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Corpul Național al Polițiștilor vă informează despre modul de decontare a biletelor de 

tratament balnear și de recuperare pentru anul 2022. 
 

Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I a emis comunicatul nr. 246397 din 01.09.2021 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/bilete_tratament_comunicat.pdf prin care 

informează beneficiarii drepturilor de pensie aflați în evidența Casei de Pensii Sectoriale a 
M.A.I despre următoarele aspecte:  

 Numărul maxim de bilete de tratament balnear și de recuperare ce vor putea fi 
decontate în anul 2022 este de 4075. Durata maximă a unui bilet de tratament 

balnear și de recuperare este de 14 zile și se stabilește de către medicul specialist 
sau medicul primar în funcție de afecțiunea pentru care acesta se acordă 

beneficiarilor. 
 Pensionarii militari și persoanele beneficiare ale prevederilor actelor normative cu 

caracter reparatoriu care doresc să deconteze bilete de tratament balnear și de 

recuperare în anul 2022, pot transmite cereri Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I, în 
perioada 10.09.2021-20.11.2021. 

Cererea https://www.cnpromania.ro/upload/blog/bilete_tratament_anexa_1.pdf 
poate fi transmisă instituției noastre prin poștă (adresa București, str. George 

Georgescu nr. 3, sector 4) sau prin e-mail (casapensii@mai.gov.ro), însoțită de 
următoarele documente: 

o copie de pe cartea de identitate; 
o copie de pe talonul de pensie; 

o copie de pe biletul de trimitere/scrisoarea medicală de la medicul de 
familie/medicul specialist în medicină fizică și de reabilitare; 

o copia deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate sau a deciziei 
medicale asupra capacității de muncă emise în urma revizuirii medicale pentru 

pensionarii încadrați în grad de invaliditate, cu mențiunea de a avea înscrisă 
pe decizia medicală, ca recomandare specifică, necesitatea efectuării unui 

program de recuperare, pentru pensionarii a căror patologie impune acest tip 

de recomandare.  
În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de 

Cornavirus –SARS-COV2, cererile nu se pot depune la registratura Casei de 
Pensii Sectoriale a M.A.I, acestea vor fi depuse exclusive online. 

 
 În perioada 21.11.2021-21.12.2021, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I 

prelucrează cererile pentru decontarea biletelor de tratament balnear și de 
recuperare și documentele anexate, realizând ierarhizarea cererilor pe baza 

criteriilor de acordare prevăzute în anexa nr. 2 la H.G. nr. 998/2020, în limita a 
4075 beneficiari. Pensionarii militari selectați ca potențiali beneficiari, sunt înștiințați 

în scris, în luna ianuarie 2022, cu privire la faptul că pot beneficia de decontarea 
biletelor de tratament balnear și de recuperare, despre cuantumul contribuției 

bănești din valoarea biletului pe care trebuie să o suporte, în situația în care au 
dreptul la decontare și poziția pe care o ocupă în urma ierarhizării cererilor. 

Pensionarii militari care nu au fost selectați nu vor fi înștiințați și nu vor beneficia 

de decontarea biletelor de tratament balnear și de recuperare. 
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