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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1213 din 11.12.2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 998/2020 privind
stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare, a condiţiilor şi
modului de acordare, precum şi a modului de distribuire sau de decontare a acestora
în sistemul pensiilor militare de stat, act normativ ce va intra în vigoare în data de
01.01.2021. https://www.cnpromania.ro/upload/blog/HG_998_bilete_de_tratament.pdf
Prin actul normativ sunt adoptate reglementări pentru stabilirea numărului de bilete de
tratament balnear și de recuperare care se acordă în sistemul pensiilor militare de stat, durata
tratamentului balnear și de recuperare, condițiile și modul de acordare, modalitatea de atribuire
a biletelor către beneficiari, precum și modul de decontare a acestora.
Astfel, se stabilește un număr de bilete de tratament balnear și de recuperare care să reprezinte
5% din numărul pensionarilor militari aflați în plată la fiecare casă de pensii sectorială la data
de 01 august a anului precedent.
Se prevede, de asemenea, că tratamenul balnear și de tratament se efectuează în stațiunile de
interes național și local prevăzute în anexa nr. 5 la HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor
și citeriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare, precum
și în stațiunile balneare și balneoclimaterice prevăzute de anexele nr.1 și 2 la HG nr. 1016/2011
privind acordarea statutului de stațiune balneară și balneoclimaterică pentru unele localități și
areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările și completările ulterioare în tot
cursul anului calendaristic.
În HG sunt reglementate condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către pensionarii militari
pentru a beneficia de atribuirea biletelor de tratament balnear și de recuperare, respectiv de
decontare a costului acestora.
Referitor la modul de atribuire/decontare, actul normativ stabilește, printre altele, modelul
cererii care trebuie depusă de solicitanți în acest sens, precum și condițiile specifice și punctajele
aferente utilizate pentru ierarhizarea acestora.
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