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COMUNICAT DE PRESA 

PRIVIND SITUATIA BILETELOR  

DE TRATAMENT BALNEAR 

Pana la data de 30.04.2022, la nivelul Casei Judetene de Pensii Giurgiu, au fost depuse 1183 cereri, 

majoritatea (circa 80%) fiind pentru perioada: aprilie-septembrie 2022.  

 

Pana la aceasta data au fost alocate de catre Casa Nationala de Pensii Publice un numar de 232  bilete de 

tratament, din care 117 bilete valorificate.  

 

Durata sejurului (seriei) este de 16 zile, iar durata tratamentului balnear este de 12 zile.  

 

Cererile se depun cu cel putin 30 zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita biletul de 

tratament.  

 

Pentru a fi luata in considerare, cererea trebuie sa aiba completate toate campurile (fata-verso) si sa fie 

insotita de toate documentele justificative solicitate.  

 

Se va preciza o singura perioada solicitata, care poate cuprinde mai multe serii din mai multe luni, precizand 

ca cererea va fi luata in considerare la toate seriile de bilete din acea perioada, aplicand criteriile de 

repartizare la fiecare serie.  

 

Cererea poate cuprinde si informatii despre alte persoane, care au depus la randul lor cereri, si cu care titularul 

doreste sa mearga in aceeasi statiune si in aceeasi perioada.  

 

In cursul unui an calendaristic, persoanei indreptatite i se poate elibera un singur bilet de tratament.  

 

Solicitantul poate opta pentru cel mult 3 statiuni.  

 

Raspunderea pentru modul de completare si corectitudinea datelor din cerere revine in totalitate solicitantului.  

 

Cererile si documentele aferente (copie BI/CI) se pot transmite prin posta, fax, e-mail sau se pot depune direct 

la sediul Casei Judetene de Pensii Giurgiu.  

 

Pot beneficia de tratament balnear, in conditiile legii, persoanele care au calitatea de pensionar din sistemul 

public de pensii, asigurat al sistemului public de pensii sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale ce 

reglementeaza dreptul la bilete de tratament.  
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Ministerul Muncii 
si Solidaritatii Sociale 

Casa Națională de Pensii Publice 
 

 

 

In cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contributia individuala este  de 50% din 

cuantumul total brut al drepturilor de pensie.  

 

In cazul salariatilor, care au in luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia, venitul lunar mai mic sau 

egal cu salariul mediu brut pe economie, cuantumul contributiei este de 50% din pretul biletului de tratament 

balnear.  

 

Cei al caror venit depaseste salariul mediu brut pe economie, achita pretul integral al biletului.  

 

Reamintim ca, in situatia neridicarii biletului de tratament, repartizat potrivit actualelor criterii, pentru o serie, 

solicitantul mai poate obtine un alt bilet de tratament doar din categoria celor nevalorificate pentru seria 

respectiva sau dupa caz, la cerere, pentru o alta serie.  

 

Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament repartizat determina pierderea dreptului la un alt bilet in cursul 

anului calendaristic respectiv.  

 

Precizam faptul ca, cele mai multe solicitari sunt pentru urmatoarele statiuni: Caciulata,  Olanesti, Sovata, 

Baile Herculane, , Mangalia, Techirghiol, Govora ,Eforie Nord,Saturn, Sarata Monteoru. 

 

Pentru seria V cu data de intrare in statiune 10.05.2022, au fost alocate 80 locuri, din care 9 locuri gratuite, si 

valorificate 56 locuri. 

 

Referitor la data de la care se acorda drepturile ce decurg din calitatea stabilita in temeiul art.3 ^1 din 

O.G.nr.105/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv atat indemnizatia lunara 

, cat si facilitatile, se acorda si se platesc incepand cu data de 01.ianuarie 2023. 
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