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Nr. 48013/23.10.2018

Informare cu privire la modul de repartizare si valorificare a biletelor de
tratament prin sistemul organizat si administrat de
Casa Nationala de Pensii Publice pe anul 2018

In anul 2018, Casa Judeţeana de Pensii Buzău valorifica bilete de tratament
balnear pentru pensionarii si asiguraţii sistemului public de pensii, in baza criteriilor
aprobate de Ordinul 1157/15.02.2018 al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii
Publice.
Criteriile au fost stabilite conform prevederilor art. 122 alin. (5) din Legea
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si completarile
ulterioare si al art. 24 alin. (4) din Legea 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale.

1. BENEFICIARII BILETELOR DE TRATAMENT:
A.1 Pot beneficia de bilete 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
bilete de tratament balnear in sistemul public de pensii.
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2. CONDITIILE CARE TREBUIE SA FIE INDEPLINITE DE CATRE SOLICITANTI
(pensionari sau asiguraţi ai sistemului public de pensii):
A.2 Pot beneficia de bilete de tratament balnear persoanele: care dovedesc existenta
unei afecţiuni medicale, care sa necesite bilet de tratament balnear, in conformitate cu
prevederile legale;

3. MODALITATEA DE OBTINERE A UNUI ASTFEL DE BILET DE CATRE
SOLICITANTII (pensionari sau asiguraţi ai sistemului public de pensii):
Solicitanţii indreptatiti sa beneficieze de bilete de tratament balnear, depun
cereri de bilete

la Casa Teritoriala de Pensii competenta. Cererile se completează

numai pe formularul aprobat (anexa nr. 1 din 1157/15.02.2018) si se pot transmite
prin posta, fax, email pe adresa CJP Buzau sau se pot depune la sediul instituţiei.
Acestea se depun cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru
care se solicita biletul.
Prin cerere solicitantul poate opta pentru cel mult 3 staţiuni.

4. MODALITATEA DE REPARTIZARE A BILETELOR DE TRATAMENT DE CATRE
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE BUCURESTI SI CASELE TERITORIALE
DE PENSII CATRE BENEFICIARI:
Biletele de tratament balnear se acorda numai in limita numărului de locuri la
tratament balnear finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat aprobat prin legea
anuala, in conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor, in funcţie de criteriile
specifice, in limita locurilor repartizate, pe serii, staţiuni si unitati de cazare.
Criteriile specifice sunt structurate pe fiecare categorie in parte, respectiv pentru
pensionari, asiguraţi ai sistemului public de pensii, beneficiari de drepturi in baza
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unor legi speciale si se regăsesc in detaliu afişate atât la sediul instituţiei, cat si pe
site-ul CJP Buzău: www.cjpbuzau.ro
Repartizarea pe beneficiari se efectuează la nivel de Casa Naţionala de Pensii
Publice, direct intr-o aplicaţie informatica denumita SPA, iar listele cu beneficiarii sunt
comunicate caselor teritoriale de pensii in vederea instiintarii acestor beneficiari.
In anul 2018 durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, durata
tratamentului balnear este de 12 zile, la fel ca in anul 2017, comparativ cu anii
precedenti cand durata sejurului a fost de 18 zile, respectiv de 14 zile.
In vederea aplicării criteriului specific, respectiv beneficierea de bilet de
tratament balnear in ultimii 2 ani, in funcţie de data prezentării in staţiune înscrisa pe
biletul de tratament, anul calendaristic se împarte după cum urmează:
 Sezon – perioada 15 mai – 31 august a fiecărui an;
 Extrasezon – in celelalte perioade.
5.

Modalitatea de intocmire a ordinii de ierarhizare a cererilor si repartitie a

biletelor de tratament balnear.
Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicita bilete de tratament balnear
este data de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri, punctaje care
sunt calculate automat la nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice prin program
informatic.
Punctajul aferent fiecarei cereri este obtinut prin insumarea punctajelor
acordate pentru fiecare criteriu in parte raportat la numarul de criterii prevazut pentru
categoria respectiva.
După calcularea punctajelor, bilete repartizate sunt alocate automat, iar
persoanele care primesc aprobare se instiinteaza prin posta la adresa de domiciliu.
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6. CUANTUMUL CONTRIBUTIILOR SOLICITANTILOR PE CATEGORII:
Cuantumul contribuţiei persoanelor ale căror cereri au fost aprobate in baza
prezentelor criterii, se stabilesc astfel:
Pentru pensionari:
In cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia
individuala este de 50 % din cuantumul total brut cuvenit al drepturilor de
pensie.Daca contribuţia individuala calculata depaseste preţul integral al biletului de
tratament balnear, persoana indreptatita plăteşte preţul integral al acestuia;
In cazul pensionarilor care au si calitate de asigurati conform art. 6 din Legea
nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, contributia individuala este de
50 % din cuantumul total brut al drepturilor de pensie si din nivelul castigului brut de
natura salariala realizat, respectiv din nivelul venitului lunar asigurat, care au
constitutit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale din luna anterioara celei in
care se efectueaza repartitia.
Pentru asiguraţi:
In cazul asiguraţilor al căror venit brut realizat lunar este mai mic sau egal cu
salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat si
aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul
contribuţiei individuale este de 50 % din preţul biletului de tratament balnear.
In cazul asiguraţilor al căror venit brut realizat lunar este mai mare decât
salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si
aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, se achita
preţul integral al biletului de tratament balnear care variază intre 1684-1764 lei.
Gratuitati: Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear in
mod gratuit sunt urmatoarele:
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a) pensionari de invaliditate in cadrul programului de recuperare intocmit de
medicul expert .
b) beneficiari ai DL 118/1990 (persoane pesecutate politic, deportate in
strainatate, prizonieri si beneficiari ai OUG 214/1999 (luptatori in miscarea
anticomunista)
c) beneficiari de drepturi cf. OG 105/1999 (persecutati din motive etnice) si Lg.
189/2000
d) beneficiari ai Lg. 44/1994 (veterani, invalizi, vaduve de razboi)
e) beneficiari de drepturi prin Lg. 49/1999 (pensii I.O.V.R.)
f) beneficiari de drepturi stabilite prin Lg. 448/2006 privind promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
g) persoane care beneficiaza de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Lg.
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
h) persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin HG 757/2008 (salariati ce
lucreaza in mediu radioactiv).

7. ALTE REGLEMENTARI
In situatia in care persoana care a solicitat un bilet de tratament balnear si
careia i-a fost aprobata cererea, nu s-a prezentat la Casa de Pensii pentru ridicarea
biletului si nu a anuntat in prealabil despre acest fapt, Compartimentul gestiune bilete
de tratament, biletul repartizat poate fi eliberat urmatorilor solicitanti, fiind considerat
disponibil, cu 7 zile inaintea inceperii seriei, in functie de punctajul obtinut si de
optiunile acestora.
Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat conform
prezentelor criterii conduce la pierderea dreptului de a beneficia in anul respectiv de
un alt bilet de tratament balnear, indiferent daca este cu plata unei contributii sau
gratuit.
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In cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet
de tratament balnear.
Biletul de tratament balnear se eliberează personal titularului, in cazuri
excepţionale unei alte persoane desemnate de titular pe baza de procura autentificata,
sotului sau sotiei persoanei beneficiare in baza certificatului de casatorie, asistentului
personal al persoanei cu handicap, persoanei indreptatite sa insoteasca copilul minor.

8. Modificari ale criteriilor de acordare a biletelor de tratament introduse in anul
2018.
Ca si in anul 2017 se evidentiaza faptul ca pensionarii aprtinand Caselor de
Pensii Sectoriale ale Ministerul Apararii Nationale,Ministerul Afacerilor Interne si
Serviciului Roman de Informatii nu mai pot beneficia de bilete de tratament atribuite
de Casa Nationala de Pensii Publice.
Se mentin in continuare si in anul 2018 modificarile criteriilor de acordare a
biletelor de tratament

din 2012, introduse prin Ordinul 82/19.03.2012 al

presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice vizand urmatoarele aspecte:
 In anul 2018 pot beneficia de bilete de tratament insotitorii persoanelor cu
handicap, numai daca acestia au calitatea de pensionar sau salariat
(asigurat in sistemul public de pensii);
 Copii minori ai pensionarilor sau asiguratilor sistemului public de pensii
nu mai pot beneficia de bilete de tratament;
Sotia/sotul asiguratului sau pensionarului sistemului public de pensii nu mai
pot beneficia de bilet de tratament daca nu sunt pensionari sau salariati.
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9. Date statistice pentru anul 2018:
Pentru anul 2018 au fost repartizate Casei Judeţene de Pensii Buzău bilete de
tratament in numar de 4486, fata de 4866 bilete repartizate in 2017. Biletele pentru
anul 2018 au fost repartizate pe 19 serii si 27 de statiuni astfel:
-

2221 pentru unitatile care aparţin de Ministerul Muncii;

-

2265 pentru societatile comerciale, bilete de tratament care au fost alocate
incepand cu seria 8 din 10.06.2018. Prima serie pe anul 2018 a inceput cu data
de 22.02.2018 fata de anul trecut, care a inceput in data de 10.03.2017.
Pana la 30.09.2018 s-a inregistrat un numar de 7085 cereri de bilete de

tratament, fata de un numar de 7731 cereri depuse in anul 2017, din care cel mai
mare numar de cereri vizeaza perioada iulie- august 2018.(3000 de cereri)
Diagrama de repartizare a biletelor pe 2018, lista biletelor aprobate si repartizate
automat pentru fiecare serie, precum si modelul nou de formular de cerere anexa 1,
cat si noile criterii in baza carora se acorda bilete de tratament balnear in anul 2018–
anexa 1, se regasesc postate pe site-ul institutiei www.cjpbuzau.ro fiind de asemenea
afisate la sediul CJP Buzau.
In ceea ce priveste valorificarea biletelor alocate pe primele

15 serii pe anul

2018, din numarul de 3411 bilete de tratament alocate, s-a valorificat un numar de
3189 bilete, (din care 392 bilete gratuite), rezultand un grad de valorificare de 93.5%,
comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 cand gradul de valorificare a biletelor de
tratament a fost de 88,2%. Ca si in anul 2017 statiunile cele mai solicitate in anul
2018 au fost: Covasna, Mangalia, Techirghiol, Eforie-Nord, Sarata- Monteoru, VatraDornei, Herculane.
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10. Lista de statiuni pentru care au fost acordate bilete de tratament in anul
2018
Staţiunile repartizate sunt următoarele:
1.

Sarata-Monteoru;

15.

Eforie Nord

2.

Covasna;

16.

Eforie Sud

3.

Amara;

17.

Techirghiol

4.

Olanesti;

18.

Sovata

5.

Mangalia;

19.

Vatra Dornei

6.

Saturn;

20.

Felix

21.

Herculane

7.

Slanic Prahova

8.

Targu Ocna

22.

Nicolina

9.

Neptun

23.

Buzias

10.

Lacu Sarat

24.

Calimanesti

11.

Caciulata

25.

Geoagiu Bai

12.

Tusnad

26.

Govora

13.

Slanic Moldova

27.

Moneasa

14.

Pucioasa

Director executiv,

Director executiv adjunct,

Ec. Androne Carmen

Intocmit

Nume si prenume
Vlaicu Maria
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