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SPEȚA  nr. 2 

Locație (denumirea și 
adresa centrului) 

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 
Jucu, Com. Jucu, str. Principală nr. 460, jud. Cluj 

Echipa CRJ care a 
colectat speța 

Dana Ududec, Dora Călian, Ovidiu Damian 

Data colectării 31 august – 1 septembrie 2016 

Beneficiarulspeței Beneficiar al centrului 

Angajat al centrului 

Speța Persoanele adulte institutionalizate cu certificat de 
handicap grav pot primi indemnizatie in nume personal? 
Beneficiarii din centru nu primesc niciun fel de pensie. 
Exista posibilitatea de a primi si pensie de boala sau 
incapacitate de munca? Cui ar trebui sa ne adresam? 

 

Soluție În conformitate cu prevederile Art.43 alin. (4) lit.b) din 
Legea 448/20061, nu pot beneficia de indemnizația 
lunară: ”b) adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor 
legali pe perioada în care adulţii cu handicap grav se 
află în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului 
de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii publice cu 
caracter social în care se asigură întreţinere completă 
din partea autorităţii administraţiei publice;” 

Încadrarea în grad de invaliditate se obține de către 
persoanele care au fost active în câmpul muncii (care 
au fost angajate), astfel: 

• La cererea persoanei care dorește să fie 
pensionată; 

• Prin Decizie emisă de medicul specializat în 
expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de 
muncă; 

• Decizia medicală se emite în termen de 45 de 
zile de la data înregistrării cererii şi se comunică 
în termen de 5 zile de la emitere. 

                                                   
1Legea	nr.	448/2006	privind	protecţia	şi	promovarea	drepturilor	persoanelor	cu	handicap	
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Acte necesare pentru încadrarea în grad de 
invaliditate(se depun lacabinetul de expertiză medicală 
şi recuperare a capacităţii de muncă de la Casa 
județeană de pensii): 

• Cerere tip (se obține de la Casa de pensii); 

• Actul de identitate; 

• Documente medicale cu privire la diagnostic şi 
rezultatele investigaţiilor; 

• Adeverinţa eliberată de angajator care să ateste 
numărul de zile de concediu medical, cumulat în 
ultimele 12/24 de luni, cu menţionarea datei 
ultimei zile de concediu medical; 

• Documentul din care să rezulte cauza invalidităţii 
- eliberat de medici de specialitate care confirmă 
diagnosticul; 

În conformitate cu Art.14 (1) din OUG 158/20052, 
medicul primar sau, după caz, medicul specialist în 
afecţiunea principal invalidantă poate propune 
pensionarea de invaliditate dacă bolnavul nu a fost 
recuperat la expirarea duratelor de acordare a 
indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. 

În ceea ce privește dreptul la pensie pentru munca 
desfășurată, această se aplica acelor beneficiari care au 
fost angajați cu forme legale de muncă. Cuantumul 
acesteia se calculează de către Casa  Teritorială de 
Pensii Publice în funcție de stagiul de cotizare. 

 

Domeniu Juridic 

Tip serviciu Informare 

 

                                                   
2Ordonanţa	de	urgenţă	nr.	158/2005	privind	concediile	şi	indemnizaţiile	de	asigurări	sociale	de	sănătate	
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