
INFORMARE 
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

23 august 2022 

 

√  Ordinul ministrului apărării naţionale M127/2022 pentru modificarea anexei la 
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.163/2021 pentru aprobarea condiţiilor şi 
criteriilor de suportare de către beneficiarii biletelor de tratament balnear şi de recuperare a 
unei contribuţii băneşti de maximum 50% din valoarea acestora, publicat în Monitorul Oficial 
826/23.08.2022 

→ Anexa la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.163/2021 pentru aprobarea condiţiilor 
şi criteriilor de suportare de către beneficiarii biletelor de tratament balnear şi de recuperare a 
unei contribuţii băneşti de maximum 50% din valoarea acestora, se modifică şi se înlocuieşte 
cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

ANEXĂ: 
 
CRITERIILE privind determinarea cuantumului contribuţiei băneşti suportate de către 
beneficiar din nivelul maxim al tarifelor biletelor de tratament balnear şi de recuperare 
(- Anexa la Ordinul nr. M.163/2021) 

Nr. 
crt. 

Cuantumul net al drepturilor de 
pensie în luna de depunere a 
cererii (în lei) 

Cuantumul suportat de 
beneficiar 

(% din nivelul maxim al 
tarifelor1) 

Cuantumul decontat de 
Casă 

(% din nivelul maxim al 
tarifelor1) 

1. Cuantum net mai mic de 2.000 lei 5%2 95% 

2. Cuantum net între 2.001 lei şi 
3.000 lei 

10% 90% 

3. Cuantum net între 3.001 lei şi 
5.000 lei 

20% 80% 



4. Cuantum net între 5.001 lei şi 
6.000 lei 

30% 70% 

5. Cuantum net între 6.001 lei şi 
8.000 lei 

40% 60% 

6. Cuantum net mai mare de 8.000 
lei 

50% 50% 

_______ 

 

1Nivelul maxim al tarifelor se stabileşte potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din ordin, 
reprezentând 50% din cuantumul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat. 

 

2Cuantumul de 5% din valoarea biletului se suportă şi de către beneficiarii pensionari cu pensie 
pentru limită de vârstă care sunt încadraţi ulterior în grad de handicap grav sau accentuat. 

 

 

 


