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INFORMARE DE PRESĂ 
În acest an, doar _317_ persoane au primit decizii de încadrare în grad de 

invaliditate dintre cei  520 de sătmăreni care au fost expertizați 
         În ceea ce privește pensia de invaliditate precizăm că doar persoanele care au fost încadrate în grad 

de invaliditate printr-o decizie medicală emisă de către Comisia de Expertiză Medicală și care au vechime 

în muncă pot solicita înscrierea în pensie de invaliditate.  

     În domeniul expertizei medicale  și a recuperării capacității de muncă, în primele 5 luni ale anului 

2021  au fost expertizate în vederea obținerii pensiei de invaliditate un număr de _520_ de persoane. 

Dintre acestea, un număr de  _203_ persoane au primit decizii de neîncadrare în grad de invaliditate.  

      Din cele 317 persoane încadrate intr-un grad de invaliditate: _146_ persoane au fost încadrate   în 

gradul III, _135_ de  persoane în  gradul II  iar   _36  de persoane în gradul I. 

    Comparând ultimii ani, se observă o scădere  continuă a numărului de persoane noi încadrate în 

diferite grade de invaliditate.  Astfel, dacă în anul  2016 în județul Satu Mare au fost _1468_ de cazuri noi 

de invaliditate,  în 2018 acestea au scăzut sub _958,  în 2019 au fost încadrate  _960_ de persoane, 

numărul acestora fiind anul trecut  de   _803_ cazuri încadrate.  

    Precizăm că, cele mai multe afecțiuni care  au dus la pierderea capacității de muncă, în ceea ce privește 

cazurile noi de anul trecut,  au fost: afecțiunile cardio-vasculare (179 de cazuri).  Urmează  bolile psihice 

(148 de cazuri), tumorile maligne (139 de cazuri), bolile sistemului nervos (103 cazuri), bolile 

sistemului osteo-articular (45 de cazuri). 

    Potrivit informării Casei Județene de Pensii Satu Mare, din cele  10261_ de persoane  care au fost 

expertizate în 2020: 4412  persoane  proveneau din muncă; _277_ persoane beneficiau de ajutor de 

șomaj, iar 5572_ nu aveau calitatea de asigurat. 

    În urma  revizuirilor medicale de anul trecut: 12 persoane au fost declarate apte de muncă.   Precizăm 

faptul că, în prezent în evidența Casei Județene de Pensii Satu Mare se află un număr de 13727 de 

persoane încadrate în grad de invaliditate dintre care: _10993_ revizuibili și _2734_ nerevizuibili. Acest 

număr s-a aflat în scădere în ultimii 5 ani, de la peste _17127_în anul 2016, la _14504_ în anul 2019 și la 

_13727 anul trecut, a declarat directorul executiv al instituției, domnul Cristian Soponoș. 
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