015

5

3.

888 lei – 1000 lei

4

4.

1001 lei – 1500 lei

3

5.

1501 lei – 2000 lei

2

6.

2001‐2415 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat
prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat

1

7.

Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat

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, care au constituit baza de calcul a
contribuţiei de asigurări sociale.

B.2.1. Daca 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, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări
sociale.
Nr. crt.

Nivelul venitului brut lunar

1.

sub 974 lei inclusiv ( 1049 lei începând cu 01.07.2015)

2

2.

975 lei ( 1050 lei începând cu 01.07.2015) – 1075 lei

6

3.

1076 lei – 1275 lei

5

4.

1276 lei – 1575 lei

4

5.

1576 lei ‐ 1975 lei

6.
7.

Peste castigul salariul mediu brut utilizat la fundamentarea
bass şi aprobat prin legea bass
Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat

Punctaj acordat

3
1

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 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 pensiei

Punctaj
acordat

1.

Sub 450 lei

6

2.

451 lei – 887 lei‐ pensia medie pe anul 2015

5

3.

888 lei – 1000 lei

4

4.

1001 lei – 1500 lei

3

5.

1501 lei – 2000 lei

2

6.

2001‐2415 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat
prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat

1

7.

Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat

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:
1. Dacă 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 băneşti prevăzute de legi speciale + câştig brut de
natură salarială realizat + venit asigurat 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.

Gardul de handicap al solicitantului

1.

Grav

8

2.

Accentuat

6

3.

Mediu

4

4.

Uşor

2

Punctaj acordat

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 pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale conform evidenţelor casei
teritoriale de pensii).
Nr.C
Cuantumul veniturilor realizate
.

Punctaj
acordat

1.

Sub 450 lei

6

2.

451 lei – 887 lei‐ pensia medie pe anul 2015

5

3.

888 lei – 1000 lei

4

4.

1001 lei – 1500 lei

3

5.

1501 lei – 2000 lei

2

6.

7.

2001‐2415 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat
prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat
Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat

1

0

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. Daca 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 descrescător
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.6. În cazul cererilor depuse de două persoane care doresc să meargă împreună la
tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte
ca medie a punctajelor individuale.
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.
C.9. Repartiţia biletelor de tratament balnear în ordinea de ierarhizare a cererilor,
se întocmeşte pe baza opţiunilor făcute de solicitant şi în ordinea menţionata
pe cerere.

D. Categoriile de pensionari care pot beneficia de tratament
balnear în mod gratuit şi documentele necesare obţinerii unui
bilet de tratament, sunt următoarele:
a) pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare
întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale.
•
•
•
•

•

cererea tip de acordare a biletului de tratament;
actul de identitate (copie);
talonul de plată a pensiei (original sau copie);
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);
programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

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 ;
• cererea tip de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre (original sau copie);
• 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).

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.
•cererea tip de acordare a biletului de tratament;
•actul de identitate (copie);
•talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre (original sau
copie);
•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).

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;
•cererea tip de acordare a biletului de tratament;
•actul de identitate (copie);
•talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre (original sau copie);
•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).

e) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza
prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu
modificările şi completările ulterioare;

• cererea tip de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• talonul de plată al indemnizaţiei sau, după caz, decizie/hotărâre (original
sau copie);
• 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).

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;

• cererea tip de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• 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).
• Adeverinţa cu venitul asigurat ( daca este cazul)

g) persoane care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din
Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, republicată, cărora li s‐a stabilit de către medicul expert al
asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program
individual de recuperare;
• cererea tip de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• 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);
• dovadă care să ateste faptul că solicitantul a fost victima unui accident de
muncă sau a unei boli profesionale (FIAM/BP2 sau alte acte doveditoare
potrivit reglementărilor legale în vigoare).
• 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).

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.
• cererea tip de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• 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‐unul 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).

D.2. Persoanele care beneficiază de tratament balnear cu
suportarea unei contribuţii individuale

a)
b)

Pensionarii sistemului public de pensii
Pensionarii sistemului public de pensii care au şi calitatea de
asigurat
c) Asiguraţii sistemului public de pensii prevăzuti la art. 6 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv Legea nr.571/2003, privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Copiii minori – beneficiari de pensie de urmaş pot beneficia de bilet
de tratament balnear, numai dacă:
‐ sunt însoţiţi de părinte sau, după caz, de persoana care a fost numită
tutore sau 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) din Legea nr. 263/2010, cu
modificările şi completările ulterioare;
‐ fac dovada că urmează cursurile de zi ale unei instituţii de
învăţământ preuniversitar, organizat conform legii;
‐ au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani, la data începerii sejurului.

e) Părinte copilului minor beneficiar de pensie de urmaş, 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, dacă această persoană
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 122 alin. (2) din Legea nr.
263/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
f) 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.
g) Personalul didactic şi didactic auxiliar din invatamant.
h) Personalul aflat în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa
Naţională de Pensii şi Publice, casele teritoriale de pensii sau Institutul
Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.

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 de către casele de pensii sectoriale din luna
anterioară celei în care se efectuează repartiţia. (pct. D.2.a)
E.1¹. În cazul pensionarilor care au şi calitatea de asiguraţi conform art. 6 din
Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, contribuţia
individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie,
inclusiv din pensia brută acordată de către casele de pensii sectoriale şi din
nivelul câştigului brut de natură salarială realizat, respectiv din nivelul
venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de
asigurări sociale din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia.
(pct. D.2.a)

E.2. În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II din Legea nr.
263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, al căror căştig brut de
natură salarială realizat 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.
În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. V din Legea nr. 263/2010 , cu
modificările şi completările ulterioare al căror cuantum al ajutoarelor lunare,
plătite din bugetul de stat, pentru care se datorează contribuţia individuală de
asigurări sociale, şi/sau, după caz , cuantumul indemnizaţiilor de asigurări de
sănătate cuvenite pentru luna respectivă, conform legii, este mai mic sau egal cu
căştigul 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 biletelor de
tratament balnear.

E.3. În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V din Legea
nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, al căror câştig brut
de natură salarială realizat care a constituit baza de calcul a contribuţiei de
asigurări sociale, cuantumul ajutoarelor lunare, plătite din bugetul de stat,
pentru care se datorează contribuţia individuală 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 de natură salarială realizat care a constituit baza de calcul a
contribuţiei de asigurări sociale este cel 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 repartiţiei.
(pct.D.2.c.)

E.4. În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III din Legea nr. 263/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, 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 respectivă, stabilită conform prevederilor legale. (pct.D.2.c.).
• E.4¹. În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. III din Legea nr.263/2010,
cu modificările şi completările ulterioare, beneficiari ai 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
nivelul câştigului brut de natură salarială realizat, respectiv din nivelul venitului
lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale,
din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia. (pct.D.2.c.).
• E.5. În cazul persoanelor asigurate pe bază de declaraţie privind venitul asigurat la
sistemul public de pensii în condiţiile art. 296^ 21 alin.(1) din Legea nr.571/2003 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, pentru asiguraţii care au în luna anterioară
celei în care se efectuează repartiţia, venitul lunar asigurat 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.
• Pentru asiguraţii care au venitul lunar asigurat 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.c.)

E.6. În cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaş, contribuţia individuală este de 50%
din pensia brută a urmaşului în cauză şi după caz din pensia brută acordată de către
casele de pensii sectoriale, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia.
(pct.D.2.d.)
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.a., D.2.b sau D.2.c.(pct.D.2.e.)
• E.8. În cazul persoanei care însoţeşte pensionarul de invaliditate gradul I sau
persoana cu handicap grav, contribuţia individuală va fi calculată la fel ca la
persoanele prevăzute la punctele D.2.a., D.2.1b sau D.2.c.(pct.D.2.f.)
• 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.g.).
• 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 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.g.).

• 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 de către casele de pensii sectoriale şi din nivelul câştigului
brut de natură salarială realizat, respectiv din nivelul venitului lunar asigurat, care
au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale din luna anterioară
celei în care se efectuează repartiţia.(pct.D.2.g.).
• 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
efectuează repartiţia, dar nu mai mult de 50% din preţul biletului de tratament
balnear. (pct.D.2.h.)

F. Alte reglementari
F.1. Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuţiei în
următoarele situaţii:
a) atunci când titularul nu se poate prezenta în staţiunea înscrisă pe bilet la data
începerii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamităţi sau urgenţe
medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);
b) 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;
c) 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.

Cereri înregistrate la CJP Călăraşi în anul 2015: 2148.
Bilete repartizate până la seria din 23.05.2015 : 2686
BT repartizate CNPP pe serii
S1/ 16.02.2015 – 12
S2/ 04.03.2015 – 6
S3/ 20.03.2015 – 63
S4/ 05.04.2015 – 164
S5/ 21.04.2015 – 213
S6/ 07.05.2015 – 271

BT valorificate
9
3
27
31
65
117

Cereri înregistrate la CJP Călăraşi în anul 2014: 2731.
Bilete de tratament eliberate pentru salariaţi: 16
BT repartizate CNPP pe serii
S1/ 15.02.2014 – 7
S2/ 02.03.2014 – 54
S3/ 18.03.2014 – 57
S4/ 03.04.2014 – 143
S5/ 19.04.2014 – 120
S6/ 05.05.2014 – 252
S7/ 21.05.2014 – 300
S8/ 06.06.2014 – 372
S9/ 22.06.2014 – 365

• BT valorificate
1
24
8
28
33
167
201
237
272
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