-

.---.-.--.

(

(

-.otl~~~~
..._..-~

Pagina 5

"Codportocaliu"
pentrupensionarii
siasistatiisocialpecazdeboala
Închipuita
.
.

Dosarele pensionarilor si a asistatilor social vor fi trimise la Bucuresti pentru.a fi validate, dupa ce un medic
(pert al asigurarilor sociale din cadrul Casei Judetene de Pensii lalomita va lua la "puricat" fiecare caz În parte.

Directorul Case{Judelene de
Densii, doamna Olivia Postole
mpreuna cu resp~nsabilii Pe.
~cest segment de beneficiari au
'esit În fala presei locale si au
!orbit despre Înasprirea masu'iloradoptate În vederea descu''a]arii fraud~rii banilor publici
~/ocali pentru plata pensiilor
;elor cu-adevarat aflali În impo;ibilitatea de a munci. Din alo;uliunea pe aceasta tema, eu

am relinut pentru dumneavoastra
ca din, cauza cresterii constante
fu ultimii ani a numarului pension~rilorde invaliditate din cadrul
sistemului public de pensii, respectiv a ctJeltuielilor efectuate
cu aceasta prestalie din bugetul
asigurarilor de stat;in conformitate cu Legea 19/2000privind sistemuI de pensii, HotarâreaGuvernului privind criteriile si'normele
de diagnostic (clinic,functiona/si

..de evaluare a capacitalii de munca) cica s-au Întreprins verificari
lanivelul cabinetelorteritoriaJede
expertiza rnedicalasi recuperare
a capacitatii
de munca, În urma
~
. carora s-~u c(11J~tatat ca unii
cetaleni au fost Încadrali În alte
grade. de iri'yaliditatesi, ,desigur,
În avantajul pensionarilor jJecaz
de boalalpJai miJIt sau mai pulin
Închipu.itif';Pe cale de consecinIa, conducerea Casei Nationale
i,

de Pensii a trecut la identificarea pensionarilor de invaliditate
care au Împlinit vârsta standard'
de pensionare. si care au optat
pentru pensia r;liUnvaliditatedin
motive lesne de inleles dat fiindca pensia de inyaliditateera
mai mare decât pensia-pensie
pe care "invalizir ar fi primit-o
functie de câti ani a contr~buitla
F'Dndulde pensii.'
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)e la începutul acestui an s-au înregistrat
11de cereri de expertizare a incapacitatiide
unca, pe legea 416, din care pentru 41 de r,
!reri s-a ,incis ca "smecherii" erau apti de
unca. Îr, cazul" persoanelor invalide, desi în
ima ii'm<:îtc:,ea anulL: numarul noilor cazuri
f:caz~t c:opsiderabi' (de :a 642 anul trecut
431 CInul ~ -;esta) to':si, 'numarul celor care
imesc bani fara sa faca nimic este în conti-

Iare îngrijorator de rn8re. Totusi este demn

retinut ca în lalomita a crescut numarul
msionarilor invalizi a caror capacitate de
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rate de catre expertul C~P lalomita în baza
carora unii se pensioneaza 'devenind.invalizi
pentru a munci i se mai adauga si certificatele emise de Comisia de Expertiza medicala a persoanelor 'cu handicap. Pensionarilor
invalizi si pensionarilor cu handicap li se mai.
adauga si persoanele scutite de a munci, în
b\3zaAdeverintele medicale eliberate de catre
medicii de familie. Medici de fal1)ilie pe care
niciunde nu-i doare de faptul ca prin astfel de
metode neortodoxe se încurajeaza nemunca.
si cersetoria oficializata si ridicata la rang de'
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3 aiba efectul scontat, fapt pentru care cei
}Inavi au revenit În câmpul muncii sau daca
;te vorba doar despre faptul ca medicilor sau
embrilor Comisiilor de Expertizare a invaliditii a Început sa le fie frica sa mai trimita "fara
Jmar, fara numar" oameni În pensie, contra
lei spagi consistente, bineînteles. Stiu Însa
3 era cazul ca astfel de practici sa fie eradi:lte. Stiu Însa ca este În continuare necesar
:1medicii sa Înteleaga ca nu-i normal ca penJ Înavutirea lui ilegala unii sa stea degeaba
Jmparându-si pe bani grei un "betesug" taan bun de a fi considerat "boala cu grad de
validitate". Si mai stiu ca, În eventualitatea
care vor fi descoperite fictive pensionari pe
:IZ de boala n'-ar fi corect sa raspunda, civil,
Jmai beneficiarii pensiilor ci, În mod firesc,
. trebui sa raspunda, penal, si onorabilii meci care au diagnosticat favorabilpensionarii,
J credeti?
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activitatea si un medic expert al asigurarilor
sociale( ntru pensionarii de invaliditate. Mult
mai putini stiu ca, În realitate sunt doua tipuri
de pensionari. Pe de-o parte sunt pensionarii de invaliditate expertizati de catre medicul
Casei de Pensii lalomita si, pe de alta parte
sunt pensionarii pe baz~ dOehandicap expertizati de catre r~numita Comisie subordonata
Consiliului Judetean lalomita prin intermediul
Directiei pentru Protectia Copilului si Asistenta Sociala. As~ se face ca, În lalomita, numarului destul de mare de pensiQnari pe caz
de invaliditate - numar ce ajunge la 12.709
cetateni - i se ad.augasi acel numar impresionant de persoane cu handicap. Carevasazica,
numarului acela de ce-rtificatemedicale elibe-

care munCim! L;lne ar treDUI sa cemranzeze

tor
aceste informatii statistice? Unii sustin
cat-'refectura ar trebui sa aiba "oglinda" cheltuielilor bugetare cu toate categoriile sociale
aflate În plata. Altii spun ca ar trebui ca doar
Consiliul Judetean sa aiba "harta" localitatilor
pline de pensionari pe caz de invaliditate sau
handicap caci aceasta institutie Împarte banii
proveniti de la bugetul consolidat al statului.
Însa cei mai multi sunt de parere ca ar trebui
ca numai Casa Judeteana de Pensii sa gestionez.eabsolut toata gama de pensionari, precum si banii repartizati pentru plata pensiilor
acestora.
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Invalizi VERSUS handicapati
Multi cetateni "încadrati În câmpul munci.i"
J avut prilejul sa-i auda pe primari vaitându~ de faptul ca se cheltuiesc sume impresio:mte cu plata celor ce primesc venitul minim
3rantat si ca desi ar avea la ce munca sa-i
Jna pe cei de la ,,416" din pacate se Întâmpla
3 din cauza scutirilor medicale prezentate
3 catre beneficiarii venitului minim garantat,
jilii sa nu poata sa-i foloseasca pe ,jmargi31izatii Si'( ial" la lucrarile edilitar-gospoda
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