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            ARGUMENT 
  
1. CE TREBUIE SĂ ŞTII DESPRE 
HIV/SIDA? 
 

 Ce înseamnă HIV/SIDA? 
 Ce măsuri de precauţie trebuie să adopţi 

faţă de ceilalţi? 
 
2. TRATAMENT ŞI ALIMENTAŢIE / 
NUTRIŢIE 
 

 Ce este şi cum acţionează terapia 
combinată? 

 Care sunt efectele secundare? 
 Cât de importantă este alimentaţia? 

 
3. CARE SUNT DREPTURILE TALE? 
 

  Cele mai importante legi în domeniu 
 
 

 3



 

 

  



 

Pentru ce această broşură? 

Pentru că raţiunea existenţei noastre este să fim  
ALĂTURI DE VOI, cei aflaţi în suferinţă. 

Pentru că suntem ALĂTURI DE VOI în 
confruntarea  continuă cu o boală care 
poate fi ţinută sub control, dacă ştii CÂND, 
CU CE şi CUM să lupţi cu ea. 

Pentru că vrem să oferim răspunsuri 
întrebărilor care vă frământă, în speranţa 
găsirii unor soluţii şi acceptării lor ca un 
mod de viaţă. 

  
Pentru toate acestea, în cele ce urmează vom 

încerca să vă punem la îndemână un 
instrument de lucru simplu şi practic, un 
îndreptar pentru activitatea şi viaţa de zi cu 
zi. 

  
Vom începe cu câteva informaţii esenţiale 

despre HIV/SIDA, fără de care înţelegerea 
problematicii nu ar fi posibilă. Apoi, vom 
analiza câteva aspecte esenţiale despre 
tratament şi nutriţie şi, în final, vă vom 
prezenta drepturile de care beneficiaţi ca 
persoane seropozitive HIV şi care sunt  
legile care  reglementează 
aceste drepturi.  
   
Echipa ADV 
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„Infecţia HIV/boala SIDA a fost cunoscută 
foarte mult timp ca fiind cea mai cruntă 
boală de pe planetă. Însă, tratamentul 
medicamentos specific pentru persoanele 
seropozitive HIV s-a dezvoltat în ultimii 
ani, au aparut multe produse care fac ca 
evoluţia virusului în organism să fie foarte 
mult încetinită, aftfel încât, SIDA s-a 
transformat într-o boală cronică. 

 
În aceste condiţii calitatea vieţii persoanelor 

seropozitive HIV în România s-a 
îmbunătăţit foarte mult. Putem spune fără 
să greşim că aceste persoane sunt persoane 
normale, care trebuie însă să aibă mai 
multă grijă de sănătatea lor şi să urmeze un 
tratament. În rest, ele pot să facă tot ceea 
ce face o persoană care nu este infectată cu 
HIV: pot să înveţe, pot să muncească, pot 
să iubească, pot să-şi întemeieze o familie, 
pot să aibă copii, pot să călătorească, pot 
să aibă o carieră, pot să se dezvolte pe 
toate planurile.  

 
Cercetările în domeniu continuă neîncetat şi 

există speranţe în direcţia descoperirii unui 
tratament care să vindece boala. Până 
atunci trebuie să luptăm şi să avem în 
permanenţă SPERANŢA.”  
                                                                                                
Echipa UNOPA 
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CE TREBUIE SĂ ŞTII DESPRE HIV ŞI 
SIDA? 

 
Ce înseamnă HIV/SIDA? 
 

Virusul Imunodeficienţei Umane (HIV) este un 
agent patogen, care iniţial, atacă celulele 
din sistemul imunitar, multiplicându-se în 
interiorul acestora şi distrugându-le, 
scăzând astfel apărarea naturală a 
organismului împotriva infecţiilor şi a 
bolilor.  

 
Cu dimensiuni extrem de mici, măsurabile în 

microni şi o structură biologică primitivă, 
virusul nu-şi poate realiza singur 
metabolismul şi de aceea parazitează celule 
gazdă vii pentru a se putea înmulţi. 
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Celulele gazdă pot fi din sânge, ganglioni 
limfatici, din organele sexuale şi celule ale 
sistemului nervos.  

 
Atacul principal este dat împotriva celulelor T4 

(„helper”). Acestea fac parte dintre 
globulele albe, războinicii aflaţi în prima 
linie de apărare cu care organismul luptă 
contra invaziei microorganismelor 
(substanţe străine) care îl pot îmbolnăvi. 

 
Virusul pătrunde în celula T4 prin intermediul 

unei proteine denumită CD4, se multiplică 
în interiorul celulei, pe care apoi o distruge, 
fiind eliberat în sânge şi gata de a infecta 
alte celule CD4. În timp, prin distrugerea 
celulei TCD4, scade capacitatea de apărare 
a organismului, adică imunitatea, şi se 
ajunge în stadiul de SIDA. 

  
La început infecţia cu HIV nu prezintă nici un 

fel de simptome. Cu timpul însă, 
organismul pierde capacitatea de rezistenţă 
chiar în faţa unei boli infecţioase comune. 
Infecţiile oportuniste, survenite pe fond de 
imunitate scăzută, constituie caracteristicile 
de bază ale sindromului de imunodeficienţă 
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dobândită - SIDA (prescurtare după 
expresia franceză syndrome 
d'Immunodéficitaire acquis). 

  
SIDA nu reprezintă doar o singură boală, ci un 

complex, o colecţie de boli diferite care 
afectează în mod specific persoanele 
infectate cu HIV, dar pe care un organism 
sănătos ar reuşi să le învingă fară prea mare 
efort. Prin SIDA se înţelege stadiul de 
infecţie cu HIV în care sistemul imunitar 
este atât de slăbit, încât nu mai poate face 
faţă agenţilor patogeni şi pot să apară 
diferite boli sau tumori. 

 
SIDA se manifestă în special prin infecţii 

comune, rezistente la tratament, cantonate 
la nivelul diferitelor organe şi sisteme 
(infecţii pulmonare, intestinale, ale 
sistemului nervos etc). Medicii au o listă cu 
aşa numitele „condiţii definitorii SIDA” şi 
atunci când o persoană infectată cu HIV 
prezintă o boală de pe această listă, se 
consideră că e bolnavă de SIDA. Unele 
dintre aceste boli reprezintă afecţiuni grave, 
altele minore. 
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Ce măsuri de precauţie trebuie să adopţi 
faţă de ceilalţi? 

  
Să recapitulăm căile de transmitere: 
  

Nr. 
     
crt. 

Căi de 
transmitere

Produse biologice 
implicate în 
transmitere 

1. 
Prin act 
sexual 

neprotejat 

Spermă, secreţii 
vaginale 

2. 

Contactul 
direct cu 

sânge 
infectat  

Sânge sau produse 
biologice ce conţin 

sânge 

3. 

Vertical, de 
la mama 

infectată la 
făt 

Lapte matern, 
sânge  

  
HIV este un virus fragil şi nu trăieşte mult în 

afara organismului uman. Iată de ce sunt 
suficiente adoptarea preventivă şi 
respectarea unor simple măsuri de igienă 
care sunt eficiente şi în evitarea transmiterii 
altor infecţii: 
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a) Utilizarea mănuşilor de unică folosinţă, ori 

de câte ori se intră în contact cu sânge sau 
cu orice altă secreţie în care sunt urme de 
sânge; 

 
b) Atenţie! Mănuşile nu trebuie puse sau scoase 

cu ajutorul  dinţilor, iar atunci când se scot, 
manevra se efectuează trăgându-le din 
interior spre exterior, astfel încât orice 
contaminare prin contact să fie evitată; 

 
c) Tratarea aseptică cu dezinfectant a tuturor 

rănilor şi acoperirea acestora cu un 
pansament rezistent la apă; 

 
d) Spălarea mâinilor cu apă şi săpun; 
 
e) Folosirea exclusiv individuală a periuţei de 

dinţi, aparatului de ras, acelor, foarfecelor 
pentru unghii, cerceilor; 

 
f) Dezinfectarea cu clor a veselei, lenjeriei, 

pardoselilor şi a tuturor obiectelor pe care 
există sânge sau alte secreţii (se recomandă 
o soluţie de unu la zece de clor).  
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TRATAMENT ŞI ALIMENTAŢIE / 
NUTRIŢIE 
  
Terapia combinată. Ce este şi cum 
acţionează? 
  

Cât de mult se înmulţeşte virusul, cât de slăbit 
este sistemul imunitar se poate verifica prin 
analize specifice. În funcţie de acestea, se 
stabilişte o terapie medicamentoasă 
combinată. 

 
Termenul de terapie 
combinată (multiplă) 
defineşte asocierea a trei 
sau mai multe medicamente 
antiretrovirale (tri-terapie, 

quadri-terapie). 
 
  
Cele 4 mari grupe de medicamente anti/HIV 

sunt: 
 
I. Medicamente inhibitoare care împiedică 

multiplicarea virusului denumite inhibitori 
nucleozidici de revers-transcriptază – INRT 
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II. Medicamente inhibitoare care împiedică 

multiplicarea virusului denumite inhibitori 
non-nucleozidici ai revers-transcriptazei - 
INNRT (exemplu: Nevirapina); 

 
III. Medicamente  inhibitoare care împiedică 

virusul să fabrice proteine de structură 
denumite inhibitori de protează - IP 
(exemplu: Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir); 

 
IV. Medicamente  inhibitoare care împiedică 

virusul să fuzioneze cu celula pe care o 
atacă denumite inhibitori de fuziune - IF 
(exemplu: Enfuvirtid). 

 
În terapia combinatorie se pot folosi 

medicamente din toate cele patru clase 
antiretrovirale enumerate mai sus. Astfel, 
procesul de asamblare virală este supus 
unui atac concentrat din mai multe direcţii. 

 
Scopul terapiei antiretrovirale este distrugerea 

virusului atât de mult încât să nu mai poată 
fi detectat  în sânge (pentru o durată cât mai 
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lungă de timp). Poate fi realizat folosind în 
combinaţie inhibitorii din toate cele patru 
clase, deoarece mai multe medicamente 
sunt mai eficiente în reducerea cantităţii de 
virus, iar virusul poate fi controlat o 
perioadă de timp mult mai mare. La nivel 
scăzut, deşi încă prezent, virusul provoacă 
daune minime sistemului imunitar, iar 
capacitatea  de rezistenţă  a acestuia la 
tratament este limitată. 

  
Pentru aceia dintre voi care urmează o terapie în 

combinaţie este foarte importantă 
verificarea periodică a numărului de 
celule (CD4) şi a încărcăturii virale din 
sânge (cantitatea de virus). Pe baza acestor 
rezultate se va putea evidenţia eficacitatea 
tratamentului. 

 
CD4 – Când se numără celulele CD4 se 

urmăreşte câte celule de acest tip sunt într-
un milimetru cub de sânge. Cu cât ai mai 
puţine celule de acest tip cu atât mai mult 
virusul ţi-a afectat sistemul imunitar. În 
primele câteva luni de la începerea terapiei 
combinate ar trebui să se observe o creştere 
a numărului de celule (CD4), după care 
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numărul lor ar trebui să rămână destul de 
stabil. Dacă numărul de celule CD4 scade 
în timp ce eşti sub tratament, acesta poate fi 
un semn că medicamentele nu mai dau 
rezultate şi că va trebui să schimbi schema 
de tratament. 

 
Încărcătura virală – arată cantitatea de virus 

din sânge. Cu cât aceasta este mai mare, cu 
atât există o cantitate mai mare de virus în 
sânge. Este important să ştii că analizele 
standard nu pot detecta un număr mai mic 
de 400 – 500 copii ale HIV. În primele luni 
după începerea terapiei ar trebui să observi 
o scădere a încărcăturii virale (de exemplu, 
poate să scadă de la 100.000 la 1.000 copii). 
  
 

ATENŢIE! 
Nerespectarea tratamentului sau/şi a 
alimentaţiei, eliminarea medicamentelor 
în urma vărsăturilor, nu fac altceva decât 
să ducă la înmulţirea virusului şi la 
rezistenţa lui la tratament. 
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REACŢII ADVERSE 
 
 

1. Imediate 
 

 Tulburări digestive – senzaţii de greaţă, 
vărsături, diaree 

 Tulburări ale sistemului nervos central – 
ameţeli, tulburări ale somnului (mai ales la 
Stocrin); 

 Reacţii alergice 

 Reacţia de hipersensibilizare la Abacavir 
(Ziagen) care apare mai frecvent în primele 
6 săptămâni de tratament;  se poate solda cu 
deces şi de aceea tratamentul trebuie 
început în spital. 
 
2. Tardive 
 

 Afecţiuni hematologice – anemie (scăderea 
numărului de globule roşii), leucopenie 
(scaderea numărului de globule albe); 

 Afectare hepatică (hepatită toxică); 

 Icter (coloraţie galbenă a ochilor şi a pielii); 

 Afectarea metabolismului grăsimilor – risc 
de afectare cardiovasculară şi ATS 
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 Afectarea metabolismului glucidic – diabet 
zaharat; 

 Lipodistrofia (modificarea distribuţiei 
ţesutului adipos (gras) la nivelul corpului 
care apare în infecţia cu HIV, influenţată de 
tratamentul antiretroviral). Cauza este 
necunoscută. 
 
Tipuri de lipodistrofie:  

lipohipertrofie hipoatrofie  

 acumulare de ţesut 
adipos sub piele; 
 apare la nivelul 

abdomenului, 
umerilor, cefei 
(aspect de “cocoaşă 
de bizon”; 
 apare după ani de 

tratament, mai ales 
cu inhibitori de 
protează ; 
 se poate asocia cu 

modificări ale 
parametrilor 
metabolismului 
hepatic (creşterea 
colesterolului total, 
creşterea 

 scăderea sau 
pierderea 
ţesutului adipos 
de sub piele; 
 apare la nivelul 

braţelor, 
picioarelor, 
feselor şi a feţei 
(unde are un 
aspect 
caracteristic); 
 apare după ani 

de tratament cu 
INRT (mai ales 
Zerit şi într-o 
mică măsură şi 
după Retrovir); 
 este specifică 
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trigliceridelor etc); 
 nu este specifică 

pentru infecţia cu 
HIV. 

infecţiei cu HIV. 
 

 
 
 

 Afectarea metabolismului lipidic (lipide = 
grăsimile din sânge) 
Sunt două tipuri principale de lipide : 
colesterolul şi trigliceridele 
 

a) Colesterolul 
- este de două feluri: colesterolul bun 
(HDL) care asigură protecţie împotriva 
bolilor de inimă şi este frecvent scăzut la 
persoanele seropozitive HIV sau în alte 
afecţiuni cronice şi colesterolul rău (LDL). 
- creşterea nivelului de LDL colesterol şi 
scăderea nivelului de HDL colesterol duce 
la risc de afecţiuni cardiovasculare. 
- colesterolul se modifică în contextul 
tratamentului antiretroviral, mai ales cu 
inhibitori de protează. 
 

b) Trigliceridele 
- sunt acizi graşi proveniţi din grăsimi 
alimentare, zahăr, exces de alcool care sunt 
depozitate în ţesuturi şi ficat; 
- creşterea lor, împreună cu creşterea 
nivelului de LDL colesterol şi scăderea 
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nivelului de HDL colesterol reprezintă 
factori de risc pentru ATS şi boli cardiace. 
 
Alţi factori de risc pentru afecţiuni 
cardiovasculare: 

 fumatul 
 obezitatea 
 sedentarismul 
 HTA, diabetul zaharat 
 vârsta peste 45 ani la bărbaţi şi 55 ani la 

femei 
 boli cardiovasculare în familie 

 
Persoanele seropozitive HIV au într-o manieră 

mai mare sau mai mică modificări ale 
parametrilor metabolismului lipidic ca 
urmare a tratamentului antiretroviral. 

 
Cum tratăm modificările lipidelor din 
sânge? 
- se contraindică fumatul şi consumul 
excesiv de alcool; 
- regim alimentar. Se vor consuma alimente 
sărace în grăsimi: carne de peşte, pui, 
curcan, produse lactate cu conţinut mic de 
grăsimi (dietetice), legume şi fructe (cel 
puţin 5 porţii/zi ce se pot consuma crude 
sau preparate) 
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- exerciţii fizice: de întreţinere (mers pe jos 
sau pe bicicletă, joging, înot) sau de 
rezistenţă; minim 30 minute/zi. 
- tratament medicamentos – la indicaţia 
medicului. 
 

În funcţie de medicamentele antiretrovirale 
administrate, efectele secundare pot fi 
diverse, de exemplu: 
 

  pentru AZT – greaţă, vărsături, anemie, 
scăderea leucocitelor (globulele albe din 
sânge), miopatii (suferinţa muşchilor), 
diaree, suferinţa pancreasului; 

 pentru Indinavir – litiază renală (pietre la 
rinichi), tulburări digestive, diabet; 

 Nevirapine – erupţii cutanate; 

 Nelfinavir (Viracept) – diaree. 
 

Acestea se manifestă de regulă în primele 
săptămâni de la începerea tratamentului, ca 
apoi să dispară treptat. 
  
Ce este „aderenţa”? 
  

Aderenţa înseamnă respectarea planului de 
tratament prescris pentru toate 
medicamentele recomandate. Aceasta 
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include voinţa de a-l începe, precum şi 
capacitatea de a lua integral medicaţia 
prescrisă.  
 
Este aderenţa importantă în tratamentul 
antiHIV? 
  

DA. Aderenţa este un factor esenţial în 
tratamentul HIV, din cel puţin două motive: 

 

  În primul rând pentru eficienţa acestuia (cât 
de bine lucrează medicamentele pentru 
diminuarea cantităţii de virus). Când este 
omisă una din dozele prescrise, virusul are 
posibilitatea de a se multiplica mai rapid şi 
deci de a căpăta rezistenţă la medicamentul 
respectiv.  

 În al doilea rând, pentru prevenirea 
rezistenţei virale la medicaţie. Studiile 
clinice au arătat că atunci când se „sare” 
peste dozele prescrise sau când se face o 
pauză în administrarea medicaţiei se pot 
dezvolta noi generaţii de virus rezistente la 
medicamentele luate până atunci.  
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Este recomandat a se înregistra periodic 
rezultatele analizelor medicale, pentru a 
putea urmări evoluţia lor în timp.  

 
În acest scop, îţi prezentăm în continuare un 

grafic pentru evidenţierea rezultatelor (cu 
albastru - încărcătura virală şi cu roşu - 
evoluţia numerică a  CD4):  
 
 
 
800 
700 
600 
500 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
75 
50 
25 
< 25 
    

Data (luna şi anul) 
 
 
 

 23



 

Pentru a înregistra evoluţia infecţiei în 
organism, (reflectată prin rezultatele 
analizelor periodice de sânge) îţi propunem 
şi tabelul următor: 
 
 

Data 
Numărul de 

CD4 
(T4)/mm3 

Încărcătura 
virală 

ex: 
iulie 
2005 

264 165000 
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CÂT DE IMPORTANTĂ ESTE 
ALIMENTAŢIA ? 

 
O alimentaţie sănătoasă este calea cea mai 

sigură pentru a asigura organismului 
substanţele nutritive necesare pentru a se 
dezvolta şi pentru a funcţiona în condiţii 
optime. 

Organismul are nevoie: 

 de calorii suficiente, pentru a avea o 
activitate normală;  

 de proteine, pentru a se dezvolta; 

 de vitamine şi substanţe minerale, pentru a 
avea un metabolism bun. 
  

Alimentaţia corectă este un prim pas în 
îngrijirea persoanelor seropozitive HIV. 
Aportul nutritiv suficient îţi va ajuta 
organismul să primească energie şi va 
sprijini sistemul imunitar în lupta cu boala 
întrucât vitaminele şi mineralele sunt 
utilizate într-un ritm mult mai rapid decât 
cel normal. Organismul are nevoie de mai 
multă energie, iar stomacului îi este tot mai 
greu să digere hrana într-o formă utilă 

 25



 

corpului. De aceea este foarte important să  
acorzi o atenţie specială alimentaţiei. 
   
Ce factori influenţează negativ 
alimentaţia? 
 

Malnutriţia – insuficiente alimente ingerate sau 
incapacitatea organismului de a folosi 
alimentele ingerate; 

 
Malabsorbţia – alimentele nu sunt absorbite 

corect la nivelul intestinelor; 
 
Nevoia crescută de agenţi nutritivi – datorită 

efortului energetic în lupta cu infecţia; 
 
Diareea – afectează absorbţia prin tranzitul mult 

prea  rapid al hranei prin intestine; 
 
Greaţa, scăderea apetitului alimentar şi 

voma -diminuează aportul de hrană 
disponibil pentru digestie; 

 
Rănile şi ulceraţiile cavităţii  bucale şi /sau 

esofagului (tubul care leagă cavitatea 
bucală de stomac) fac mai dificile 
mestecatul şi înghiţitul alimentelor; 
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Oricum, masa trebuie servită regulat, la ore fixe 

sau câte puţin, dar des.  
 
 
Să mănânci cum te simţi mai bine şi să te 
simţi bine când mănânci! 
 
Sunt importante vitaminele şi 
mineralele? 

 
Vitaminele şi mineralele se găsesc în mâncare şi 

se numesc micronutrienţi.  
 
a) Vitaminele 
 
Ca persoană HIV+ ai nevoie de un aport de 

vitamine mai mare decât este normal. Unele 
dintre acestea sunt de maximă importanţă 
pentru asigurarea sănătăţii şi pentru buna 
funcţionare a organismului. 
  

Beta carotenul asigură necesarul de vitamina A, 
esenţială pentru păstrarea intactă a simţului 
văzului, în dezvoltarea normală a celulelor, 
pentru sănătatea pielii şi a mucoaselor 
membranare. În asociere cu hrana bogată în 
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grăsimi, beta carotenul este mai bine 
absorbit de către organism. Se găseşte în: 
morcovi, cartofi, căpşuni, roşii, broccoli, 
mazăre, fasole, spanac şi dovleac. 

  
Vitamina B are un rol important în funcţionarea 

sistemului nervos şi trebuie administrată 
sub forma de supliment B-Complex. Se 
găseşte în: seminţe, nuci, grâne, germeni de 
grâu, ficat şi rinichi. 

  
Acidul folic este necesar pentru producerea de 

energie şi pentru formarea de globule roşii. 
Insuficienţa acidului folic în organism poate 
să crească predispoziţia la anumite tipuri de 
cancer. Prezenţa lui însă, reduce riscul 
dezvoltării cancerului şi a leziunilor anale 
(ulceraţii, tumori, abcese ale anusului). 

 
Vitamina C, cunoscută şi ca acid ascorbic, 

funcţionează ca un antioxidant, ajută corpul 
să se protejeze de efectele “radicalilor 
liberi” (atomi sau grupuri de atomi care pot 
cauza daune celulelor), contribuie la lupta 
împotriva virusurilor, bacteriilor şi 
ciupercilor. Se găseşte în: citrice, cireşe şi 
fructele kiwi.  

 28 



 

  
Vitamina E este un alt antioxidant important 

pentru funcţionarea imunitară, care ajută 
celulele să se protejeze împotriva daunelor. 
Se găseşte în: seminţe, grâne şi germeni de 
grâu. 
  

b) Mineralele 
 
Zincul ajută în principal la vindecarea rănilor. 

Se găseşte în: moluşte, ton, somon şi 
seminţe de dovleac. 

  
Cuprul este esenţial pentru menţinerea funcţiilor 

aparatului respirator şi în procesul de  
producere a  antioxidanţilor. Cu un puternic 
efect antiinflamator, asigură, împreună cu 
fierul, buna funcţionare a hemoglobinei. Se 
găseşte în: germenii de grâu şi fructele de 
mare. 

  
Magneziul este necesar pentru mai multe funcţii 

ale organismului, inclusiv pentru 
producerea de energie, construcţia oaselor 
şi buna funcţionare a inimii, nervilor, 
muşchilor. Se găseşte în: portocale, 
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piersici, pere, mere, banane, grapefruit şi 
apă minerală. 

  
Fierul este indispensabil pentru formarea 

globulelor roşii şi are un rol important în 
transportul oxigenului în celule. Ajută la 
eliminarea anemiei cauzată de lipsa fierului. 
Se găseşte în spanac şi carne.  

  
Deficitul anumitor vitamine şi minerale se poate  

manifesta încă din debutul infecţiei cu HIV. 
De aceea, orice regim alimentar suplimentar 
trebuie să fie bazat pe o bună dietă care să 
conţină cantităţi adecvate de proteine, 
grăsimi şi carbohidraţi. O dietă bogată şi 
corect administrată, compensează deficitul 
de agenţi nutritivi şi previne îmbolnăvirile. 
  

Ce înseamnă hrana sănătoasă? 
  

Se acceptă faptul că menţinerea unui echilibru 
constant între principiile alimentare (agenţi 
nutritivi de bază - proteine, carbohidraţi, 
grăsimi - care formează cea mai mare parte 
din hrană) este prioritară. Atunci când 
sistemul imunitar este slăbit, atenţia trebuie 
să fie îndreptată în egală măsură, atât spre 
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ceea ce se mânâncă, cât şi spre modul de 
pregătire a hranei. Unele alimente negătite 
pot să prezinte riscul unor infecţii 
bacteriene, altele, ca ouăle crude şi laptele 
nepasteurizat, pot provoca infecţii cu 
Salmonella. 

  
Evită semipreparatele şi carnea sau peştele 

crud (în sânge), sosul salatelor şi maioneza 
sau orice conţine ou în formă crudă! 

  
Vegetalele crude şi fructele trebuie spălate 

foarte bine pentru a îndepărta microbii. 
Înlătură orice parte înmuiată a fructului 
sau legumei! 

  
Înainte de a prelucra orice tip de hrană şi după 

orice contact cu carnea sau peştele crud, 
mâinile se spală cu săpun. Cumpără doar 
carne proaspătă şi consum-o doar bine 
pregătită!  

  
În ceea ce priveşte tacâmurile, trebuie reţinut că 

cele din plastic sau inox se curăţă şi se 
întreţin mai bine decât cele din lemn. 
Imediat după folosire, acestea trebuie 
spălate cu apă şi detergent de vase.  

 31



 

Toate aceste reguli de igienă pot părea de 
la sine    înţelese sau exagerate!! 
 

Reţine însă: 
   
Sfaturi privind alimentaţia: 

 

Ca persoană seropozitivă eşti predispusă 
la unele infecţii care pentru sistemul 
imunitar al unui om sănătos nu prezintă 
nici o problemă! 

Rareori este necesară modificarea 
semnificativă a alimentaţiei. În general, 
aceasta trebuie să fie echilibrată, variatã şi 
să cuprindă: 
  

1.      Alimente de bază, adică produse bogate în 
amidon (pâine, cereale, orez, paste, 
cartofi):  

 conţin carbohidraţi, vitamine, minerale şi 
fibre; 

 sunt necesare 4 - 6 porţii /zi; 
O porţie poate cuprinde: 
-1 felie de pâine; 
-1 ceaşcă de orez sau paste gătite; 
-1 farfurie de cereale; 
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-1 cartof. 
 

2.        Fructe şi legume 

 conţin vitamine, minerale şi fibre; 

 sunt necesare 5 - 6 porţii/zi; 
O porţie poate cuprinde: 
-1 fruct întreg; 
-1 lingură de legume gătite; 
-1 pahar de suc din fructe proaspete. 
 

3.        Carne de peşte, de pui, ouă 

 conţine proteine, vitamine, minerale; 

 sunt necesare 2 - 3 porţii/zi; 
O porţie poate cuprinde: 
- 2 ouă; 
-100 g carne; 
-150 g carne de peşte. 
 

4.        Produse lactate şi lapte 

 conţin proteine, vitamine, minerale; 

 sunt necesare 2-3 porţii/zi; 
O porţie poate cuprinde: 
-1 cană cu lapte; 
-1 pahar de iaurt; 
- 25 g de brânză. 
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5.       Uleiuri şi grăsimi 

 conţin acizi graşi şi vitamine (A,D,E,K); 

 sunt necesare  cantităţi mici. 

Sfaturi practice: 
Micul dejun trebuie să conţină obligatoriu: 

 Un produs lactat (lapte, brânză, iaurt) - 
pentru aport de proteine ;  

 Un produs cu amidon (pâine, cereale, 
biscuiţi) - pentru aport de energie ;  

 Diferite lichide (ceai, lapte, sucuri din 
fructe) – pentru hidratare;   

 Un produs dulce (prăjitură, zahăr, 
ciocolată ) - pentru un aport suplimentar de  
energie;  

 Un produs cu grăsime (unt, margarină) - 
pentru aport de vitamine şi acizi graşi 
esenţiali. 

 
Prânzul şi cina trebuie să conţină obligatoriu: 

 Produse alimentare bogate în proteine 
(peşte, carne de pui, ouă ) asociate cu 
legume; 
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 Un produs lactat  ( băutură sau desert);  

 Fructe şi legume;  

 Un produs alimentar bogat în amidon (orez, 
cartofi, paste, pâine) ;  

 Grăsimi (ulei, margarină);  

 Apă. 
Se completează cu  mese mici care să conţină 

fructe, biscuiţi, eventual produse zaharoase. 
  

NU OMITEŢI NICI O MASĂ! 

  
Atenţie la igiena alimentară! 

 Spălaţi bine mâinile cu apă şi mult săpun!  
 

 Dezinfectaţi şi pansaţi leziunile apărute pe  
mâini!  

 Curaţaţi şi dezinfectaţi masa pe care se 
prepară alimentele! 

 Spălaţi bine vasele înainte şi după 
prepararea alimentelor!  

 Spălaţi fructele şi legumele cu jet de apă 
înainte de consum!  
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 Nu mâncaţi produse care conţin carne crudă 
si nici ouă moi sau lapte nefiert!  

 Decongelaţi alimentele în frigider!  

 Nu puneţi alimente crude şi preparate în 
acelaşi loc!  

 Alimentele decongelate nu se mai 
recongelează!  

 Păstraţi în frigider la 4-8º C alimentele care  
se  vor consuma la mai mult de 2-3 ore de 
la preparare!  

 Evitaţi contactul între alimente şi insecte 
sau animale!  

 Consumaţi alimente cu multe vitamine, 
pentru a preveni apariţia infecţiilor 
oportuniste şi pentru a vă menţine 
sănătatea!  
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CARE SUNT DREPTURILE MELE? 
 
Drepturi sociale 
 

a) dreptul la educaţie 
 
Persoanele cu handicap au acces liber şi egal la 

orice formă de educaţie, indiferent de 
vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de 
handicap şi nevoile educaţionale ale 
acestora (legea 448/2006 republicată în 
03.01.2008, art. 15, alin. 1). 

 
Împreună cu familia ai dreptul să hotărăşti ce 

forma de învăţământ doreşti să urmezi, 
alegând una dintre variantele de mai jos: 

 unitate de învăţământ de masă, inclusiv în 
unităţi cu predare în limbile minorităţilor 
naţionale; 

 unitate de învăţământ specială; 
 grupe sau clase speciale compacte, care fac 

parte din unităţi preşcolare şi şcolare de 
masă; 

 şcolarizare la domiciliu până la absolvirea 
studiilor liceale, dar nu mai târziu de 
împlinirea vârstei de 26 ani (pentru 
persoanele cu handicap nedeplasabile); 

 educaţie “la patul de spital” pe durata 
spitalizării. 
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Legea nu te obligă să comunici diagnosticul de 
infecţie cu HIV la şcoală. Poţi să alegi să 
vorbeşti despre acest lucru cu asistenta de la 
cabinetul medical sau cu dirigintele tău, 
pentru ca aceştia să înţeleagă anumite 
situaţii, cum ar fi cele în care trebuie să 
lipseşti de la şcoală pentru a-ţi face 
analizele medicale sau pentru a te interna în 
spital, precum şi în cele în care soliciţi 
anumite documente necesare la Comisia de 
Evaluare Complexă.  
 
 
 
Tu alegi dacă faci cunoscut cadrelor 
didactice sau colegilor statusul tău de 
persoană seropozitivă HIV.  
 

În momentul în care iei decizia de a comunica 
diagnosticul, este important să te asiguri că 
aceste persoane deţin informaţii corecte şi 
complete despre infecţia cu HIV/ boala 
SIDA pentru a evita reacţiile de respingere 
din partea lor.  

 
Cadrele didactice care cunosc diagnosticul tău 

sunt obligate de lege să păstreze 
confidenţialitatea în acest sens. Dacă 
divulgă această informaţie altor persoane 
fără acordul tău, îţi încalcă dreptul la 
confidenţialitate, despre care vei găsi 
informaţii mai jos. 
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b) dreptul la muncă 
 
Fiecare om are dreptul la muncă şi egalitate în 

tratament la locul de muncă, drept 
fundamental garantat prin Constituţia 
României şi prin Codul Muncii. Acest drept 
are legătură cu dreptul la educaţie deoarece, 
de cele mai multe ori, ne alegem o 
specializare într-un domeniu în care vrem 
să profesăm ulterior.  

 
Legislaţia românească prevede dreptul la 

muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la 
condiţii de muncă echitabile şi 
satisfăcătoare, la protecţia împotriva 
şomajului, la un salariu egal pentru muncă 
egală. 

 
 
În acelaşi timp, legea prevede că persoanele cu 

handicap pot fi încadrate în muncă conform 
pregătirii lor profesionale şi capacităţii de 
muncă, atestate prin certificatul de 
încadrare în grad de handicap, emis de 
comisiile de evaluare de la nivel judeţean. 
(legea 448/2006 republicată în 03.01.2008, 
art. 78, alin. 1) 

 
Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de 

SIDA beneficiază de protecţie socială, de 
tratament nediscriminatoriu în ceea ce 
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priveşte dreptul la muncă şi protecţia 
socială a muncii şi la promovarea 
profesională, iar starea sănătăţii lor nu poate 
constitui criteriu de concediere (legea 
584/2002, art. 3). 

 
Dacă te îngrijorează faptul că la angajare ţi se va 

solicita testul HIV, îţi aducem la cunoştinţă 
că numai în anumite domenii de activitate 
testul HIV este inclus în pachetul de analize 
medicale obligatorii.  
 

Astfel, testul HIV este necesar pentru: 
 personalul din unităţile de coafură, frizerie 
şi cosmetică (manichiură, pedichiură); 

 personalul sanitar elementar, personalul de 
îngrijire, personalul superior şi mediu din 
colectivităţile de copii mici, creşe, leagăne, 
grădiniţe şi case de copii, secţii 
(compartimente) de nou-născuţi, spitale 
(secţii); 

 personalul medico-sanitar din unităţi 
spitaliceşti sau ambulatoriu. 

 
Mai multe informaţii despre analizele solicitate 

la angajare pentru fiecare profesie le poţi 
găsi în Normele generale de protecţie a 
muncii, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Muncii şi Solidaritãţii Sociale nr. 508/20 
noiembrie 2002 şi Ordinul Ministrului 

 40 



 

Sãnãtãţii şi Familiei nr. 933/25 noiembrie 
2002. 

 
Dacă totuşi doreşti să înştiinţezi angajatorul 

despre diagnosticul tău, acesta este obligat 
prin lege să păstreze confidenţialitatea. 
Testul HIV se face numai cu 
consimţământul scris al persoanei, caz în 
care este obligatorie consilierea pre-testare. 

 
 

Drepturi cu privire la sănătate şi 
recuperare 

 
a) dreptul la asistenţă medicală 
 
Este important să cunoşti faptul că legislaţia îţi 

conferă dreptul la îngrijiri medicale de 
profil si pentru bolile asociate infecţiei 
HIV/SIDA, în spital şi în ambulatoriu. 

 
De asemenea, unităţile sanitare şi medicii, 

indiferent de specialitate, sunt obligaţi să 
interneze şi să asigure îngrijirile 
medicale de profil în specialitatea pe care 
o reprezintă, în conformitate cu patologia 
prezentată de pacient (584/ 2002, art. 9). 
Astfel, ai dreptul la tratament medical 
nediscriminatoriu, ceea ce înseamnă că vei 
fi tratat ca oricare alt pacient.  
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Trebuie însă să ştii că eşti obligat prin lege să 
comunici diagnosticul de infecţie cu HIV 
medicului curant, inclusiv medicului 
stomatolog. Refuzul unor medici de a te 
trata pe motiv că eşti seropozitiv HIV 
constituie o încălcare a legii, cât şi 
tratament discriminatoriu. 
 

b) dreptul la informaţii referitoare la 
diagnosticul medical şi de recuperare/ 
reabilitare 
 

Atât tu, cât şi familia sau reprezentanţii tăi 
legali, aveţi dreptul la toate informaţiile 
referitoare la diagnosticul medical şi de 
recuperare/reabilitare, la serviciile şi 
programele disponibile, în toate stadiile 
acestora, precum şi la drepturile şi 
obligaţiile în domeniu. (legea 448 /2006 
republicată în 03.01.2008, art 9, alin. 2) 

 
De asemenea, legea 46/2003 prevede că ai 

dreptul să fii informat asupra stării tale de 
sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, 
a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, 
a alternativelor existente la procedurile 
propuse, inclusiv asupra neefectuării 
tratamentului şi nerespectării 
recomandărilor medicale, precum şi cu 
privire la date despre diagnostic şi 
prognostic.  
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Aceeaşi lege prevede că rudele şi prietenii 
pacientului pot fi informaţi despre evoluţia 
investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu 
acordul pacientului.  
 

c)    dreptul la medicamente gratuite 
 
În primul rând, este bine să ştii că ai dreptul la 

tratament antiretroviral gratuit. Pentru a 
beneficia de aceste medicamente, trebuie să 
mergi periodic la medicul specialist. 

 
Medicaţia specifică antiretroviralã şi a bolilor 

asociate infecţiei HIV/SIDA se instituie pe 
baza Ghidului terapeutic în infecţia HIV al 
Comisiei naţionale pentru supravegherea, 
controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie 
HIV/SIDA, în regim de gratuitate pe toată 
perioada necesară. (legea 584 /29 octombrie 
2002) 

 
Dacă eşti încadrat într-un grad de handicap, 

beneficiezi de medicamente gratuite, atât 
pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe 
timpul spitalizării, în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate.  

 
În momentul solicitării medicamentelor la 

farmacie, pe lângă reţetă, trebuie să prezinţi 
şi o copie după certificatul de încadrare 
într-un grad de handicap.   
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d)    servicii gratuite de cazare şi masă în 
unităţile sanitare 

 
Legea prevede servicii gratuite de cazare şi 

masă pentru persoanele cu handicap în 
unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi 
staţiuni balneare. De acest drept beneficiază 
şi însoţitorul copilului sau adultului cu 
handicap grav sau accentuat. (legea 
448/2006 republicată în 03.01.2008, art. 11, 
b) 

 
e)    dreptul la tratament balnear gratuit  
 
Dacă eşti adult şi eşti încadrat într-un grad de 

handicap, beneficiezi de un bilet gratuit de 
tratament balnear, în cursul unui an. 
Pentru a beneficia de acest drept, este 
necesar să depui o serie de documente la 
Casa Naţională de Pensii din judeţul în care 
locuieşti.  Numărul biletelor de tratament 
balnear gratuit care se stabileşte 
proporţional cu numărul potenţialilor 
beneficiari faţă de numărul total al biletelor 
de tratament balnear gratuit stabilite prin 
legea anuală a bugetului asigurărilor sociale 
de stat. (legea 448 / 2006 republicată în 
03.01.2008, art. 11, alin. 1c şi alin. 4) 
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Drepturi cu privire la tratament egal şi 
confidenţialitate 
 

a) dreptul la tratament non-discriminatoriu 
 
Ai dreptul la tratament nediscriminatoriu în 

toate sectoarele vieţii publice şi private.  
 
Prin discriminare se înţelege orice deosebire, 

excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază 
de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, sex, orientare 
sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare HIV sau 
apartenenţă la o categorie defavorizată care 
are ca scop sau efect restrângerea ori 
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 
exercitării, în condiţii de egalitate, a 
drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale ori a drepturilor recunoscute 
de lege, în domeniul politic, economic, 
social şi cultural sau în orice alte domenii 
ale vieţii publice (O. G. nr.77/2003, art. 2). 
 

Instigarea la discriminare este de asemenea 
pedepsită, conform art. 317 din Codul 
Penal. Acesta prevede că instigarea la ură 
pe temei de rasă, nationalitate, etnie, limbă, 
religie, gen, orientare sexuală, opinie, 
apartenentă politică, convingeri, avere, 
origine socială, vârstă, dizabilitate, boală 
cronică necontagioasă sau infecţie 
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HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de 
la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.  
 

b) dreptul la confidenţialitate 
 
Legea îţi garantează dreptul la confidenţialitate, 

ceea ce înseamnă că persoanele care intră în 
posesia datelor tale personale (date de 
identificare, diagnostic, situaţie socială 
etc.), în virtutea funcţiei sau meseriei pe 
care o au, sunt obligate să păstreze secrete 
aceste informaţii.     

 
Deşi legea 584/2002 menţionează că păstrarea 

confidentialităţii datelor privind persoanele 
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este 
obligatorie doar pentru anumite categorii de 
persoane (angajaţii reţelei sanitare, 
angajatorii acestor persoane şi funcţionarii 
publici), Codul Penal prevede pedepsirea 
oricărei persoane care divulgă secretul 
profesional.  

  
Astfel, divulgarea, fără drept, a unor date, de 

către acela căruia i-au fost încredinţate, sau 
de care a luat cunostinţă în virtutea 
profesiei ori funcţiei, dacă fapta este de 
natură a aduce prejudicii unei persoane, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 
ani sau cu amendă. Acţiunea penală se pune 
în mişcare la plângerea prealabilă a 
persoanei vătămate (Codul Penal, art. 196). 
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Ai grijă cu cine vorbeşti despre diagnosticul 
tău! Te informăm că alte categorii de 
persoane decât cele menţionate mai sus nu 
pot fi trase la răspundere din punct de 
vedere legal în cazul în care transmit mai 
departe informaţii privind diagnosticul tău, 
indiferent dacă au aflat de la tine sau din 
alte surse. Este cazul vecinilor, prietenilor, 
colegilor sau rudelor. 

 
În cazul medicilor, informaţiile cu privire la 

statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie 
să fie comunicate între specialişti, pentru a 
se asigura acurateţea diagnosticelor şi 
conduitelor terapeutice chirurgicale şi 
nechirurgicale în diferitele faze evolutive 
ale infecţiei HIV/SIDA (legea 584/2002, 
art.8, alin. 2) . 
 

c) dreptul la viaţa de familie 
 
Dacă doreşti să te căsătoreşti şi să îţi întemeiezi 

o familie, află că ai acest drept, Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului garantând 
dreptul la căsătorie pentru fiecare 
persoană, bărbat sau femeie,  cu începere de 
la împlinirea vârstei legale (art. 16). 

 
De asemenea, dreptul femeii de a hotărî dacă să 

aibă sau nu un copil este garantat, cu 
excepţia cazului în care sarcina prezintă un 
risc major pentru viaţa mamei, situaţie în 
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care prevalează viaţa mamei (legea nr. 
46/2003, art. 26). 

 
În momentul în care hotărăşti să ai un copil este 

important să consulţi medicul infecţionist 
pentru o evaluare a stării tale de sănătate şi 
pentru a ţi se asigura mijloacele de 
prevenire a transmiterii infecţiei cu HIV de 
la mamă la făt. 

 
d) dreptul la demnitate 
 
Demnitatea omului este consacrată prin art.1 

alin.(3) din Constituţia României ca una 
dintre valorile supreme şi este protejată de 
Codul Penal în art. 205 şi 206.  

 
Atentarea la demnitatea umană reprezintă 

săvârşirea infracţiunilor de calomnie sau 
insultă.  

 
Acestea sunt definite în Codul Penal astfel:   
 
Insulta: Atingerea adusă onoarei ori reputaţiei 

unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau 
prin orice alte mijloace, ori prin expunerea 
la batjocură, se pedepseşte cu amendă. 

 
Aceeaşi pedeapsă se aplică şi în cazul când se 

atribuie unei persoane un defect, boală sau 
infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu ar 
trebui relevate. 
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Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea 

prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea 
părţilor înlătură răspunderea penală (art. 
205). 

 
Calomnia: Afirmarea sau imputarea în public, 

prin orice mijloace, a unei fapte 
determinate privitoare la o persoană, care, 
dacă ar fi adevărată, ar expune acea 
persoană la o sancţiune penală, 
administrativă sau disciplinară, ori 
dispreţului public, se pedepseşte cu amendă 
de la 2.500  lei la 13.000 lei. 

 
Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea 

prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea 
părţilor înlătură răspunderea penală. (art. 
206) 

 
Atentarea la demnitatea umană se poate produce 

verbal (folosind cuvinte jignitoare, 
defăimătoare, injurii), prin texte publicate 
în presa scrisă sau prin mijloacele de 
comunicare audiovizuale. Indiferent de 
modul în care sunt comise şi de calitatea 
persoanelor care le comit - simpli cetăţeni, 
oameni politici, ziarişti etc., faptele care 
formează conţinutul infracţiunilor de insultă 
şi calomnie lezează grav personalitatea 
umană, demnitatea, onoarea şi reputaţia 
celor astfel agresaţi. 
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Drepturi financiare si alte facilităţi 
 

a) dreptul la asistent personal 
 
Poţi beneficia de acest drept (legea 448/2006 

republicată în 03.01.2008, art. 35) dacă în 
urma evaluării socio-psiho-medicale 
efectuată în cadrul Comisiilor de Evaluare 
şi Expertiză Medicală ai fost încadrat în 
gradul de handicap grav şi pe certificat este 
menţionat faptul că ai dreptul la un asistent 
personal. 

 
Angajarea asistenţilor personali se realizează de 

către primăriile localităţii de domiciliu 
sau reşedinţă a persoanei cu handicap grav, 
în baza unui contract individual de muncă. 
Contractul individual de muncă se încheie 
în 3 exemplare, al 3-lea exemplar fiind 
înaintat către Direcţiile Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
judeţene în termen de 5 zile de la 
înregistrarea la primăria locală. 
 
Un exemplar înregistrat din contractul 
individual de muncă trebuie să rămână la 
asistentul personal. 
 

O persoană poate să se angajeze ca asistent 
personal numai dacă îndeplineşte anumite 

 50 



 

condiţii (în conformitate cu legea 448/2006 
republicată în 03.01.2008, art. 36 - 39).  

 
Pentru a afla mai multe detalii despre procedura 

de depunere a dosarului de asistent 
personal, te poţi adresa Serviciului 
Asistenţă Socială din cadrul primăriilor 
locale (dosarul va conţine certificatul tip de 
încadrare în grad de handicap grav al 
persoanei pentru care se angajează ca 
asistent personal şi alte documente 
personale - acte de identitate, cartea de 
muncă dacă există, etc).  

 
Asistentul social al Serviciului de Asistenţă 

Socială din cadrul Primăriilor are obligaţia 
legală să facă vizite şi controale periodice 
la domiciliul persoanei cu handicap grav 
pentru a monitoriza şi evalua activitatea 
asistentului personal, precum şi gradul de 
satisfacţie al persoanei cu handicap grav 
referitor la îngrijirea care i se acordă. (legea 
448/2006 republicată în 03.01.2008, art 40, 
alin2) 

 
Dacă din diverse motive nu poţi avea sau nu 

doreşti un asistent personal, este bine să ştii 
că poţi opta pentru o indemnizaţie 
echivalentă cu salariul net al unui 
asistent social debutant cu studii medii 
din unităţile de asistenţă socială din sectorul 
bugetar. Plata acestei indemnizaţii se 
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asigură de către primăria din localitatea în 
care ai domiciliul, însă pentru a beneficia de 
ea trebuie să depui o cerere scrisă la 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului din judeţul tău. În 
termen de 5 zile de la data depunerii cererii, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului din judeţul tău va 
comunica primăriei dacă este de acord cu 
opţiunea ta.    
 

În cazul în care eşti adult cu handicap grav sau 
accentuat şi nu dispui de spaţiu de locuit, nu 
realizezi venituri sau realizezi venituri până 
la nivelul salariului mediu pe economie, 
poţi beneficia de îngrijirea şi protecţia unui 
asistent personal profesionist (legea 
448/2006 republicată în 03.01.2008, art. 
45). 

 
Multe persoane confundă asistentul personal cu 

însoţitorul! Trebuie să ştii că însoţitorul 
este persoana care acompaniază (însoţeşte) 
persoana cu handicap atunci când aceasta 
are nevoie să se deplaseze într-un anumit 
loc (şi nu este angajat cu carte de muncă de 
către primărie), pe când asistentul 
personal este persoana care 
supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire 
copilului sau adultului cu handicap grav, 
pe baza planului de recuperare pentru 
copilul cu handicap, respectiv a planului de 
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servicii al persoanei cu handicap adulte, şi 
care este angajat cu carte de muncă de 
către primăria de pe raza comunei unde îşi 
are domiciliul persoana cu handicap. 

 
   
b) dreptul la alocaţia de hrană 
 
La alocaţia de hrană au dreptul copiii infectaţi 

cu HIV / bolnavi de SIDA în conformitate 
cu legea 448/2006 republicată în 
03.01.2008 (art. 58, alin 2).  

 
Pentru a beneficia de acest drept, reprezentantul 

legal / tutorele copilului seropozitiv HIV 
trebuie să depună o cerere însoţită de acte 
doveditoare ale diagnosticului acestuia 
(adeverinţe medicale, bilete de ieşire din 
spital, certificat medical) precum şi alte 
documente personale la Serviciul de 
Asistenţă Socială din cadrul primăriei de pe 
raza comunei unde îşi are domiciliul 
copilul. Ulterior, Serviciul de Asistenţă 
Socială din cadrul primăriei locale va 
trimite lunar un referat la Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Drepturilor Copilului de pe raza 
judeţului de domiciliu, referat în baza 
căruia se va face plata alocaţiei lunare de 
hrană.   
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Plata alocaţiei de hrană se realizează pentru 
zilele din lună în care copilul cu infecţie 
HIV a fost îngrijit în familie, fiind scăzute 
acele zile în care copilul a fost spitalizat (de 
exemplu dacă din cele 30 zile din lună, 
copilul a fost spitalizat 3 zile, plata alocaţiei 
de hrană va fi realizată doar pentru cele 27 
zile cât a fost îngrijit în familie. În situaţiile 
în care copilul nu a fost spitalizat, plata 
alocaţiei de hrană se va realiza pentru toate 
cele 30 / 31 zile din lună.  
 

c) dreptul la indemnizaţia de hrană 
 
La indemnizaţia de hrană au dreptul atât copiii 

cât şi adulţii infectaţi cu HIV / bolnavi de 
SIDA, în conformitate cu Legea 584/2002.  

 
Pentru a beneficia de acest drept, trebuie să te 

adresezi Direcţiei Muncii şi Protecţiei 
Sociale de pe raza judeţelui tău de 
domiciliu. Acordarea acestui drept financiar 
se realizează în baza unui dosar completat 
cu adeverinţa eliberată de către medicul 
infecţionist cu diagnosticul de HIV/SIDA, 
acte de identitate (pentru copii este necesar 
certificatul de naştere şi actul de identitate 
al reprezentantului legal/tutorelui, iar pentru 
adulţi este necesar actul de identitate) şi 
cererea tip care se obţine de la ghişeul din 
cadrul Direcţiei Muncii şi Protecţiei 
Sociale. Indemnizaţia de hrană se acordă 
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pentru toate zilele din lună indiferent dacă 
persoana încadrată în grad de handicap a 
avut zile de spitalizare sau nu.  

 
A nu se confunda alocaţia de hrană cu 

indemnizaţia de hrană! De alocaţia de 
hrană beneficiază numai copiii seropozitivi 
HIV şi este acordată prin Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului, pe când de indemnizaţia de 
hrană beneficiază atât copiii, cât şi adulţii 
seropozitivi HIV şi este acordată prin 
Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale.  
 
 

d) dreptul la indemnizaţia lunară pentru 
persoane cu handicap 

 
Dacă eşti adult cu handicap grav sau accentuat 

beneficiezi de o indemnizaţie lunară, 
indiferent de veniturile pe care le ai. 
Valoarea indemnizaţiei diferă în funcţie de 
gradul de handicap în care eşti încadrat.  

 
Plata acestei indemnizaţii se realizează prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului din judeţul în care 
locuieşti. Prin urmare, aceasta este instituţia 
căreia trebuie să te adresezi pentru a 
beneficia de acest drept.   
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e) dreptul la bugetul personal 
complementar 

 
Bugetul personal complementar reprezintă o 

sumă de bani care ţi se acordă lunar, în 
funcţie de gradul de handicap în care eşti 
încadrat, pentru a-ţi plăti taxa de 
abonament radio/TV, abonamentul 
telefonic cu impulsuri incluse şi taxa 
pentru abonamentul la curentul electric.  

 
La fel ca şi indemnizaţia prezentată mai sus, şi 

acest drept se acordă prin Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului din judeţul în care 
locuieşti.  

 
Poţi opta să primeşti drepturile menţionate mai 

sus (alocaţia de hrană, indemnizaţia de 
hrană, indemnizaţia lunară pentru persoane 
cu handicap, bugetul personal 
complementar) prin mandat poştal sau pe 
card bancar.  

 
f) dreptul la alocaţie dublă 
 
Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap 

de tip HIV/SIDA, beneficiază de alocaţie 
de stat în condiţiile şi în cuantumul 
prevăzut de lege, majorat cu 100%. 

 
g) dreptul la transport gratuit 
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Dacă eşti încadrat în gradul de handicap grav 
sau accentuat beneficiezi de gratuitate pe 
toate liniile la transportul urban cu 
mijloace de transport în comun şi cu 
metroul (legea 448/2006 republicată în 
03.01.2008, art. 22,23,24).  

 
Legitimaţia pentru transportul urban cu 

mijloace de transport în comun de 
suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu 
al ţării, fiind recunoscută de toate regiile de 
transport local, şi este eliberată de 
direcţiile generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului (legea 448/2006 
republicată în 03.01.2008, art 23, alin 3). 
 

De transport urban gratuit beneficiază şi 
următoarele persoane: 

 însoţitorul persoanei cu handicap grav (fie 
ea copil sau adult), în prezenţa acestuia; 

 însoţitorul copilului cu handicap accentuat, 
în prezenţa acestuia; 

 asistentul personal al persoanei cu handicap 
grav; 

 asistentul personal profesionist al persoanei 
cu handicap grav sau accentuat. 

 
Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 

grav şi asistenţii personali profesionişti ai 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat 
primesc şi ei legitimaţii pentru transportul 
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urban gratuit. Astfel, aceştia pot circula şi 
în lipsa persoanei cu handicap. 

 
De asemenea, beneficiezi de gratuitatea 

transportului interurban cu autobuzul, 
orice tip de tren (în limitele costului unui 
bilet la clasa a II-a) sau cu navele pentru 
transport fluvial, în funcţie de gradul de 
handicap în care ai fost încadrat (12 
călătorii dus-întors / an pentru gradul de 
handicap grav şi 6 călătorii dus-întors/an 
pentru gradul de handicap accentuat). 
 

De transport interurban gratuit beneficiază şi 
următoarele persoane: 

 însoţitorul persoanei cu handicap grav (fie 
ea copil sau adult), în prezenţa acestuia; 

 însoţitorul copilului cu handicap accentuat, 
în prezenţa acestuia; 

 asistentul personal al persoanei cu handicap 
grav (fără a fi necesară prezenţa persoanei 
cu handicap).  

 
h) alte facilităţi 
 scutire de impozit pe veniturile din salarii 

 
Dacă eşti persoană cu handicap grav sau 

accentuat angajată cu carte de muncă 
beneficiezi de acest drept. 
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Pentru a fi scutit de impozitul pe veniturile din 
salarii angajatorul trebuie să ştie că eşti 
persoană cu handicap (are nevoie de 
documente doveditoare). Nu eşti obligat să 
spui ce diagnostic ai, însă astfel renunţi la 
această facilitate. 

 
 scutire de la plata impozitului pe clădire şi 

teren 
 
De această scutire beneficiază persoanele cu 

handicap grav şi accentuat care deţin în 
proprietate clădiri sau terenuri.  

 
Actele de proprietate trebuie să fie pe numele 

persoanei cu handicap. 
 
 scutire de la plata taxei hoteliere 

 
Taxa hotelieră reprezintă o sumă de bani, în 

afara biletului de odihnă şi tratament, care 
se plăteşte de către fiecare persoană care 
doreşte să se cazeze la hotel. Pentru a 
beneficia de scutirea de la plata taxei 
hoteliere, persoanele cu handicap grav sau 
accentuat trebuie sa facă dovadă cu actul de 
identitate şi certificatul de încadrare intr-o 
categorie de handicap. 
 

 gratuitate la masă şi cazare în internatele 
şcolare pentru elevii cu handicap 
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Dacă eşti elev, e important să ştii că ai acest 
drept (legea 448/2006 republicată în 
06.01.2008). Pentru a beneficia de el, 
reprezentantul tău legal trebuie să depună o 
cerere la conducerea şcolii prin care să 
solicite acest lucru. Această cerere trebuie 
însoţită de o copie după certificatul de 
încadrare într-o categorie de handicap şi 
acte de identitate (ale tale şi ale 
reprezentantului legal).  

 
 reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi 

masă la cantinele şi căminele studenţeşti 
 

Dacă eşti student cu handicap grav sau 
accentuat află că beneficiezi de o reducere 
cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la 
cantinele şi căminele studenţeşti (legea 
448/2006 republicată în 06.01.2008). Pentru 
aceasta însă trebuie să depui o cerere la 
registratura universităţii (adresată 
conducerii universităţii) prin care să soliciţi 
acordarea acestei reduceri. Cererea trebuie 
însoţită de acte de identitate şi de o copie a 
certificatului de încadrare într-o categorie 
de handicap. În termen de 30 de zile de la 
data depunerii cererii va trebui să primeşti 
un răspuns în scris.  
 

Nu uita de numărul de înregistrare (cu 
ştampilă)! Îţi va folosi dacă nu vei primi 
răspuns la cererea adresată! 
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 locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată 

pe an, indiferent de forma de învăţământ 
 
De acest drept beneficiază preşcolarii, elevii şi 

studenţii cu handicap, împreună cu 
asistenţii personali şi asistenţii personali 
profesionişti. Pentru a beneficia de acest 
drept, trebuie să depui o cerere la 
conducerea instituţiei de învăţământ de care 
aparţii. 
 
 

 61



 

  





 

ACTE NECESARE OBŢINERII 
DREPTURILOR LEGALE 
 

Acum că ai aflat care sunt drepturile pe care le 
ai, iată ce trebuie să faci pentru a intra în 
posesia lor: 

 
Pasul 1: Trebuie să dovedeşti că eşti persoană 

cu handicap, prin urmare să obţii un 
certificat de încadrare într-un grad de 
handicap! 

 
Pentru acest lucru este nevoie să te prezinţi la 

Comisia de Expertiză Medicală şi Evaluare 
Complexă Copii sau Adulţi (în funcţie de 
caz) din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din 
judeţul tău, cu un dosar care va cuprinde o 
serie de documente, cum ar fi: adeverinţe 
medicale, bilete de ieşire din spital, 
certificat medical, copii după actele de 
identitate.  

 
Inainte de a te prezenta la comisie te sfătuim să 

mergi să te interesezi care sunt documentele 
necesare, deoarece există diferenţe de la 
judeţ la judeţ.  

 
Membrii comisiei vor studia dosarul tău, te vor 

evalua din punct de vedere social, 
psihologic şi medical şi te vor încadra într-
un grad de handicap. În funcţie de mai 
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multe criterii (pe care le găseşti în Anexa la 
Ordinul nr. 762/ 1.992/2007 pentru 
aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe 
baza cărora se stabileşte încadrarea în grad 
de handicap), există 4 tipuri de handicap în 
care poţi fi încadrat:  

 gradul I sau grav; 
 grdul II sau accentuat; 
 gradul III sau  mediu; 
 gradul IV sau uşor. 

 
În urma evaluării, vei primi un certificat pe care 

va fi scris gradul de handicap în care ai fost 
încadrat, precum şi dacă necesiţi asistent 
personal (în cazul în care eşti încadrat în 
gradul de handicap grav).  

 
Acest certificat reprezintă dovada că eşti 

persoană cu handicap şi în baza lui îţi vei 
obţine drepturile. 

 
Păstrează cu grijă certificatul de încadrare în 

grad de handicap în original! La dosarele 
pe care le vei depune pentru obţinerea 
drepturilor, ataşează copii xerox ale acestui 
certificat! 

 
Pasul 2: Accesarea drepturilor 
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Odată obţinut certificatul de încadrare într-o 
categorie de handicap, poţi face următorul 
pas, şi anume acela de a-ţi obţine drepturile. 
 

Pentru aceasta, trebuie să te adresezi 
următoarelor instituţii:  

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, pentru obţinerea 
indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu 
handicap (adulţi), bugetului personal 
complementar, legitimaţiei pentru 
gratuitatea transportului urban, legitimaţiei 
şi biletelor pentru transportul interurban, 
alocaţiei de hrană (copii), alocaţiei duble 
(copii); 

 Primăria din localitatea în care 
domiciliezi, pentru angajarea unui asistent 
personal sau pentru obţinerea indemnizaţiei 
(în cazul în care ai optat pentru aceasta);  

 Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale, 
pentru obţinerea indemnizaţiei de hrană.  

 
La fiecare din instituţiile menţionate mai jos vei 

prezenta câte un dosar cu documentele 
personale şi obligatoriu o copie după 
certificatul de încadrare în gradul de 
handicap.  
 
Drepturile ţi se acordă în funcţie de 
gradul de handicap în care ai fost 
încadrat!  
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NOTE: 
 
 
 

Numele medicului meu de familie:  
............................................................... 

 
Numărul lui de telefon: 

............................................................... 
 

Numele medicului meu infecţionist: 
............................................................... 

 
Numărul lui de telefon: 

............................................................... 
 
Clinica de Boli Infecţioase:  

............................................................... 
 
Numărul de telefon de la Clinica de Boli 

Infecţioase: 
............................................................... 

 
Numele asistentului social sau al psihologului: 

............................................................... 
 
Numărul lui de telefon: 

............................................................... 
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Întrebări şi comentarii: 
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	Pentru ce această broşură?
	Pentru că raţiunea existenţei noastre este să fim  ALĂTURI DE VOI, cei aflaţi în suferinţă.
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