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Noile criterii de acordare a biletelor de tratament balnear 

   

În temeiul art. 117 alin (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi al art. 24 alin (4) din 
Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de asigurări Sociale 
a emis noi criterii de acordare a biletele pentru tratament balnear, în 
sistemul public de pensii. 

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au domiciliul sau 
reşedinţa în România şi care au calitatea de: pensionar; asigurat al 
sistemului public care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni în 
ultimele 12 luni anterioare repartizării biletului, asigurat al sistemului de 
asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau de beneficiar 
la prevederilor unor legi speciale. Toate aceste categorii de persoane 
trebuie să facă dovada existenţei unei afecţiuni care necesită tratament 
balnear. 

Numărul de locuri de tratament balnear ce poate fi puse la dispoziţia 
beneficiarilor  este în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2010 

În conformitate cu noile criterii, cererile pot fi depuse cu minim 40 zile 
anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul, prin cerere 
solicitantul putând opta pentru cel mult trei staţiuni data depunerii cererii 
mai este criteriu  de acordare a biletelor de tratament, data depunerii cererii 
nemaifiind criteriu de acordare a biletelor de tratament balnear. 

Repartiţia biletelor de tratament se face utilizând o aplicaţie 
informatică, pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, ierarhizare ce se 
realizează funcţie de criteriile specifice stabilite, în limita locurilor 
repartizate, pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare. 

„Ierarhizarea cererilor se face prin întocmirea unui punctaj aferent 
fiecărei cereri, punctaj ce se stabileşte prin însumarea punctajelor acordate 
pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzute 
pentru categoria din care face parte solicitantul. 

Ordinea de ierarhizare a  cererilor prin care se solicită biletele de 
tratament este dată de  ordinea descrescătoare a punctajelor aferente 
fiecărei cereri.” 

În cazul în care sunt cereri cu punctaj egal, are prioritate beneficiarul 
care realizează un număr de puncte mai mare la criteriul 1 (dacă 
solicitantul a mai beneficiat de un bilet de tratament în ultimii 2 ani). Dacă 



se menţine egalitatea şi după aplicarea acestui criteriu se aplică criteriul 2 
(categoria pensiei). Dacă se menţine în continuarea egalitate departajarea 
se va face în favoarea persoanei cu pensie / venit mai mici. 

În cazul cererilor depuse de soţ şi soţie care doresc să meargă 
împreună la tratament, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se 
stabileşte ca medie a punctajelor individuale. 

Dorim să menţionăm că biletele de tratament balnear se acordă 
individual, în cursul unui an calendaristic unei persoane i se eliberează un 
singur bilet de tratament balnear, refuzul nejustificat al unui bilet repartizat 
conducând la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament în cursul anului 
calendaristic. 

În situaţia în care persoana care a solicitat biletul de tratament 
balnear şi căreia i s-a aprobat cererea, nu s-a prezentat la casa teritorială 
de pensii pentru ridicarea biletului de tratament şi nu a anunţat, în prealabil, 
despre acest fapt, biletul repartizat va fi eliberat următorului solicitant, 
biletul fiind considerat disponibil, cu 10 zile înainte de începerea seriei. 

Cererile de solicitare  a unui bilet de tratament balnear se pot depune 
la cele trei sedii ale instituţiei, şi anume: Casa Judeţeană de Pensii 
Neamţ din Piatra Neamţ , str. Calistrat Hogas nr. 24;Casa Locală 
Roman din  Roman,  Str. Ştefan Cel Mare Nr 243 şi Punctul de  Lucru 
Târgu Neamţ din Târgu Neamţ, Bd Ştefan Cel Mare Nr 48. 

În vedere aplicării criteriilor specifice, dorim să menţionăm că, în 
funcţie de data prezentării în staţiune, înscrisă în biletul de tratament 
balnear, anul calendaristic se împarte după cum urmează: 

a)                sezon – perioada 15 mai – 31 august, a fiecărui an, 
b)                extrasezon - în celelalte perioade ale anului. 
Anexăm la acest material: 
 Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear 

  Lista privind actele necesare dovedirii criteriilor de acordare a 
biletelor de tratament 
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