DREPTURILE SOCIALE ÎN ÎNCHISOARE
Ghid practic pentru accesul la măsurile de sprijin pentru venit
Notă informativă a voluntarilor asociaţiilor de alte drepturi
Realizat în cadrul proiectului

“Diritti in azione, rete per l’accesso ai diritti sociali”
“Drepturi în acţiune, reţeaua pentru accesul la drepturile sociale”
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(finanziato dalla Direttiva 2011, art. 12, comma 1, lettera d, della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai
sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2011. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 2011)
(finanţiat de Directiva 2011, art.12,alineatul 1, litera d a legii nr.266 din 11 august, 1991finanţiat cu Fondul pentru voluntariat înfiinţat în conformitate
cu art.12, alineatul 2 al Legii nr.266 din 11 august 1991 din anul 2011 .Publicată în Gazeta Oficială nr. 192 din 19 august 2011)
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Acest scurt ghid răspunde cerinţei de a furniza operatorilor şi deţinuţilor o serie de indicaţii practice
pentru accesul, din partea persoanelor închise în închisoare, la măsurile prevăzute în (welfare)
bunăstarea tuturor, referitoare la sprijinul pentru venituri a persoanelor şi a familiilor nevoiaşe.
Majoritatea oamenilor care intră în închisoare trăiesc în condiţii economice grave şi cu venituri sub
limita sărăciei, de unde necesitatea de a asigura accesul acestora la măsurile de sprijinirea venitului.
Accesul la beneficiile oferite de sistemul nostru juridic de spijinire a venitului a persoanelor şi a
familiilor nevoiaşe reprezintă un instrument de a atenua starea de sărăcie extremă în care se află mii
de deţinuţi şi deţenute italiane. Lipsa de cunoaştere a drepturilor şi a practicilor Instituţiilor pentru
prestarea de servicii determină deseori dificultăţi în accesul la drepturile sociale. Acest ghid scurt îşi
propune să ofere un instrument de cunoaştere a cerinţelor prevăzute de lege.
ÎNDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ ÎN ANUL 2013

Mini Aspi
(MiniAspi il trattamento di disoccupazione destinato ai lavoratori che non abbiano i requisiti per
accedere alle prestazioni dell'Aspi)
Mini Aspi tratamentul de şomaj pentru lucrătorii care nu au cerinţele pentru a avea acces la ASPI
(ASPI Noua Asigurare socială pentru ocuparea forţei de muncă)
Înlocuieşte îndemnizaţia ordinară neagricolă cu cerinţe reduse. Este o prestaţie acordată la cerere
pentru evenimentele de şomaj care au avut loc din 1° ianuarie 2013, în favoarea angajaţilor care şiau pierdut locurile de muncă în mod involuntar.
Cerinţe
- Starea de şomaj involuntar.
- Cel puţin 13 săptămâni de contribuţie (plătită sau datorată) de o activitate lucrativă continuă, în
ultimele 12 luni înainte de începerea perioadei de şomaj. În anul 2013 de exemplu pentru a
ajunge la o săptămână de contribuţie trebuie să se aibă un salariu minim pe săptămână de
198,17€ dacă se câştigă mai puţin într-o săptămână se acumulează sume zilnic până când se
ajunge la 198,17€

Depunerea cererii
Cererea va putea fi prezentata la ghişeul numit “Diritti in azione, rete per l’accesso ai diritti sociali”.
(“drepturi în acţiune, reţeaua pentru accesul la drepturile sociale”)
Faceţi cererea la Ghişeul pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor.
Cererea va trebui prezentată într-un termen de două luni de la data de începere a perioadei de
indemnizaţie care în mod normal începe în a opta zi succesivă de la data terminării ultimului raport
de muncă.
Valoarea şi modalităţile de plată
Măsurare prestaţiei este egală:
 cu 75% din salariului mediu lunar impozabil în scopuri de asigurări sociale în ultimii doi ani,
dacă acesta este egal sau inferior valorii stabilite de lege şi reevaluat anual în baza la variaţia
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indicelui ISTAT (în anul 2013 este egal cu € 1.180,00). Valoarea prestaţiei, însă nu poate depăşi
o limită maximă stabilită anual prin lege.


cu 75% din valoarea stabilită (pentru anul 2013 este egală cu € 1.180,00) adunată la 25% din
diferenţa dintre salariul mediu lunar impozabil şi euro 1.180,00 (pe anul 2013), dacă salariul
mediu lunar impozabil este superior valoarei stabilite menţionată mai sus.
Valoarea prestaţiei nu poate totuşi să depăşească o limită maximă stabilită anual prin lege.
Plata se face lunar şi este inclus ANF dacă este corespuns.

ASPI (Nuova Assicurazione sociale per l’impiego ASPI)
ASPI Noua Asigurare socială pentru ocuparea forţei de muncă
Este o prestaţie economică stabilită la 1 ianuarie 2013 şi înlocuieşte indemnizaţia de şomaj ordinară
neagricolă cu cerinţele normale. Este o prestaţie la solicitare cu cerere, pentru evenimentele de
şomaj care au avut loc începând cu 1° ianuarie 2013, în favoarea angajaţilor care şi-au pierdut
locurile de muncă în mod involuntar.
Cerinţe
 Starea de şomaj involuntar.
Persoana în cauză trebuie să facă, la Centrul pentru ocuparea forţei de muncă (Centro per l’impiego)
pe al cărui teritoriu se află propriul domiciliu, o declaraţie care să demonstreze activitatea în câmpul
muncii făcută înainte, şi disponibilitatea imediată la desfăşurarea activităţii de lucru. Această cerinţă
nu se aplică deţinuţilor care sunt scutiţi (în conformitate cu art. 19 L. 56/87) de a fi nevoie să se
deplaseze la Centrul pentru ocuparea forţei de muncă pentru a se înscrie: starea de detenţie certifică
în sine existenţa şomajului. Este conducerea instituţiei obligată să comunice centrului competent
pentru ocuparea forţei de muncă starea lor de detenţie.
Îndemnizaţia aşadar nu corespunde în cazul în care raportul de muncă încetează ca urmare a
demisiei sau soluţionarea consensuală. Angajatul are dreptul la îndemnizaţie în caz de demisie în
timpul perioadei de maternitate sau de demisie pentru cauza bună protejată.
 Cel puţin doi ani de asigurare
Trebuie să fi trecuţi cel puţin doi ani de la prima plată a contribuţiei împotriva şomajulu; perioada
de referinţă de doi ani se calculează procedând din urmă începând cu prima zi în care lucrătorul
rezultă şomer.
 Cerinţa contributivă
Cel puţin un an de contribuţie împotriva şomajului în cei doi ani înainte de începutul perioadei de
şomaj.
Cererea
Cererea trebuie depusă în termen de două luni de la data de începere a perioadei de îndemnizaţie
care în mod normal începe de la a opta zi de la data încetării ultimului raporto de munca;
Valoarea sumei
O îndemnizaţie lunară a cărei durată este legată de vârsta lucrătorului, creşte treptat pe parcursul
celor trei ani 2013-2015 (perioadă de tranziţie), ca apoi să fie definită în un sistem cu efect începând
de la 1 ianuarie 2016. Măsura prestaţiei este egală cu:
 cu 75% din salariul mediu lunar plătit în scopuri de asigurare socială impozabile în ultimii doi
ani, dacă acesta este mai mic sau egal cu o valoare stabilită prin lege şi reevaluat anual bazat pe
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schimbarea indicelui ISTAT (pentru anul 2013 s-a ridicat la € 1,180.00). Valoarea prestaţiei nu
poate depăşi o limită maximă stabilită anual prin lege..
 cu 75% din valoarea stabilită (pentru anul 2013 s-a ridicat la € 1,180.00) se adaugă la 25% din
diferenţa dintre salariul mediu lunar impozabil şi € 1,180.00 (pe anul 2013), daca salariul mediu
lunar impozabil este mai mare decât valoarea sumei stabilite.
Valoarea prestaţiei nu poate depăşi o limită maximă stabilită anual prin lege.
Indemnizaţia lunară se reduce cu 15 după primele şase luni de utilizare şi se reduce în continuare de
15% după luna a douăsprezecea de utilizare.
Plata se face lunar şi cuprinde şi Alocaţia pentru Nucleul Familial dacă se are dreptul Îndemnizaţia
poate fi percepută:
 prin acreditarea în cont bancar sau la oficiu poştal sau în libret poştal;
 prin virament bancar cu domiciliul în Poşta italiană la ghişeul unui oficiu poştal care se
încadrează în codul poştal de reşedinţă sau de domiciliu a solicitantulu. În conformitate cu
legislaţia în vigoare, Administraţiile publice nu pot face plăţi în numerar pentru prestaţii la care
suma netă este mai mare de peste 1.000 €.

ALOCAŢIILE FAMILIALE
Articolul 23 del OP prevede:” Deţinuţilor şi internaţilor care lucrează le sunt datorate, pentru
persoane aflate în întreţinere, alocaţii familiale în măsura şi în modalitatea prevăzută de lege.
Alocaţiile familiale sunt plătite direct persoanelor aflate în întreţinere cu modalităţile prevăzute prin
Regulamentul 2”
Este o prestatie pentru a ajuta familiile cu venituri sub anumite limite stabilite în fiecare an de lege.
Cine are dreptul
Pentru toţi angajaţii, şomerii, lucrătorii care nu lucrează temporar, cassintegrati (lucrătorii care au
de lucru mai putin sau l-au pierdut), membrilor asociaţi ai cooperativelor, pensionaţilor. De la 1
ianuarie 1998, de asemenea, au dreptul şi lucratorii cu contract parasubordinat, dar şi cei care sunt
înscrişi în gestionare separată (legge 335/1995). Sunt excluşi lucrătorii care desfăşoară activităţi
independente şi pensionati foştii lucrători care au desfăşurat activităţi independente, acestora au
dreptul la vechea "alocaţie familială”.
Pentru care membri ai familiei poate fi cerută
- solicitant pentru alocatie;
- soţul care nu este separat legal şi efectiv;
- copiii (legitimi, legitimati, adoptivi, afiliaţi, naturali, legal recunoscuţi sau declaraţi pe cale
judiciară, născuţi din căsătoria anterioară a soţului, încredinţaţi prin lege) şi nepoţi care locuiesc în
ascendentă directă în vârsta inferioară de 18 ani;
-copiii adulţi care nu sunt capabili, pentru defect fizic sau mental, în imposibilitatea absolută şi
permanentă de a se angaja într-o muncă rodnică.
- fraţii, surorile şi nepoţii colaterali din partea solicitantului minori sau majori incapabili de muncă ,
cu condiţia că aceştia sunt orfani de ambi părinţi şi nu au dreptul la pensie de urmaş.
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documentele necesare:
- starea civilă sau situaţia familială în formulare de auto-certificare furnizate de INPS;
- declaraţia legalizată a soţului, în care el declară că nu percepe venituri (în cazul în care acestea
sunt percepute se indică în ce măsură) sau, alternativ, certificaţie ISEE efectuată la un sindicat CAF.
-soţul trebuie să semneze şi formularul de cerere de alocaţie familială, în alternativă poate adăuga la
declaraţia legalizată de mai sus, următoarele cuvinte "declar că nu percep şi nu am solicitat alocaţie
familială";
la cine se prezintă
Cererea trebuie să fie depusă angajatorului (direcţia de închisoare) sau direct la INPS de competenţă
teritorială (competenţa se deduce din locul unde acesta este deţinut).

ALOCAŢIE PENTRU NUCLEUl FAMILIAL CU TREI COPII MINORI
Este o alocaţie, acordată de Primărie, dar plătită de INPS, pentru familiile cu cel puţin trei copii
minori şi care au venituri şi bunuri limitate.
Cine are dreptul
Se poate da cetăţenilor italieni şi UE rezidenţi în Italia. Este necesar ca în nucleul familial să fie cel
puţin un părinte şi trei copii sub vârsta de 18 ani (incluzând copii minori ai soţului şi copiilor primiţi
pre-adoptiv de la centrele de plasament), Parintele şi cei trei copii minori trebuie să facă parte din
aceeaşi familie înregistrată în registrul de stare civilă (famiglia anagrafica). Copiii nu trebuie să fie
daţi de către centre de plasament la alte persoane.
Valorea ISE să nu depăşească limitele stabilite de lege şi diferite în funcţie de numărul de membri
ai familiei enumerate mai jos:
Componenţi nucleul familial

Valorea ISE

Coeficientul

4

23.434,80

2.66

5

25.108,71

2.85

6

28.192,24

3.2

7

31.275,76

3.55

8

34.359,29

3.9

9

37.442,81

4.25

10

40.426,34

4.6

DEPUNEREA CERERII
Cererea
trebuie
depusă
până
la
31
ianuarie
2014
pentru
anul
2013.
Pentru acei nuclei familiali care pe parcursul anului 2013, sunt destinate să-şi piardă cerinţele de
prezenţe de trei copii minori în registru de stare civilă, perioada pentru prezentarea a cererii este
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limitată la perioada de existenţă a tuturo condiţiilor cerutei adică înainte de finalizarea al 18-lea an
de vârsta a copilului.
Cererea trebuie să fie însoţită de Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) (formular de declaratie
unică)care conţine situazione reddituale e situazione patrimoniale (situaţia veniturilor şi situaţia
patrimonială a nucleului familial pentru calcularea ISE.
Suma lunară al prestaţiei este egală cu € 139.49 pentru anul 2013.
Valoarea şi cerinţele economice sunt re-evaluate anual, pe baza de variaţia indicelui ISTAT de
preţurile de consum pentru familiile de muncitori şi funcţionari.
Alocaţia se acordă de către Primărie şi este plătită de INPS

PENSIE DE INVALIDITATE
UNDE?
Invaliditatea civilă este certificată iniţial de către medicul închisorii care, în calitate de medic
curant, trebuie să completeze formularul pentru declararea invalidităţii. Mai târziu, formularul,
împreună cu certificatul de detenţie, sunt transmise în format electronic la biroul de recunoaştere a
invalidităţii.
Vă rugăm să ţineţi cont că certificatul trebuie să fie furnizat în mod gratuit deţinuţilor.Decretul
legislativ 230 din 1999, la alineatul 6 din articolul 1, stabileşte că deţinuţii sunt scutiţi de participare
la sistemul sanitar cu privire la cheltuielile de asistenta medicală.
ÎN CÂT TIMP
Deţinutul va fi supus unei examinării medicale, efectuată de către Comisie, în termen de trei luni de
la data depunerii cererii.
După perioada respectivă, fără ca vizita să fie fixată, solicitantul poate depune o notificare formală
pentru întârziere, în hârtie simplă la Consilierul de Sănătate la Regiune (Assessorato alla Sanità
della Regione). Acesta fixează data vizitei la Comisia competentă de ASL în termenul de nouă luni
de la depunerea cererii.
Dacă notificarea formală este prezentată după ce au trecut şase luni de la data de la depunerea
cererii, data vizitei va fi programată în termen de 90 de zile.
Întreaga procedură trebuie completată în termen de 9 luni.
În cazul în care chiar şi după notificarea nu este fixată examinarea medicală, solicitantul are dreptul
de a face apel/recurs la Ministerul de Finanţe (anterior Ministerul de Trezorerie).

CEREREA DE AGRAVARE
Ca alternativă la recurs (sau chiar pentru 2004, atunci când limita a trecut de 60 de zile pentru
prezentarea unui recurs administrativ) şi când nu se decide ca să se înceapă o instanţă legală, se
poate proceda pentru solicitarea unei noi vizite pentru ”agravare”, pentru a obţine o evaluare de
handicap mai mare decât cel recunoscut de către comisie în primă instanţă.
Aceste cereri trebuie să fie însoţite de documente sanitare care demonstrează modificările cadrului
clinic pre-existent, cu sancţionarea excluderii de la verificare.
Dacă este acordată agravarea, şi se va stabili un grad diferit de invaliditate şi, prin urmare se va avea
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dreptul la o formă diferită de prestaţie economică, noile dispoziţii de natură economică vor trebui să
fie plătite începând din luna care urmează datei depunerii cererii însăşi în instanţă.
Dacă se prezinta cererea de agravare în timp ce este făcut un recurs, cererea de agravare va fi luată
în considerare numai după definirea recursului însuşi.
ALOCAŢIE SOCIALĂ
Pensia socială constituie o formă de asistenţă pe care Inps o dă persoanelor de peste şaizeci şi cinci
de ani, rezidenţi în Italia, fără venituri sau cu venituri inferioare decât valoarea de la pensia socială.
Se poate da persoanelor:
 celor care au implinit şaizeci şi cinci de ani
 au resedinta efectivă şi obişnuită în Italia de cel puţin 10 ani ;
 sunt lipsite de venituri, sau au venituri de o valoare mai mică decât limitele stabilite de lege.
Cererea poate fi prezentată doar în format electronic la INPS. (Casa de Pensii)
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