Pensia de
invaliditate
Conform legii 263/2010

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor
care nu au împlinit vârsta standard de
pensionare prevăzută și care și-au pierdut total
sau cel puțin jumătate din capacitatea de
muncă din cauza:
accidentelor
de
muncă
și
bolilor
profesionale, conform legii;
neoplaziilor, schizofreniei și SIDA;
bolilor obișnuite și accidentelor care nu au
legătură cu munca
Încadrarea într-un grad de invaliditate se face
de către Comisia de Expertiză Medicală a
Capacității de Muncă din cadrul casei
teritoriale de pensii, de care aparține persoana
în cauză.

INVALIDITATE DE GRADUL I
În raport cu
gradul de
reducere a
capacității de
muncă,
invaliditatea
este:

Caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a
capacității de autoîngrijire;

INVALIDITATE DE GRADUL II
Caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu
păstrarea capacității de autoîngrijire

INVALIDITATE DE GRADUL III
Caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din
capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o
activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate
din timpul normal de muncă.

Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de
cotizare realizat, persoanele care au fost diagnosticate cu
neoplazii, schizofrenie și SIDA și/ sau care au suferit
accidente de muncă sau care au dezvoltat boli profesionale,
conform legii;
Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă din
cauza unor boli obișnuite sau a unor accidente care nu au
legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă
au realizat, în condițiile legii, stagiu de cotizare.

Documentele necesare
pentru dosarul de
pensie de invaliditate

Referat medical completat de medicul specialist oncolog,
cu bifarea punctului c) “Bolnavul nu este recuperabil în
limitele duratei concediului medical prevăzut de lege și
propunem pensionarea de invaliditate temporară”, în original
și Anexa 2
Bilete de externare din spital (vechi, recente), cu evoluția
bolii, în original;
Rezultate investigații paraclinice (analize de laborator,
ecografie, tomografie, rezonanță magnetică nucleară -RMN)
în original;
Copie carte identitate;
Copie fișă consultații de la medicul de familie;
Copie carnet de muncă (carte de muncă);
Adeverință de la locul de muncă cu nr. de zile de concediu
medical defalcat pe ultimele 24 de luni sau dacă este șomer
de la AJOFM;
Dosar de carton, cu șină

După eliberarea deciziei medicale cu gradul încadrării, se depune un dosar la
Casa Județeană de Pensii de pe raza județului unde beneficiarul își are domiciliu,
în vederea eliberării deciziei administrative. Dosarul conține:

Cerere tip pentru pensia de invaliditate;
Decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
Carnetul de muncă (original şi copie);
Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
Actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
Livretul militar (copie) - unde este cazul;
Diploma de absolvire a învăţământului universitar (copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata
normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi - unde este cazul;
Adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/
individual de muncă (original) - unde este cazul;
Adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original) - unde este
cazul;
Adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original) unde este cazul;
Adeverinţa, care să ateste încheierea contractului de muncă, dacă beneficiarul era angajat la momentul
emiterii deciziei medicale

hospice.ro/palcomunitate
facebook.com/HOSPICECasaSperantei
facebook.com/HOSPICEBrasov
Proiectul PALcomunitate beneficiază de un grant în valoare de 2.091.652 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului
Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a crește accesul la servicii de paliație pentru beneficiari din comunități dezavatajate.
www.eeagrants.ro

frds.ro

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului
Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor.

