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Aerisirea celulei

Spǎlarea pe mâini
B

az
el

e 
ig

ie
ne

i

deschiderea
ferestrelorcel puțin

15 minute pe zi

spǎlarea pe 
mâini de mai 

multe ori pe zi
spǎlarea cu 

sǎpun

15 minute
pe zi



Curǎțenia celulei

Folosirea dușurilor 
colective

7

se va
face cu 

regularitate 
curǎțenie în 
celulǎ (sol, 

chiuvetǎ, 
toalete...)

se va evita 
contactul 

între 
picioare 

și sol. se 
recomandǎ 

sǎ purtați 
papuci 

atunci când 
folosiți 

dușurile
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Spǎlarea pe dințidents

Bǎrbieritul și tunsul
B

az
el

e 
ig

ie
ne

i

spǎlarea
pe dinți se 

va face dupǎ 
fiecare masǎ

se recomandǎ 
evitarea 

împrumutǎrii 
materialului 

personal care poate 
intra în contact cu 

sângele ; în caz de 
împrumut, atunci 

este indispensabilǎ 
spǎlarea 

materialului cu 
sǎpun sau cu soluție 

de cloraminǎ



Gunoaiele

Folosirea chiuvetei

9

aruncatul gunoaielor pe 
fereastrǎ atrage anumiți 

dǎunǎtori (șobolani, 
gândaci, etc.)

gunoiul
degajǎ

mirosuri
neplǎcute

trebuie sǎ vǎ
aruncați deșeurile
în coșul de gunoi

Puteți bea 
apǎ de la 

robinet, 
puteți sǎ vǎ 

spǎlați și 
sǎ spǎlați 
vesela în 
aceeași 

chiuvetǎ, 
fǎrǎ riscuri
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HIV / SIDA
Ce este aceasta ?

SIDA este o boalǎ datoratǎ unui virus, 
numit HIV (Virus de Imunodeficiențǎ

Umanǎ) ;

acest virus atacǎ sistemul imunitar 
și slǎbește sistemele de apǎrare ale 

organismului ;

o persoanǎ poate fi seropozitivǎ 
(purtǎtoare

 de virus) fǎrǎ ca aceasta sǎ «se simtǎ 
rǎu»

H
IV

/S
ID

A 
- H

ep
at

ite
le



Hepatitele sunt boli ale ficatului
provocate de un virus ;

o persoanǎ poate fi purtǎtoare de virus
fǎrǎ ca aceasta sǎ «se simtǎ rǎu»

Hepatitele B și C
ce sunt acestea ? 

11
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HIV/SIDA și Hepatita B
cum are loc contaminarea ?

H
IV

/S
ID

A 
- H

ep
at

ite
le

!

prin sex

prin raporturile sexuale
fǎrǎ prezervativ

prin anus



HIV/SIDA și Hepatita B
cum are loc contaminarea ?

13prin raporturile gurǎ / sex
fǎrǎ prezervativ!

prin gurǎ
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H
IV

/S
ID

A 
- H

ep
at

ite
le

prin schimbul
de mașini de tuns,

sau de bǎrbierit, și prin 
schimb ul de seringi

HIV/SIDA și Hepatitele B și C
cum are loc contaminarea ?

prin sânge dacǎ se face schimb
de ustensile / materiale

deja folosite

prin 
schimbul 

de paie

!
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podoabe de tip «piercing»

HIV/SIDA și Hepatitele B și C
cum are loc contaminarea ?

prin sânge, în timpul unui tatuaj
sau al podoabelor tip «piercing»
cu ace sau material deja utilizat

prin
tatuaj

!
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H
IV

/S
ID

A 
- H

ep
at

ite
le

pentru HIV,
de la mama 

purtǎtoare de 
virus la copil, pe 
durata alǎptǎrii

HIV/SIDA și Hepatitele B și C
cum are loc contaminarea ?

 de la mama
purtǎtoare de 

virus la copilul 
sǎu, pe durata 

sarcinii ori în 
timpul nașterii

!

VIH/SIDA
cum are loc contaminarea ?

risc

! risc



HIV/SIDA și Hepatitele B și C
nu existǎ nici un risc

17
VIH/SIDA
cum are loc contaminarea ?

bǎi, dușuri,
 așezarea 

pe WC uri, 
atunci când 
se ia masa 

împreunǎ
sau la 

împrumu-
tarea de 
diverse

obiecte din 
viața

de zi cu zi

prin sǎrut,
prin 

rǎspândirea
picǎturilor 
de salivǎ 

în timp ce 
vorbiți,

prin 
strângeri de 
mânǎ, prin 
înțepǎturile 
de insecte

FǍRǍ RISCURI
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HIV/SIDA și Hepatitele B și C
nu existǎ nici un risc

H
IV

/S
ID

A 
- H

ep
at

ite
le

în spațiile 
publice,
spitale,

gǎri,
birouri,

metrou,
școli

…        

la medic ori
la dentist

FǍRǍ RISCURI
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veți folosi
un prezervativ 

masculin
ori feminin ;

pentru o
singurǎ
utilizare

HIV/SIDA și Hepatitele B și C
cum vǎ protejați ?

1 X  = o singurǎ utilizare

SAU

!

prin folosirea
unui lubrifiant
(gel pe bazǎ

de apǎ) se vor 
reduce riscurile

de rupturǎ

nu se vor folosi 
2 prezervative în 

același timp

veți merge la US (Unitate 
Sanitarǎ) pentru a obține 

prezervative
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HIV/SIDA și Hepatitele B și C
cum vǎ protejați  ?

HIV/SIDA și Hepatitele B și C
cum vǎ protejați  ?

H
IV

/S
ID

A 
- H

ep
at

ite
le

se va face 
un test de 

depistare de 
HIV și

de hepatitǎ
B sau C

a fi informat = 
a fi protejat și 

a proteja pe 
ceilalți

vǎ veți
vaccina

contra
 hepatitei B

nu existǎ vaccinuri contra
bolilor HIV și hepatita  C!

mergeți la US

mergeți la US



HIV/SIDA și Hepatitele B și C
cum se vor reduce sau
cum se vor evita riscurile ?

se va folosi propriul sǎu material
care se va dezinfecta dupǎ fiecare 

urilizare
21

podoabe 
de tip 

«piercing»

prin
tatuaj

FǍRǍ RISCURI
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HIV/SIDA și Hepatitele B și C
cum se vor reduce sau
cum se vor evita riscurile ?

Pentru mai multe informații cereți o 
programare cu CSAPA (Centrul de Îngrijiri 

de Acompaniament și de Prevenție
în Adictologie) la Unitatea Sanitarǎ (US)

H
IV

/S
ID

A 
- H

ep
at

ite
le

cum se va dezinfecta materialul folosit ?

1 minut

1 / apǎ
- se va clǎti seringa cu apă din abundență
2 / clǎtirea cu clor / javel
- se va umple pompița seringii cu clor de 12°
- se va lǎsa sǎ acționeze timp de 1 minut apoi se 
va goli
 - se va repeta procedeul de 2 ori

3 / apǎ
- se va clǎti mai apoi seringa bine cu apǎ, de cel 
puțin 2 ori

2 x 2 x

2 x 2 x



se va folosi 
o suprafațǎ 

curatǎ

nu se va face 
schimb de paie

se va clǎti bine 
nasul cu apǎ

Se va folosi 
sabotul mașinii 

de tuns

curǎțarea materialului între douǎ tunsuri / 
tunsori se va face cu clor / javel :  
- se va cufunda complet timp de 15 minute capǎtul 
mașinii de tuns precum și al celorlaltor instrumente
- se vor curǎța, se vor peria
- se vor clǎti cu apǎ
- se vor usca cu un șervet curat

HIV/SIDA și Hepatitele B și C
cum se vor reduce sau
cum se vor evita riscurile?

23
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VIH/SIDA
tratamentele 

contra bolii HIV/SIDA, nu existǎ 
vindecare însǎ existǎ unele tratamente 

care permit sǎ se trǎiascǎ cu aceastǎ 
boalǎ ;

tratamente ce vor fi urmate
pe tot parcursul vieții

H
IV

/S
ID

A 
- H

ep
at

ite
le



Hepatitele B și C
tratamentele

pentru hepatita C
existǎ un tratament care

permite vindecarea

pentru hepatita B nu existǎ vindecare, 
în schimb existǎ tratamente care 
permit sǎ se trǎiascǎ cu aceastǎ 

boalǎ ;

tratamente ce vor fi urmate
pe tot parcursul vieții

25
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Râia sau Scabia
Ce este aceasta ?

mergeți la US

Râia sau Scabia
se vindecǎ

Sc
ab

ia
 / 

R
âi

a

parazit al pielii 
foarte contagios, 

care se ia prin 
contact intim

și prin contact 
direct și 

prelungit 
(lenjerie de pat, 

îmbrǎcǎminte, 
prosop...) ;

provoacǎ 
mâncǎrimi !

prin 
tratamentul 

persoanei
contaminate și 

al anturajului 
acesteia 

+ 
dezinfectarea 

lenjeriei de 
pat, a rufǎriei, 

a hainelor…

!



Tuberculoza pulmonarǎ
ce este aceasta ?

Tuberculoza pulmonarǎ
se vindecǎ

27

Tu
be

rc
ul

oz
a 

pu
lm

on
ar

ǎ

 cu 
ajutorul unui 

traitement cu 
antibiotice

existǎ și un 
vaccin

 infecție foarte 
contagioasǎ 

a cǎilor 
respiratorii 

datoratǎ
bacilului 

Koch care se 
transmite pe 
cale aerianǎ

mergeți la US
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Micozele
cum vǎ protejați ?

Micozele
ce sunt acestea ? 

M
ic

oz
el

e

BUMBAC

micozele se  
îngrijesc foarte bine. 

pentru a le evita :
o bunǎ igienǎ a corpului,
se vor șterge bine toate 

încheieturile corpului, sǎ vǎ 
uscați bine spațiile dintre 

degetele de la picioare, se va 
purta lenjerie din bumbac,

iar raporturile sexuale vor fi 
protejate (cu prezervative)

Ciuperci 
microscopice ce 

apar pe suprafața 
pielii (picioare, 

mâini, sex, axilǎ…) 
ori care afecteazǎ 

alte mucoase 
(intestine, vagin, 

penis, gurǎ)
MÂNCǍRIMI ? 
ÎNȚEPǍTURI ?

ARSURI ?
MIROASE URÂT ?

veți merge 
la US
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În
tr

eb
ǎr

i l
eg

at
e 

de
 s

ǎn
ǎt

at
e

Am o întrebare relativǎ la sǎnǎtate
Pe cine întreb ? alimentație ?

somn ? 
dureri de dinți ?

adicții dǎunǎtoare ?
luarea inadecvatǎ

de medicamente ?
…… ?

UNITATEA
SANITARǍ

?
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Observații  :
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CONTRACEPȚIA - AVORTUL  0 810 810 714

CRUCEA ROȘIE        99#111

DROGURI INFO SERVICIU  99#107 ou 0 800 231 313

VIGILENȚǍ DOPAJ      99#106 ou 0 800 15 20 00

VIGILENȚǍ ALCOOL     0 811 91 30 30

VIGILENȚǍ CANNABIS    0 811 91 20 20

HEPATITE SERVICIU INFO   99#105 ou 0 800 845 800

SǍNǍTATE INFO DREPTURI  0 810 004 333
n° Azur Tarif apel în funcție de operatorul telefonic

SIDA INFO SERVICIU    99#109 ou 0 800 840 800

TABAC INFO SERVICIU    39 89

VIOLENȚE CONJUGALE    39 19

Anuar sǎnǎtate
A

nu
ar

 s
ǎn

ǎt
at

e



Roumain

D

?
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JAP : : Judecǎtorul de 
aplicare a pedepselor

GrefǎAvocat

Condamnat

Inculpat

JI / PROC

JI : Judecǎtorul de Instrucție
PROC : Procurorul

JAP

Ex
pl

ic
aț

iil
e 

si
m

bo
lu

ril
or



Biroul de 
Gestiune a 
Detenției

Supraveghetor SPIP : Serviciu 
Penitenciar de 
Integrare și Probațiune                              
 

US : Unitate SanitarǎULE : Unitate Localǎ de 
Învǎțǎmânt

Direcția 
Administrației 
Penitenciare

7

Leçons de choses...

SPIP

BGD
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Limba

Orice cereri vor fi adresate în scris
Vi

aț
a 

în
 in

te
rio

r

?

puteti cere sǎ 
fiți asistați de un 

traducǎtor

la serviciul școlar  
se predau cursuri 

de limba francezǎ ;
dacǎ sunteți 

interesat, puteți 
adresa o cerere la 
unitatea localǎ de 

învǎțǎmânt

pentru orice 
solicitare, veți 

adresa o scrisoare 
serviciului în cauzǎ

pentru demersurile 
oficiale (apropierea 

de familie, 
transfer...)

veți cere o dovadǎ 
de depunere a 

cererii

Bonjour

Bonjour

Bună ziua
Bună ziua

SPIP, Judecǎtori, Grefǎ, 
Directorull închisorii, 

unitatea școlarǎ, unitate 
sanitarǎ, serviciu 

ocupare loc de muncǎ



Domicilierea

Accesul la telefon
9

pentru 
demersurile dvs. 

administrative, 
dacǎ nu aveți 

o adresǎ 
personalǎ 

de domiciliu 
puteți cere o 

domiciliere
pe adresa 
închisorii 

condamnatul : 
solicitǎ accesul 

la telefon 
directorului 

închisorii
inculpatul :

solicitǎ
accesul la telefon 
Judecǎtorului de 

Instrucție 

?

Apelul este confidențial pentru Avocat, Controlorul 
General al localurilor de privare de libertate și 

Apǎrǎtorul de drepturi. Apelul este liber înspre toate 
numerele care încep cu # ; lista cu numere este 

disponibilǎ alǎturi de telefon. 

JI / PROC
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Demersuri de efectuat pentru 
obținerea de resurse

Vi
aț

a 
în

 in
te

rio
r

alocații familiale :
menținerea plǎților timp de 2 luni iar apoi 

reevaluarea situației familiale

AAH (Alocaţie pentru adulţi handicapaţi) :
Plata este menținutǎ 100 % timp de
60 de zile ; dupǎ acest termen, suma 
alocatǎ va fi de 30 % (continuați sǎ 
completați declarația dvs. de resurse)

RSA (Veniturile de solidaritate activă) :
platǎ menținutǎ timp de 60 de zile 

(atenție însǎ, sumele plǎtite în plus vor 
trebui rambursate)

?
d’écrou

avis

ATENȚIE – încǎ de la sosirea dvs. 
veți informa centrul CAF cǎ sunteți 

încarcerat, pentru a obține :



Impozitele

Cǎsǎtorii, PACS, nașteri
11

va trebui 
completatǎ o 
declarație de 

impozit chiar dacǎ 
nu aveți venituri ;

o declarație 
tardivǎ este 
întotdeauna 

posibilǎSPIP

cerere adresatǎ în scris la SPIP
sau direct la Primǎrie

SPIP

?
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  Permisul de vizitǎ
Vi

aț
a 

în
 in

te
rio

r

pentru vizitele de copii minori 
la pǎrintele lor încarcerat : dacǎ 

copilul nu poate fi însoțit de o 
persoanǎ majorǎ, vǎ veți adresa la

vizitatorul solicitǎ 
în scris (pentru 
cererea inițialǎ 

acesta va anexa 
justificativele, 

cerute)

fie Judecǎtorului 
de Instrucție dacǎ 

sunteți inculpat,
fie directorului 
închisorii dacǎ 

sunteți condamnat

?

SPIP

JI / PROC



 Apropierea de familie

13

?

se face prin 
scrisoare adresatǎ 

directorului.
Dacǎ în termen 

de 2 luni nu primiți 
rǎspuns = refuz

În caz de refuz, un 
recurs este posibil 

timp de 2 luni
scrisoarea se va 

adresa la Direcția 
Inter regionalǎ 

a Serviciilor 
Penitenciare
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Permisia de ieșire și autorizația 
de ieșire pentru împrejurǎri 
familiale
(naștere, deces, boalǎ)

Vi
aț

a 
în

 in
te

rio
r

condiții : condamnare cu o închisoare 
de pânǎ la 5 ani ori sǎ fi efectuat deja 

jumǎtate din pedeapsǎ ;
pentru împrejurǎri grave, un inculpat sau 

un condamnat poate cere o autorizație 
de ieșire sub escortǎ ; în toate cazurile, 

acordul judecǎtorului este necesar

?

JI / PROC

JAP



Dreptul de a vota

15

pentru a vota, trebuie sǎ aveți 18 ani 
împliniți, sǎ fiți de naționalitate francezǎ, 

sǎ fiți înscris pe listele electorale și sǎ 
beneficiați de toate drepturile cetǎțenești

votul se va face prin corespondențǎ sau 
prin procurǎ.

?
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Ajutor pentru activitǎțile 
cotidiene

Vi
aț

a 
în

 in
te

rio
r

pentru cei 
sǎraci

mai multe 
ajutoare

sunt
posibile 

(alimentar, 
igienǎ, 

îmbrǎcǎminte, 
acces la diferite 
activitǎți, TV...)

În general, cei 
sǎraci, sunt 

prioritari

Responsabilul de lucru în închisoare

Accesul la muncǎ

?

?



Acces la avocat

17?

lista de avocați 
pusǎ la dispoziție 
în cartierul sosiri, 

la vorbitor avocați, 
sau la grefǎ

AJ = Asistențǎ 
Juridicǎ gratuitate,

acordatǎ în 
funcție de 

resursele fiecǎruia 

SPIP

orice persoanǎ deținutǎ poate 
beneficia de AJ ;

trimiteți formularul de cerere 
completat, la Biroul Asistențǎ Juridicǎ 

la Tribunalul de Mare Instanțǎ (TGI)

?

TGI
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Am o problemǎ cu ...

... cu un deținut, voi scrie la

... cu cantina, voi scrie la

Vi
aț

a 
în

 in
te

rio
r

Cantina



... cu un supraveghetor, voi scrie la

... cu profesorul, voi scrie la

... cu un profesionist din domeniul 
sǎnǎtǎții, voi scrie la

19
Leçons de choses...
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Pregǎtire în vederea ieșirii
Pr

eg
at

ire
a 

în
 v

ed
er

ea
 ie

și
rii  pentru pregǎtirea 

ieșirii, veți lua din 
timp o programare :

cu serviciul SPIP 
pentru a vǎ sprijini 

în demersurile 
administrative

cu US pentru 
monitorizare 

medicalǎ

SPIP

ATENȚIE ieșirea se va 
pregǎti cu mai multe

luni înainte



Fotografii de identitate

Permisia de ieșire
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pot veni fotografi

Îi veți solicita
pe lângǎ

SPIP sau 
adresându-vǎ

supraveghetorilor

costul fotografiilor 
este pe cheltuiala 

deținuților

trebuie sǎ fiți 
condamnat și sǎ 

vǎ aflați 
în termenele 

legale ;
veți scrie la Grefǎ

?

SPIP
?
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Titlu de ședere / APS
(Autorizare temporară de ședere)

Cartea de identitate
Pr

eg
at

ire
a 

în
 v

ed
er

ea
 ie

și
rii

dacǎ nu faceți 
obiectul unei mǎsuri 

de deportare sau 
de expulzare, puteți 

cere un titlu de 
sejur inițial, sau 

reînnoirea
celui existent cu 
2 luni înainte de 

expirarea sa

cartea de 
identitate este 

necesarǎ pentu 
demersurile 

administrative; 
pentru a face 

o cerere de 
reînnoire 

a cǎrții de 
identitate veți 
scrie la Grefǎ 

ori la SPIP

?

SPIP
?

SPIP



Aviz de Impozitare

Resurse / venituri
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aviz de 
impozitare 

necesar pentru 
cererile de 

ajutor social sau 
cererile

de locuințǎ

pentru a beneficia de 
alocații la ieșire : 

ARE 
Alocaţia de Asistenţă 

pentru ocuparea Forţei 
de Muncă,

RSA
Venituri de Solidaritate 

Activǎ 
AAH

Alocație pentru Adult 
      Handicapat, etc.

SPIP

?

SPIP

?



24

Cartea Vitale

Sǎnǎtate / Asigurare de Boalǎ 
(CPAM)

Pr
eg

at
ire

a 
în

 v
ed

er
ea

 ie
și

rii menținerea drepturilor 
pentru regimul de bazǎ 

pe o durata de 1 an dupǎ 
liberare (pentru deținut și

beneficiarii direcți) pe baza 
adeverinței predatǎ de grefǎ 

la liberare ;
se va pǎstra

cu grijǎ
deoarece grefa

nu va elibera
nici un alt exemplar

nu mai am cartea 
verde / cardul vitale 

=> veți cere o 
adeverințǎ la CPAM 
pentru consultațiile 
la medic și pentru 

farmacie ;

și le veți adresa o 
scrisoare pentru a 

cere reeditarea
acesteia

?

?



PUMA (boala de protecţie universal) 
CMUC (mutualǎ complementarǎ)
AME (ajutorul medical de stat)
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pentru persoanele cu boli de lungǎ duratǎ 
(ALD) acoperirea îngrijirilor de boalǎ și a 

medicamentelor va fi 
100% pe cheltuiala CPAM

dacă trăiesc şi lucrează în Franţa în mod 
regulat şi stabile, pentru a cere PUMA 

dacǎ veniturile dvs. Sunt inferioare 
plafonului legal puteți cere acoperire 

CMUC pe lângǎ serviciile CPAM

dacǎ nu aveți titlu de sejur, veți cere sǎ 
beneficiați de AME

ATTESTATION

CMU/CMUC
CARTE AME

SPIP
?
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Amenajarea de pedeapsǎ

JAP

Pr
eg

at
ire

a 
în

 v
ed

er
ea

 ie
și

rii

?

sǎ aveți statutul de condamnat și sǎ 
îndepliniți condițiile de termene pentru 

a solicita o amenajare de pedeapsǎ 
(libertate condiționalǎ, plasare la exterior,
semi libertate, plasare sub supraveghere 

electronicǎ)

SPIP



Cazare
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existǎ diferite organisme sau
structuri care vǎ pot ajuta sǎ gǎsiți o 

cazare :

«Maison de la Veille Sociale» sau SIAO,

Apartamente de Coordonare
Terapeuticǎ (ACT),

Centrele de Gǎzduire și de
Reinserție Socialǎ (CHRS),

Asociații (Apartamente Releu)

SPIP

?
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Biletului de ieșire
Vi

aț
a 

în
 a

fa
rǎ

pentru reactivarea
drepturilor dvs.va trebui sǎ 
informați serviciile sociale

cǎ ați fost liberat

BILLET DE SORTIE

MINISTERE DE LA JUSTICE

Monsieur XV

Prénom VX

...

veți face fotocopii 
ale biletului 
de ieșire de 

care veți avea 
nevoie pentru 

demersurile 
administrative

și, odatǎ ieșit,nu 
veți mai putea 
obține nici un 

duplicat
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 pôle emploi (Forțele de Muncǎ)
pentru cei în vârstǎ 

de peste 26 ani

Muncǎ

? Ou

 misiunea localǎ 
pentru cei în 

vârstǎ de
sub 26 ani

 în caz de pedeapsǎ scurtǎ (4 luni)
drepturile la șomaj vor fi reactivate pe 

baza prezentǎrii biletului de ieșire ;
 

înscrierea se face prin
telefon la nr. : 3949

sau prin internet, site-ul : 
www.pole-emploi.fr
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Observații :
O

bs
er

va
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i
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Observații :Observații :
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Anuar drepturi
ARAPEJ         99#110 ou 01 43 72 98 41
CIMADE Rhône-Alpes  rhone-alpes@lacimade.org
33 rue Imbert-Colomès
69001 LYON

Direcția Inter regionalǎ a Serviciilor Penitenciare
(DISP) din orașul LYON
1 rue du Général Mouton Duvernet
BP 3009 - 69391 Lyon Cedex 03

EDF propune tarife preferențiale pentru persoanele care ies din închisoare :
pentru electricitate     0 800 333 123
pentru gaz        0 800 333 124

Controlul General      01 53 38 47 80
al spațiilor de privare de libertate
BP 10301
75921 Paris cedex 19       

OIP            0 950 92 00 34
Observatorul Internațional al Închisorilor
57 rue sébastien Gryphe
69007 Lyon

SIDA INFO DREPTURI   0 810 636 636 

PUNCT DE ACCES LA DREPTURI
lorganisme de permanențǎ pe :    www.annuaires.justice.gouv.fr

A
nu

ar
ul

 d
re

pt
ur

ilo
r
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