DOCUMENTELE NECESARE PENTRU
PRELUNGIREA CONCEDIULUI MEDICAL
PESTE 365 DE ZILE
Referat Medical completat de medicul specialist,
curant, specialitatea Oncologie, cu încercuirea
literei a.
Copie Bilet(e) Externare Spital, Rezultat
Histopatologic (biopsie).
Copie după alte investigații medicale, analiza de
laborator, ecografie, tomografie, rezonanța magnetică
nucleară (RMN).
Copie Carte Identitate.
Adeverința de la locul de muncă, recentă, cu
numărul de zile de concediu medical defalcat pe
ultimele 24 de luni.
Dacă pacientul este șomer, adeverința o va aduce
completată de către AJOFM (Șomaj).
Concediul medical este avizat de medicul de
familie și apoi dus la angajator.

PENSIA
DE BOALĂ

AJUTOR SOCIAL CONFORM
LEGII 416/2001:
Persoanele care nu au lucrat niciodată și nu
înregistrează nici un alt venit, pot solicita
ajutor social de la Primăria de domiciliu.

PLIANT REALIZAT ÎN CADRUL PROIECTULUI
“PRIMII PAȘI ÎN ÎNCLUDEREA
SUPORTULUI LEGAL ÎN SERVICIILE DE
ÎNGRJIRI PALIATIVE DIN ROMÂNIA”

În cazul în care persoana nu poate efectua cele
72 de ore/lună în folosul comunității, se poate
adresa Comisiei de Expertiză Medicală și
Recuperarea Capacității de Muncă pentru
eliberarea unui Certificat.

HOSPICE Casa Speranței Brașov
Str. Sitei nr. 17A, Brașov - 500074
T. +40 268 474 405 / +40 372 730 114
F. +40 268 474 467
hospice@hospice.ro
www.hospice.ro

Partener în proiect:

Prin expertiza medicală și
recuperarea capacităţii de
muncă, persoanele cu
neoplasme/cancer au dreptul la:
Pacienții din câmpul muncii, din afara muncii sau cei
din șomaj au dreptul la pensie de invaliditate (pensie
de boală) indiferent de stagiul de cotizare realizat
conform Legii 263/2010.
Există posibilitatea de a încheia un contract de
asigurări sociale cu Casa de Pensii, pentru pacienții
care nu au lucrat niciodată sau nu au fost asigurați in
sistemul public de pensii. Contractul și plata cotizației
se fac pentru o perioada de o lună, după care cu
actele menționate alăturat, dovada plății cotizației și
adeverința emisă de Casa de Pensii care atestă
cali-tatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale
de stat, pacientul se prezintă la medicul expert al
asigurărilor sociale -Departamentul de Expertiză
Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.

OPȚIONAL
În funcție de stadiul bolii aceștia pot fi încadrați de
către medicul expert al asigurărilor sociale în
următoarele grade de invaliditate:

GRADUL 1

dacă pacientul are pierdută total capacitatea de
muncă și capacitatea de autoîngrijire;

GRADUL 2

caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de
muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;

GRADUL 3

caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate
din capacitatea de muncă, persoana putând să
presteze o activitate profesională,
corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul
normal de muncă.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU
DOSARUL DE PENSIE DE INVALIDITATE

CONCEDIUL MEDICAL PENTRU
PACIENŢII ONCOLOGICI

•

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;

•

Bilete Externare Spital (vechi, recente), Rezultat
Histopatologic(biopsie), în original;

Pacienții oncologici pot beneficia
conform legii 263/2010 de 365 de
zile de concediu medical, oferit
de medicul specialist pentru 1 an
pe codul de boală 14.

•

Rezultate investigații paraclinice (analiza de
laborator, ecografie, tomografie, rezonanța
magnetică nucleară RMN) în original;

•

Carte identitate (buletin), în copie;

•

Fișa consultații de la Medicul de familie, în
copie;

•

Adeverința de la locul de muncă cu număr de
zile de con-cediu medical defalcat pe ultimele 24
de luni, sau dacă este șomer aflat în concediu
medical, de la AJOFM;

•

Dosar carton, cu șină;

•

De la medicul expert se va elibera o decizie
medicală cu încadrare într-unul din gradele de
invaliditate precizate mai sus.

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII
•

DECIZIA MEDICALĂ OBȚINUTĂ DE LA
MEDICUL EXPERT

•

Carte de muncă (copie și original), adeverințe cu
stagii de cotizare, copie diploma ultimelor studii
absolvite (adeverințe condiții deosebite)

•

Copie buletin identitate

•

Copie livret militar (unde este cazul)

•

Cerere tip

•

Dosar plic

•

Declarații speciale

După împlinirea celor 365 de zile de
concediu medical obținut de la medicul
specialist oncolog, prelungirea concediului
medical se avizează prin Comisia de
Expertiză Medicală și Recuperarea
Capacității de Muncă, pentru o perioadă de
aproximativ 6 luni.
Dacă pacientul este șomer, pentru
prelungirea concediului medical peste 365
de zile primește avizul din partea Oficiului de
Expertiză medicală și Recuperarea
Capacității de Muncă.
Dacă pacientul este din câmpul muncii,
apelează la Comisia din raza judetului în care
își are domiciliul. Există o arondare teritorială
în funcție de localitate și stradă, astfel că
pacientul trebuie să apeleze la comisa de
care aparține după domiciliu.

