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Bilete in functie de punctaje
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Daca pâna acum biletele de
tratament prin Casa de Pensii se
acordau În functie de ordinea
Înscrierilor pe liste, de anul acesta,
tichetele se vor obtine În functie de
punctajul fiecarui solicitant. Vor avea
sanse mai mari cei care au pensii mici,
grad de invaliditate, dar si pensionarii
care nu au primit bilete gratuite sau la
pret redus În ultimii doi ani. Biletele de
tratament balnear vor fi acordate, anul
acesta, În functie de punctajul obtinut
de pensionari conform unei noi grile a
Casei Nationale de Pensii, În primplan fiind acum atât categoria si
cuantumul pensiei, cât si numarul
biletelor obtinute În uhimii doi ani.
Astfel, cQnformCNPAS, pensionarii
care nu au mai obtinut de curând bilete
de tratamentsi au pensiimici vor obtine
un punctaj mai mare decât cei care au
beneficiat,În ultimii doi ani, de tratament
În statiunile balneare, s-au pensionat
mai devreme si au pensii mai
consistente. Lista finala de acordare a
biletelor se va face În functie de
punctajele obtinute de pensionarii
Înscrisi, dupa aplicarea grilei de calcul,
În ordine descrescatoare. in cazul
persoanelor care obtin acelasi numar
de puncte, departajarea se va face În
functie de Dunctele acumulat~ pentru

in ceea ce priveste categoria de
pensie a beneficiarului, lucrurile se
prezinta astfel:
-pensie de invaliditate: 8 puncte
-pensie de limita de vârsta, cu stagiu
complet: 6p
-pensie de urmas: 3p
-pensie anticipata: 2p
-pensie anticipata partial: 1p
-pensie de limita de vârsta, cu stagiu
incomplet: Op
Cuantumul pensiei:
-sub 400 lei:.6 puncte
-401-800 lei: 4p
-801-1100lei: 3p
-1101-1400lei: 2p
-1400 lei-salariul mediu brut utilizat
la fundamentarea BASS (bugetul
asigurarilor sociale de stat): 1p
-peste salariul mediu brut utilizat .Ia
fundamentarea BASS: Op
Criterii specifice de acordare a
biletelor de tratc;tmentbalnei;lr pentru
asigurati,
cu suportarea
unei
contributii individuale:
-nu a beneficiat de bilet În ultimii 2
ani: 10 puncte

-a beneficiat de 2 bilete in
extrasezon: 2p
-a beneficiat de 2 bilete (1 În sezon
+ 1 În extrasezon): 1p
-a beneficiat de 2 bilete În sezon: Op
Cuântumul total al drepturilor de
pensie+ indemnizatie+ prestatie:
-sub 400 lei: 6 puncte
-401-800 lei: 4p
-801-1100lei: 3p
-1101-1400 lei: 2p
-1400 lei-sal~riul mediu brut utilizat
la fundamentarea BASS: 1p
-peste salariul mediu brut utilizat la
fundamentarea BASS: OP.
Criterii specifice de acordare a
biletelor de tratament balnear, cu titlu
gratuit, pentru beneficiarii de drepturL
acordate persoanelor cu handicap, În
baza Legii 448/2006:
-nu a beneficiat de bilet: 10 puncte

copiilor. in cazul cererilor depuse de
doua persoane care doresc sa mearga
Împreuna la tratament balnear,
punctajul luat În calcul În vederea
ierarhi.zarii se stabileste ca medie a
-a beneficiat de 1 bilet În extrasezon: 5p
punctajelor individuale. Repartitia
-a beneficiat de 1 bilet În sezon: 3p biletelor de tratament balnear pe baza
-a beneficiat de 2 bilete În
ordinii de ierarhizare a cererilor, se
extrasezon: 2p
Întocmeste de' catre fiecare casa
-a beneficiat de 2 bilete (1 În sezon teritoriala de pensii, cu cel putin 30 de
+ 1În extrasezon): 1p
zile anterior primei zile de Începere a
-a beneficiat de 2 bilete În sezon: Op
-a beneficiat de 1 biletÎn extrasezon: 5p
fiecarei serii. Repartitia biletelor de
-a beneficiat de 1 bilet În sezon: 3p
Gradul de handicap al solicitantului: tratament balnear În ordinea de
-a beneficiat de 2 bilete În
-grav: 8 puncte
ierarhizare a ceretilor, seÎntocmeste pe
-accentuat: 4p
extrasezon:2P. .
baza optiunilor facute de solicitant si În
-a beneficiat c' ) bilete (1 În sezon
-mediu: 2p
'\
ordinea mentionata pe cerere.
Cuantumul veniturilor .Jalizate
+ 1În extrasezon): (p
Biletele eliberate pot fi anulate cu
-a beneficiat
de 2 l._
bilete
În sezon:
Op (pensie + indemnizatie + alte prestatii
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fiecare criteriu În parte, Începând cu
primul. Totodata, În ceea ce priveste
persoanele cu handicap, pot obtine
mai multe puncte cele al caror
handicap este mai grav.

Criterii de departajare
')

,
t
r
r

r

'Iata care sunt criteriile specifice de
acordare a biletelor de tratament
balnear
pentru pensionari,
cu
suportarea unei contributii individuale:
-nu a beneficiat de bilet: 10 puncte
-a beneficat de 1 bilet În extrasezon:

5p

-a beneficiat de 1 bilet În sezon: 3p
-a beneficiat de 2 bilete În
extrasezon: 2p
-a beneficiat de 2 bilete (1 În sezon
+ 1În extrasezon): 1p
-a benefiCiatde 2 bilete În sezon: Op

In ceei:l ~e I.Hlve:;iL\:::IIiVICIUIVIC' mu,u,

brut lunar, care constituie baza de
calcul a contrib'~ei individuale de
asigurari sociale. )
-600 lei: 6 puncte
-601-800 lei: 4p
-801-1100lei: 3p
-1101-1400lei: 2p
-140tlei- salariul mediu brut utilizat
la fundamentarea BASS: 1p
-peste salariuLmediu brut utilizat la
fundamentarea BASS: Op
Criterii specifice de acordare a
biletelor de tratament balnear, cu titlu
gratuit, pentru beneficiarii de drepturi În
baza unor legi speciale:
.
-nu a beneficiat de bilet: 10 puncte
-a beneficat de 1 bilet În extrasezon: 5p

-a beneficiat de 1 bilet În sezon: 3p
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realizat/asigurat) de care beneficiaza
conform evidentelor casei tEtritoriale
de pensii:.
)
-sub 400 lei: 6 pUl)cte
-401-800 lei: 4p
-801-1100Iei: 3p
-1101-1400 lei: 2p
-1400 lei-salariul mediu brut utilizat
la fundamentarea BASS: 1p
-peste salariul mediu brut utilizat la
fundamentarea BASS: op

Primul punctaj, primul bilet
Ordinea de ierarhizare a cererilor
prin care se solicita bilete de tratament
balnear este data de ordinea
descrescatoare a punctajelor aferente
fiecarei cereri. Punctajulaferent fiecarei
cereri este obtinut prin Însumarea
punctajelor acordate pentru fiecare
criteriu În parte, raportat la numarul de
criterii prevazut pentru categoria
respectiva. 1ncazul cererilor cu punctaj
egal, are prioritate beneficiarul care
realizeaza un numar mai mare de
puncte la criteriul 1. Daca se mentine
egalitatea, se aplica criteriul 2. Daca
se mentine egalitatea
si dupa
aplicarea criteriului 2, departajarea se
face În favoarea persoanei cu pensial
salariul! venitul brut mai micL 1ncazul
cererilor depuse de sot si sotie care
doresc sa mearga Împreuna la
tratament balnear, punctajul luat În
calcul În vederea ierarhizarii se
stabileste ca medie a punctajelor
individuale.
De asemenea, În cazul cererilor
dep.usede parinti si copii care doresc
sa mearga Împreuna la tratament
balnear, punctajul luat În calcul În
vederea ierarhizarii se stabileste ca
medie a punctajelor individuale ale
parintilor, care se atribuie si copiilor. 1n
cazul cererilor depuse de un parinte si
copii care doresc sa mearga Împreuna
la tratament balnear, punctajul luat În
calcul În vederea ierarhizarii este
punctajul parintelui, care se atribuie si

urmatoarele situatii. printre care: atunci
când titularul nu se poate prezenta În
statiunea Înscrisa pe bilet, la data
Începerii seriei. din motive familiale
(deces, etc.), juridice, calamitati sau
urgente
medicale
atesta te cu
documente(aletitularuluisau membrilor
de familie); atunci când, din motive
personale, se renunta la bilet, cu
anuntarea prealabila a casei teritoriale
"de pensii, cu cel putin 10 zile
calendaristice Înainte de data inceperii
serieiÎnscriseÎn biletulde tratament,etc.
Contributia se restituie partial
beneficiarului, de catre casa teritoriala
de pensii, În cazul În care acesta s-a
prezentat În statiune la data Înscrisa
pe bilet si, din motive obiective,
atestate cu documente (contraindicatie medicala, o problema personala
ivitaÎn perioadatratamentului sau altele
asemenea), nu a beneficiat de servicii
pentru Întreaga durata a sejurului.
Restituirea contributiei În acest caz se
face proportio'nalcu numarul zilelor de
sejurneefectuat,dar nu mai multde 50%
din contributia achitata si numai pe
baza adeverintei
eliberate
de
prestatorulde servicii sau,În cazul când
acesta refuza nejustificat eliberarea
unui astfel de document, pe baza
adeverintei eliberate de autoritatile
locale.
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Din biletele de tratament balnear
pentru fiecare luna, 3% ramân la
dispozitia conducerii casei teritoriale
de pensii, pentru solutionarea unor
cazuri medicale grave, cazuri sociale
deosebite, etc., care necesitatratament
balnear În regim de urgenta.
Dupa repartizarea biletelor gratuite
si a celor aflate la dispozitia conducerii,
biletele ramase se repartizeaza pe
serii, statiuni, si unitati de tratament,
dupa cum urmeaza: putin peste 80%
pentru pensionarisi pâna la 20% pentru

asigurati.
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Cristi SUCA
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