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 ICAJ (Serviciul de Informare, Consultanţă şi Asistenţă 
Juridică) este un serviciu înfiinţat de Fundaţia „Alături de Voi” 
România în luna septembrie 2006, în cadrul proiectului cu acelaşi 
nume, finanţat de Uniunea Europeană prin programul PHARE. În 
perioada septembrie 2006 – septembrie 2007 proiectul s-a derulat 
în judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş, iar începând cu luna decembrie 
2007 a fost replicat şi în judeţul Vaslui.  
 Proiectul se derulează în parteneriat cu Instituţia Prefectului 
din cele 4 judeţe, Asociaţia „Iris” din Vaslui şi Asociaţia „Speranţa 
Copiilor 2000” din Bârlad.
 Serviciul ICAJ a venit ca o completare a serviciilor directe pe 
care Fundaţia „Alături de Voi” România le oferă beneficiarilor săi. Ca 
urmare a numărului mare de situaţii de încălcări de drepturi aduse 
la cunoştinţa specialiştilor fundaţiei de către persoanele seropozitive 
HIV, a rezultat necesitatea iniţierii şi implementării unui astfel de 
serviciu. De asemenea, s-a constatat că persoanele seropozitive HIV 
se confruntau cu următoarele situaţii:
 
 Necunoaşterea drepturilor legale sau a noilor reglementări 
legislative;

 Informaţii parţiale sau eronate privind legislaţia în vigoare în 
domeniul HIV/SIDA;

 Imposibilitatea financiară de a apela la serviciile unui avocat;

 Lipsa curajului de a discuta despre încălcarea propriilor drep-
turi.

 

Capitolul I
Ce este ICAJ şi de ce îţi este util?
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Prin urmare, serviciul ICAJ se adresează persoanelor infectate şi 
afectate HIV/SIDA care doresc să afle mai multe informaţii legisla-
tive în domeniul HIV/SIDA sau care se confruntă cu situaţii în care 
le sunt încălcate drepturile şi doresc sa acţioneze pentru a şi le 
apăra. 

Dacă eşti persoană infectată sau afectată de HIV/SIDA din 
judeţele Iaşi, Constanţa, Mureş şi Vaslui şi vrei să afli mai 
multe informaţii legislative în domeniu sau dacă te confrunţi 
cu situaţii în care îţi sunt încălcate drepturile şi vrei să faci 
ceva în acest sens, te poţi adresa Fundaţiei „Alături de Voi” 
România. În cadrul serviciului de informare, consultanţă şi 
asistenţă juridică poţi beneficia de sprijinul gratuit al unui 
avocat. Acest lucru înseamnă că el îţi va oferi informaţii cu 
privire la drepturile tale şi, după caz, consultanţă şi asistenţă 
juridică.
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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. 

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 docu-
mente 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 eventualele 
reacţii de respingere din partea lor.

Cadrele didactice care cunosc diagnosticul tău sunt obligate de lege 
să păstreze confidenţialitatea în acest sens. Dacă divulgă această 
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Iată care sunt drepturile pe care le ai, conform legilor din România!

 Drepturi sociale
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informaţie altor persoane fără acordul tău, îţi încalcă dreptul la 
confidenţialitate.

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. 

Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază de 
protecţie socială, de tratament nediscriminatoriu în ceea ce 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 ambula-
toriu.

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 Solidarităţii 
Sociale nr. 508/20 noiembrie 2002 şi Ordinul Ministrului Sănătăţii şi 
Familiei nr. 933/25 noiembrie 2002.
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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 persoa-
nei, caz în care este obligatorie consilierea pre-testare.

 Drepturi cu privire la sănătate şi recu-
perare

a) dreptul la asistenţă medicală

Este important să cunoşti faptul că legislaţia îţi conferă dreptul la 
îngrijiri medicale de profil şi pentru bolile asociate infecţiei 
HIV/SIDA, în spital şi în ambulatoriu.
De asemenea, unităţile sanitare şi medicii, indiferent de speciali-
tate, sunt obligaţi să interneze şi să asigure îngrijirile medi-
cale de profil în specialitatea pe care o reprezintă, în confor-
mitate 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. 

Trebuie însă să ştii că eşti obligat prin lege să comunici diag-
nosticul 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 medi-
cal 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 
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toate stadiile acestora, precum şi la drepturile şi obligaţiile în dome-
niu. (legea 448 /2006 republicată în 03.01.2008, art 9, alin. 2)

Acest drept este precizat şi în legea 46/2003 care mai 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 medicaţie 
specifică antiretrovirală şi a bolilor asociate infecţiei 
HIV/SIDA în regim de gratuitate pe toată perioada necesară. 
(legea 448 /2006 republicată în 03.01.2008, art. 10)
Dacă eşti încadrat într-un grad de handicap, beneficiezi de  medica-
mente 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. 

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.  
(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 si 
confidentialitate

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, handi-
cap, 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. 

b) dreptul la confidentialitate

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. Codul Penal prevede pedepsirea oricărei persoane care 
divulgă secretul profesional cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă. 
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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 chirurgi-
cale 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 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 evalu-
are 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.

lex
VERITAS

Justitia10

www.juridic.alaturidevoi.ro



Atentarea la demnitatea umană reprezintă săvârşirea infracţiunilor 
de calomnie sau insultă.

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.

 Drepturi financiare si alte facilitati

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 indi-
vidual 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. 
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O persoană poate să se angajeze ca asistent personal numai dacă 
îndeplineşte anumite 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 de 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, 
alin.2)

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 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 îngri-
jirea şi protecţia unui asistent personal profesionist (legea 
448/2006 republicată în 03.01.2008, art. 45).
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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 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). Acest drept se acordă prin Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copi-
lului de pe raza judeţului de domiciliu. 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.

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, Solidarităţii Sociale şi Familiei de pe raza judeţului tău 
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de domiciliu. Indemnizaţia de hrană se plăteşte pentru toate zilele 
lunii, 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! 

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.

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. 
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. 
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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

Dacă eşti încadrat în gradul de handicap grav sau accentuat benefi-
ciezi 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 întreg teritoriul ţării.

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 aces-
tuia;
 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 accen-
tuat primesc şi ei legitimaţii pentru transportul urban gratuit. Astfel, 
aceştia pot circula şi în lipsa persoanei cu handicap.
De asemenea, beneficiezi de gratuitatea transportului interur-
ban 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).
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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 aces-
tuia;
 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 poţi beneficia de acest drept, însă angajatorul 
trebuie să ştie că eşti persoană cu handicap (are nevoie de docu-
mente doveditoare).

 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

Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie să faci dovada că eşti 
persoană cu handicap, prezentând  certificatul de încadrare intr-o 
categorie de handicap.

 gratuitate la masă şi cazare în internatele şcolare 
pentru elevii cu handicap

În acest sens trebuie să depui o cerere la conducerea şcolii prin care 
să soliciţi acest lucru. Această cerere trebuie însoţită de o copie după 
certificatul de încadrare într-o categorie de handicap. 
  
 reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la 
cantinele şi căminele studenţeşti
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Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie să fii încadat în 
gradul de  handicap grav sau accentuat şi să depui o cerere la regis-
tratura universităţii (adresată conducerii universităţii) prin care să 
soliciţi acordarea acestei reduceri.

 locuri gratuite în tabere de odihnă, o dată pe an, 
indiferent de forma de învăţământ

De acest drept beneficiază preşcolarii, elevii şi studenţii cu handi-
cap, 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.

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

 
Pasul 1:  Obţinerea certificatului 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 Copi-
lului din judeţul tău, cu un dosar care va cuprinde o serie de docu-
mente, cum ar fi: adeverinţe medicale, bilete de ieşire din spital, 
certificat medical, copii după actele de identitate. 

Înainte de a te prezenta la comisie, te sfătuim 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 multe criterii (pe care le găseşti în 
Anexa la Ordinul nr. 762/ 1.992/ 2007), există 4 tipuri de handicap 
în care poţi fi încadrat:  gradul I sau grav; gradul II sau accentuat; 
gradul III sau  mediu; gradul IV sau uşor. În urma evaluării vei 
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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 handi-
cap şi în baza lui îţi vei obţine drepturile.

Păstrează cu grijă certificatul de încadrare în grad de handi-
cap în original! La dosarele pe care le vei depune pentru obţinerea 
drepturilor, ataşează copii xerox ale acestui certificat!

Pasul 2: Accesarea drepturilor

Pentru aceasta, trebuie să te adresezi următoarelor instituţii: 
 
           Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului, 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 anga-
jarea unui asistent personal sau pentru obţinerea indemnizaţiei (în 
cazul în care ai optat pentru aceasta);  
        Direcţia Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 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 certifica-
tul 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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Capitolul III
Dacă ţi-au fost încălcate unele drepturi şi te-ai hotărît să ţi le aperi, 
iată care ar � paşii de urmat în soluţionarea problemei tale!

Indiferent de dreptul care ţi-a fost încălcat, îţi sugerăm câţiva paşi 
generali pe care poţi să îi urmezi:

I. Te adresezi instituţiei responsabile de acordarea dreptului 
care ţi-a fost încălcat, înaintând o adresă/ cerere/ sesizare scrisă, 
după caz.
Această adresă trebuie să cuprindă: datele tale personale (nume 
şi prenume, domiciliul, seria şi numărul cărţii de identitate, calitatea 
în care te adresezi), descrierea detaliată a situaţiei (data, ora şi 
locul când a avut loc, persoana/ persoanele care ţi-au încălcat 
dreptul, reproducerea cuvintelor sau expresiilor folosite de aces-
tea),  dorinţa de soluţionare a problemei.
Un model de astfel de cerere găseşti în Anexa 1.

Adresa/ cererea/ sesizarea trebuie să o înregistrezi la registratura 
sau secretariatul instituţiei căreia o adresezi, ceea ce înseamnă că 
vei primi pe loc un număr de înregistrare. Atenţie ca numărul pe 
care îl primeşti să fie ştampilat. Păstrează cu atenţie acest număr, 
vei avea nevoie de el în cazul în care cererea ta nu va fi soluţionată!
De asemenea, poţi întocmi adresa/ cererea/ sesizarea în dublu 
exemplar, unul pe care îl înaintezi instituţiei şi unul care rămâne la 
tine. Solicită ca numărul de înregistrare să fie trecut şi pe exem-
plarul care rămâne la tine. Acesta te va ajuta dacă vei ajunge în 
instanţă, fiind considerat probă.
Instituţia căreia i-ai înaintat adresa/ cererea/ sesizarea este 
obligată prin lege ca în termen de 30 zile să îţi dea un răspuns. 
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Păstrează răspunsurile primite deoarece îţi pot folosi dacă te vei 
adresa instanţei.

II. Dacă cererea ta nu este soluţionată sau nu eşti mulţumit de 
răspuns, poţi să te adresezi direct instituţiei căreia îi este 
subordonată instituţia responsabilă de acordarea dreptului care ţi-a 
fost încălcat, printr-o cerere similară cu cea depusă anterior.

III. În cazul în care nici una dintre instituţiile cărora te-ai adresat nu 
ţi-au rezolvat problema, poţi recurge la soluţionarea cazului în 
instanţă. Este important să ştii însă că ai nevoie de probe suficient 
de puternice pentru a susţine cauza (martori, înregistrări audio-
video, documente scrise etc.).
Poţi apela la un avocat care îţi va oferi consultaţii juridice concrete 
pe situaţia ta, precum şi asistenţă juridică în instanţă la fiecare 
termen.
Dacă îţi este teamă să te adresezi instanţei din motive legate de 
ruperea confidenţialităţii, avocatul tău poate solicita ca judecata să 
se facă cu uşile închise, adică fără public.
 

Poţi alege să te adresezi direct instanţei, fără a urma paşii 
menţionaţi la punctele I şi II.  Rămâne la alegerea ta!

Pentru a te ajuta şi mai mult, îţi prezentăm căteva tipuri de 
încălcări de drepturi şi modul în care poţi acţiona: 

 Încălcarea dreptului la educaţie

Având în vedere că multe situaţii în care se încalcă dreptul la 
educaţie sunt generate de lipsa de informare cu privire la infecţia 
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cu HIV/boala SIDA, se pot derula campanii de informare în şcoala 
pe care o frecventezi (în rândul cadrelor didactice, elevilor şi 
părinţilor), iar Fundaţia „Alături de Voi” România te poate sprijini în 
acest sens. Este posibil ca pe această cale problemele să se 
soluţioneze. În caz contrar, existe şi alte posibilităţi de a acţiona.

Poţi înainta o adresă scrisă Inspectorului General din cadrul Inspec-
toratului Şcolar Judeţean al judeţului de care aparţine şcoala unde 
înveţi sau la care doreşti să te înscrii. Dacă problema ta nu se 
rezolvă, te poţi adresa Ministerului Învăţământului.

 Încălcarea dreptului la muncă
 

Dacă ţi se refuză serviciile medicale, pe motiv că eşti infectat cu 
HIV, este bine să soliciţi o declaraţie în scris privind refuzul trata-
mentului şi motivul acestui refuz. Poţi face o sesizare scrisă la Cole-
giul Medicilor sau Colegiul Medicilor Stomatologi. Dacă cererea ta 
nu este soluţionată, se poate acţiona şi la forurile superioare, adică 
în instanţă.

 Încălcarea dreptului la non-discriminare

În cazul tuturor formelor de discriminare, poţi face o petiţie pe care 
o înaintezi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 
(CNCD). În Anexa 2 găseşti un model de petiţie.
De asemenea, poţi opta pentru acţiune civilă în instanţă.

 Încălcarea dreptului la confidenţialitate

Te poţi adresa instituţiei căreia îi este subordonată instituţia în 
cadrul căreia ţi s-a încălcat acest drept sau poţi alege să te adresezi 
instanţei.
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 Încălcarea dreptului la demnitate

O plângere scrisă la Parchetul de pe lângă Judecătorie, în care 
prezinţi situaţia de calomnie sau insultă, condiţiile în care a avut loc 
şi martorii (cu numele şi adresele acestora), este primul pas pe care 
poţi să îl faci în apărarea dreptului la demnitate.
 
          Încălcarea dreptului la transport gratuit

În cazul în care nu ţi se acordă biletele de transport interurban 
sau legitimaţiile de transport, poţi  înainta o sesizare  scrisă 
către conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului de pe raza judeţului de domiciliu, iar dacă problema nu se 
rezolvă, te poţi adresa mai departe Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Handicap. Dacă nici în urma acestui demers cererea 
ta nu este soluţionată, te poţi adresa instanţei. 

În cazul în care ţi se întâmplă să nu ţi se recunoască biletele sau 
legitimaţiile de transport de către angajaţii Regiei Autonome de 
Transport/ CFR/ alte firme de transport sau să fii tratat 
necorespunzător de aceştia (să ţi se adreseze cuvinte jignitoare, 
de exemplu), este bine să ştii că poţi adresa o sesizare scrisă către 
conducerea regiei/ CFR/ firmei sau te poţi adresa instanţei.

 Încălcarea dreptului la asistent personal

Pot exista situaţii în care asistentului personal/ asistentului 
personal profesionist nu-i sunt respectate drepturile legale şi 
plata salariului lunar. 
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Asistentul personal/ asistentul personal profesionist trebuie să 
înainteze o sesizare scrisă către Primăria locală, respectiv Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială de pe raza judeţului de domiciliu. În 
cazul în care răspunsul nu este unul favorabil, asistentul personal/ 
asistentul personal profesionist poate înainta o plângere la 
Parchetul de pe lângă instanţele judecătoreşti.

Dacă asistentul tău personal nu îşi respectă angajamentul în 
conformitate cu contractul individual de muncă, poţi face o sesizare 
scrisă către Primăria de care aparţii sau către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu privire la nerespectarea 
angajamentului de către asistentul personal/ asistentul personal 
profesionist.

În situaţiile mai grave (lovire, vătămare corporală) poţi apela Poliţia 
locală printr-o plângere scrisă. 

 Neacordarea drepturilor �nanciare

În cazul în care nu ţi se acordă drepturile financiare (indemnizaţia 
lunară pentru persoanele cu handicap, bugetul personal comple-
mentar, indemnizaţia de hrană, alocaţia de hrană, alocaţia dublă, 
indemnizaţia acordată de primărie) sau ţi se acordă cu întârziere 
sau parţial, poţi înainta o cerere scrisă către conducerea instituţiei 
responsabile de acordarea dreptului care ţi-a fost încălcat.
Dacă în urma acestui demers cererea ta nu este soluţionată, te poţi 
adresa instanţei. 
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Capitolul IV
Legislaţia română îţi impune şi anumite OBLIGAŢII. Citeşte-le cu 
atenţie!

Dacă eşti persoană seropozitivă HIV ai următoarele obligaţii:

 să informezi medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu 
privire la statusul tău HIV atunci când îl cunoşti (legea 584/2002 - 
art.8, alin. 3)
 să nu transmiţi virusul imunodeficienţei umane (HIV) cu 
bună ştiinţă.

Astfel, legea 584/2002 - art.8, alin. 4 precizează: „Persoanele  infec-
tate cu HIV sau bolnave de SIDA care îşi cunosc statusul de HIV 
pozitiv răspund, conform legii, pentru transmiterea  voluntară a 
infecţiei, dacă aceasta s-a produs din motive imputabile lor”.
Acest aspect este precizat şi de Codul Penal al României, în art. 309, 
alin. 2: „Transmiterea sindromului imundeficitar dobândit - SIDA - 
de către o persoană care ştie că suferă de această boală se 
pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani”. 

Dacă eşti infectat cu HIV şi nu îţi cunoşti statusul de HIV pozitiv nu 
răspunzi pentru eventuala transmitere a infecţiei HIV (legea 
584/2002 - art.8, alin. 5).

Dacă eşti persoană seropozitivă HIV încadrată într-un grad de handi-
cap mai ai câteva obligaţii în plus faţă de cele prezentate mai sus: 
(legea 4472006 republicată în 03.01.2008, art. 59.)

 să te prezinţi, din oficiu sau la solicitare, pentru evaluare şi 
reevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu; 
 să depui documentele necesare pentru a beneficia de drep-
turile prevăzute de lege;
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 să urmezi activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recu-
perare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de 
servicii al adultului cu handicap (aceste planuri sunt eliberate de 
comisie în momentul în care ţi se eliberează şi certificatul de 
încadrare în gradul de handicap); 
 să colaborezi cu asistenţii sociali şi specialiştii care au ca 
scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesională şi integrarea 
socială; 
 să aduci la cunoştinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului din judeţul tău, în termen de 48 de ore de la 
luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handi-
cap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de 
natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
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Concluzii...

Sperăm că informaţiile pe care le-ai găsit în această broşură 
să te ajute să-ţi cunoşti mai bine drepturile şi să-ţi dea curaj 
în lupta pentru  apărarea lor.
Dacă doreşti să consulţi legislaţia românească în domeniul 
HIV/SIDA, iată o listă care îţi poate fi de folos:

 Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în 03.01.2008;
 Legea nr. 584/29.10.2002 privind măsurile de prevenire a 
răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor 
infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
 Ordonanţa nr. 137/31.08.2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare (completată de legea 
nr. 48/16.01.2002, ordonanţa nr. 77/28.08.2003, legea nr. 
27/5.03.2004 şi legea nr. 324/14.07.2006);
 Legea nr. 46 din 21.01.2003 privind drepturile pacientului 
(completată prin Ordinul nr. 386 din 07.04.2004 privind aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 Decizia Ministerului Învăţământului din 30 august 1996 cu 
privire la integrarea şi şcolarizarea copiilor / elevilor infectaţi 
HIV/SIDA;
 Ordinul nr. 762/ 1.992/ 2007 pentru aprobarea criteriilor 
medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad 
de handicap;
 Codul Penal al României;
 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Fundaţia „Alături de Voi” România te poate sprijini în demer-
sul tău de apărare a drepturilor. Trebuie doar să ne soliciţi 
ajutorul!
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                                          ANEXA 1

Către,
(Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului / Direcţia 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei / Comisia de Expertiză Medicală 
Adulţi / Serviciul de Evaluare Complexă Copii / Primăria municipiului / 
comunei / Inspectoratul Şcolar Judeţean / Colegiul Medicilor etc.)

În atenţia,
Doamnei / Domnului Director / Primar / Inspector / Preşedinte

Subsemnatul (a) .............................. în calitate de ........................... 
(reprezentant legal / tutore al copilului, asistent personal, asistent 
personal profesionist etc.), legitimat cu C.I. seria ....., nr .............., cu 
domiciliul în ......................... str .............................., nr ....., bl. ....., 
sc. ....., ap. ....., cod ...............,  judeţul.............................., vă aduc la 
cunoştinţă următoarele:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

(se face o descriere detaliată a situaţiei problemă - neacordarea unui drept 
sau facilităţi legale, situaţie de discriminare, etc. - ce poate fi soluţionată în 
prealabil de conducerea instituţiei respective, în temeiul legii). 

În urma celor de mai sus, vă rog să luaţi măsurile care se impun şi să-mi 
daţi un răspuns în scris, privind soluţia dumneavoastră. 

Data:                                                               Semnătura:   
                                                      
...........................                                            ..........................                             
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ANEXA 2

Către,
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Domnule Preşedinte,
Prin prezenta, subsemnatul(a) ................................................................,
domiciliat(ă) in .....................................................................................,
formulez:
PLÂNGERE
împotriva făptuitorului(oarei)/reprezentantului/instituţiei/firmei.................... 
.........................................................................domiciliat(ã)/cu sediul în 
...........................................................................................................
MOTIVELE PLÂNGERII
În fapt,
La data de ............, în jurul orelor ........, mã aflam la ...............................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
(În primul rând trebuie să faci o descriere detaliată a incidentului prin care tu 
consideri că ai fost discriminat(ă). Trebuie să precizezi clar şi concis descrierea 
faptei cu indicarea datei, orelor şi locului în care a fost săvârşită, precum şi 
arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la 
evaluarea eventualelor pagube pricinuite. Precizarea numelui martorilor şi al 
altor probe sunt relevante în argumentarea cazului tău).

În drept, fapta constituie o încălcare a prevederilor O.G.137/2000 privind 
prevenirea şi sanţionarea tuturor formelor de discriminare cu toate 
modificările şi completările ulterioare.
(Sub aspect legal, indicarea actului normativ şi a articolelor din act sunt impor-
tante, dar acest aspect va fi apreciat de către membrii CNCD.)
Ca mijloc de probă, dovada plângerii o fac cu declaraţiile martorilor:
1................................................................
2................................................................
3................................................................
Alte probe (înregistrări audio, înregistrări video, documente/adrese oficiale 
etc.)…………………………………………………………….................................................

Data depunerii:                                   Semnătura:

.........................                                ..........................    
                                                                                           
Domnului preşedinte al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
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