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Casa de Pensii si alte Asigurari Sociale (CNPAS) a modificat criteriile în baza
carora se acorda biletele pentru tratamentul balnear, stabilind acordarea acestora
în functie .depunctajul obtinut de' fiecare pensionar. Potrivit noilor criterii
stabilite de CNPAS, la acordarea biletelor pentru tratament balnear se va tine cont
de mai multe aspecte, printre acestea numarându-se cuantumul pensiei, categoria
de pensie a beneficiarului sau daca solicitantul a obtinut bilet de tratament
.balnearîn ultimii doi ani.
Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se soli cita biletele de tratament este
data de ordinea descrescatoare a punctajelor aferente fiecarei cereri, acesta fiind
obtinut 'prin însumarea punct.ajelor aeordate pentru fiecar~ criteriu în parte
rapoi-tat la numarul de criterii prevazut pentru categoria respectiva.
Astfel, în ceea ce priveste pensionarii, contributia individuala este de 50 la
suta diIt cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie, diil pensia lunii
anterioare celei care se efectueaza repart"Hia.
.
. Asiguratii cu contributie, c~ un stagiu de cotizare de minim 6 luni, vor putea
achizitiona un bilet de tratament fu)1ctie de venitul brut. Daca venitul brut este
mai mare" decât salariul mediu brut pe economie se achita costul integral al
biletului, iar daca venitul brut al solicitantului este mai mic decât salariul mediu,
acesta va plati jumatate din costul bUetului.
Beneficiarii legilor speciale, (beneficiarii Decretului lege 118, ai Legii 189 si
veteranii de razboi) primesc gratuit biletele de tratament daca beneficiaza numai
Profesorii si personalul didactic platesc jumatate din pretul biletului
indiferent de salariul mediu brut pe care-l au. "Este o facilitate acordata acestora
din punctual nostru de v~dere pentru ca, daca'pretul unui bilet este de 1.482 de lei,
acestia platesc doar 741 de 'lei", a precizat Tonita M.anea, director Directia
Economica, Evidenta Contribuabili din cadnil Casei Judetene de Pensii Ialomita.
Somerii, beneficiari ai biletelor de 'tratament, platesc 50 la suta din
indemnizatia de somaj primita în "tuna anterioara celei în care se efectueaza
repartitia biletului de tratament.
În ceea ce priveste pretul unui bilet în cadrul hoteluri lor TBRCM, acesta
oscileaza între 1.336 de lei si 1.482 de lei.
Potrivit directorului Manea, majoritatea pensionarilor solicitanti prefera
lunile de-vârf pentru a merge în statiuni, respectiv lunile iulie si august. Pentru
moment, la Casa Judeteana de Pensii Ialomita nu au ajuns bil~tele de tratament.
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