
 

 

Direc ţia Administra ţiei Penitenciarelor 

 

Ghidul de ţinutului 
nou-venit 

Edi ţia a 6 -
a  

Sunt  
în deten ţie  

 



 

Aţi ajuns în detenţie fie pentru că sunteţi deţinut în prevenţie, 
fie pentru că sunteţi condamnat. Decizia de a vă priva de 
libertate este o decizie a justiţiei. 

În calitate de persoană deţinută, trebuie să respectaţi regulile 
traiului în detenţie. Totodată, aveţi şi unele drepturi. Această 
broşură le detaliază. 

Persoanele care vă întâmpină sunt aici pentru a vă uşura viaţa 
în detenţie şi a răspunde întrebărilor pe care le puneţi. 

Administraţia Penitenciarelor 
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Sunteţi bărbat 

Etapa 1: 
Treceţi pe la biroul de primire*. Se înregistrează identitatea dvs. şi 
documentul care justifică încarcerarea dvs., vi se iau amprentele şi vi se face o 
fotografie pentru biometrie*. Primiţi un număr de deţinut pentru a nu fi 
confundat cu altă persoană ce ar purta acelaşi nume precum dvs. Acest 
număr vi se va cere să-l spuneţi pe durata întregii dvs. detenţii. De asemenea, 
vi se poate elibera o carte de identitate interioară care se prezintă, dacă un 
agent v-o cere. 

 



 

Etapa 2: 
Treceţi pe la vestiar pentru a vă lăsa acolo documentele de identitate şi 
orice obiect pe care-l aveţi asupra dvs. Sunteţi supus unei percheziţii. Dacă 
există riscuri pentru siguranţa bunurilor şi persoanelor, această percheziţie 
poate fi integrală*. Banii (lichizi şi orice mod de plată), actele de identitate 
şi bijuteriile dvs. (cu excepţia verighetei, ceasului şi lanţului sau a 
obiectelor religioase) sunt înregistrate şi depuse într-un seif la contabilitate. 
Beneficiaţi de un duş, de cele necesare pentru toaletă, lenjerie de corp 
curată, o masă caldă. Veţi primi, de asemenea, un pachet (cearşafuri, 
pătură, produse de igienă, veselă, kit de corespondenţă…). 

Din momentul sosirii dvs., înainte de orice vorbitor, vi se pot aduce obiecte de 
lenjerie de către cei apropiaţi dvs. Aţi avut sau urmează să aveţi un scurt 
interviu cu un responsabil. Îi veţi putea semnala o problemă de sănătate, o 
rană, un regim alimentar special sau orice altă dificultate.  
Sunteţi plasat într-o celulă pentru un nou sosit, singur sau cu alte persoane 
deţinute. Veţi fi primit la interviu de toate serviciile membre ale comisiei 
pluridisciplinare unice (CPU)* şi în special în 24 de ore de un director sau un 
ofiţer din penitenciar. 
Veţi fi supus unei examinări pentru depistarea tuberculozei în cel mai scurt 
timp; vi se propun şi o depistare de HIV/SIDA şi BTS, a hepatitelor B şi C, 
precum şi o evaluare a sănătăţii legată de consumul de droguri, alcool, tutun, 
dar puteţi să le refuzaţi. 
Pentru a avea informaţii mai complete privitoare la viaţa în detenţie, 
puteţi consulta regulamentul de ordine interioară al stabilimentului, pe 
care-l veţi găsi la bibliotecă. 

 



 

Sunteţi femeie 
 
Femeile sunt vizate în toate informaţiile din acest ghid .  

În plus 
Sunteţi deţinută în mod obligatoriu într-un stabiliment sau o secţie de 
stabiliment distinctă de cea a bărbaţilor. 
Nu sunteţi supusă percheziţiei decât de personalul feminin al penitenciarului. 
Numai personalul masculin autorizat de către şeful stabilimentului accede în 
zona de detenţie a femeilor. 

 

Dacă sunteţi însărcinată, beneficiaţi de un examen medical corespunzător. 
Naşterea copilului se va face într-un serviciu spitalicesc. 
Veţi putea apoi să cereţi să vă păstraţi copilul până când acesta împlineşte 18 
luni (dacă sunteţi titulara unei autorităţi parentale). Pentru a-l păstra mai mult 
de 18 luni, trebuie să faceţi o cerere directorului interregional, care decide după 
avizul unei comisii consultative. Toate deciziile care se referă la copilul dvs. vă 
aparţin (precum şi tatălui lui, dacă are autoritate parentală). 

 



 

Sunteţi minor 

Minorii sunt vizaţi de toate informaţiile din acest ghid. 

În plus 
Eşti deţinut într-o secţie de cazare specifică, rezervată celor care au sub 18 ani. 
La sosirea ta, eşti primit de un responsabil al secţiei pentru minori sau al 
stabilimentului penitenciar pentru minori (EPM). El îi informează pe părinţii 
tăi cu privire la derularea detenţiei tale. 
Educatorii de la protecţia judiciară a tinerilor (PJJ) vor fi în principal în 
legătură cu familia ta pe durata detenţiei tale. 
Pe timpul zilei eşti încadrat de o echipă de supraveghetori care se ocupă 
exclusiv de minori. Ei sunt interlocutorii tăi. Educatorii de la PJJ intervin şi ei 
în secţia ta sau în EPM. 
Participi la elaborarea modului de folosire a timpului de către tine şi pe care te 
angajezi să-l respecţi. El cuprinde ore de cursuri, de pregătire profesională, 
activităţi sportive şi socio-culturale. 

 

În celulă dispui de televizor, dar seara nu poţi să te uiţi la televizor decât 
până la ora stabilită prin regulamentul de ordine interioară. 
Nu ai dreptul să fumezi, nici chiar în celula ta. 
În caz de procedură disciplinară, părinţii tăi sau reprezentanţii legali 
sunt informaţi: ei arată dacă doresc sau nu să fii asistat de un avocat sau 
de un împuternicit autorizat. 
Judecătorul pentru copii este cel competent pentru orice chestiune care 
te priveşte. 
Pentru a-ţi pregăti reinserţia, educatorii de la PJJ pot să te ajute. Pentru a-ţi 
pregăti ieşirea poţi cere un interviu cu judecătorul pentru minori. 7 



 

Darea unui telefon 

Dvs. puteţi 
De la „puncte telefonice” sau cabine telefonice, în cazul în care există 

• să daţi gratuit un telefon în primele ore ale detenţiei dvs. dacă 
sunteţi nou-venit 

• să le telefonaţi membrilor familiei dvs., indiferent dacă sunteţi 
reţinut sau condamnat; 

• să telefonaţi altor persoane pentru a vă pregăti reinserţia; dacă 
sunteţi condamnat, trebuie să obţineţi autorizaţia şefului de 
stabiliment; dacă sunteţi reţinut, trebuie să obţineţi autorizaţia 
autorităţii judiciare; 

Vi se va atribui un cod de acces personalizat şi va trebui să plătiţi 
comunicarea telefonică. 

Regulamentul de ordine interioară al stabilimentului stabileşte frecvenţa 
şi durata comunicărilor. 

Toate conversaţiile dvs. telefonice pot fi controlate şi înregistrate, cu excepţia 
celor cu avocaţii, Controlorul general al locurilor de privare de libertate şi 
serviciile de sprijin psihologic. Apelurile către aceste servicii de sprijin 
psihologic sunt gratuite. 

Dvs. nu puteţi 
• să ţineţi conversaţii la telefon care pun în pericol securitatea şi buna 
ordine a stabilimentului. 

 

 

Conversaţiile dvs. telefonice pot fi 
întrerupte dacă reprezintă un pericol 
pentru stabiliment sau persoane. De 
asemenea, puteţi fi supus unei 
proceduri disciplinare dacă nu 
respectaţi aceste reguli.  
 



 

 

Contactarea unui avocat 

Dvs. puteţi 
• scrie în mod liber avocatului dvs. în plic închis: este o corespondenţă 
confidenţială; 
• telefona unui avocat. Conversaţiile sunt confidenţiale; 
• primi de la avocatul dvs., după acordul dat de judecător, copia 
documentelor procedurii de instrucţie, prin intermediul biroului de 
primire*; 
• primi de la avocatul dvs. copia documentelor aferente procedurii de 
gestionare a pedepsei; 
• primi vizita unui avocat în zilele şi la orele stabilite prin 
regulamentul interior al stabilimentului. Discuţiile cu el sunt 
confidenţiale; 
• cere să fiţi asistat sau reprezentat de un avocat atunci când administraţia 
urmează să ia o decizie defavorabilă care vizează drepturile dvs. (vizite, 
izolare...), cu excepţia cazului când decizia urmează unei cereri făcute de dvs.; 
• cere să fiţi asistat de un avocat dacă cereţi să beneficiaţi de o gestionare a 
pedepsei. 

Dvs. nu puteţi 

• să transmiteţi o corespondenţă personală sau vreun obiect prin 
intermediul avocatului. 

Dacă nu aveţi avocat 

- şi nu cunoaşteţi niciun avocat: 
faceţi o cerere de avocat numit din oficiu la decanul baroului avocaţilor 

de pe lângă tribunalul de mare instanţă (TGI) de care ţineţi; 
consultaţi lista avocaţilor afişată la biroul de primire* şi în închisoare. 

- şi doriţi să numiţi un avocat pe care-l cunoaşteţi: 
contactaţi-l direct prin corespondenţă; 
dacă este nevoie, faceţi o cerere de ajutor jurisdicţional la TGI de care ţineţi. 

 

 

Serviciul de inserţie şi probaţiune al penitenciarelor vă poate ajuta în 
acest demers. 



 

Serviciul de inserţie şi probaţiune al penitenciarelor vă poate ajuta în acest 
demers.



 

Situaţia penală, recursul, adresarea către 
judecător 

 
Înainte de proces, 

judecătorul de instrucţie, judecătorul de libertăţi şi detenţie (JLD) şi 
camera de instrucţie de la curtea de apel sunt competente pentru a 
decide o eventuală punere în libertate; 
judecătorul de instrucţie se ocupă cu instrumentarea dosarului 
dvs. înainte de proces. 

După proces, 
judecătorul de aplicare a pedepselor (JAP)* este competent pentru 
orice chestiune privind derularea pedepsei şi măsurile care vă privesc 
(permisiunea de a ieşi, semilibertatea, eliberarea condiţionată, redu 
cerea de pedeapsă suplimentară etc.). 

În cazul minorilor, judecătorul pentru copii este cel competent 
pentru aceste chestiuni. 

În caz de nevoie, biroul de primire* al închisorii vă poate indica 
magistratul de care ţineţi. 



 

Dvs. puteţi 
• semnala biroului de primire, în termen de zece zile după proces, faptul că 
doriţi să faceţi apel; 
• semnala biroului de primire, în decurs de 5 zile după decizia curţii de 
apel, că doriţi să formulaţi recurs în casaţie; 
• scrie procurorului Republicii, judecătorului pentru libertăţi şi detenţie, 
judecătorului de instrucţie sau judecătorului cu aplicarea pedepselor*, în 
plic închis; 
• cere, dacă sunteţi condamnat, judecătorului cu aplicarea pedepselor* o 
audienţă pentru a-i vorbi despre proiectul dvs. de ieşire sau despre viaţa dvs. în 
detenţie; 
• consulta fişa dvs. penală la biroul de primire*. 

Dvs. trebuie 
• să scrieţi serviciului biroului de primire* pentru a obţine informaţii 
referitoare la situaţia dvs. penală. 
Puteţi cere supraveghetorului, gradatului sau unei persoane de inserţie şi probaţiune să 
vă ajute să înţelegeţi. 



 

 
Întâlnirea cu un director, un responsabil,  

Dvs. puteţi 
• cere să întâlniţi responsabilul de sector, şeful de clădire, şeful de 
detenţie, şeful de stabiliment sau consilierul penitenciar de inserţie şi 
probaţiune care se ocupă de dosarul dvs. 
 
Dvs. trebuie 

• să faceţi cererea în scris, precizând obiectul cererii dvs. 
Dacă  nu puteţi scrie, explicaţi-i cererea dvs. supraveghetorului, care va 
anunţa persoana în cauză. 
 
Dacă unul din apropiaţii dvs. doreşte să îl întâlnească pe şeful de 
stabiliment sau un membru a SPIP, poate face cererea în scris, 
precizând obiectul. 
 
 

 Prevenirea sinuciderii: „Mă gândesc să îmi pun capăt 
zilelor” 

 
Tocmai aţi ajuns în detenţie. Puteţi să cunoaşteţi un sentiment de 
singurătate profundă, să fiţi trist, copleşit. De asemenea, vă puteţi 
confrunta cu momente foarte dificile, cu o pierdere a speranţei. 
 
Dacă traversaţi o astfel de perioadă, eventual cu idei de sinucidere, cereţi 
ajutor diverşilor profesionişti (personal de supraveghere, de conducere, din 
SPIP, îngrijitori, pedagogi…) şi voluntarilor (vizitatori de închisoare*, 
preoţi…). Sunt pregătiţi pentru a vă aduce acest ajutor, chiar şi în caz de 
disperare extremă. Există, de asemenea, în anumite stabilimente, codeţinuţi de 
sprijin cu care să vorbiţi. 
 
Nu este uşor să cereţi ajutor, dar este un mod de a vă arăta forţa în faţa 
suferinţei. 
Persoanele aflate în criză vor mai mult să îşi oprească suferinţele decât să 
moară. 
Sinuciderea este, din păcate, o soluţie definitivă la probleme temporare. 
Nu sunteţi singur. 
Dacă învăţaţi să aveţi încredere vă lini şti ţi.

un CPIP 



 

Banii 

La sosirea dvs. se deschide un cont nominal care este personal. Intrările 
şi ieşirile de bani ale dvs. sunt înregistrate în acest cont. 
 
Banii pe care-i aveţi asupra dvs. în momentul sosirii şi pe care-i primiţi în 
fiecare lună sunt împărţiţi în trei părţi: 
- partea disponibilă 
- peculiul de eliberare 
- indemnizaţia părţilor civile. 
Primii 200 euro, vărsaţi în partea dvs. disponibilă, constituie provizionul 
alimentar lunar (PAM). Ei nu fac obiectul niciunei prelevări, rămânând deci 
la dispoziţia dvs., pentru cantină*, de exemplu. 

Dacă primiţi mai mult de 200 euro pe lună, suma suplimentară este de 
asemenea vărsată în partea dvs. disponibilă, după ce serviciul contabilitate 
a reţinut: 
- 10% pentru peculiul dvs. de eliberare, pentru a facilita reinserţia dvs. la ieşire; 
- un alt procent pentru despăgubirea „părţilor civile”, care depinde de ceea ce 
primiţi (cu cât primiţi mai mulţi bani într-o lună, cu atât mai mult vi se reţine 
pentru despăgubiri): 

 până la 400 €: 20% prelevaţi din tranşa de la 200 la 400 €, 

până la 600 €: 20% prelevaţi din tranşa de la 200 la 400 € şi 25% din 
tranşa de la 400 la 600 €, 

 peste 600 €: 20% prelevaţi din tranşa de la 200 la 400 € şi 
25% din tranşa de la 400 la 600 € şi 30% pentru tranşa mai mare de 
600 €. 

 



 

Dvs. trebuie 
• să despăgubiţi victimele infracţiunilor pentru care aţi fost condamnat. 

Dvs. nu trebuie 
• să aveţi bani în numerar, cecuri sau card de plată atâta timp cât sunteţi în detenţie. 

Dvs. puteţi 
• să primiţi bani prin virament bancar sau prin mandat-numerar din partea 
familiei dvs., a titularilor unui permis de vizită permanent sau a persoanelor 
autorizate de şeful stabilimentului. 
Ele pot face viramentul bancar de la domiciliul lor (prin Internet) sau de la 
agenţia lor bancară. 
Mandatul-numerar trebuie completat la un oficiu poştal. 
• să trimiteţi prin mandat-numerar bani familiei dvs. cu autorizarea din 
partea şefului de stabiliment; 
• să faceţi vărsăminte voluntare pentru despăgubirea părţilor civile; 
• să deschideţi un carnet de economii (sau să-l păstraţi pe cel pe care-l aveţi 
deja) şi să depuneţi în el sume din partea disponibilă în contul dvs. prin 
intermediul contabilului stabilimentului 
• să daţi procură unui membru al familiei dvs. pentru operaţiuni bancare în afară 
sau să continuaţi să administraţi personal contul dvs. bancar din afară (exceptând 
cazul unei sentinţe judiciare care vă privează de acest drept); 
• să scrieţi şefului serviciului contabil pentru orice dificultate privind contul 
dvs. nominal. 

Dvs. nu puteţi 
• face vărsăminte voluntare pentru peculiul dvs. de eliberare; 
• să primiţi bani în scrisori; 
• să primiţi bani la vorbitor. 



 

Cumpărături 

Cumpărăturile se fac prin intermediul serviciului de cantină*. 
Bonurile de cantină sunt distribuite pentru cumpărăturile curente (produse de 
igienă, hrană, tutun, ziare, produse de întreţinere). 
Comenzile şi livrările la celulă sunt supuse unui calendar săptămânal 
(vezi regulamentul de ordine interioară al stabilimentului). 
Cumpărăturile dvs. sunt debitate din partea disponibilă a contului dvs. 
Dacă sunteţi recunoscut ca fiind fără resurse suficiente, produsele de igienă şi 
de întreţinere vi se vor asigura în mod gratuit. 

 
Dvs. puteţi 
• să obţineţi un bon de cantină pentru produsele de primă necesitate 
atunci când sosiţi; 
• să cereţi ajutoare comisiei pluridisciplinare unice* (CPU) din 
stabiliment dacă sunteţi lipsit de resurse suficiente; 
• să cereţi şefului de stabiliment să fiţi scos la lucru; 
• să cereţi şefului de stabiliment îmbrăcăminte de schimb dacă nu aveţi; 
• să anunţaţi şi să vă întâlniţi cu serviciul de inserţie şi probaţiune al 
penitenciarelor şi personalul din stabiliment pentru a examina situaţia dvs. 

Dvs. nu puteţi 
• avea un avans sau un împrumut pentru cheltuielile dvs. de cantină*. 



 

Obiecte personale 

Dvs. puteţi 
• păstra la dvs. o verighetă, un lănţişor cu un medalion religios de mici 
dimensiuni; 
• să vă păstraţi ceasul, dacă nu doriţi să-l depuneţi împreună cu bijuteriile la 
contabilitate sau să fie remis familiei dvs.; 
• să păstraţi orice obiect cumpărat de la cantină* sub rezerva 
aglomerării celulei şi a regulamentului de ordine interioară; 
• să vă păstraţi articolele personale de îmbrăcăminte sub rezerva aglomerării 
celulei şi a regulamentului de ordine interioară (articolele de îmbrăcăminte cu 
glugă şi cele care seamănă cu îmbrăcămintea personalului sunt interzise în 
detenţie); 
• să vă păstraţi fotografiile de familie, cu excepţia fotografiilor de identitate; 
• să vă păstraţi orice obiect sau document necesar instruirii dvs.; 
• să vă păstraţi creaţiile dvs. personale sub rezerva aglomerării celulei dvs., dacă nu 
doriţi să le depuneţi la vestiar sau să le remiteţi familiei dvs. 

 

 
 
 
Dvs. nu puteţi 
• să vă păstraţi actele de identitate; 
• să păstraţi obiecte prea voluminoase sau în cantitate prea mare; 
• să păstraţi bijuterii (altele decât verigheta, lănţişorul cu un medalion 
religios) şi alte valori (carduri de plată, carnete de cecuri…). 

 



 

Igienă 

Dvs. puteţi 
• să beneficiaţi la sosire de o trusă de toaletă cuprinzând produse de igienă 
corporală; 
• să beneficiaţi de cel puţin trei duşuri pe săptămână şi, în măsura posibilului, 
după activităţile sportive, la revenirea de la muncă şi înainte de fiecare ieşire din 
stabiliment; 
• să beneficiaţi de punerea la dispoziţie de lenjerie (cearşaf, pătură, faţă 
de pernă, prosop); 
• să le cereţi celor apropiaţi să vă aducă lenjerie la vorbitor şi să depuneţi 
lenjeria pentru ca aceştia să o poată spăla; 

 

Dacă nu aveţi resurse suficiente, 

Dvs. puteţi 
• să obţineţi îmbrăcăminte în special pentru sport sau muncă; 
• să obţineţi reînnoirea periodică a  produselor de igienă personală. 
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Schimbarea celulei 

Alocarea în celulă este decisă de şeful de stabiliment. Ea poate fi legată de 
muncă, pregătirea profesională, şcolarizare, starea de sănătate, situaţia penală 
etc. 

 

Dvs. puteţi 
• să scrieţi o scrisoare şefului de stabiliment, în care să explicaţi de ce cereţi schim-
barea celulei sau să cereţi acest lucru verbal; 
• să scrieţi directorului pentru a-i cere să fiţi plasat la izolare, motivând 
cererea dvs. 

Dvs. nu puteţi 
• să refuzaţi să reveniţi în celula dvs. Reprezintă o încălcare disciplinară. 



 

Întreţinerea şi amenajarea celulei 

Dvs. trebuie 
• să vă menţineţi celula curată şi în ordine; 
• să asiguraţi buna întreţinere a dotărilor puse la dispoziţia dvs. de administraţie 
şi să le utilizaţi conform destinaţiei; 
• să informaţi personalul în legătură cu orice deteriorare materială din 
celulă. Orice degradare intenţionată se sancţionează disciplinar; 
• să respectaţi regulile fixate de şeful de stabiliment în materie de 
ocupare, aglomerare şi amenajare a celulei: să lăsaţi ferestrele libere la acces 
pentru a fi controlate, să nu puneţi obiecte care ar jena accesul în celulă; 
• să respectaţi condiţiile de utilizare a pubelelor furnizate de administraţie şi în 
special regulile de triere selectivă. 

Dvs. puteţi 
• să cumpăraţi de la cantină dezinfectant de 12°, pe lângă cel distribuit 
gratuit la fiecare 15 zile; 
• să depozitaţi efectele personale şi cumpărăturile dvs. din cantină*, 
sub rezerva aglomerării celulei; 
• să puneţi fotografii sau imagini, numai pe panouri, conform modalităţilor 
stabilite prin regulamentul de ordine interioară al stabilimentului; 
• să vă amenajaţi celula conform modalităţilor stabilite prin regulamentul de 
ordine interioară.  

Dvs. nu puteţi 
• să vă întindeţi lenjeria pe barele de la ferestre; 
• să aruncaţi gunoaie pe fereastră; 
• să fumaţi în alte părţi decât în celule rezervate fumătorilor şi în timpul plimbării. 

Atunci când sunteţi repartizat într-o celulă şi atunci când o părăsiţi, o 
inspecţie a zonei permite să se verifice starea celulei şi a mobilierului său. 
Starea dotărilor şi cea a lenjeriei sunt verificate periodic. Acelaşi lucru se face 
şi când părăsiţi celula. Neglijenţa sau lipsa de întreţinere a celulei dvs. şi a 
dotărilor puse la dispoziţia dvs. este o abatere ce poate antrena o sancţiune 
disciplinară şi/sau o reţinere de bani în favoarea bugetului statului. Faptul 
de a arunca gunoaie pe fereastră poate fi, de asemenea, sancţionat. 



 

Dispunerea de un televizor 
  

 

 

 

 

 

 

Punerea la dispoziţie a televizorului se face contra unei sume luate direct din 
contul dvs. nominal. Regulamentul de ordine interioară precizează tariful de 
închiriere. Pentru persoanele deţinute fără resurse suficiente, minori şi nou-
veniţi, accesul la televizor este gratuit. O degradare sau o utilizare 
neregulamentară a televizorului conduc la o sancţiune disciplinară, o luare 
înapoi a aparatului şi o reţinere bănească dacă se dovedeşte necesară 
repararea sau dacă aparatul este scos din uz. În stabilimentul pentru minori, 
regulamentul de ordine interioară precizează ora de stingere a televizorului. 

Dvs. puteţi 
• să cumpăraţi un aparat de radio de la cantina* stabilimentului, precum şi 
aparatură Hi-Fi prin intermediul cantinei speciale cu autorizarea din partea 
şefului de stabiliment; 
• să dispuneţi de un aparat de radio furnizat de administraţia penitenciarelor 
atunci când sunteţi în zona disciplinară. 

Dvs. nu puteţi 
• să aveţi aparate ce pot înregistra sau primi mesaje din exterior: regulamentul de 
ordine interioară al stabilimentului precizează lista obiectelor interzise în celulă; 

• să modificaţi conexiunile aparatelor; 
• să ascultaţi prea tare televizorul sau radioul pentru a nu incomoda celelalte 
persoane deţinute, sub rezerva sancţiunii disciplinare. 

Dispunerea de aparat de radio 

Dvs. puteţi 
• să dispuneţi de un televizor. Trebuie să faceţi o cerere în funcţie de 

modalităţile explicate în regulamentul de ordine interioară al 
stabilimentului. 

Dvs. trebuie 
• să restituiţi aparatura în stare de funcţionare; în lipsa acestui lucru, 

va trebui să plătiţi repararea lui; 
• să lăsaţi aparatul la locul prevăzut în celulă; 
• să opriţi televizorul atunci când părăsiţi celula. 
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Dispunerea de un calculator şi echipamente informatice 

Dvs. puteţi 
• cumpăra echipament informatic, în anumite condiţii, prin intermediul 
cantinei speciale; înainte de cumpărarea sau utilizarea de echipamente 
informatice, trebuie obligatoriu să faceţi o cerere de autorizare către şeful 
de stabiliment; 
• să faceţi schimb cu celelalte persoane deţinute de suporturi informatice 
care nu se pot modifica (jocuri pe CD, filme pe DVD...); 
• să primiţi la vorbitor suporturi de tip CD, DVD audio şi video provenind 
de la editori, după un control făcut de administraţia penitenciarelor; orice 
altă primire de echipament este interzisă; 
• să aveţi în celulă CD-uri şi DVD-uri provenind de la un furnizor de 
echipament, cu condiţia ca acestea să fi fost marcate de administraţia 
penitenciarelor. 

Dvs. nu puteţi 
• să comunicaţi un suport informatic (CD, DVD…) în exterior; 

• să aveţi, cu excepţia unui cititor de dischete, tehnologii ce permit înregistrarea sau 
transmiterea de informaţii digitale către exteriorul calculatorului, în special tehnologii de 
comunicare fără fir (tip Bluetooth), precum şi cititoare de carduri de memorie şi 
inscriptoare; 

• să jucaţi on-line sau să aveţi console de jocuri video ce dispun de tehnologii fără fir (WiFi, 
Bluetooth, infraroşu etc.) fie în celulă, fie în sala de activitate; 

•  să aveţi acces la internet în celulă; 

• să păstraţi pe un suport informatic documente altele decât cele legate de activităţi socio-
culturale sau pedagogice sau de instruire profesională; aceste echipamente şi datele pe care 
le conţin sunt supuse controlului administraţiei. 

Aplicarea de sigilii de securitate pe materialele informatice este obligatorie pentru orice 
calculator din celulă şi din sala de activitate. 

O utilizare abuzivă poate antrena sancţiuni disciplinare şi puteţi fi privat de aparatul dvs. 

Şeful de stabiliment poate retrage o autorizare în caz de degradare sau de scoatere a unui 
sigiliu de securitate. Retragerea sau privarea de utilizare pe o perioadă dată presupune 
sancţiuni disciplinare. 



 În caz de nerespectare a acestor reguli, puteţi fi sancţionat disciplinar şi 
 echipamentul informatic vă va fi luat înapoi. 21 

Solicitarea de cărţi 

Dvs. puteţi 
• să aveţi acces liber la bibliotecă, conform orarului afişat în clădire; veţi găsi 
aici în special regulamentul de ordine interioară al stabilimentului, lucrări 
juridice, romane, reviste, benzi desenate, dicţionare; 
• să faceţi schimb şi să vă împrumutaţi cărţile personale cu celelalte persoane 
deţinute; 
• să cumpăraţi ziare sau cărţi prin intermediul cantinei*; 
• să primiţi cărţi la vorbitor, în condiţiile stabilite prin regulamentul de ordine 
interioară al stabilimentului. 
 

 
 
 
Dvs. trebuie 
• să păstraţi cărţile în stare bună: sunteţi personal răspunzător 
pentru cărţile împrumutate de la bibliotecă. 
În caz de degradare vi se poate cere să rambursaţi costul cărţii; 
• să duceţi cărţile la bibliotecă sau supraveghetorilor înainte de a 
părăsi stabilimentul. 



 

Ministrul Justiţiei sau şeful de stabiliment pot interzice accesul 
persoanelor deţinute la publicaţii ce conţin ameninţări grave 
împotriva securităţii persoanelor şi stabilimentului sau cuvinte ori 
semne injurioase sau defăimătoare împotriva personalului 
penitenciarului sau a persoanelor deţinute. 
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Tutunul şi alcoolul 

Dvs. puteţi 
• să fumaţi ţigări în celula pentru fumători şi în timpul plimbărilor (afară 
de cazul când sunteţi minor); 
• să cereţi şefului de stabiliment să fiţi pus într-o celulă pentru nefumători. 

Dvs. nu puteţi 
• să beţi alcool în închisoare; 
• să fumaţi pe culoare şi în sălile co-
lective. 

Interdicţia este totală în secţiunile 
pentru minori şi stabilimentele 
penitenciare pentru minori. 

 
Faptul de a fi în stare de ebrietate, de a 
deţine alcool sau de a face trafic cu el consti-
tuie încălcări disciplinare. 

Faptul de a nu respecta  interdicţia de a 
fuma poate antrena proceduri disciplinare. 

 

Droguri 

 

 
Introducerea şi consumul de droguri sunt interzise în detenţie, ca şi în 
libertate. 
Se fac controale ale poliţiei, periodice şi inopinate când sunteţi la vorbitor. 

Deţinerea de droguri este o infracţiune penală asupra căreia va fi sesizat procurorul 
Republicii. De asemenea, este o încălcare disciplinară gravă, susceptibilă să 
conducă la plasarea dvs.  într-o zonă disciplinară. 



 

Tratarea dependenţei de droguri 

Încarcerarea poate fi ocazia de a desfăşura o activitate pentru a reduce sau 
stopa consumul de produse psihoactive precum tutunul, alcoolul sau drogu-
rile. 
Asociaţiile specializate în tratarea dependenţei de droguri intervin în 
numeroase stabilimente penitenciare. În unele stabilimente există o secţie 
de toxicomanie a unităţii medicale. 

Dvs. puteţi 
• să beneficiaţi de o evaluare a sănătăţii în momentul sosirii dvs.; 
• să cereţi medicului unităţii medicale (UCSA*) un tratament pentru sevraj sau 
de substituţie, precum şi substitute nicotinice care vă vor fi remise gratuit; 
• să cereţi ajutorul unui psihiatru sau al unui psiholog de la unitatea medicală; 
• să cereţi serviciului de inserţie şi probaţiune al penitenciarelor sau personalului 
medical să vă pună în legătură cu asociaţiile specializate; 
• să cereţi informaţii şi date de contact ale reţelelor sanitare şi sociale exterioare 
pentru pregătirea dvs. la ieşire. 
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Protejarea contra HIV/SIDA, hepatitelor şi BTS 
 
Stabilimentul penitenciar pune la dispoziţie gratuit prezervative. Puteţi să 
găsiţi prezervative şi la unitatea medicală (UCSA*). 

Administraţia furnizează din 15 în 15 zile un flacon de dezinfectant la 12°. 
Acesta permite decontaminarea tuturor obiectelor care pot ajunge în contact cu 
sângele (aparatul de ras, acele, aparatul de tuns etc.). Personalul de îngrijire 
medicală vă va sfătui cum să procedaţi. Pentru obiectele pe care dvs. nu le 
puteţi curăţa cu dezinfectant (periuţa de dinţi de exemplu), cel mai bun mijloc 
de a vă proteja este acela de a nu le folosi în comun cu altcineva. 

Dacă aveţi întrebări privind subiectul HIV/SIDA, hepatitele sau bolile cu 
transmitere sexuală (BTS), nu ezitaţi să solicitaţi o vizită la unitatea medicală. 
Persoanele de îngrijire medicală vă vor explica diferitele modalităţi de 
transmitere. În unele stabilimente, puteţi avea şi întâlniri cu asociaţii 
specializate, pentru a discuta pe această temă. 
 
 

Dvs. puteţi solicita în orice moment unitatea medicală pentru a realiza un nou 
test de depistare, în deplină confidenţialitate.



 

Practicarea sportului 

Dvs. trebuie 
• să vă înscrieţi la instructorul de sport sau la supraveghetor; 
• să obţineţi, de la UCSA*, un certificat medical care să ateste absenţa 
contraindicaţiilor pentru practicarea sportului; 
• să aveţi o ţinută adecvată şi un prosop în sala de forţă. 

Dvs. nu trebuie 
• să absentaţi fără motiv, în caz contrar puteţi fi şters de pe lista celor înscrişi; 
• să aveţi comportamente violente sau agresive, în timpul practicării 
sportului şi în alte locuri. 

 



 

Dvs. puteţi 

• să cereţi supraveghetorului informaţii referitoare la sporturile accesibile 
în stabiliment sau să vă ajute să faceţi o cerere; 
• să cereţi o îmbrăcăminte de sport dacă nu aveţi resurse; 
• să vă înscrieţi într-un club sportiv federal dacă stabilimentul unde vă 
aflaţi are o secţie a unui astfel de club. 

Regulamentul precizează lista şi orarul activităţilor sportive. 
Pentru minori, activităţile sportive sunt incluse în modul de folosire a tim-
pului. Minorii în prevenţie sub 16 ani nu pot participa la activităţi sportive 
împreună cu adulţii. Ceilalţi minori (în prevenţie, dar peste 16 ani sau 
condamnaţi) pot s-o facă, dacă şeful de stabiliment autorizează acest lucru. 

 



 

Practicarea religiei 

La sosirea dvs., directorul sau reprezentantul său v-a informat în legătură cu 
cultele reprezentate de preoţii din stabiliment. 

Dvs. puteţi 
prin cerere scrisă: 
• să practicaţi religia alesă, în mod individual în celula dvs. sau în colectiv 
sub îndrumarea unui preot în sălile polireligioase prevăzute în acest scop; 
• să primiţi vizita unui preot; 
• să participaţi la adunările de cult sau oficierile religioase organizate de 
către persoane agreate în acest scop; 
• să păstraţi şi să primiţi în celulă obiectele de practică religioasă, cu 
excepţia cazului în care contravin regulilor de securitate; 
• să corespondaţi prin plic închis cu preotul; 
• să purtaţi în celulă şi în sălile de cult îmbrăcăminte religioasă; 
• să mâncaţi anumite produse specifice practicării religiei dvs.; mese 
excepţionale sunt, de asemenea, propuse cu ocazia sărbătorilor religioase; 
• să beneficiaţi de colete distribuite de preotul religiei dvs. cu ocazia 
sărbătorilor religioase. 
 
Dacă vă aflaţi în zona disciplinară sau de izolare, puteţi continua să primiţi 
vizitele preotului, să corespondaţi cu el şi să vă păstraţi obiectele şi cărţile 
necesare practicării credinţei dvs. religioase. 

Dvs. nu puteţi 

• să participaţi la nicio manifestare religioasă în afara practicii individuale 
în celulă sau colective în locurile şi orele prevăzute în acest sens; 

• să faceţi presiuni asupra altor persoane deţinute pentru ca acestea să se 
convertească la religia dvs. 

 

 



 

Corespondenţa cu familia şi cu cei apropiaţi 

La sosire vi se remite un „kit corespondenţă” (hârtie, plic, timbru şi creion). 
Corespondenţa este ridicată în fiecare zi de către supraveghetor. Orarul este 
comunicat prin regulamentul de ordine interioară al stabilimentului. 
Corespondenţa este controlată de către administraţie (cu excepţia 
corespondenţelor confidenţiale, vezi p. 53). 
Dacă sunteţi în prevenţie, judecătorul care a decis încarcerarea dvs. poate 
cere să i se trimită corespondenţa pentru control (termenul de expediere a 
corespondenţei va fi atunci mai lung) şi vă poate restrânge dreptul la 
corespondenţa scrisă. 
Corespondenţa într-o limbă străină poate fi tradusă de către administraţie. 

 

Dvs. puteţi 
• să trimiteţi şi să primiţi corespondenţă în fiecare zi; 
• să cereţi celui cu care corespondaţi să vă trimită timbre, plicuri, coli de scris şi 
agende; 
• să primiţi fotografii ale familiei (cu excepţia fotografiilor de identitate); 
• să cereţi un corespondent voluntar (Courrier de Bovet); 
• să vi se aducă un colet la vorbitor pentru sărbătorile de sfârşit de an; 
• să primiţi orice document privitor la viaţa de familie, cum ar fi carnetul şcolar 
al copilului dvs. 

Dvs. trebuie 
• să indicaţi celui cu care corespondaţi numărul de identificare, numărul 
celulei dvs. şi adresa exactă a stabilimentului; 
• să indicaţi pe spatele plicului numele dvs. şi numărul de identificare; 
• să lăsaţi plicul deschis, cu excepţia cazului în care este vorba de o 
corespondenţă destinată avocatului, magistratului, autorităţilor administrative 
(vezi p. 52-53) sau preotului. 

Dvs. nu puteţi 
 

• să primiţi bani în corespondenţa dvs. scrisă. 



 

Întâlnirile cu familia şi cu cei apropiaţi 

Zilele şi orele de vorbitor sunt indicate în regulamentul de ordine interioară al stabi-
limentului. Persoanele reţinute pot beneficia de cel puţin trei vizite pe săptămână, 
condamnaţii de cel puţin o vizită pe săptămână. 

Dvs. trebuie 
dacă sunteţi reţinut 
• să spuneţi persoanei care doreşte să vină să vă vadă să facă o cerere pentru un 
permis de vizitare la magistratul care se ocupă de dosarul procedurii, în general 
judecătorul de instrucţie. Dacă nu cunoaşteţi cine este magistratul competent, o 
persoană a penitenciarului vă poate informa în acest sens. 

dacă sunteţi condamnat 

• să spuneţi persoanei care doreşte să vină să vă vadă să facă o cerere pentru 
permis de vizită la şeful stabilimentului. El nu poate să-l refuze decât din 
considerente de ordine şi securitate. Copiii au nevoie de un permis de vizită 
individual şi trebuie însoţiţi de un adult. Pentru toţi vizitatorii, sunt solicitate 
acte justificative. Lista este furnizată de stabiliment. Dacă persoana nu este 
din familia dvs., vizita este acordată dacă ea este utilă inserţiei dvs. sociale 
sau profesionale. Poate fi cerută o anchetă la poliţie sau la jandarmerie. 
Răspunsul poate implica o întârziere. 

Dacă familia dvs. nu poate să-i însoţească pe copiii dvs. la vorbitor, puteţi cere 
serviciului de inserţie şi probaţiune al penitenciarelor (SPIP) ajutorul unei aso-
ciaţii pentru ca aceştia să vă poată vedea. Cererea dvs. va fi studiată din punct 
de vedere al intereselor copilului. 

Vizitatorii de închisoare* sunt persoane voluntare care vin în stabilimente pen-
tru a aduce ajutorul şi sprijinul lor. Dvs. puteţi să cereţi SPIP să vă repartizeze 
un vizitator de închisoare sau să vă întâlniţi cu un reprezentant al unei asociaţii 

agreate.  
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Vorbitorul 

Dvs. puteţi 
• să cereţi să vi se aducă lenjerie şi încălţăminte de către familia dvs. Schimbul de 
lenjerie pentru spălat este autorizat în condiţiile precizate în regulamentul de 
ordine interioară al stabilimentului; 
• să cereţi să vi se aducă cărţi cu copertă moale şi documente referitoare la viaţa de 
familie şi la exercitarea autorităţii parentale (livret de familie, carnet de note 
şcolare…),  în condiţiile detaliate în regulamentul de ordine interioară al 
stabilimentului; 
• să cereţi să vi se aducă mici dispozitive medicale; 
• să cereţi să vi se aducă jocuri de societate, agende, coli de scris, plicuri şi timbre 
poştale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvs. nu puteţi (fără autorizaţie specială) 
• să aduceţi şi să păstraţi vreun obiect, scrisoare, document la dvs. în timpul 
vorbitorului, cu excepţia oricărui document referitor la viaţa de familie şi a 
benzilor desenate care explică copiilor detenţia. La fel, vizitatorii dvs. vor trebui 
să depună orice geantă sau obiect într-un dulap la intrarea la vorbitor; 
• să primiţi tutun, dulciuri, băuturi sau vreun produs alimentar; 
• să cereţi să vi se aducă reviste sau ziare. 

 



 

Încăperea vorbitorului este supusă controlului vizual al unui supraveghetor. 
Un vizitator prins că are un produs interzis prin lege va fi semnalat serviciilor 
de poliţie şi procurorului Republicii. Vorbitorul va fi suspendat într-o primă 
etapă şi şeful stabilimentului sau magistratul vor reexamina permisul şi 
condiţiile de vizitare. 
Orice transmitere de obiect interzis autorizează pe supraveghetor să 
suspende vorbitorul până la luarea unei decizii de către autoritatea compe-
tentă. Orice comportament agresiv conduce la suspendarea vorbitorului şi 
este pasibil de procedură disciplinară.  
Expunerea celorlalţi la acte ce pot atenta la pudoare constituie o încălcare 
disciplinară. 
La terminarea vorbitorului, persoana deţinută poate fi supusă unei 
percheziţii. Pentru a evita orice incident, vizita se poate desfăşura într-un 
vorbitor echipat cu dispozitiv de separare între persoane (higiafon). 

 



 

Serviciul medical 

În toate stabilimentele penitenciare, îngrijirile sunt asigurate de o 
unitate medicală numită UCSA* care ţine de spital. 
Ea cuprinde un medic generalist, personal de îngrijire, un dentist etc. 
UCSA* asigură, de asemenea, îngrijirile psihiatrice afară de cazul când 
în stabiliment există un serviciu regional medico-psihologic (SMPR)*. 
Regulamentul de ordine interioară al stabilimentului indică zilele de 
consultaţii. 
Lista de aşteptare poate fi lungă pentru vizitele medicale. 
Dacă este nevoie, medicul propune ca dvs. să primiţi îngrijiri sau să 
faceţi examene medicale la spital. 

Medicii şi toţi profesioniştii din sănătate care prestează în închisoare sunt 
independenţi de administraţia penitenciarelor: ei nu depind de autorităţile 
penitenciare şi sunt supuşi secretului medical. Ei fac parte din personalul de 
serviciu public spitalicesc care depinde de centrul spitalicesc cel mai 
apropiat de stabiliment. 

Dvs. trebuie 
• să fiţi examinat în cadrul unei consultaţii medicale în cel mai scurt 
timp după încarcerare; 
• să respectaţi orarul vizitelor medicale. 

 

 

 
34 



 

În interesul dvs., dvs. puteţi 
• semnala medicului orice problemă medicală sau tratament în curs (tulburări 
cardiace, tulburări neurologice, tulburări ale vederii, internări anterioare în 
spital etc.) pentru a putea asigura o mai bună urmărire pe durata încarcerării; 
• semnala că aveţi o problemă de sănătate şi că doriţi să fiţi 
primit de medic, dentist, psihiatru sau psiholog.  

Dvs. puteţi scrie în plic închis serviciului medical. 
 

 

În caz de urgenţă, dvs. trebuie 
• s-o semnalaţi supraveghetorului. El va apela la personalul de îngrijire prezent 
în stabiliment şi, la nevoie, la un serviciu medical de urgenţă. 
Supraveghetorul trebuie să apeleze, pe timpul nopţii, la şeful supraveghetor 
pentru a i se deschide uşa celulei. 

Dvs. puteţi 
• să scrieţi (sau să cereţi să se scrie) personalului medical din stabiliment, în plic 
închis, pentru a solicita o vizită sau a discuta despre o problemă personală sau de 
sănătate fizică sau psihologică: această corespondenţă este confidenţială şi, prin 
urmare, nu este controlată; 
• să cereţi personalului medical să vă pună în legătură cu asociaţiile specializate; 
• să cereţi medicului dvs. din exterior să intre în contact cu medicul 
stabilimentului; 
• să beneficiaţi de o vizită medicală în luna anterioară eliberării dvs. 



 

Agresiune, ameninţare 

Dvs. nu trebuie 
• să păstraţi tăcerea în caz de agresare care vă vizează direct sau care 
vizează o altă persoană deţinută. 

Dvs. trebuie 
• să semnalaţi supraveghetorului sau personalului de inserţie şi probaţiune orice 
agresiune sau ameninţare cu agresiunea; 
• dacă problema este gravă, să cereţi o întrevedere de urgenţă cu personalul de 
repartizare; 
• să beneficiaţi imediat de îngrijiri din partea echipei medicale în caz de agresiune. 

Dvs. puteţi 
• să scrieţi (în plic închis) procurorului Republicii pentru a-i semnala 
faptele şi a depune o plângere; 
• să cereţi, la nevoie, eliberarea unui certificat medical. 

 

În închisoare, la fel ca şi în societate, legea trebuie respectată. 
Violenţa şi agresiunile fizice sau sexuale sunt pasibile de sancţiuni 
disciplinare şi de urmărire penală. 
Personalul stabilimentului este însărcinat să vegheze la securitatea persoanelor. 



 

   

Urmarea unui curs de învăţământ / pregătire profesională 

Înainte de a urma un curs de învăţământ sau de pregătire profesională, tre-
buie să fiţi primit la interviu pentru a stabili nevoile dvs. 
Responsabilul cu problemele de învăţământ şi cel cu pregătirea 
profesională vă fac un bilanţ şi o evaluare a nivelului competenţelor dvs. 
Conform acestei evaluări, veţi putea cere să vă înscrieţi: 

la centrul şcolar, într-o clasă funcţie de nivelul dvs. şi să vă
pregătiţi examenele 
  

 

într-o instruire profesională propusă de stabiliment. 
Anumite instruiri profesionale sunt remunerate. Puteţi de asemenea să 
solicitaţi urmarea unor cursuri prin corespondenţă la Auxilia, la CNED sau 
alte organisme de învăţământ superior. Veţi putea beneficia, de asemenea, 
de susţinere şcolară la asociaţiile prezente în stabiliment (GENEPI, 
CLIP…). Dacă sunteţi minor, învăţământul sau pregătirea 
profesională fac parte integrantă din utilizarea timpului dvs. 

 

 

Dvs. trebuie 
 să cereţi, fie în scris, fie direct respon-
sabilului cu învăţământul, celui cu 
pregătirea profesională sau SPIP-ului; 

să urmaţi o activitate cu caracter 
educativ dacă sunteţi minor 
(pregătire profesională, activităţi 
sportive şi socio-culturale). 



 

Munca 

O persoană deţinută poate lucra pentru un atelier de producţie sau în 
serviciul general. În acest din urmă caz, ea va participa la întreţinerea 
stabilimentului sau la pregătirea mâncării. 

Dvs. puteţi 
• să cereţi, la sosire sau ulterior, supraveghetorului şef să vă informeze 
în legătură cu posibilităţile de muncă. 

 

Dvs. trebuie 
• dacă sunteţi reţinut, să obţineţi de la magistratul care se ocupă de dosarul dvs., 
autorizaţia de a lucra în serviciul general; 
• să cereţi, în scris, să lucraţi ofiţerului de penitenciar responsabil cu clădirea sau 
unui membru al conducerii. 

 



 

Pentru a „clasa” o persoană deţinută la muncă, se iau în consideraţie: situaţia 
sa penală, comportarea, capacitatea de muncă, calificarea profesională, 
sumele datorate victimelor, resursele, situaţia familială şi locurile disponibile. 
Regulamentul de ordine interioară al stabilimentului precizează condiţiile 
generale de muncă (programul, modul de remunerare, regulile de igienă şi 
securitate, disciplina...). 
Remunerarea netă a muncii dvs. este vărsată în contul dvs. nominal 
(împărţit în 3 parţi, a se vedea pag. 13) după ce administraţia penitenciară a 
reţinut contribuţiile sociale (asigurare de boală, maternitate, pensionare). 
Pentru a munci la bucătărie trebuie să treceţi un examen medical. 
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   Asigurări sociale, RSA şi Pôle emploi 

 
Din momentul în care sunteţi încarcerat, sunteţi afiliat la regimul 
general de asigurări sociale (asigurări de boală şi maternitate), chiar 
dacă sunteţi într-o situaţie neobişnuită. Urmare a acestui lucru, 
toate îngrijirile de care aveţi nevoie sunt plătite de către închisoare. 
Rămân pe cheltuiala dvs. depăşirile de onorarii pentru aparatură 
(dentară, optică, auditivă) dacă nu beneficiaţi de CMU 
complementară: informaţi-vă în acest sens la SPIP. 
Familia dvs. beneficiază de prestaţii în natură ale asigurărilor sociale 
(rambursarea îngrijirilor şi a examenelor de laborator), dacă nu 
sunteţi străin într-o situaţie nereglementată. 
Sunteţi acoperit de asigurarea socială timp de un an după eliberare, 
dacă nu sunteţi într-o situaţie nereglementată. 
 
Dacă sunteţi luat în îngrijire pe baza unei afecţiuni de lungă durată 
(ALD) înainte de intrarea în detenţie, aceasta se păstrează. Luarea 
în îngrijire se poate face şi în închisoare. Luaţi legătura cu medicul 
de la UCSA sau informaţi-vă la SPIP. 
Dacă beneficiaţi de alocaţia pentru adult handicapat (AAH) înainte de de-
tenţie, aceasta va fi redusă la 30% din suma lunară dacă sunteţi încarcerat 
mai mult de 45 de zile; cu excepţia cazurilor în care soţul, soţia sau 
partenerul PACS nu poate exercita o activitate salariată sau dacă aveţi un 
copil sau vârstnic în întreţinere. 
Dacă aveaţi RSA înainte de încarcerare, ea este menţinută timp de două 
luni. Trebuie să înştiinţaţi CAF în legătură cu încarcerarea dvs. prin trimi-
terea unui certificat de prezenţă pe care-l puteţi solicita de la biroul de 
primire*. 
RSA este suspendată după cele două luni, dar va putea fi achitată din nou 
începând cu prima zi din luna în care sunteţi eliberat. Va trebui să 
prezentaţi la CAF biletul dvs. de ieşire. 
 
Alocaţiile de şomaj nu se mai achită în timpul încarcerării dvs., 
deoarece nu mai sunteţi considerat solicitant al unui loc de muncă.



 

Dvs. trebuie 
• să vă examinaţi situaţia cu ajutorul SPIP; 
• să semnalaţi încarcerarea dvs. organismului care achită RSA pentru ca dreptu-
rile dvs. să fie suspendate. În caz contrar veţi fi radiat şi va trebui să rambursaţi 
sumele primite în plus; 
• să semnalaţi încarcerarea dvs. organismului care achită alocaţia de şomaj (Pôle 
emploi). În caz contrar, va trebui să restituiţi sumele primite în plus la ieşirea dvs. 
din detenţie. 

Dvs. puteţi 
• fiind în închisoare, să vă asiguraţi că situaţia persoanelor aflate în întreţinerea 
dvs. este analizată de serviciile sociale însărcinate cu RSA; 
• să continuaţi să primiţi prestaţii familiale dacă sunteţi rezident în Franţa şi aveţi 
unul sau mai mulţi copii rezidenţi în Franţa; 
• dacă nu aveţi domiciliu stabil, să cereţi să fiţi domiciliat la stabiliment pentru a 
facilita accesul la ajutoare sociale, dreptul de vot şi eliberarea de acte de 
identitate; 
• dacă cunoaşteţi data eliberării, să pregătiţi dosarele de cereri de ajutoare sociale 
pentru ieşirea dvs. 



 

Votul 

La fiecare scrutin naţional, se face o informare în stabiliment în legătură cu 
formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru a vă permite să votaţi. 

Dvs. trebuie pentru a putea vota 
• să vă asiguraţi că sunteţi înscris corect pe listele electorale; înainte de data de 
31 decembrie a anului anterior scrutinului, la locul unde doriţi să vă exercitaţi 
dreptul de vot. Fie: 

- pe listele municipalităţii unde aveţi domiciliul real; 
- pe listele municipalităţii unde se află stabilimentul penitenciar, dacă 

justificaţi o prezenţă în stabiliment de cel puţin 6 luni la data de închidere 
a listelor electorale sau dacă sunteţi domiciliat în stabiliment; 

• să completaţi un formular de procură  pentru o persoană aleasă de dvs. 
înscrisă în aceeaşi municipalitate ca şi dvs. Această persoană va exercita 
dreptul de vot în locul dvs., în zilele de vot. Procura va fi primită la biroul 
de primire * al stabilimentului de către un ofiţer de poliţie judiciară; 
• să cereţi judecătorului de aplicare a pedepselor*, dacă sunteţi 
condamnat şi îndepliniţi condiţiile, un permis de ieşire pentru fiecare zi de 
alegeri, pentru a vă exersa dvs. înşivă dreptul de vot.  
 

Accesul la drept 

Dvs. puteţi 
• să beneficiaţi de un dispozitiv de permanenţă şi consultaţii 

juridice gratuite în majoritatea stabilimentelor pentru solicitări de 
informaţii privitoare la situaţii personale (divorţ, succesiune…) 
fără legătură cu chestiunea pentru care sunteţi încarcerat, 
executarea pedepsei dvs. sau cu o chestiune pentru care este deja 
sesizat un avocat. 

 



 

Reducerea pedepsei 

Fiecare condamnat beneficiază de un credit de reducere a pedepsei calculat 
la durata condamnării pronunţate: 3 luni pentru primul an, 2 luni pentru 
următorii ani sau 7 zile pe lună. 
Atenţie, în caz de recidivă, creditul de reducere a pedepsei este diminuat: 2 
luni pentru primul an, 1 lună pentru anii următori sau 5 zile pe lună. 

Dvs. trebuie 
• în detenţie, să vă purtaţi bine. În caz de conduită proastă, judecătorul cu aplica-
rea pedepselor (JAP)* va putea retrage creditul de reducere a pedepsei la propu-
nerea directorului sau la cererea procurorului; 
• după eliberare, evitaţi orice nouă condamnare cu pedeapsa cu închisoarea. În 
cazul unei noi condamnări cu pedeapsă privativă de libertate, chiar cu 
suspendare, pentru fapte comise în perioada ce corespunde reducerii pedepsei 
dvs., jurisdicţia de judecată poate să vă retragă creditul de reducere a pedepsei. 

Pentru a obţine o reducere suplimentară a pedepsei (3 luni pe an şi 7 zile pe 
lună sau, în caz de recidivă, 2 luni pe an şi 4 zile pe lună), trebuie să depuneţi 
eforturi serioase de readaptare socială, ca de exemplu: 
• reuşind la un examen şcolar sau profesional, 
• manifestând reale progrese în cadrul unui curs de învăţământ sau de 
pregătire profesională, 
• despăgubind în mod voluntar victimele; 
• urmând o terapie destinată limitării riscurilor de recidivă. 

JAP* poate ordona ca, condamnatul ce a beneficiat de un credit de reducere a 
pedepsei sau de reduceri de pedeapsă suplimentare să fie supus, după eliberarea 
sa, unor interdicţii sau obligaţii vizavi de victimă. Dacă ele nu sunt respectate, el 
poate anula integral sau parţial durata reducerilor de pedeapsă şi ordona reîn-
carcerarea. 

O reducere de pedeapsă excepţională, mergând până la o treime din pedeapsa 
pronunţată, poate fi acordată condamnaţilor ale căror declaraţii făcute auto-
rităţii administrative sau judiciare înainte sau după condamnare au permis să 
înceteze sau să se evite comiterea unei infracţiuni menţionate la articolele 706- 
73 şi 706-74 din Codul de procedură penală (trafic de stupefiante, proxenetism 
agravat, terorism...). 43 



 

Gestionarea pedepsei 

Odată condamnat, 

Dvs. puteţi 
• să vă întâlniţi cu un angajat al serviciului penitenciar de inserţie şi probaţiune 
pentru ca acesta să vă ajute să pregătiţi un proiect de gestionare a pedepsei 
(eliberare condiţionată, plasament în exterior, semilibertate, suspendarea sau 
fracţionarea pedepsei, plasarea sub supraveghere electronică) sau să studiaţi 
posibilitatea unei supravegheri electronice de sfârşit de pedeapsă (SEFIP); 
• să faceţi cerere, în anumite condiţii, pentru un permis de ieşire. 
Cererile de gestionare a pedepsei sunt rezolvate de către JAP* sau tribunalul de 
aplicare a pedepselor, sau judecătorul pentru copii dacă el se ocupă cu dosarul 
dvs. 
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Pregătirea pentru reinserţia dvs. 

 

Dvs. puteţi să luaţi contactul cu SPIP 
• pentru chestiuni familiale şi sociale. 
 
• pentru proiectele de inserţie (permisiune de ieşire, plasament în exterior, 
eliberare condiţionată, solicitare de semilibertate, plasament sub supraveghere 
electronică etc.); 
 
Puteţi beneficia de ajutorul SPIP din locul dvs. de reşedinţă în timpul celor 6 
luni de la data eliberării dvs. 

Dvs. puteţi 
• dacă sunteţi străin, să contactaţi consulatul propriei dvs. ţări; 

Serviciul de inserţie şi probaţiune al penitenciarelor (SPIP) este însărcinat să 
vă ajute pe durata executării pedepsei dvs. Situaţia dvs. va fi evaluată pentru a 
aplica o monitorizare adaptată. Veţi beneficia de un sprijin individual 
(interviuri) sau colectiv (programe de prevenire a recidivei). Persoanele de 
inserţie şi probaţiune vă ajută în special: 

�să vă pregătiţi ieşirea din închisoare; 
�să aveţi acces la dispozitivele de inserţie (Pôle emploi, misiuni 
locale, CAF, primărie, pregătiri profesionale, potenţial angajator, 
asociaţii exterioare); 
�să rămâneţi în legătură cu familia ; 
�să aveţi acces la activităţile organizate în stabiliment. 
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Controale, percheziţii 

Percheziţiile prin palpare sau integrale* sunt posibile atunci când există 
elemente ce permit suspectarea unui risc de evadare, intrării, ieşirii sau 
circulării în detenţie a unor obiecte sau substanţe interzise ori periculoase 
pentru siguranţa persoanelor sau buna ordine a stabilimentului. 

Investigaţiile corporale interne, care trebuie să fie solicitate de către 
procurorul Republicii şi realizate de un medic, sunt posibile atunci când 
sunteţi bănuit că aţi integrat substanţe sau obiecte sau le-aţi disimulat în 
persoana dvs. 

Aceste controale trebuie efectuate cu respectarea demnităţii persoanelor. 

 

Dvs. trebuie 
• să vă supuneţi măsurilor de control aplicate pentru menţinerea ordinii şi 
securităţii în interiorul stabilimentului (utilizarea unui detector de metale, 
percheziţii prin palpare sau percheziţii integrale*, investigaţii corporale 
interne). 
Personalul de supraveghere procedează, în lipsa persoanelor deţinute, la 
percheziţii frecvente şi minuţioase ale celulei. 
Obiectele care aglomerează celula şi, din acest motiv, deranjează sau întârzie 
controalele de securitate, sunt depozitate la vestiar. 
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Disciplina 

 

Regulamentul de ordine interioară al stabilimentului vă informează asupra 
principalelor reguli de viaţă în detenţie, greşelile şi sancţiunile prevăzute de 
Codul de procedură penală. 
El vă informează, de asemenea, asupra procedurii disciplinare aplicabile şi 
recursurilor posibile. 
Dacă nu respectaţi una din aceste reguli (respectarea personalului stabili-
mentului şi altor persoane deţinute, orarele, ţinuta, obiectele din celulă, 
funcţionarea unui atelier sau desfăşurarea unei activităţi etc.) puteţi face 
obiectul unei proceduri disciplinare. 
Supraveghetorul constată abaterea într-un înscris pe care-l remite 
responsabililor. 

După anchetă, şeful stabilimentului decide înfăţişarea în faţa comisiei de dis-
ciplină. În acest caz, vă este remisă o notificare scrisă asupra faptelor imputate 
şi datei de înfăţişare cu cel puţin 2 zile înainte de înfăţişare. Copia dosarului dvs. 
disciplinar vă este transmisă cu cel puţin 24 ore înainte de înfăţişare. 
În caz de abatere gravă, puteţi fi plasat în zona disciplinară cu titlu preventiv 
(înainte de înfăţişarea la comisia disciplinară). Această plasare preventivă nu 
poate depăşi 2 zile lucrătoare. Dacă ultima zi cade într-o sâmbătă, duminică 
sau o zi de sărbătoare ori liberă, plasarea dvs. se prelungeşte până în prima zi 
lucrătoare următoare. 
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În caz de înfăţişare în faţa comisiei de disciplină, dvs. puteţi 

• să vă prezentaţi apărarea oral sau în scris; 
• să fiţi asistat gratuit de un avocat; 
• să vă întâlniţi avocatul care vă asistă înainte de înfăţişarea la comisia de 
disciplină; 
• să cereţi audierea unor martori. Preşedintele comisiei decide dacă îi 
audiază sau nu; 
• să cereţi un translator dacă nu vorbiţi franceza. 

Sancţiunile care vă pot fi aplicate sunt: 
� avertisment, 
� interdicţia de a primi bani (2 luni maximum); 
� privarea de cumpărături de la cantină (2 luni maximum); 
� privarea de un aparat (1 lună maxim); 
� privarea de o activitate; 
� consemnarea singur în celulă (1 la 20 zile; 30 zile în caz de violenţe); 
� plasarea în celulă disciplinară (1 la 20 zile; 30 zile în caz de violenţe); 
� alte sancţiuni în raport cu abaterea (suspendare sau declasare, vorbitor cu 
higiafon, muncă de curăţenie). 

Dacă aveţi între 16 şi 18 ani, puteţi fi sancţionat conform gravităţii 
abaterii, cu până la 7 zile de consemnare în celulă obişnuită, sau 7 zile 
de celulă disciplinară. 
Dacă aveţi sub 16 ani, nu puteţi fi sancţionat nici cu celula disciplinară, nici 
cu privarea de activitatea de pregătire profesională sau învăţământ, nici cu 
suspendarea muncii. Dar puteţi fi sancţionat cu până la 3 zile de izolare 
pentru abaterile cele mai grave. 
Minorii pot fi, de asemenea, sancţionaţi şi anume: 
o privare de cantină, privarea de televizor, privarea de o activitate de relaxare 
sau de sport. 

 
În caz de sancţiune disciplinară, dvs. puteţi 
• să contestaţi decizia în faţa directorului interregional al serviciilor 
penitenciare, apoi în faţa tribunalului administrativ (vezi p. 52). 
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Zona disciplinară 
Funcţie de natura şi gravitatea abaterii, sancţiunea cu celulă disciplinară poate 
ajunge la 20 zile. 
În caz de violenţă, această durată poate fi extinsă până la 30 zile. 
Se va realiza un interviu de către un personal de repartizare la fiecare plasare în 
zona disciplinară. Vă va fi înmânată o plăcuţă în care se precizează drepturile şi 
obligaţiile dvs. 
În această zonă, sunteţi văzut de un medic de cel puţin două ori pe 
săptămână. 

Dvs. puteţi 
• să ieşiţi la plimbare cel puţin o oră pe zi singur; 
• să vă păstraţi obiectele de toaletă; 
• să cereţi schimbul de îmbrăcăminte; 
• să fumaţi (dacă nu sunteţi minor); 
• să cereţi cărţi sau ziare de la bibliotecă; 
• să scrieţi şi să primiţi corespondenţă; 
• să aveţi un vorbitor pe săptămână; 
• să ascultaţi radio; 
• să vă întâlniţi cu avocatul dvs.; 
• să vă întâlniţi cu consulul dvs., Apărătorul drepturilor sau Controlorul 
general al locurilor de privare de libertate; 
• să cereţi să vă întâlniţi cu un reprezentant al conducerii; 
• să vă întâlniţi cu un membru al serviciului de inserţie şi probaţiune al 
penitenciarelor; 
• să vă întâlniţi cu personalul de îngrijire medicală; 
• să vă întâlniţi cu un preot; 
• să păstraţi şi să primiţi în celula dvs. obiectele şi cărţile necesare 
practicării credinţei dvs. religioase; 
• să cereţi să vă întâlniţi cu JAP*. 
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Dvs. nu puteţi 
• să comunicaţi cu celelalte persoane deţinute; 
• să beneficiaţi de activităţi organizate de stabiliment (inclusiv sportive); 
• să aveţi televizor; 
• să cumpăraţi de la cantină (cu excepţia produselor de igienă, tutun şi 
necesarul pentru corespondenţă); 
• să ieşiţi la o plimbare colectivă. 

 

 
Numai minorii de 16 ani şi peste pot fi sancţionaţi cu celulă disciplinară, iar 
duratele sunt mai scurte decât cele pentru majori (vezi p. 48). 

Vorbitoarele sunt mai numeroase şi activităţile de învăţământ sau    
pregătire profesională sunt menţinute. 
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Izolarea 
 

Puteţi fi plasat la izolare ca măsură de precauţiune sau de securitate, 
fie la cererea dvs., fie la iniţiativa administraţiei penitenciare, fie prin 
decizia judecătorului de instrucţie sau a celui cu libertăţile şi detenţia 
însărcinat cu dosarul dvs. dacă sunteţi reţinut. 

Conducerea nu este obligată să dea curs cererii dvs. 
 

Atunci când sunteţi plasat în izolare, fie la cererea dvs., fie la iniţiativa 
administraţiei penitenciare, dvs. puteţi 

• să faceţi observaţii scrise sau verbale, cu excepţia unei urgenţe, înainte de 
luarea deciziei de plasare în izolare sau de prelungire a măsurii de către 
autoritatea competentă şi să beneficiaţi de asistenţa unui avocat. Veţi beneficia 
atunci de asistenţă juridică; 
• dacă izolarea se face la cererea dvs., puteţi, de asemenea, să faceţi observaţii 
scrise sau verbale, să beneficiaţi de asistenţa unui avocat şi de asistenţa juridică 
înainte de luarea deciziei de ridicare a măsurii; 
• să vă păstraţi integral drepturile în ceea ce priveşte accesul la informaţii, relaţiile 
cu exteriorul, corespondenţa, exercitarea religiei (în mod individual) sau de 
utilizare a contului dvs. nominal. Exercitarea acestor drepturi poate, totuşi, să fie 
gestionată pentru a evita contactele între persoane deţinute izolate şi restul 
populaţiei din închisoare; 
• să beneficiaţi de plimbare într-o curte specială, în principiu în mod 
individual; 
• să practicaţi o activitate sportivă în interiorul zonei de izolare. 
• să urmaţi cursuri prin corespondenţă; 
• să aveţi acces la lectură. 

 

Dvs. nu puteţi 
• să fiţi plasat în celulă cu o altă persoană deţinută.  
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Dacă nu sunteţi de acord cu ceva 

Regulamentul de ordine interioară al stabilimentului prezintă lista 
autorităţilor judiciare şi administrative cărora vă este permis să le scrieţi 
prin plic închis. 

Dvs. puteţi 
Pentru a contesta o decizie luată de şeful de stabiliment 

• să cereţi să vi se explice motivele deciziei; 

• să cereţi şefului stabilimentului să se revină asupra unei decizii; 

• să scrieţi directorului interregional al serviciilor penitenciare dacă nu 
sunteţi mulţumit de răspuns, mai ales în cazul unei plasări în izolare; 

• să scrieţi directorului administraţiei penitenciarelor sau ministrului 
Justiţiei şi Libertăţilor dacă nu sunteţi mulţumit de răspunsul directorului 
interregional; 

• să scrieţi într-un plic închis oricăror servicii ale stabilimentului. 

Pentru o problemă referitoare la executarea sau aplicarea pedepsei 

• să scrieţi autorităţilor judiciare (judecătorului cu aplicarea pedepselor*, 
procurorului Republicii, judecătorului de instrucţie, judecătorului cu 
libertăţile şi detenţia, judecătorului pentru copii dacă sunteţi minor). 

Pentru o problemă privitoare la sănătatea dvs. 

• să scrieţi directorului spitalului de care aparţine UCSA*, medicilor 
inspectori din agenţia regională de sănătate (ARS), precum şi şefului 
inspecţiei generale a problemelor sociale (IGAS). 

Pentru o problemă gravă referitoare la funcţionarea stabilimentului 

• să scrieţi şefului inspecţiei serviciilor penitenciare de la direcţia 
administraţiei penitenciarelor. 
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Dvs. puteţi de asemenea 
• să scrieţi preşedintelui consiliului de evaluare al stabilimentului 
(prefectul sau subprefectul); 
• să sesizaţi direct Apărătorul drepturilor; 
• să scrieţi Controlorului general al locaţiilor de privare de libertate pentru a-l 
informa de orice lucru sau situaţie care constituie o violare a drepturilor funda-
mentale ale omului. Controlorul poate, de asemenea, să discute, în deplină 
confidenţialitate, cu persoanele deţinute în cadrul vizitelor sale la stabiliment; 
• să scrieţi preşedintelui comisiei de acces la documentele administrative; 
• să înaintaţi o plângere scrisă procurorului Republicii pentru a-i aduce 
la cunoştinţă o infracţiune penală; 
• să faceţi recurs la tribunalul administrativ împotriva deciziilor administraţiei 
penitenciarelor care sunt luate împotriva dvs. 
În cazul în care nu sunteţi de acord cu o sancţiune disciplinară, trebuie mai 
întâi să faceţi recurs la directorul interregional în termen de 15 zile de la 
notificarea deciziei respective. Directorul interregional are la dispoziţie o lună 
pentru a răspunde. Absenţa unui răspuns echivalează cu respingerea 
recursului. În acest caz, puteţi să sesizaţi tribunalul administrativ. 
• să faceţi recurs la Curtea Europeană a Drepturilor Omului după ce aţi 
făcut toate recursurile posibile în Franţa. 
 
Dacă poartă în mod clar numele destinatarului, toate aceste 
corespondenţe nu sunt controlate de administraţie. 
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Glosar 

Biometrie 

Acest sistem, conectat la o carte de identitate ce nu se poate falsifica, permite veri-
ficarea identităţii persoanei deţinute, mai ales la accesul la vorbitor, în timpul 
deplasărilor în interiorul clădirilor de detenţie şi la ieşirea din stabiliment în caz de 
extragere sau ridicare a numărului de identificare. El oferă astfel o securitate 
mărită în stabilimente. 

Biroul de primire 

Fiecare stabiliment penitenciar este prevăzut cu un serviciu de primire. Principa-
lele misiuni ale acestui serviciu sunt alocarea unui număr persoanelor în virtutea 
unui titlu de detenţie, gestionarea situaţiei penale a persoanelor deţinute, 
gestionarea situaţiei lor administrative, a deplasărilor lor, întocmirea dosarelor 
individuale şi de orientare, notificarea persoanelor deţinute în legătură cu deciziile 
sau convocările şi înregistrarea şi transmiterea cererilor şi recursurilor lor. 

Cantina 

Cantina este „buticul” din stabilimentul penitenciar unde puteţi cumpăra, datorită 
părţii disponibile din contul dvs. nominal, obiecte, alimente sau prestări de servicii 
(închirierea unui televizor, telefonie...). 

 

Comisie pluridisciplinară unică (CPU) 

CPU este prezidată de şeful de stabiliment şi regrupează diferiţii actori ai îngrijirii 
persoanelor deţinute: supraveghetori, personal de inserţie şi probaţiune, ofiţeri, 
pedagogi, psihologi, îngrijitori, asociaţii de voluntari… Compoziţia CPU variază 
în funcţie de tematica sa. El emite un aviz cu privire la situaţia noilor sosiţi, 
cererile de clasare în muncă / la pregătirea profesională / la activităţi, atribuirea 
unui ajutor persoanelor fără resurse suficiente, urmărirea parcursului de executare 
a pedepsei, prevenirea sinuciderii. 
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Judecătorul de aplicare a pedepselor (JAP) 

Este însărcinat să stabilească modalităţile de executare a pedepselor de detenţie. 
Este competent pentru a pronunţa măsuri de gestionare a pedepsei (eliberare 
condiţionată, semilibertate, supraveghere electronică, plasare exterioară...) având 
drept obiectiv reinserţia şi prevenirea recidivei. 
Se prezintă frecvent la închisoare unde se întâlneşte cu persoanele deţinute. 
Supraveghează, de asemenea, cu sprijinul personalului de inserţie şi probaţiune, 
buna derulare a pedepselor restrictive de libertate, precum suspendările cu testare 
şi munca în folosul comunităţii. 
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Percheziţie integrală 

Percheziţia integrală presupune că persoana deţinută se dezbracă complet 
pentru ca supraveghetorul să verifice îmbrăcămintea ei. El face de asemenea 
un control vizual al diverselor părţi ale corpului acesteia. Orice contact fizic 
între persoana deţinută şi agent este interzis. Totuşi, supraveghetorul poate 
controla părul dacă este necesar. 
Percheziţiile care necesită investigaţii corporale nu pot fi făcute decât de un medic. 

Serviciu Medico-Psihologic Regional (SMPR) 

Serviciu de psihiatrie implantat în mediul penitenciar, care are o vocaţie regională 
(în Franţa există 26 SMPR-uri). Are drept misiune asigurarea depistării tulburări-
lor mintale, îngrijirea lor (tratamente curente şi îngrijiri intensive în unităţi 
speciale) şi participarea la tratarea dependenţelor. 

Unitate de Consultaţii şi Îngrijiri în Ambulatoriu (UCSA) 

Asigură, în cadrul fiecărui stabiliment penitenciar, accesul la îngrijiri: 
medicină generală, tratamente dentare şi unele consultaţii de specialitate. 
Este vorba de o echipă din serviciul public spitalicesc. Îngrijirile care nu pot fi 
făcute în detenţie de către UCSA sunt administrate în exterior, la spitalul din 
proximitate. 

Vizitatori de închisoare 

Vizitatorii sunt persoane voluntare agreate de administraţia penitenciară care 
vă acordă ajutor şi sprijin în timpul încarcerării dvs. Pot de asemenea să vă 
ajute la reinserţia dvs. şi să efectueze anumite demersuri pentru a vă ajuta. 
Uneori, organizează şi activităţi în cadrul stabilimentului penitenciar. Serviciul de 
inserţie şi probaţiune al penitenciarelor (SPIP) este cel care organizează intervenţia 
vizitatorilor de închisoare. Dacă doriţi să beneficiaţi de vizita lor, contactaţi-vă 
consilierul penitenciar de inserţie şi probaţiune (CPIP). 
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Vizita vizitatorului de închisoare are loc fără prezenţa unui supraveghetor în zilele 
şi la orele stabilite de şeful stabilimentului. Vizitele pot fi totuşi suspendate: 
- urmare a interdicţiei de a comunica dată de judecătorul de instrucţie; 
 - atunci când persoana deţinută este plasată în zona disciplinară. 
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Lista siglelor 

- ANVP: Asociaţia Naţională a Vizitatorilor de Închisori 
- AP: Administraţia Penitenciarelor 
- BTS: boli cu transmisie sexuală 
- CAF: fond de alocaţii familiale 
- CE: şef de stabiliment 
- CLIP: club informatic penitenciar 
- CMUC: Asigurare Medicală Universală Complementară 
- CNED: Centru Naţional de Învăţământ la Distanţă 
- CPIP: consilier penitenciar de inserţie şi probaţiune 
- CPU: comisie pluridisciplinară unică 
- DAP: Director sau direcţia Administraţiei Penitenciarelor 
- DI: Director Interregional 
- DISP: Director Interregional al Serviciilor Penitenciare 
- GENEPI: Grupare Studenţească Naţională de Învăţământ pentru Persoanele 
Încarcerate 
- JAP: Judecător cu aplicarea pedepselor 
- LC: Eliberare condiţionată 
- PIP: personal de inserţie şi probaţiune 
- PS: permis de ieşire 
- PSE: plasament sub supraveghere electronică 
- QD: zonă disciplinară 
- QI: zonă de izolare 
- RP: reducere de pedeapsă 
- RPS: reducere suplimentară de pedeapsă 
- SEFIP: supraveghere electronică de sfârşit de pedeapsă 
- SME: suspendare cu testare 
- SMPR: Serviciu Medico-Psihologic Regional 
- SPIP: Serviciu de Inserţie şi Probaţiune al Penitenciarelor 
- TAP: Tribunal de Aplicare a Pedepselor 
- TIG: muncă în folosul comunităţii 
- UCSA: Unitate de Consultaţii şi Îngrijiri în Ambulatoriu 
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Adrese utile 

- Direcţia Administraţiei Penitenciarelor:  
13, place Vendôme - 75042 Paris Cedex 01 
 
- Controlor general al locurilor de privare de libertate: 
B.P. 10301, 75921 Paris Cedex 19 
 
- Inspecţia Generală pentru Probleme Sociale (IGAS): 
39-43, quai André Citroën 75739 Paris Cedex 15 
Tel.: 01 40 56 60 00 

Apărătorul drepturilor 
7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 
 
 
 
 
Ajutor pentru cetăţenii străini 
CIMADE 
 64, rue Clisson – 75013 Paris 
 
Ajutor pentru reinserţie 
Crucea Roşie franceză 
98, rue Didot – 75694 Paris Cedex 14 
 

- Ajutorul catolic - Caritas Franţa 
106, rue du Bac – 75341 Paris Cedex 07 
 
- FNARS (Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Primire şi Reinserţie 
Socială) 
76, rue du faubourg Saint-Denis – 75010 Paris 
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Învăţământ 

Auxilia pregătire şi prietenie (cursuri prin corespondenţă) 
102, rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt 
 
- CLIP (Club Informatic Penitenciar) 
12-14, rue Charles Fourier – 75013 Paris 
 

- GENEPI (Gruparea Studenţească Naţională pentru Învăţământul adresat 
Persoanelor Încarcerate) 
12-14 rue Charles Fourier – 75013 Paris 
 
Menţinerea legăturilor familiale 
- FREP (Federaţia pentru Legături Copii-Părinţi) 
4-6, rue Charles Floquet - BP 38 – 92122 Montrouge Cedex 

- UFRAMA (Uniunea Federaţiilor Regionale ale Caselor de Primire a Familiilor 
şi Apropiaţilor Persoanelor Încarcerate) 
8, passage Pont Amilion –17100 Saintes 
 
Persoane izolare, sprijin psihologic 
- ANVP (Asociaţia Naţională a Vizitatorilor de Închisoare) 
1 bis, rue de Paradis - 75010 Paris 

- Courrier de Bovet (Asociaţia Naţională de Corespondenţă cu 
Deţinuţii) 
B.P. 300 – 75770 Paris Cedex 16 

- Crucea Roşie ascultă deţinuţii (sprijin psihologic prin telefon) 
 Nr. tel. 0800 858 858 
 
Persoane fără resurse suficiente 
Crucea Roşie franceză 
98, rue Didot – 75694 Paris Cedex 14 
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- Ajutorul catolic - Caritas Franţa 
106, rue du Bac – 75341 Paris Cedex 07 
 
Sănătate 
AIDES (Ajutoare pentru Bolnavi, Cercetare, Informare despre SIDA şi 
Hepatite) 
14, rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex 

- Sidaction 
228, rue du faubourg Saint-Martin – 75010 Paris 
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