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L~nevie sau .hoala pe hune?

Casa Judeteana de Pensii Ialomita demareaza în
perioada imediat unnatoare controale vizavi de
emiterea certificatelor medicale experizate de medicii
spcialisti în vederea stabilirii veridicitatii eliberarii
certificatelor de invaliditate.

Astfel, potrivit nonnelor metodologice din data de
9 august 2006 de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, actele
doveditoare privind incapacitatea temporara de
munca sau, dupa caz, pierderea totala sau partiala a
capacitatii de munca sunt decizia medicala,
certificatul emis de comisia de expertiza medicala a
persoanelor cu handicap pentru persoanele cu
handicap, certificatul medical de constatare a
capacitatii de munca, adeverint~ emisa de medicul de
familie sau medicul specialist. In cursul anului 2009,
la Casa Judeteana de Pensii Ialomita au fost
înregistrate 356 de solicitari adresate de catre primarii
comisiei medicale de expertiza din cadrul CJP pentru
eliberarea de certificate medicale de constatare a
capacitatii de munca. Astfel, în unna expertizarii au
fost încadrate 2 persoane cu gradul 1,125cu gradul II,
172 cu gradul III si 57 de persoane cu grad O(apt de
munca).

Pe sexe, cele 299 de persoane expertizate si
încadrate în grad de invaliditate, cu exceptia gradului
Osunt 150barbati si 149femei.

În prima ju~atate a acestui an au fost înregistrate
191 de solicitari adresate de catre primarii comisiei
medicale de expertiza din cadrul CJP Iatomita pentru
eliberarea de certificate medicale de constatare a
capacitatii de munca. Astfel, cu gradul 1 au fost
încadrate 2 persoane, cu gradul II 53 de persoane, cu
gradul III 95 de solicitanti si 41 cu gradul O(apt de
munca). Din cele 150 de persoane expertizate si
încadrate într-un grad de invaliditate, 73 de barbati si
77 de femei.

De la înceDutulanului Dânaîn nrezent. 10calitatile

,.

cu numarul cel mai mare de certificate medicale
acordate de catre medicul expert al Casei de Pensii
sunt: Tandarei-12 certificate, Fetesti-19 certificate,

S-'---tJozia-21, unnate de Scânteia cu 8 certificatt(b,,_oulesti 7si Barcanesti 6.
În ceea ce priveste situatia persoanelor care au

primit certificate medicale acordate de medicul expert
al CJP, în baza Legii 416/2001 pe anul 2009, pe
localitati, situatia se prezinta astfel: Tandarei-37,
Slobozia-35, Fetesti-31, Urziceni-17, Barbulesti-:15,
Ograda-13, Scâteia-12.
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