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Pre�edintele Casei Nationale de PensH Publice, domnul Daniel BACIU, numit tn baza 
Deciziei nr.238/05.05.2020, a Primului -ministru al Guvernului Romaniei. 

Avand in vedere: 

Legea nr.263/2010 privind sistemul uni tar de pensii publice, actualizata cu modificarile �i 
completarile ulterioare; 

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca �i boli profesionale, 
republicata cu modificarile �i completarile ulterioare; 

Hotararea Guvernului nr. 118/2012 privind Statutul Casei Nationale de Pensii Publice, cu 
modificarile �i completarile ulterioare; 

Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023; 

Pentru aplicarea prevederilor art.122 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificarile �i completarile ulterioare, ale art. 24 din Legea nr. 
346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca �i boli profesionale, republicata cu 
modificarile �i completarile ulterioare, ale Legii nr. 369/2022 privind Bugetul asigurarilor 
sociale de stat pe anul 2023, �i 1n temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (4) �i art. 12 lit. q) din 
Hotararea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii 
Publice, cu modificarile �i completarile ulterioare, 

Pre�edintele Casei Nationale de Pensii Publice emite urmatorul,

O RD IN: 

Art. 1 - Se aproba Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul 
organizat �i administrat de Casa Nationala de Pensii Publice, prevazute 'in prezentul ordin. 

Art. 2 - Anexa nr. 1 face pa rte integranta din prezentul ordin. 

Art. 3 - Serviciul Achizitii Publice �i Urmarire Derulare Contracte, Direqia Economica �i
Executie Bugetara din cadrul CNPP �i casele teritoriale de pensii vor duce la 1ndeplinire 
prevederile prezentului Ordin. 

Art.4 - Directia Management Resurse Umane va asigura comunicarea prezentului ordin.
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