
. 

CRITERII 

de acordarea biletelor de tratament balnear 

prin sistemul organizat și administrat de Casa Naționala de Pensii Publice 

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

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

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

republicată, Casa Națională de Pensii Publice stabilește următoarele criterii: - ..
 

I. Cadrul legal 

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

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 278 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

munca și boli profesionale,  republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

accidente  de  munca  și  boli  profesionale,  republicată  cu  modificările și 

completările ulterioare 

- art. 20 din Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al 

ministrului sănătății publice nr. 450/825/2006, modificat și completat prin 

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

Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca și boli 

profesionale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 9 și art. 11 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap,  republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 8 din Decretul-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 străinătate ori constituite în prizonieri, 

republicat; 

- art. 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind 

acordarea calități de luptător "in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate 

pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor 1mpotriva cărora au fost 

dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor 

care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și         

de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în Romania, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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- art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în Romania cu 

'începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice,  

republicată, cu modificările și completările  ulterioare; 

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

unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război,  republicată, cu modificările 

și completările  ulterioare; 

-art. 7 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile 1.0.V.R., cu modificările și 

completările  ulterioare; 

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

de tratament balnear, în mod gratuit, salariaților care lucrează în mediu 

radioactiv - zonele I i II de expunere la radiații, la prospectarea, explorarea, 

exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum și la conservarea și  

închiderea perimetrelor miniere. 

 

II. Atribuțiile Casei Naționale de Pensii Publice 

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

dispoziția beneficiarilor, în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat i aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă  gratuit categoriilor 

de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu se 

stabilește prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de 

bilete contractate la nivel național. 

2. Asigura locuri la tratament în stațiuni unde sunt tratate în principal 

afecțiuni ale sistemului nervos, reumatismal, digestiv, cardiovascular, ginecologic 

i ale cailor respiratorii. 

3. Asigura locuri la tratament balnear în unitățile de tratament din 

proprietatea CNPP (sucursale ale Societății de Tratament Balnear și  Recuperare a 

Capacității de Munca "TBRCM" SA) și, în completare, prin contracte încheiate, 

potrivit legii, cu alte unități de profit. 

 

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

asigurărilor sociale de stat, pe baza de documente justificative primite de la 
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prestatorii de servicii de tratament balnear. 

Pentru serviciile prestate persoanelor care beneficiază de cure 

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

asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale  republicată, plata se 

face după cum urmează: 

- integral din sumele prevăzute, pentru asigurarea pentru accidente de 

munca și boli profesionale, în bugetul asigurărilor sociale, pentru cazurile 

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

- integral de la bugetul de stat prin bugetul MMSS pentru cazurile 

prevăzute la art. 22 alin (2). 

5. Finanțează din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat 

contravaloarea tipăririi formularelor de bilet de tratament. 

6. Efectuează, prin aplicație informatica, repartiția locurilor pe stațiuni, 

unități de cazare, serii și date de prezentare în stațiune. 

7. Repartizează numărul de locuri de tratament balnear în anul 

curent, caselor teritoriale de pensii în funcție de numărul total al 

beneficiarilor, respectiv: 

- asigurați ai sistemului public de pensii, în funcție de casa teritoriala de 

pensii în raza căreia se afla domiciliu sau reședința acestuia; 

- pensionari ai sistemului public de pensii, aflați în evidenta caselor 

teritoriale de pensii; 

- beneficiari ai prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu, aflați în 

evidenta caselor teritoriale de pensii; 

- beneficiari de bilete de tratament acordă te gratuit, aflați în evidenta 

Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii i 

Adopții. 

Repartizarea se face în funcție de valorificările de bilete din anii 

precedenți, de necesitatea asigurării tuturor județelor cu fond de bilete 

diversificat i de solicitările societăților comerciale cu care CNPP are contracte 

comerciale încheiate în domeniul tratamentului balnear. 

8. Repartizează pe stațiuni, serii, unități de cazare  și date de 

prezentare în stațiune locurile de tratament balnear în anul curent, caselor 

teritoriale de pensii astfel: 

-pe stațiuni de interes local - cu precădere în județul de reședința și în 
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județele limitrofe; 

- pe stațiuni de interes național. 
Lista stațiunilor de interes național și local este aprobata prin H.G. nr. 

852/2008, cu modificările și completările  ulterioare. 

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

 a tratamentului balnear este de 12 zile. 

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

eliberării biletelor către beneficiari. 

1O. Transmite caselor teritoriale de pensii repartiții suplimentare, în 

limita locurilor disponibile i/sau pe baza procedurilor interne prin 

redistribuirea locurilor nevalorificate în perioadele anterioare și în funcție de 

solicitările beneficiarilor la nivel național. 

11. Aproba redistribuirea locurilor nevalorificate în seriile anterioare, pe 

baza procedurilor interne de redistribuire a locurilor nevalorificate, la solicitarea 

societăților comerciale cu care CNPP are încheiate contracte comerciale. 

12. Stabilește limita maxima de bilete, de 7% din numărul total de bilete 

contractate la începutul anului, bilete care rămân la dispoziția CNPP, în 

vederea optimizării acestei activități și pentru soluționarea unor cazuri 

medicale grave, cazuri sociale deosebite și alte cazuri care necesită 

tratament balnear în regim de urgență. 

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

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

partea unor asociații sau organizații reprezentând interesele beneficiarilor. 

Aprobarea acestor solicitări se face de către conducerea CNPP, în limita 

procentului menționat la punctul anterior. 

14. Conducerea CNPP aproba modificări ale repartiției inițiale, inclusiv 

prin diminuarea/majorarea numărului de locuri, în funcție de evoluția 

sumelor din bugetul de asigurări sociale de stat ș i/sau de solicitări, în limita 

sumelor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat. 

 

Ill. Atribuțiile caselor teritoriale de pensii 

1. Înregistrează cererile de acordarea biletelor de tratament direct în 

aplicația informatica SPA. 

Solicitanții îndreptățiți sa beneficieze de bilete de tratament, depun 

cereri de bilete de tratament balnear, la casa teritoriala de pensii 
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competentă, după cum urmează: 

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

reparatoriu, la casa teritoriala de pensii în a cărei evidenta se afla; 

b. asigurații și celelalte categorii de beneficiari, în funcție de casa 

teritoriala de pensii în raza căreia se afla domiciliu sau reședința acestora. 

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

se pot transmite prin poșta, poșta electronica, prin intermediul serviciilor 

electronice oferite de Portalul CNPP sau se pot depune personal la casa 

teritoriala de pensii competenta. 

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

perioada pentru care se solicita bilet. Biletele nevândute în urma alocării 

automate pot fi valorificate până în momentul începerii sejurului. Prin cerere, 

solicitantul poate opta pentru cel mult trei stațiuni. 

2. Analizează și vizează, prin compartimentul de specialitate din 

cadrul casei teritoriale de pensii, solicitările persoanelor care beneficiază de 

bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice potrivit prevederilor art. 

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

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

și completările  ulterioare, cărora li s-a stabilit de către medicul 

asiguratorului program individual de recuperare sau li s-a emis o 

recomandare medicală de către medicul curant. 

3. Preia din cerere, în aplicația informatica SPA, toate elementele 

prevăzute în aceasta. Verifică ș i analizează preluarea corectă și completă a 

elementelor înscrise în cererea de acordarea biletului de tratament balnear. 

Eventualele modificări care apar la eliberarea biletelor (ex. categoria 

beneficiarului) trebuie sa fie actualizate în aplicația informatica SPA. 

4. Asigură repartizarea biletelor de tratament balnear către beneficiari, 

pe baza prezentelor criterii, utilizând aplicația informatica SPA. 

5. Afișează la sediul casei teritoriale de pensii și pe pagina de internet 

a acesteia, lista cererilor aprobate. Listele vor fi înregistrate la casa 

teritorială de pensii, urmând a fi arhivate electronic și pe suport de hârtie 

la nivelul casei teritoriale de pensii. 

6. Comunică beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate, în maxim 

5 zile lucrătoare de la data efectuării repartiției, date privind biletul repartizat, 

precum și data la care au fost programați pentru ridicarea biletului. 
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7. Eliberează biletele de tratament balnear în conformitate cu 

prezentele criterii, strict în limita repartiției prevăzută la pct. 4. După 

efectuarea alocării automate toate biletele disponibile pot fi eliberate, fără 

calcularea punctajului aferent. 

8. Comunica CNPP, cu cel puțin 5 zile înainte de plecarea în 

stațiune, numărul de bilete de tratament balnear nevalorificate, pe serii și 

stațiuni, precum și solicitările de suplimentări. 

9. Verifică în evidentele proprii (baza de date a pensionarilor sistemului 

public, baza de date a asiguraților sistemului public de pensii), calitatea de 

pensionar sau de asigurat pe baza de contract de asigurare sociala sau 

declarație individuala de asigurare, la data eliberării biletului de tratament 

balnear. 

10. Odată cu transferul dosarului de pensie la o altă casă teritorială 

de pensii, certifică dacă titularul a beneficiat de bilet de tratament balnear în 

anul curent. 

CRITERIILE 

in baza cărora se acordă  biletele pentru tratament balnear, 

 cu suportarea unei contribuții s au și în mod gratuit 

A. Criterii generate 

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

a) pensionar al sistemului public de pensii; 

b) asigurat al sistemului public de pensii; 

c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează 

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

dovedesc existenta unei afecțiuni medicale care să 

necesite tratament balnear, în conformitate
'
cu prevederile legale. 

A.2. Numărul total al biletelor acordă te cu titlu gratuit se repartizează pe 

serii, proporțional cu numărul total al persoanelor beneficiare ale 

prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

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

în mod gratuit sunt următoarele: 
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a) pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de 

medicul expert al asigurărilor sociale conform art. 122 alin. (2) lit. a) din 

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

modificările și completările ulterioare; 

b) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului 

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

din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 

1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 

republicat, precum și persoanele care au calitatea de luptător în 

rezistenta anticomunista, stabilita în temeiul dispozițiilor Ordonanței de 

Urgenta a Guvernului nr.214/1999, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

c) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

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

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

modificările  și completările ulterioare; 

d) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind 

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

război,  republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 

e) persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii nr. 

49/ 1999 privind pensiile I.0.V.R., cu modificările  și completările  

ulterioare; 

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

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările  și completările ulterioare; 

g) persoane care beneficiază de bilete de tratament balnear, cure 

balneoclimaterice potrivit art. 21 alin. (2), art. 22 i art. 24 din Legea 

nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și  boli 

profesionale,  republicată, cu modificările  și completările ulterioare, 

cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din 

cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare sau 

li s-a emis o recomandare medicală de către medicul curant. 
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h) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 

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

mod gratuit, salariaților care lucrează în mediu radioactiv - zonele I și II de 

expunere la radiații, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea 

minereului de uraniu, precum și la conservarea și  închiderea perimetrelor 

miniere. 

A.4. Biletele de tratament balnear se acordă prin aplicația informatică 

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

solicita bilete de tratament balnear, în limita locurilor repartizate pe serii, 

stațiuni și  unități de cazare. Punctajul fiecărei cereri rezultă din aplicarea 

criteriilor specifice detaliate la litera B, din criterii. 

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

din  totalul  biletelor  de  tratament  balnear  repartizate,  necesară  pentru 

soluționarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite și  altor 

cazuri, care necesită tratament balnear în regim de urgență. 

A.6. Biletele repartizate caselor județene de pensii rămase după 

scăderea rezervei de 3% se aloca pe serii, stațiuni și  unități de tratament, 

potențialilor beneficiari. 

Casele județene de pensii pot acordă  bilete gratuite categoriilor de persoane 

beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu în funcție de 

solicitări și  de numărul de bilete repartizate de către CNPP. 

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

solicitantul a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani", în 

funcție de DATA PREZENTARII IN STATIUNE înscrisă în biletul de tratament 

balnear, anul calendaristic se împarte după cum urmează: 

a. sezon - în perioada 15 mai - 31 august a fiecărui an; 
b. extrasezon - în celelalte perioade ale anului. 

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

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

balnear. 
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A.9. În situația neridicării biletului de tratament balnear repartizat 

potrivit prezentelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obține un alt 

bilet de tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru 

seria respectivă sau, după 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 contribuții individuale sunt următoarele: 

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. 
Situația beneficiarului in ultimii 2 ani Punctaj acordă t 

1. Nu a beneficiat de bilet 10 

2. A beneficiat de 1 bilet - in extrasezon 5 

3. A beneficiat de 1 bilet - in sezon 3 

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

5. A beneficiat de 2 bilete: 1  in sezon + 1  in 1 

I extrasezon  

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

 

B.1.2. Categoria de pensie a beneficiarului 

 

Nr 
Categoria de pensie a beneficiarului Punctaj acordat 

1. Pensie de invaliditate 10 

2. Pensie de limita de vârsta 6 

3. Pensie de urmaș$ 3 

4. Pensie anticipata 2 

5. Pensie anticipata parțială 1 

 

B.1.3. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie. 
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' 
--- 

.;, 

 

 

 

3. 

 

5. 

Cuantumul pensiei 

Sub 1. 125 lei 

 
 

  
Punctaj acordat 

 

1.126 lei -2.015 lei- pensia medie anuala de asigurări 

sociale de stat prognozata pe anul 2023 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.619-6. 789 lei - câștigul salarial mediu brut utilizat 

la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat  aprobat  Legea bugetului asigurărilor 

 

sociale de stat pe anul 2023 

Peste Câștigul salarial mediu brut utilizat la 

 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 

$i aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2023 

0 

 

B.2. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru 

ASIGURAȚl, cu suportarea unei contribuții individuale 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear pentru 

asigurați, cu suportarea unei contribuții individuale, sunt următoarele: 

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

2. Nivelul câștigului brut de natură salarială realizat, respectiv al 

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

calcul a contribuției de asigurări sociale. 

3.  

B.2.1. 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 - in extrasezon 5 

3. A beneficiat de 1 bilet - in sezon 3 

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

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

6. A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon 0 
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- -
 
  

 

 
 

 

Nivelul câștigului brut de natura salarială realizat 

respectiv al venitului lunar asigurat sau al venitului 

 

 

 

au  constituit  baza  de  calcul  a Punctaj acordat 

asigurări sociale  cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.I 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 

sociale  stat si
i 

aprobat  prin  Legea  bugetului 
 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 

Peste câștigul salarial mediu brut utilizat la 

7. 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 

și aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2023 

0 

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

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

de calcul a contribuției de asigurări sociale. 

 

8.3. Criterii specifice de acordarea biletelor de tratament balnear, cu 

titlu gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI IN BAZA UNOR LEGI SPECIALE 

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, cu 

titlu gratuit, sunt următoarele: 

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

2. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi

 bănești prevăzute de legi speciale 

B.3.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear și n ultimii 2 ani 

 

Nr. 
crt. Situația beneficiarului in ultimii 2 ani Punctaj acordat 

1. Nu a beneficiat de bilet 10 

2. A beneficiat de 1 bilet - in extrasezon 5 

3. A beneficiat de 1 bilet - in sezon 3 

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

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

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

 
 

 

 

 
 

  5. 
3 -   

 
    

   

  

 Sub 1. 125 lei  

Punctaj acordat 
 

  

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

prevăzute de legi speciale 

 

B.4. Criterii specifice de acordarea biletelor de tratament balnear, cu titlu 

gratuit, pentru BENEFICIARII DE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR CU 

HANDICAP, IN BAZA LEGII NR. 448/2006 

 

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 bane ti prevăzute de legi speciale + câștig brut de natură 

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

contribuția de asigurări sociale conform evidentelor casei teritoriale de pensii). 

B.4.1. Daca a beneficiat de bilet de tratament balnear și n ultimii 2 ani 

 

Nr. 
crt. Situația beneficiarului in ultimii 2 ani Punctaj acordat 

1. Nu a beneficiat de bilet 10 

2. A beneficiat de 1 bilet - in extrasezon 5 

3. A beneficiat de 1 bilet - in sezon 3 

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

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

1 

6. A beneficiat de 2 bilete: 2 in sezon 0 
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':. 

 

 

 

 

 

 

Cuantumul veniturilor realizate 

Sub 1. 1 25 lei 

1.126 lei -2.0151ei- pensia medie anuala de asigurări 

sociale de stat prognozata pe anul 2023 

  
 

 
 

 

Punctaj acordat 

6 

 
 

 

 

 

 

5.619-6. 789 lei - câștigul salarial mediu brut utilizat 

la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 

stat  aprobat  prin Legea  bugetului  asigurărilor 
 

sociale de stat pe anul 2023 

       

 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 

și aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2023 

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. Ușor 2 

 

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

de pensie + drepturi bane ti prevăzute de legi speciale + câștig brut de natura 

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

contribuția de asigurări sociale conform evidentelor casei teritoriale de pensii). 

 

C. Modalitatea de întocmire a ordinii de ierarhizare a cererilor prin care se 

solicita bilete de tratament balnear, in funcție de criteriile specifice, in limita 

repartiției, pe serii, stațiuni sau unități de cazare. 

 

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

tratament balnear este data de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente 

fiecărei cereri. 
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C.2. Punctajul aferent fiecărei cereri este obținut prin însumarea 

punctajelor acordă te pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de 

criterii prevăzut pentru categoria respectiva. 

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

același punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform 

numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Daca, după aceasta 

etapa mai multe cereri au acela și punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se 

ordonează crescători după venit. Daca și după parcurgerea acestor două etape 

se identifica cereri cu acela și punctaj final, atunci persoanele se ordonează 

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

C.4. În cazul cererilor depuse de soț și soție care doresc sa meargă 

împreuna la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se 

stabilește ca medie a punctajelor individuale. 

C.5. În cazul cererilor depuse de părinți și  copii beneficiari de pensie de 

urmași care doresc sa meargă împreuna la tratament balnear, punctajul luat în 

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

C.6. În cazul cererilor depuse de doua persoane care merg împreuna la 

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

medie a punctajelor individuale. 

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

însoțitorul persoanei cu handicap grav care are dreptul la asistent personal sau a optat pentru 

indemnizația lunara pentru însoțitor, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării cererii 

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

handicap grav. 

C.8. Repartiția biletelor de tratament balnear pe baza ordinii de 

ierarhizare a cererilor, se întocmește de către fiecare casă teritoriala de pensii, 

cu cel puțin 14 zile înaintea primei zile de începere a fiecărei serii, cu excepția 

primei serii care e condiționată de data apariției hotărârii de guvern privind 

acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, prin sistemul 

organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice. 

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

cererilor se întocmește pe baza opțiunilor făcute de solicitant și în ordinea 

menționată în cerere. 
t 
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D. Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear, precum 

si documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare 

D.1. Persoane care beneficiază de tratament balnear și în mod gratuit 

D.1.1. Pensionarii de invaliditate, in conformitate cu 

prevederile programului de recuperare, întocmit de către medicul 

expert al asigurărilor sociale 

 

Solicitanții 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 acordă te de către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de către 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului); 

• programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original la 

momentul eliberării biletului). 

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

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

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri, republicat, precum și persoanele care au calitatea de luptător în 

rezistenta anticomunista, stabilita în temeiul dispozițiilor Ordonanței de Urgenta 

a Guvernului nr.214/1999, cu modificările  și completările ulterioare. 

Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordarea acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

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

serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordă te de către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de către 
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medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului); 

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

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

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

septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, din motive etnice,  republicată, cu 

modificările  și completările  ulterioare. 

Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor 

de acordare a acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

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

serviciile medicale  de recuperare-reabilitare  acordate  de  către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de către 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului); 

D.1.4. Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 

44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și 

văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordarea acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

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

serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordă te de către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de către 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului); 
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I 

D.1.5. Legea nr.49/1999 privind pensiile I.0.V.R., cu modificările și 

completările  ulterioare. 

Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea 

criteriilor de acordarea acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

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

serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordă te de către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de către 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului); 

D.1.6. Persoane adulte ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările și completările  ulterioare. 

Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordarea acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

• certificatul de persoana cu handicap, valabil la data 

eliberării biletului de tratament, emis de comisia de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap (copie); 

• programul individual de reabilitare și  integrare sociala (copie, cu 

prezentarea actului original), numai pentru persoanele 

revizuibile din punct de vedere al încadrării in grad de handicap; 

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

serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordă te de către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de către 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta ta momentul 

eliberării biletului); 
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Nota: Persoana încadrată in grad de handicap grav care are dreptul la asistent 

personal sau a optat pentru indemnizația lunara pentru însoțitor, respectiv 

pensionarul de invaliditate gradul I care primește indemnizație pentru 

însoțitor, pot beneficia de bilet de tratament balnear doar însoțite. De 

asemenea însoțitorul  persoanei  încadrate  in  grad  de  handicap  grav /în  

gradul I de invaliditate trebuie sa îndeplinească condițiile de la art.122 alin. 2 al 

Legii nr. 263/2010 cu modificările și completările  ulterioare. 

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

asistent personal sau a optat pentru indemnizația lunara pentru însoțitor, 

respectiv pensionarul de invaliditate gradul I care primește indemnizație pentru 

însoțitor, în baza unei declarații pe propria răspundere, din care sa reiasă 

faptul ca se poate descurca pe perioada sejurului fără însoțitor și ținând cont 

de faptul ca  bazele de tratament  contractate  funcționează în  regim  

hotelier, și nu în regim de spitalizare, poate beneficia de bilet de tratament 

neînsoțită. 

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

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

republicată, cu modificările și completările  ulterioare, care beneficiază de bilete de 

tratament balnear, cure balneoclimaterice potrivit art. 21, art. 22  ș i  art. 24 din 

Legea nr. 346/2002  republicată, cu modificările și completările  ulterioare, cărora Ii 

s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor 

teritoriale de pensii, program individual de recuperare. 

 

Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordare a acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

• programul individual de recuperare stabilit de medicul expert al 

asigurărilor sociale din serviciul de expertiza medicala din cadrul 

caselor teritoriale de pensii, în funcție de tipul bolii (copie, cu 

prezentarea actului original); 

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

serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordă te de către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de 

către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații 
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contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original, care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului); 

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

346//2002  privind asigurarea pentru accidente de muncă și  boli 

profesionale  republicată, cu modificările și completările  ulterioare, care 

beneficiază de bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice potrivit art. 

14, art. 22  ș i art. 24 din Legea nr. 346/2002  republicată, cu modificărileși 

completările ulterioare,   dar   pentru care nu se mai recomanda 

programe individuale de recuperare conform prevederilor legate in vigoare (art. 

79 lit. a) i c) din Legea nr. 263/2010). 

 

Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordarea acestora cu următoarele documente: 

 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

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

serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de 

către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului); 

• decizie medicala asupra capacității de munca emisa de medicul 

expert al asigurărilor sociale, din care sa reiasă faptul ca aceste 

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

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

0.1.8. Asigurații care își desfășoară activitatea în locurile de munca 

prevăzute la art. 30, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 

public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și 

completările  ulterioare, respectiv locurile de muncă în condiții speciale din 

activitățile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime 

nucleare, zonele I și II de expunere la radiații, potrivit HG nr.757/2008. 
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Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor 

de acordarea acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

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

ca obiect de activitate ,,cercetarea, explorarea, exploatarea sau 

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

radiații ș i  ca solicitantul biletului 1 și desfășoară activitatea într 

unul din aceste locuri de munca (în original); 

Tn adeverința se va specifica daca salariatul beneficiază de gratuitate 

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

potrivit contractelor colective de munca. in cazul in 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 acordă te de către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de către 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului); 

 

0.2. Persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea 

unei contribuții individuale: 

 

0.2.1. Pensionarii sistemului public de pensii 

Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor 

de acordarea acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

• document de plata prin care se dovedește cuantumul pensiei în 

cazul persoanelor care beneficiază de drepturi de pensie acordă te 

de alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, în original sau 

copie, care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 
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• declarație pe propria răspundere ca nu realizează alte venituri din 

pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu 

excepția persoanei care depune talonul privind plata acestor 

drepturi care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 

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

serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordă te de către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de către 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului). 

D.2. 11• Pensionarii sistemului public de pensii care au și calitatea 

de asigurați 

Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de 

acordarea acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

• document de plata prin care se dovedește cuantumul pensiei în 

cazul persoanelor care beneficiază de drepturi de pensie acordă te 

de alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, în original 

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

• adeverința prin care se atesta calitatea de asigurat la data eliberării 

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

momentul eliberării acestuia; 

• declarație pe propria răspundere ca nu realizează alte venituri din 

pensie din .alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu 

excepția persoanei care depune talonul privind plata acestor 

drepturi care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 

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

medicale de recuperare-reabilitare acordă te de către societățile de 

turism balnear și  de recuperare, eliberat de către medicul de familie 

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

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

va prezenta la momentul eliberării biletului); 
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D.2.2. Asigurații sistemului public de pensii 

Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor 

de acordarea acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

• adeverința, eliberata de angajator, de entitățile asimilate 

angajatorului/plătitorii de venit, prin care se atesta calitatea de 

asigurat la data eliberării biletului de tratament balnear (in cazul 

persoanelor care desfășoară activitate în baza unui contract 

individual de munca, raport de serviciu, etc.) în original, care se va 

prezenta la momentul eliberării acestuia; 

• documentul de plată (cuponul-mandat poștal sau talonul cont 

curent) în cazul șomerilor, în original sau copie; 

• document de plată prin care se dovedește cuantumul pensiei în 

cazul persoanelor care beneficiază de drepturi de pensie 

acordate de alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, 

în original sau copie care se va prezenta la momentul eliberării 

biletului; 

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

serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de către 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului). 
...

 

Nota: 

Asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pe o perioada 

mai mare de 90 de zile consecutiv beneficiază de tratament balnear și  de 

recuperare a capacității de muncă, în condițiile prevăzute în Contractul-cadru 

privind condițiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate, conform art. 21, alin. (1) din Ordonanța de urgență 

nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de 

sănătate, cu modificările și completările  ulterioare. 

Calitatea de asigurat și venitul lunar în cazul persoanelor asigurate în 

http://www.pensii.ro/
mailto:contact@pensii.ro
mailto:bilete@lapensie.ro


www.pensii.ro  
contact@pensii.ro, bilete@lapensie.ro  TM 0742 602 033 

23  

baza contractului de asigurare socială/declarației individuale de asigurare vor fi 

verificate în baza de date a asiguraților sistemului public de pensii. 

In cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități 

independente și din drepturi de proprietate intelectuală și care nu se 

regăsesc în baza de date a asiguraților sistemului public la data solicitării 

biletului de tratament balnear dovada calități de asigurat în sistemul public 

și a venitului lunar asigurat se poate face cu declarație individuala de asigurare 

înregistrata la organul fiscal. 

, 

t_D.2.3 Copiii minori - beneficiari de pensie de urmaș 

Copiii minori beneficiari de pensie de urmaș pot beneficia de bilet de 

tratament balnear, numai dacă: 

a) sunt însoțiți de părinte sau, după caz, de persoana care a fost 

numită tutore, căreia i-a fost încredințat sau dat în plasament copilul 

beneficiar de pensie de urmaș și dacă aceasta persoană îndeplinește 

condițiile prevăzute la art. 122 alin. 2 al Legii 263/2010 cu modificările și 

completările  ulterioare; 

b) au vârsta mai mica de 18 ani, la data începerii sejurului. 

Documentele copilului minor se depun odată cu cele ale părintelui 

sau, după caz, ale persoanei care a fost numit tutore, i-a fost încredințat sau 

dat în plasament. 

Solicitanții biletelor de tratament balnear, copii minori - beneficiari de 

pensie de urmaș, dovedesc îndeplinirea condițiilor de acordarea acestora cu 

următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament (se completează de 

însoțitor in numele copilului); 

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

serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordă te de către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de către 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului); 
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D.2.4. Părintele copilului minor beneficiar de pensie de urmaș, sau, după 

caz, persoana care a fost numita tutore, căreia i-a fost încredințat sau dat in 

plasament copilul beneficiar de pensie de urmaș, dacă această persoană 

îndeplinește condițiile prevăzute la art. 122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010, cu 

modificările  și completările  ulterioare 

Documentele se depun odată cu cele ale minorului beneficiar de pensie 

de urmaș . 

Solicitanții biletelor de tratament balnear, însoțitori ai copilului beneficiar de 

pensie de urmaș, dovedesc îndeplinirea condițiilor de acordarea acestora cu 

următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

• adeverința, eliberata de angajator, de entitățile asimilate 

angajatorului/plătitorii de venit, prin care se atesta calitatea de 

asigurat la data eliberării biletului de tratament balnear (in 

cazul persoanelor care desfășoară activitate in baza unui 

contract individual de munca, raport de serviciu, etc. ), in 

original, care se va prezenta la momentul eliberării acestuia; 

documentul de plata (cuponul-mandat poștal sau

 talonul cont curent) in cazul șomerilor, in original sau copie; 

• document de  plata  prin care se dovedește cuantumul  pensiei in 

cazul persoanelor care beneficiază de drepturi de pensie 

acordate de alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, 

in original sau copie, care se va prezenta la momentul eliberării 

biletului; 

·• declarație pe propria răspundere ca nu realizează alte venituri din 

pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu 

excepția persoanei care depune talonul privind plata acestor 

drepturi care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 

• declarație pe proprie răspundere a persoanei care însoțește 

copilul beneficiar de pensie de urmaș, din care sa rezulte că 

acesta îl va însoți pe minor la tratament balnear (in original) 

care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 

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

serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de către 
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medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat in relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului). 

D.2.5. Persoana care însoțește pensionarul de invaliditate gradul I și 

însoțitorul persoanei cu handicap grav, daca aceasta persoana îndeplinește 

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

completările  ulterioare 

Persoana care însoțește pensionarul de invaliditate gradul I și însoțitorul 

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

daca însoțesc persoanele îndreptățite la tratament balnear, au vârsta peste 18 

ani  și îndeplinesc condițiile art.122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010 cu modificările  și 

completările  ulterioare. 

Documentele se depun odată cu cele ale pensionarului de invaliditate 

gradul I sau ale persoanei încadrate în categoria de handicap grav. 

Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor 

de acordarea acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

• adeverința, eliberata de angajator, de entitățile asimilate 

angajatorului/plătitorii de venit, prin care se atesta calitatea de 

asigurat la data eliberării biletului de tratament balnear (în cazul 

persoanelor care desfășoară activitate în baza unui contract 

individual de munca, raport de serviciu, etc.), în original, care se va 

prezenta la momentul eliberării acestuia; 

• documentul de plata (cuponul-mandat poștal sau talonul cont 

curent) în cazul șomerilor, în original sau copie; 

• document de plata prin care se dovedește cuantumul pensiei în 

cazul persoanelor care beneficiază de drepturi de pensie acordă te 

de alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, în original 

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

• declarație pe propria răspundere ca nu realizează alte venituri din 

pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu 

excepția persoanei care depune talonul privind plata acestor 
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drepturi care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 

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

evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie de 

pensie de invaliditate gr. I (copie) care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului; 

• declarația pe proprie răspundere a însoțitorului din care sa rezulte 

ca îl va însoți la tratament balnear pe pensionarul de invaliditate 

gradul I sau, după caz, pe persoana cu handicap grav care se va 

prezenta la momentul eliberării biletului; 

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

serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordă te de către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de către 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului); 

D.2.6 Personalul didactic și  didactic auxiliar din învățământ. 

Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea condițiilor 

de acordarea acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

• adeverința din care sa rezulte ca solicitantul se încadrează în una din 

funcțiile didactice sau didactice auxiliare prevăzute de Legea nr. 1 

/2011 a educației naționale (în original) care se va prezenta la 

momentul eliberării biletului; 

• document de plată prin care se dovedește cuantumul pensiei în 

cazul persoanelor care beneficiază de drepturi de pensie acordă te 

de alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, în original sau 

copie care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 

• declarație pe propria răspundere ca nu realizează alte venituri din 

pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu 

excepția persoanei care depune talonul privind plata acestor 

drepturi care se va prezenta la momentul eliberării biletului; 

• biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru 
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serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordă te de către 

societățile de turism balnear și  de recuperare, eliberat de către 

medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relații 

contractuale cu casele de asigurări de sănătate  (copie, cu 

prezentarea actului original care se va prezenta la momentul 

eliberării biletului); 
L ._ 

Nota: În cazul persoanelor care realizează, potrivit legii, pe lângă funcția 

didactică sau didactică auxiliară prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale,  și alte venituri de natură salarială, acestea vor declara despre acest 

fapt în cererea de solicitare a biletului de tratament balnear (va bifa atât 

calitatea de asigurat al sistemului public de pensii cat și calitatea de personal 

didactic). 

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

Națională de Pensii Publice, casa teritorială de pensii sau lnstitutul Național de 

Expertiza Medicală și Recuperare a Capacității de Munca. 

Solicitanții biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor 

de acordarea acestora cu următoarele documente: 

• cererea tip de acordarea biletului de tratament; 

• adeverința din care sa rezulte ca solicitantul este în raport de 

serviciu sau raport de munca cu Casa Nationala de Pensii Publice, 

casa teritoriala de pensii sau lnstitutul National de Expertiza 

Medicală și  Recuperare a Capacității de Munca, la data eliberării 

biletului de tratament balnear; 

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

medicale de recuperare-reabilitare acordă te de către societățile 

de turism balnear și  de recuperare, eliberat de către medicul de 

familie sau medicul de specialitate, aflat în relații contractuale cu 

casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului 

original care se va prezenta la momentul eliberării biletului). 
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E. Modul de stabilire a contribuției individuale pentru persoanele care 

beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuții 

Cuantumul contribuției persoanelor, ale căror cereri au fost aprobate 

în baza prezentelor criterii, se stabilește după cum urmează: 

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

contribuția individuala este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de 

pensie, inclusiv din pensia bruta acordată daca beneficiază de drepturi de 

pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, din luna 

anterioară celei în care se eliberează biletul. (pct. D.2.1.). 

E.1.
1 

În cazul pensionarilor care  au și  calitatea de asigurați ai 

sistemului public de pensii, contribuția individuala este de 50% din cuantumul 

total brut al veniturilor reprezentând: 

-câștigul brut realizat din  salarii și  venituri asimilate salariilor, 

respectiv din venitul lunar asigurat sau din venitul lunar ales, care au 

constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna în care a 

fost depusă ultima Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor 

sociale impozitului pe venit și evidenta nominală a persoanelor asigurate, dar 

nu mai mult de 90 de zile anterioare datei în care se eliberează biletul. 

(D.2.11. ) 

- drepturile de pensie, inclusiv pensia brută acordată din alte sisteme 

neintegrate sistemului public de pensii, din luna anterioară celei în care se 

eliberează biletul. 

E.2. În cazul asiguraților sistemului public de pensii, al căror câștig brut 

realizat din  salarii și  venituri asimilate salariilor sau al căror venit lunar ales, 

care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale și/sau, după 

caz, cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru 

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

brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și 

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

cuantumul contribuției individuale este de 50% din prețul biletului de 

tratament balnear. (pct.D.2.2). 
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E.3. In cazul asiguraților sistemului public de pensii, al căror câștig brut 

realizat din  salarii și  venituri asimilate salariilor sau al căror venit lunar ales, 

care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, și/sau, după 

caz, cuantumul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate cuvenite pentru 

luna respectiva, conform legii, este mai mare decât câștigul salarial mediu 

brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și 

aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se 

achită prețul integral al biletului de tratament balnear. 

Câștigul brut realizat din  salarii și  venituri asimilate salariilor sau 

venitul lunar ales, care au constituit baza de calcul a contribuției de 

asigurări sociale sunt cele din luna în care a fost depusă ultima Declarație 

privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și 

evidența nominală a persoanelor asigurate. Aceasta este considerată 

valabilă, în înțelesul prezentelor 

criterii, daca a fost  depusă și  înregistrată cu cel mult 90 de zile anterioare 

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

 

E.4. Tn cazul asiguraților sistemului public de pensii, beneficiari ai 

indemnizației de șomaj , cuantumul contribuției este de 50 % din cuantumul 

indemnizației de șomaj  stabilita conform legii, si/sau din cuantumul 

indemnizației de asigurări sociale de sănătate cuvenită pentru luna 

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

E.41 • În cazul persoanelor, beneficiare ale indemnizației de șomaj, care 

realizează, potrivit legii și alte venituri de natură salarială, cuantumul 

contribuției este de 50 % din cuantumul indemnizației de șomaj  stabilită 

conform legii, și din câștigul brut realizat din  salarii și  din venituri asimilate 

salariilor, care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, 

din luna anterioara datei eliberării biletului. (pct.D.2.2.). 

E.5. In cazul persoanelor care au depus la organul fiscal declarația 

fiscala pe baza căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă 

baza lunara de calcul al contribuției de asigurări sociale, în condițiile Legii 

nr.227/2015, cu modificările  și completările  ulterioare, și al persoanelor 

asigurate pe baza de contract de asigurare sociala conform art. 6 alin. (2) 
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din Legea nr. 263/2010, cu modificările  și completările  ulterioare, care în 

luna anterioara celei în care se eliberează biletul, au venitul lunar asigurat 

sau venitul lunar ales mai mic sau egal cu câștigul salarial mediu brut utilizat 

la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuției 

este de 50% din prețul biletului de tratament balnear. 

 

Nota: Contribuția achitată este finală și nu se va recalcula în anul 

următor. 

Pentru asigurații care au venitul lunar asigurat sau venitul lunar ales 

mai mare decât câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achita prețul integral al 

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

E.6. In cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaș, contribuția 

individuala este de 50% din pensia brută a urmașului în cauza din luna 

anterioară celei în care se eliberează biletul. (pct.D.2.3.). 

E.7. În cazul persoanei care însoțește copilul minor beneficiar de 

pensie de urmaș, contribuția individuală va fi calculată la fel ca la 

persoanele prevăzute la punctele D.2.1., D.2.1 sau D.2.2. (pct.D.2.4.). 

E.8. În cazul persoanei care însoțește pensionarul de invaliditate 

gradul I sau persoana cu handicap grav care are dreptul la asistent personal 

sau a optat pentru indemnizația lunară pentru însoțitor, contribuția individuală 

va fi calculată  la fel  ca la persoanele  prevăzute la punctele  D.2.1.,  

D.2.11 sau 

D.2.2. (pct.D.2.5.). 
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E.9. În cazul personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, 

asigurați ai sistemului public de pensii, al căror câștig brut este realizat 

exclusiv din aceste calități, contribuția individuală este de 50% din prețul 

biletului de tratament balnear conform art.278 din Legea nr.1/2011 a educației 

naționale. (pct.D.2.6. ). 

 

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

cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din învățământ, realizează și 

venituri de natură salarială în calitate de asigurați ai sistemului public de 

pensii, contribuția individuală este de 50% din prețul biletului de tratament 

balnear, sau, după caz, prețul integral al biletului de tratament în funcție de 

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

E.92 • In cazul pensionarilor sistemului public de pensii, care realizează 

și venituri în calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din 

învățământ, contribuția individuala este de 50% din cuantumul total brut al 

drepturilor de pensie, inclusiv din pensia bruta acordată dacă beneficiază de 

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

din luna anterioara celei în care se eliberează biletul și din câștigul brut 

realizat din  salarii și  venituri asimilate salariilor, care a constituit baza de 

calcul a contribuției de asigurări sociale din luna în care a fost depusa ultima 

Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe 

venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, dar nu mai mult de 90 de 

zile anterioare datei în care se eliberează biletul (pct.D.2.6.). 

 

E.10. In cazul în care contribuția individuala calculată depășește 

prețul integral al biletului de tratament balnear, persoana îndreptățită 

plătește prețul integral al acestuia. 

E.11. În cazul persoanelor aflate în raport de serviciu sau raport de 

muncă cu Casa Națională de Pensii Publice, casa teritoriala de pensii sau 

lnstitutul National de Expertiza Medicală și  Recuperare a Capacității de Muncă 

cuantumul contribuției individuale este de 50% din câștigul brut aferent lunii 

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

prețul biletului de tratament balnear. (pct.D.2.7.). 
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Nota: Venitul brut acordat de angajator, de entitățile asimilate 

angajatorului/plătitorii de venit, sau după caz venitul lunar asigurat, vor fi 

verificate în baza de date a asiguraților sistemului public de pensii și 

corespunde lunii în care a fost depusă ultima Declarație privind obligațiile de 

plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidenta nominală a 

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

se eliberează biletul. 

F. Alte reglementari 

F.1. Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a 

contribuției în următoarele situații: 

a) atunci când titularul nu se poate prezenta în stațiunea înscrisa pe 

bilet la data începerii seriei; 

b) atunci când din motive personale, se renunță la bilet, cu anunțarea 

prealabila a casei teritoriale de pensii; 

c) în situația în care, titularul, deși s-a prezentat în stațiune la data 

înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivația scrisa a unității 

prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportează, în scris, de 

către casele teritoriale de pensii, la CNPP. 

Solicitarea de restituire a contribuției poate fi depusă în termenul 

general de prescripție de 3 ani de la data începerii seriei înscrisa în biletul de 

tratament. 

F.2. Contribuția se restituie parțial beneficiarului, de către casa 

teritorială de pensii, în cazul în care acesta s-a prezentat în stațiune la data 

înscrisă pe bilet și nu a beneficiat de servicii pentru întreaga durată a 

sejurului. 

Restituirea contribuției în acest caz se face proporțional cu numărul 

zilelor de sejur neefectuat și numai pe baza adeverinței eliberate de 

prestatorul de servicii. 

Solicitarea de restituire a contribuției poate fi depusă în termenul 

general de prescripție de 3 ani de la data începerii seriei înscrisă în biletul de 

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

tratament balnear aceluiași beneficiar, indiferent daca este cu plata unei 

contribuții sau gratuit. 

F.4. În situația în care numărul locurilor repartizate pentru a fi distribuite 

gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata unei contribuții individuale, 

potențialilor beneficiari de bilete gratuite, în calitate de asigurați sau 

pensionari ai sistemului public de pensii și numai cu acceptul scris al 

acestora și cu respectarea dispozițiilor prezentelor criterii. 

F.5. Casa teritoriala de pensii va elibera bilete pentru beneficiarii aflați în 

evidența acesteia, inclusiv pentru beneficiarii cu domiciliul/reședința în județul 

respectiv ai căror angajatori își au sediul central în altă localitate. 

Biletele de tratament balnear vor fi repartizate/alocate la complexele 

administrate de Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacității 

de Munca "TBRCM" SA, la care CNPP este acționar unic. În completare, după 

epuizarea acestora, se vor repartiza/aloca bilete la celelalte unități de tratament 

balnear, cu care CNPP are încheiate contracte. 

F.6. În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii sau furtului biletului de 

tratament balnear, casa teritorială de pensii va elibera un duplicat, pe care se 

va menționa ca înlocuiește biletul inițial, în baza unei cereri și a unei declarații 

pe propria răspundere a titularului, din care sa 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 societății prestatoare de servicii 

de tratament balnear, precum și Casei Naționale de Pensii Publice seria și 

numărul biletului pierdut, furat, deteriorat sau distrus. 

F.7. Rubrica "având calitatea de...." din biletul de tratament va fi 

completata înscriindu-se punctul și subpunctul din prezentele norme în care 

se încadrează beneficiarul (pct. D.1.1 - D.1.8, respectiv D.2.1 - D.2.7). 

F.8. In situația în care beneficiarii drepturilor de pensie ș i/sau a 

indemnizațiilor prevăzute de legi speciale își schimba domiciliul sau reședința, 

în adresa de transfer a casei teritoriale de pensii se va specifica daca 

titularul dosarului a beneficiat de bilet de tratament în cursul anului. 
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F.9. În situația în care până în tuna anterioara celei în care începe sejurul 

în stațiunea de tratament balnear, solicitantul a dobândit calitatea de 

pensionar al sistemului public de pensii/beneficiar al legilor cu caracter 

reparatoriu, dar nu s-a efectuat încă plata drepturilor de pensie / drepturilor 

prevăzute de legi cu caracter reparatoriu, dovada îndeplinirii calități de 

pensionar /beneficiar al legii speciale cu caracter reparatoriu se face prin 

decizia de stabilire a drepturilor emisă de casa teritorială de pensii. 

F.10. In situația în care persoana care a solicitat un bilet de tratament 

balnear (pensionar, asigurat, etc.) și căreia i-a fast aprobată cererea, nu s-a 

prezentat la casa teritoriala de pensii pentru ridicarea biletului de 

tratament și nu a anunțat, în prealabil, compartimentul gestiune bilete 

tratament, despre acest fapt, biletul repartizat poate fi eliberat următorului 

solicitant în funcție de punctajul obținut și de opțiunea acestuia, sau altui 

solicitant fără punctaj, biletul fiind considerat disponibil, cu 7 zile înainte de 

începerea seriei. 

F.11. In înțelesul prezentelor criterii, în cuantumul total brut al 

drepturilor de pensie în funcție de care se stabilește contribuția individuala 

nu sunt incluse: indemnizația acordă ta în baza unor legi speciale, sumele 

acordă te cu titlu de drepturi restante, indemnizația de însoțitor în cazul 

pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate. 

F.12. Biletul de tratament se eliberează, după legitimarea persoanei 

care îl ridica, după cum urmează: 

1. personal titularului; 

2. persoanei îndreptățite sa însoțească copilul minor beneficiar de pensie 

de urmaș ; 

3. însoțitorului pensionarului de invaliditate gradul I; 
4. asistentului personal al persoanei cu handicap; 

5. persoanei care însoțește persoana cu handicap, daca aceasta din urma 

nu are asistent personal, în situația în care titularul nu se poate 

prezenta pentru ridicarea biletului; 

6. biletul de tratament se poate elibera și soțului persoanei beneficiare, 

în baza actelor de identitate ale soților și a certificatului de căsătorie, 

dacă merg împreună în stațiune. 
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Biletul de tratament se poate elibera, în cazuri excepționale, unei alte 

persoane, desemnate de către titular pe baza de procura autentificată, din 

care sa rezulte ca mandatarul este împuternicit sa ridice biletul de tratament 

balnear. 

F.13. Pentru a se putea înscrie în vederea obținerii unui bilet de 

tratament, potențialul beneficiar depune la sediul casei teritoriale de pensii 

cererea tip, urmând ca restul documentelor sa fie atașate la momentul eliberării 

biletului. 

F.14 Biletele rămase disponibile în urma alocării automate pot fi alocate 

manual următorului solicitant care are punctaj calculat dar nu a primit bilet pe o 

anumita stațiune, cat și altui solicitant fără punctaj până în momentul începerii 

sejurului. In aceste cazuri cererea de acordarea biletului se poate depune și în 

interiorul termenului de 30 de zile de la punctul 111.1, iar alocarea manuala 

se poate face în aceeași zi cu eliberarea biletului. 

F.15 Ștergerea/ debitarea/ dezalocarea de către un operator județean 

a unor locuri/bilete de tratament balnear alocate automat de aplicația 

informatică SPA, se va putea efectua numai în baza unei cereri motivate a 

persoanei care a solicitat biletul de tratament balnear, aprobată de directorul 

economic și directorul executiv al Casei județene de pensii. 

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

ca în certificatul de moștenitor sa fie menționat faptul ca solicitanții au 

dreptul de moștenire asupra sumelor reprezentând contribuția parțială 

achitată pentru acordarea biletelor de tratament .
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