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"Sintemjudetul cu cele mai multe dosare verificate
la Institutul National de Expertiza"

Pentru a nu exista motive de suspiciune vizavi de modul de aprobare a pensiilor
de invaliditate, mai ales ca in ultima perioada s-a tot batut moneda pe aceasta
tema, reprezentantii Casei Judetene de Pensii lalomita au trimis foarte multe
dosare spre verificare. La nivelul judetului lalomita, numarul pensiilor de
invaliditate este de 12.000, adica un procent de 13% din totalul pensiilor aflate in
evidenta institutiei. "La nivelul cabinetului de expertiza, la 31 decembrie, figureaza
doar 9.000 pensii. Diferenta, de 3.000 o reprezinta categoria de pensionari carora

.. nu li se mai revizuieste pensia. Sint cu cinci ani inainte de pensia limita de virsta si
atunci sint scosi din evidenta cabinetelor de expertiza. Ei nu mai merg la controlul

anual. Daca vorbim de invaliditate, judetul lalomita sta intr-un anumit sens bine. Foarte multe dosare medicale
au fost verificate la Institutul National de Expertiza Medicala pentru a fi siguri ca diagnosticele puse
pensionarilor sint in concordanta cu legislatia in vigoare si sint pensii de invaliditate acordate in mod corect", a
declarat sefa CJP lalomita, Olivia Postole. Din totalul pensiilor de invaliditate, aproape o treime au fost deja
verificate de Institutul National de Expertiza Medicala de la Bucuresti. "Nu am avut probleme pe acest segment
la nivelul judetului pina in prezent. Avem cabinete de expertiza, unul la Slobozia si Urziceni. 80% din dosare au
fost deja trimise. Sintem judetul cu cele mai multe dosare verificate la institutul national de expertiza, avem
program ari inclusiv pentru luna mai, tocmai pentru a fi eliminata orice urma de suspiciune nu facem rabat de la
a trimite dosarele", a mai adaugat Olivia Postole.
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