
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin 

sistemul organizat şi administrat de Casa Națională de Pensii Publice 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

În baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările 

ulterioare, organizarea şi administrarea sistemului de trimitere la tratament balnear a categoriilor de 

asiguraţi care beneficiază de această prestaţie în natură, revine Casei Naţionale de Pensii Publice. 

Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament, 

solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea 

Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi 

în limita sumelor alocate pentru această prestaţie prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

În Legea nr. 3/2018 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, sunt prevăzute sume cu 

această destinaţie în valoare de 344.237 mii lei, la capitolul „Asigurări si asistență socială", titlul 

Asistenţă socială-Ajutoare sociale în natură. 

Astfel, din această sumă vor fi asigurate maximum 59.527 locuri la tratament balnear, repartizate pe 

maximum 19 serii asigurate în unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii 

Publice, iar diferenţa de locuri se va stabili în urma finalizării procedurii de achiziţie, derulată cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, și  cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

11  Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 

Nu este cazul. 

 

1. Schimbări preconizate: 

Numărul total al biletelor de tratament balnear, acordate în anul 2018 prin sistemul organizat şi 

administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, care poate fi finanţat din bugetul asigurărilor sociale de 

stat, se stabileşte în urma finalizării procedurii de achiziţie, derulată în conformitate cu prevederilor 

Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile 

Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice în corelaţie 

cu raportul preţ/bilet practicat de către operatorii economici, participanţi la procedura de achiziţie. 

Potrivit prevederilor art. 122 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, „Locurile 

de tratament balnear se asigură în unităţile de tratament din proprietatea CNPP si, în completare, prin 

contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil". 

Prin Legea nr. 3/2018 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, sunt prevăzute sumele 

cu această destinaţie la capitolul 68.03. „Asigurări si asistență socială", titlul 57 “Asistenţă socială”, art. 



 

57.02 “Ajutoare sociale”, alineat 57.02.02  “Ajutoare sociale în natură” în valoare de 344.237 mii lei. 

Astfel, din această sumă vor fi asigurate maximun 59.527 locuri la tratament balnear, repartizate pe 

maximum 19 serii asigurate în unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii 

Publice, iar diferenţa de locuri se va stabili în urma finalizării procedurii de achiziţie, derulată cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare, și a prevederileor Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice. 

Numărul de locuri de tratament balnear care se va contracta cu alte unități de profil se va stabili în urma 

diminuării valorii aprobate în buget cu valoarea corespunzătoare serviciilor de tratament balnear, cazare 

și masă prestate în anul 2017 și care au fost decontate în anul 2018 și după diminuarea valorii celor 

59.527 locuri aparținând Societății de Tratament Balnear si Recuperare a Capacității de Muncă 

„T.B.R.C.M.”-S.A.; rezultatul raportului dintre suma rămasă și prețul/bilet reprezentând numărul acestor 

locuri. 

Numărul biletelor de tratament balnear ce se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare de 

prevederile unor legi speciale şi legi cu caracter reparatoriu, precum şi categoriilor de persoane 

beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se stabileşte prin 

aplicarea unui procent de maxim 15% la numărul total de bilete de tratament. 

Obiectul de reglementare al proiectul de act normativ îl constituie acordarea prestaţiilor sub forma 

biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018 prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională 

de Pensii Publice şi nu vizează, pentru anul 2018, acordarea biletelor de odihnă .  

Alte informaţii   

Ținând seama de caracterul social al activității de trimitere la tratament balnear se impune ca, pentru 

asigurarea prestațiilor pentru un număr cât mai mare de beneficiari, CNPP să stabilească un preț 

maxim/bilet. 

Pentru anul 2018, conform prevederilor Ordinului nr. 269/03.01.2018 aprobat de Președintele Casei 

Naționale de Pensii Publice, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear, este de:  

1.684 lei/bilet, la categoria 2** stele şi 1.764 lei/bilet, la categoria 3***/4**** stele. 

Potrivit prevederilor art.122 alin. (6) din Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, la 

încheierea contractelor se va ține seama de gradul de solicitare al stațiunii și de categoria de confort 

oferită, precum și de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de către CNPP. 

Pentru biletele de tratament balnear, locurile contractate se vor repartiza pe maximum 19 serii de 

prezentare, cu o durata de 16 zile. Prețul biletului de tratament balnear va include tariful pentru 12 zile 

de tratament. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat. 

Nu e cazul. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ influențează cifra de afaceri a operatorilor de turism. Suma aprobată prin 

bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 cu această destinație se va regăsi în rezultatele 

financiare ale agenților economici din domeniul turismului. 
 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

22. Proiectul de act normativ influențează cifra de afaceri a operatorilor de turism.  
 

3. Impactul social 

Măsurile ce urmează a fi adoptate prin prezentul proiect de hotărâre se adresează asiguraților sistemului 

public de pensii, precum și altor beneficiari ai acestuia. 

Prezentul proiect de act normativ vizează respectarea egalității de tratament între toți participanții la 

sistemul public de pensii, respectiv un tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește drepturile și 

obligațiile prevăzute de lege. 

Totodată, reglementarea va influența creșterea gradului de ocupare a forței de muncă. 

4. Impactul asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- în mii lei (RON) -  

Indicatori Anul curent Următorii patru 

ani 

Media pe cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale: 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

      

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

      



 

bugetare. 

7. Alte informaţii -  Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri nu 

presupune eforturi bugetare suplimentare, sumele cu 

această destinație fiind prevăzute în Legea nr. 3/2018 

– Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe 

anul 2018. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

Hotărârea Guvernului nr. 82 din 02.03 2017 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de 

tratament balnear pentru anul 2017, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii 

Publice. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.  

Nu este cazul. 

 

1^1.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice. 

   

  a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 

achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

    b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

Nu este cazul. 

     
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii. Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat cu consultarea Casei Naţionale Pensii Publice, 

Organizația Patronatelor din Turismul Balnear, Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice. 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul 

de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 



 

521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Nu este cazul 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Comisia permanentă constituită la nivelul Ministerului Turismului din care face parte și un reprezentant 

al CNPP. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie 

publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii. 

 Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1.Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente  

2. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faţă de cele de mai sus, propunem adoptarea prezentului proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul 

organizat şi administrat de Casa Națională de Pensii Publice. 

 

 

MINISTRUL MUNCII ŞI JUSTIȚIEI SOCIALE 

 

Lia - Olguța VASILESCU 

 

 

 

AVIZAT: 

 

  

Ministrul finanțelor publice                                                     Ministrul justiției 

 

Ionuț MIȘA                                                                    Tudorel TOADER  

 

 

proiect de hotărâre   

 


