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SITUAŢIA PRIVIND MODUL DE VALORIFICARE A BILETELOR DE 

TRATAMENT PE ANUL 2019 

 

 

I. CADRUL  LEGAL  

A) Art. 121 şi art. 122 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice cu 

modificările şi completările ulterioare; 

B) Art. 21, 22 şi art. 24 alin. (4) din Legea nr. 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

C) Ordinul Preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 1069/12.03.2019, cu privire la 

criteriile în baza cărora se vor acorda biletele de tratament balnear în anul 2019; 

D) Art. 278 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

E) Art. 20 din Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii 

publice nr. 450/825/2006, modificat şi completat prin Ordinul nr. 213/363/2009, pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, privind asigurarea pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

F) Art. 9 şi art. 11 din Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

G) Art. 8 din Decretul-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 contituite în prizonieri, republicată şi actualizată; 

H) Art. 7 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 214/1999, privind acordarea calităţii de 

luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din 
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motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, 

măsuri administrative abuzive, actualizată; 

I) Art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate de către regimurile 

J) instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 1940, până la 6 martie 1945, din motive 

etnice, aprobată, cu modificări şi 

K) completări prin Legea nr. 189/2000; 

L) Art. 16 din Legea nr. 44/1994, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, 

M) republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

N) Art. 7 din Legea nr. 49/1999, privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările 

ulterioare; 

O) Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în 

mod gratuit, salariaţilor care 

P) lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, 

exploatarea, prepararea minereului de 

Q) uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere; 

R) Hotărârea nr. 139 din 12 martie 2019, privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de 

tratament balnear, pentru anul 2019, 

S) prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice. 
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II. BENEFICIARII  BILETELOR  DE  TRATAMENT 

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

• pensionar al sistemului public de pensii; 

• asigurat al sistemului public de pensii; 

• beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament 

balnear în sistemul public de pensii.  

A.2  Pot beneficia de bilete de tratament balnear persoanele:  

• care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale, care să necesite bilet de tratament balnear, în 

conformitate cu prevederile legale; 

 

III. MODALITATEA DE OBŢINERE A UNUI BILET DE TRATAMENT  (model cerere, 

opţiuni completare, termen de depunere)   

Solicitanţii îndreptăţiti să beneficieze de bilete de tratament balnear, depun cereri de bilete  la 

Casa  Teritorială de Pensii competentă. Cererile se completează numai pe formularul aprobat (anexa nr. 

1 din Ordinul nr. 1069/12.03.2019) şi se pot transmite prin poştă, fax, e-mail pe adresa 

www.cjpbuzau.ro, sau se pot depune la sediul  instituţiei. 

Acestea se depun cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se 

solicită biletul.  

Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult 3 staţiuni.  

Modelul de cerere tip pentru solicitarea unui bilet de tratament este prezentat alăturat.  
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IV.   MODALITATEA   DE REPARTIZARE A BILETELOR DE TRATAMENT DE CĂTRE 

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE BUCURESTI ŞI CASELE TERITORIALE DE 

PENSII CĂTRE BENEFICIARI 

Biletele de tratament balnear se acordă numai în limita numărului de locuri la tratament balnear 

finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea anuală, în conformitate cu ordinea de 

ierarhizare a cererilor, în funcţie de criteriile specifice, în limita locurilor repartizate, pe serii, staţiuni şi 

unităţi de cazare. 

Criteriile specifice sunt structurate pe fiecare categorie în parte, respectiv pentru pensionari, 

asiguraţi ai sistemului public de pensii, beneficiari de drepturi în baza unor legi speciale. 

Diagrama de repartizare a biletelor pe anul 2019, lista biletelor aprobate şi repartizate automat 

pentru fiecare serie, precum şi modelul nou de formular de cerere, dar şi noile criterii în baza cărora se 

acordă bilete de tratament balnear în anul 2019– anexa nr. 1, se regăsesc  postate pe site-ul instituţiei  

www.cjpbuzau.ro, fiind, de asemenea, afişate la sediul CJP Buzău. 

 

V. MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE A ORDINII DE IERARHIZARE A CERERILOR ŞI 

REPARTIŢIE A BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR 

Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată 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 fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare 

criteriu  în parte, raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.  

După calcularea punctajelor, biletele repartizate sunt alocate automat, iar persoanele care 

primesc aprobare se înştiinţează prin intermediul unei scrisori recomandate transmisă prin poştă la 

adresa de domiciliu a beneficiarului.  
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VI. CUANTUMUL CONTRIBUŢIILOR SOLICITANŢILOR PE CATEGORII  

Cuantumul contribuţiei persoanelor ale căror cereri au fost aprobate în baza prezentelor criterii, 

se stabileşte astfel:  

A) Pentru pensionari:  

 În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuţia individuală este de 50% 

din cuantumul  total brut cuvenit al drepturilor de pensie. În cazul în care contribuţia individuală 

calculată depăşeste preţul integral al biletului de tratament balnear, persoana îndreptăţită plăteşte preţul 

integral al acestuia. 

B) Pentru asiguraţi:  

 În 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 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 al căror venit brut realizat lunar este mai mare decât salariul mediu brut 

utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul curent, respectiv 5163 lei, se achită preţul integral al biletului de 

tratament balnear care variază între 1684-1764 lei.     

C) În cazul pensionarilor care au şi calitate 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 şi din  nivelul câştigului brut de natură salarială realizat, respectiv din nivelul 

venitului lunar asigurat, care au constitutit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale din luna 

anterioară celei în care se efectuează repartizarea.  
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VII. GRATUITĂŢI  

Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear în mod gratuit sunt următoarele:  

a) pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert; 

b) beneficiari ai DL 118/1990 (persoane persecutate politic, deportate în străinatate, prizonieri) şi 

beneficiari ai OUG 214/1999 (luptători în mişcarea anticomunistă); 

c) beneficiari de drepturi cf. OG 105/1999 (persecutaţi din motive etnice) şi Lg. 189/2000; 

d) beneficiari ai Lg. 44/1994 (veterani, invalizi, vaduve de război); 

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 beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Lg. 346/2002, privind 

asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

h) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin HG 757/2008 (salariaţi ce lucrează în mediu 

radioactiv).  

 

 

VIII. ALTE  REGLEMENTĂRI  

În situaţia în care persoana care a primit aprobarea unui bilet de tratament balnear nu se prezintă 

la Casa Județeană de Pensii să-și ridice biletul și nici nu anunță despre acest fapt Compartimentul 

Gestiune Bilete  de Tratament, biletul alocat acesteia poate fi eliberat altui solicitant după cum urmează:  

• biletul este considerat disonibil dacă beneficiarul nu se prezintă cu 7 zile înaine de începerea 

seriei; 

• biletul poate fi distribuit, la cerere, unui alt solicitant care a optat pentru stațiunea și perioada 

respectivă; 
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• repartizarea biletului rămas disponibil se face, de asemenea, conform criteriilor aprobate, în 

ordinea punctajului obținut, calculat automat de aplicaţia informatică SPA, implementată la 

nivelul CJP  Buzău. 

Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear repartizat conform criteriilor  conduce la  

pierderea dreptului de a beneficia în anul respectiv de un alt bilet de tratament balnear, indiferent dacă 

este cu plata  unei contribuţii sau gratuit. 

În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament 

balnear. 

Biletul de tratament balnear se eliberează personal titularului sau, în cazuri excepţionale, unei 

alte persoane desemnate de titular pe bază de procură autentificată, soţului sau soţiei persoanei 

beneficiare în baza  certificatului de căsătorie, asistentului personal al peroanei cu handicap, persoanei 

îndreptăţite să însoţească copilul minor.  

 

IX. MODIFICĂRI ALE CRITERIILOR DE ACORDARE A BILETELOR DE TRATAMENT 

INTRODUSE ÎN ANUL 2019  

A) Ca şi in anul 2018, se evidenţiază faptul că pensionarii aparţinând Caselor de Pensii Sectoriale 

ale Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciului Roman de 

Informaţii nu mai pot beneficia de bilete de tratament atribuite de Casa Naţională de Pensii 

Publice.  

B) Se menţin în continuare şi în anul 2019 modificările criteriilor de acordare a biletelor de 

tratament  din 2012, introduse prin Ordinul Preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 

82/19.03.2012, vizând următoarele aspecte: 

• în anul 2019 pot beneficia de bilete de tratament însoţitorii persoanelor cu handicap, numai dacă 

aceştia au calitatea de pensionar sau salariat (asigurat în sistemul public de pensii);  
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• copiii minori ai pensionarilor sau asiguraţilor sistemului public de pensii nu mai pot beneficia de 

bilete de tratament; 

• soţia/soţul asiguratului sau pensionarului sistemului public de pensii nu mai poate beneficia de 

bilet de tratament daca nu este pensionar sau salariat. 

C) În anul 2019 durata sejurului unui bilet de tratament  este de 16 zile, iar durata tratamentului 

balnear este de 12 zile, la fel ca în anul 2018, comparativ cu anii precedenţi când durata sejurului a fost 

de 18 zile, respectiv de 14 zile. 

 

X. LISTA DE STAŢIUNI PENTRU CARE AU FOST ACORDATE BILETE DE 

TRATAMENT ÎN ANUL 2019  

Staţiunile repartizate sunt următoarele:  

1. AMARA;                                                   

2. BUZIAȘ;                                                   

3. CĂCIULATA;                                           

4. CĂLIMĂNEȘTI;                                      

5. COVASNA;                                              

6. EFORIE NORD;                                       

7. EFORIE SUD;                                          

8. FELIX;                                                      

9. HERCULANE;                                         

10. LACU-SĂRAT;                                        
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11. MANGALIA;                                          

12. NEPTUN;                                         

13. NICOLINA;                                            

14. OLĂNEȘTI;  

15. PUCIOASA; 

16. SATURN; 

17. SĂRATA-MONTEORU; 

18. SLĂNIC PRAHOVA; 

19. SOVATA; 

20. TÂRGU-OCNA; 

21. TECHIRGHIOL; 

22. TUŞNAD; 

23. VATRA-DORNEI. 

 

XI. DATE STATISTICE PENTRU ANUL 2019    

Pentru anul 2019 a fost repartizat Casei Judeţene de Pensii Buzău  un număr de 4069 bilete de 

tratament, structurate pe 18 serii şi pentru 24 staţiuni, prima serie începand cu data de 18.03.2019, astfel:  

 2287 pentru unităţile care aparţin de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;  

 1782 pentru societăţile comerciale, bilete de tratament care au fost alocate începând cu seria 6 

din data de 31.05.2019.  
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Până la data de 31.10.2019 s-a înregistrat un număr de 7358 cereri de bilete de tratament, din 

care cel  mai mare număr de cereri a vizat perioada iulie-august 2019, faţă de 7085 cereri depuse în anul 

2018.  

În ceea ce priveşte valorificarea biletelor alocate pe primele 15 serii, gradul de valorificare este 

de  97,7%. Respectiv, din numărul de 3669 bilete de tratament alocate până la data de 31.10.2019, s-a 

valorificat un  număr de 3585 bilete, din care 486 bilete gratuite, comparativ cu anul 2018 când pentru  

aceeaşi perioadă a anului, gradul de valorificare a fost de 93,5% (din 3411 bilete alocate s-a valorificat 

un număr de 3189 bilete). 

Ca şi în anul 2018, staţiunile cele mai solicitate au fost Covasna, Mangalia, Techirghiol,  Eforie-

Nord, Sărata-Monteoru, Vatra Dornei şi Heculane.  

 

XII. SITUAŢIA  BILETELOR  DE  TRTATAMENT  LA  DATA  DE  31.10.2019  

A. Numărul cererilor depuse (anul 2019, comparativ cu anul 2018): 

 

http://www.cjpbuzau.ro/


 
 
 
 

    Casa Judeţeană de Pensii Buzau 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Casa Judeţeană de Pensii Buzău 
Aleea Industriilor nr.1, Buzau 

Tel.: +4 0238-724041 Fax: +4 0238- 721047 

 buzau.cjp@cnpp.ro  

 www.cjpbuzau.ro  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate 
exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod 
eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

 

B. Numărul biletelor repartizate (anul 2019, comparativ cu anul 2018): 
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C. Numărul biletelor valorioficate, din care gratuităţi (anul 2019, comparativ cu anul 2018):   
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D.     Gradul de valorificare (anul 2019, comparativ cu anul 2018):   
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XIII. SITUAŢIA AUDIENŢELOR ACORDATE SOLICITANŢILOR DE BILETE DE 

TRATAMENT ÎN PERIOADA 01.01.2019– 31.10.2019  

În perioada 01.01-31.10.2019 a fost înregistrat la nivelul CJP Buzău un număr de 70 de audienţe  

acordate în probleme legate de alocarea biletelor de tratament. 

Obiectul audienţelor l-a constituit, în principal, nemulţumirea în ceea ce priveşte perioada în care 

s-au  aprobat biletele către solicitanţi, respectiv prin majoritatea cererilor depuse de solicitanţi (peste 

50%), s-au solicitat bilete pentru perioada iulie-august, iar aprobările se acordă şi pentru perioada de 

extrasezon (mai-iunie, septembrie-noiembrie), întrucât numărul de bilete alocate pentru sezon este 

limitat. 

Cu toate acestea, numărul de audienţe soluţionate favorabil prin acordarea unui bilet din  

redistribuirea celor nealocate automat la seriile respective sau solicitările suplimentare de bilete 

întocmite de CJP Buzău către CNPP Bucureşti a fost de peste 68% (48 de audienţe soluţionate). 
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