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  CĂTRE, 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE, 

 DOAMNEI  MINISTRU SULFINA BARBU, 

 

 

 
Punct de vedere privind acordarea compensației de 50% din valoarea 

biletului de odihnă prin sistemul organizat și administrat de Casa 

Națională de Pensii Publice 

 
Prin H.G. nr. 83/2011 privind privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de 

odihnă şi de tratament balnear pentru anul 2011 se stabilește o subvenționare de 50% din 

preţul biletului de odihnă, în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este 

mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat, respectiv eliminarea oricărei subvenționări în cazul în care 

câştigul salarial brut al asiguratului este mai mare decât câştigul salarial mediu brut 

utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (art. 3).   

Aceste prevederi reprezintă reglementarea generală în materie de acordare a 

biletelor de odihnă și a biletelor de tratament balnear, aplicabilă tuturor asiguraților cu 

privire la care nu există dispoziții derogatorii reglementate prin legi speciale. 

Privitor la acordarea acestor bilete personalului didactic și didactic auxiliar din 

învățământul preuniversitar de stat, situația este reglementată prin norme speciale, cu 

caracter special, cuprinse in Legea educației naționale nr. 1/2011 la art. 278, având 

următorul conținut: 

“Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de o compensaţie de 

la bugetul asigurărilor sociale de stat de 50% din valoarea cazării, mesei şi a tratamentului în 

bazele de odihnă şi tratament.” 
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 Rezultă cu puterea evidenței că obiectul compensației de care 

beneficiază personalul didactic și didactic auxiliar îl reprezintă 50% din 

valoarea cazării, mesei și a tratamentului (servicii), în condițiile în care aceste 

servicii sunt oferite în baze de odihnă și tratament.  Așa cum se poate cu ușurință 

observa, legiuitorul nu a subordonat acordarea acestei compensații obligației ca 

asiguratul să fie titularul unui bilet de tratament. 

 Ne vedem nevoiți să contrazicem opinia exprimată de Serviciul Juridic și 

Contencios al Casei Naționale de Pensii Publice, care, în adresa nr. 430/28.07.2011 

afirmă că această compensație se acordă doar în cazul biletelor de tratament 

balnear, deducție obținută din enumerarea în textul legal (“cazării, mesei și 

tratamentului”) a termenului “tratament”. Nu se face însă nici o referire la faptul 

că în propoziția următoare textul de lege menționează expres bazele de odihnă, 

în cadrul cărora se acordă aceeași compensație. 

 

 Considerăm că și analiza evoluției și efectelor temporale ale art. 278 din L. 

1/2011 ne îndreptățește la a trage aceeași concluzie, având în vedere că textul, 

într-o formă identică (art. 105 alin. 2 din L. 128/1997 privind Statutul personalului 

didactic) a reprezentat ani în șir temeiul legal pentru acordarea biletelor de 

odihnă cu o reducere de 50% din prețul acestora. Se impune așadar aplicarea 

acestuia în continuare, cu respectarea drepturilor pe care legiutorul a considerat 

necesar să le instituie în favoarea categoriei sociale a personalului didactic si 

didactic auxiliar.  

 În consecință, vă adresăm rugămintea de a dispune revocarea adresei nr. 

430/28.07.2011, având în vedere argumentele expuse, precum și faptul că prin 

această adresă se creează confuzie în sistemul de acordare a drepturilor de 

asigurări sociale. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

    Preşedinte, 

      Simion HANCESCU 
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