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                     Nesecret 
       

                                                                             Nr.           /_______ 
           Către:  INSTITUŢIA PREFECTULUI 
                        

Ref: susţinere material în şedinţa lunară a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele      

Persoanelor Vârstnice; 

Stimate domnule Prefect, 

Urmare adresei Prefecturii nr. 8318/09.08.2022 înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii Galaţi sub 

nr. D8847/09.08.2022, vă transmitem materialul solicitat cu tematica de mai sus, în forma scrisă şi în 

format electronic pe adresele indicate, cu respectarea termenului stabilit, 18.08.2022. 

 

Informare privind distribuirea biletelor de tratament pe primele 7 luni ale anului 2022. 

Analiza comparativa cu aceeasi perioada a anului precedent 

Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările şi 

modificările ulterioare, Casa Naţională de Pensii Publice contractează locuri la tratament balnear, la 

începutul fiecărui an, în limita fondurilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat şi 

repartizează numărul total de bilete de tratament pentru fiecare casă judeţeană de pensii în funcţie 

de numărul total de potenţiali beneficiari şi în funcţie de valorificările din anii precedenţi. 
Conform prevederilor Legii nr. 263/2010, locurile de tratament balnear se asigură în unităţile de 
tratament din proprietatea CNPP (T.B.R.C.M. – S.A), în număr de 13 la nivelul ţării şi, în completare, 
prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil. La încheierea contractelor se va ţine 
seama de gradul de solicitare al staţiunii şi de categoria de confort oferită, precum şi de nivelul 
maxim al tarifelor, stabilit de CNPP şi casele de pensii sectoriale, ce poate fi suportat din bugetul 
asigurărilor sociale de stat. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 304/2022, Guvernul a aprobat un număr maxim de 60.420 de locuri la 
tratament balnear care se acordă, în anul 2022, prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). 

Acordarea prestațiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea 
de bilete de tratament persoanelor îndreptățite, în limita numărului de locuri asigurate în unitățile 
de tratament din proprietatea CNPP, precum și a numărului de locuri contractate cu alți operatori 
economici de profil și a sumelor alocate pentru această prestație prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat. 

În acest an, Guvernul a alocat suma de 200.000.000 lei cu această destinație. Biletele, care includ 
tariful pentru 12 zile de tratament balnear, au fost repartizate pe 19 serii, pentru un sejur de 16 
zile. 

http://www.cnpp.ro/
http://www.cjpgalati.ro/


                   Ministerul Muncii                                                                            Casa Judeteana de Pensii 

                   si Solidaritatii Sociale                                                                                 Galati 

Casa Judeteana de Pensii Galati 
Str. Științei, nr. 97, Galați   
Tel.: +4 0236 310192;  Fax: +4 0236 470177 
pensiigalati@gmail.com  
 

Pot solicita bilete de tratament pensionarii și asigurații sistemului public de pensii, iar un procent de 
maxim 15% din numărul total al biletelor va fi acordat, gratuit, beneficiarilor unor legi speciale cu 
caracter reparatoriu, precum şi persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli 
profesionale. 

La cele 60.420 de locuri se vor adăuga, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bilete de tratament balnear contractate cu alți operatori 
economici de profil, după încheierea unor contracte subsecvente, în baza acordurilor-cadru atribuite 
în anul 2020. 

Lista stațiunilor și prețul integral al biletelor de tratament asigurate prin SC TBRCM SA, care se 
aplică pentru anul 2022, sunt afișate în Portalul CNPP la domeniul "Activități CNPP/Bilete de 
tratament și odihnă" si atasate prezentului material. 

Prima serie in anul 2022, a început în data de 9 martie. 

Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin 
casele teritoriale de pensii. 
CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE efectuează repartiţia locurilor pe staţiuni, unităţi de cazare, 
serii şi date de pezentare în staţiune. 
Repartizarea numărului de locuri de tratament balnear în anul curent, caselor teritoriale de pensii se 
face în funcţie de numărul total al beneficiarilor, respectiv: 
- asiguraţi ai sistemului public de pensii în raza careia se afla domiciliul sau resedinţa acestora; 
- pensionari ai sistemului public de pensii, aflaţi în evidenţa caselor teritoriale de pensii; 
- benefeciari ai prevederilor unor legi speciale cu carecter reparatoriu, aflaţi în evidenţa caselor 
teritoriale de pensii; 
- beneficiari de bilete de tratament, aflaţi în evidenţa Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Dizabilitati. 
În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptăţită poate beneficia de un singur bilet de 
tratament. 
 
CNPP repartizează pe staţiuni, serii, unităţi de cazare şi date de prezentare în staţiune locurile de 
tratament balnear în anul curent, caselor teritoriale de pensii astfel: 
 
- pe staţiuni de interes local -  cu precădere în judeţul de reşedinţă şi în judeţele limitrofe; 
- pe staţiuni de interes naţional. 
 
CNPP aprobă modificări ale repartiţiei iniţiale, inclusiv prin diminuarea/majorarea numărului de 
locuri, în funcţie de evoluţia sumelor din bugetul de asigurări sociale de stat şi/sau de solicitări, în 
limita sumelor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat. 
 
CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII GALAŢI înregistrează cererile de acordare a biletelor de tratamnet direct 
în aplicaţia informatică SPA. Cererile se completează numai pe formularul aprobat şi se pot 
transmite prin poştă, fax, e-mail sau se pot depune personal la CJP Galaţi. 
 
Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită 
bilet. Biletele nevândute în urma alocării automate pot fi valorificate până în momentul începerii 
sejurului. Prin cerere solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni. 

https://www.cnpp.ro/lista-statiunilor-si-tarifele-pentru-biletele-de-tratament
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In anul 2022, criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament au fost stabilite prin Ordinul 
Presedintelui CNPP nr. 72/10.02.2022, şi diferă în functie de beneficiar, dar în general, sunt 
următoarele: 
 
1. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani; 
2. Categoria de pensie a beneficiarului; 
3. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie. 
 
Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de 
ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. 
Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare 
criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă. 
 
Repartiţia biletelor de tratament balnear în ordinea de ierarhizare a cererilor, se întocmeşte pe baza 
opţiunilor făcute de solicitant şi în ordinea menţionată în cerere. 
 
Sunt preluate din cerere, direct în aplicaţia informatică SPA, toate elementele prevăzute în aceasta, 
se verifică şi analizează preluarea corectă şi completă a elementelor înscrise în cerere de solicitant. 
 
Astfel, bilete de tratament balnear cu achitarea contribuţiei de 50% şi cu titlu gratuit, se acordă în 
funcţie de punctajul obţinut de solicitant, în limita locurilor repartizate pe serii, staţiuni şi unităţi 
de cazare de către CNPP, utilizând aplicaţia informatică SPA. 
 
Prin urmare, instituţia noastră nu poate atribui biletul de tratament altei persoane decât celei căreia 
i-a fost repartizat prin aplicaţia informatică SPA. 
 
De retinut: conform punctului F10 din Ordinul CNPP , în situaţia în care persoana care a solicitat un 
bilet de tratament balnear, şi careia i-a fost aprobată 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 poate fi eliberat următorului solicitant în funcţie de punctajul obţinut, sau altui solicitant 
fără punctaj, biletul fiind considerat disponibil cu 7 zile înainte de începerea seriei. 
 
La această dată, Casa Judeţeană de Pensii Galaţi a înregistrat 10.080 cereri, pentru cele 19 serii de 
trimitere asigurate de CNPP pentru anul 2022. 
 
Până la data de 26.07.2022, s-au valorificat prin Casa Judeţeană de Pensii Galaţi un număr de 1746 
bilete de tratament balnear, mai puţin cu 77 bilete faţa de aceeasi perioadă a anului 2021. Din 
numărul total de bilete alocate, 1608 bilete au fost eliberate solicitanţilor cu achitarea unei 
contribuţii şi 138 bilete cu titlu gratuit. 
 
Având în vedere situaţia din ultimii doi ani (pandemia de Covid-19), s-a considerat oarecum 
neconcludentă comparaţia cu anul anterior, 2021 şi mai corectă, o analiza comparativă cu anul 2019. 
Astfel, conform comunicatului transmis de CNPP, în anul 2019, în urma finalizării procedurii de 
achiziţie pentru asigurarea locurilor în stațiunile de tratament balnear, au fost contractate - prin 
operatori economici de profil - 125.584 de noi locuri la tratament balnear.  
In anul 2022, suma alocată de 200.000.000 şi preţul actual al biletelor de tratament, a dus la o 
scădere a numărului de bilete de tratament achiziţionate. 
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Prezentăm alăturat  situaţia valorificării biletelor de tratament, până la acest moment, comparativ 
cu aceeasi perioadă a anilor 2019 si 2021: 

 
După cum se observă, diferenţa în minus este semnificativă, faţă de anul 2019, dar s-au distribuit 
puţin mai multe faţă de aceeasi perioadă a anului 2021.  
Din analiza solicitărilor înscrise în cererile de bilete de tratament, se observă o cerinţă mare pentru 
lunile de vară, iulie şi august ( aproximativ 70% din solicitări), şi litoral,  aspect irealizabil şi de 
neînţeles, dat fiind că aceste bilete sunt pentru tratament balnear cu specific reumatismal, 
cardiologic sau respirator. 
 
In concluzie, până la acest moment  doar 17.3% din numărul de cereri a fost soluţionat prin 
acordarea unui bilet de tratament, iar în anul 2021, din numărul total de cereri înregistrate  la 
acelaşi moment, un procent de 27.8% au fost soluţionate pozitiv (în 2019,  doar 19.3%).  
Anexăm prezentului material, criteriile de acordare a biletelor de tratament, stabilite şi aprobate 
prin Ordinul Preşedintelui CNPP nr.72/10.02.2022. 
 

                                                             Cu deosebită consideraţie, 

 

                                                                   Ana Denis ARAMA 

DIRECTOR EXECUTIV 

 

Seria 2019 2021 2022 Diferente 

valorificate d.c 
gratuitati 

valorificate d.c. 
gratuitati 

valorificate d.c. 
gratuitati 

Fata 
de 

2019 

Fata 
de 

2021 

09.03     61 7 +61 +61 

23.03 96 5 71 6 68 7 -28 -3 

06.04 109 7 45 5 46 4 -63 +1 

22.04 71 5 26 7 61 11 -10 +35 

08.05 51 7 134 18 193 23 +142 +59 

24.05 108 5 175 12 253 15 +145 +78 

09.06 388 26 310 15 282 12 -106 -28 

25.06 462 31 284 17 279 17 -183 -5 

10.07 456 34 300 17 246 20 -210 -54 

26.07 434 35 328 26 257 22 -177 -71 

TOTAL 2175 155 1673 123 1746 138 -429 +73 


