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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 vi le prezintă atât pe unele, cât şi pe celelalte.

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

Etapa 1:
Treceţi pe la biroul de primire. Se înregistrează identitate 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.
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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 integrale*:
trebuie să vă scoateţi toate articolele de îmbrăcăminte, care sunt şi ele per-
cheziţionare şi un agent face un control vizual fără contact fizic (cu excepţia
părului dacă este necesar). Banii pe care-i aveţi, precum şi bijuteriile dvs. (cu
excepţia verighetei, ceasului şi lanţului sau a obiectelor religioase) sunt înre-
gistrate şi depuse într-un seif la contabilitate. Beneficiaţi de un duş (în caz
de intrare la ore târzii în noapte, în dimineaţa imediat următoare) şi de cele
necesare pentru toaletă. 

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. Sunteţi plasat într-o celulă pentru un nou sosit,
singur sau cu alţi deţinuţi. În 24 de ore veţi fi primit de un director sau un
ofiţer din penitenciar, din momentul când acest lucru este posibil de către un
personal de inserţie şi probaţiune şi cât mai repede posibil de către un medic.
Veţi fi supus unei examinări pentru depistarea tuberculozei în cel mai scurt
timp; vi se propune şi o depistare de HIV/SIDA şi a hepatitei B şi C 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.
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Sunteţi femeie

FFeemmeeiillee  ssuunntt  vviizzaattee  îînn  ttooaattee  iinnffoorrmmaaţţiiiillee  ddiinn  aacceesstt  gghhiidd..

În plus
Sunteţi deţinută în mod obligatoriu într-un stabiliment sau o secţie de stabili-
ment distinctă de cea a bărbaţilor.
Nu sunteţi supusă percheziţiei decât de personalul feminin al penitenciarului.
Numai personalul masculin autorizat de către şeful stabilimentului accede la
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 inter-regional, 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).
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Sunteţi minor

MMiinnoorriiii  ssuunntt  vviizzaaţţii  ddee  ttooaattee  iinnffoorrmmaaţţiiiillee  ddiinn  aacceesstt  gghhiidd..

În plus
Eşti deţinut într-o secţie de cazare specifică, rezervată celor care au sub 18 ani.
La sosirea ta, eşti primit de responsabilul secţiei pentru minori (cu excepţia 
zilelor de sfârşit de săptămână). El îi informează pe părinţii tăi cu privire la 
derularea detenţiei tale. 
Protecţia judiciară a tinerilor (PJJ) va 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. 
Participi la elaborarea modului de folosire a timpului de către tine şi pe care te
angajezi să-l respecţi. El cuprinde ore de cursuri (şcolarizare obligatorie până la
16 ani), de pregătire profesională, activităţi sportive şi socio-culturale.

În celulă dispui de televizor, dar seara nu poţi să se uiţi la televizor decât până la
ora stabilită prin regulamentul interior.
Nu ai dreptul să fumezi, nici chiar în celula ta.
În caz de procedură disciplinară, părinţii tăi sau reprezentanţii legali sunt in-
formaţi: ei arată dacă doresc sau nu ca să fii asistat de un avocat sau de un îm-
puternicit 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. �



Darea unui telefon

PPuutteeţţii  tteelleeffoonnaa  aattuunnccii  ccâânndd  ssuunntteeţţii  ccoonnddaammnnaatt..
Condamnaţilor încarceraţi în stabilimente pentru executarea pedepselor (secţia
centrală sau centrul de detenţie) li se permite să telefoneze.
În secţiile de reţinere, condamnaţii pot telefona dacă există mijloacele tehnice
necesare.

CCâânndd  şşii  ccuumm  ppuutteeţţii  tteelleeffoonnaa??
Regulamentul interior stabileşte frecvenţa şi durata telefoanelor, precum şi 
modalităţile de plată.

Dacă există cabine telefonice, trebuie să cereţi atribuirea unui cod de acces 
personalizat.

Conversaţiile dvs. pot fi contro-
late şi înregistrate, cu excepţia
celor cu avocatul dvs. şi cu ser-
viciile de sprijin psihologic
(Croix-Rouge Écoute…).
Conversaţia dvs. poate fi între-
ruptă dacă ea prezintă un peri-
col pentru stabiliment sau
persoane.
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Contactarea unui avocat

DDvvss..  ppuutteeţţii
• scrie în mod liber avocatului dvs. în plic închis: este o corespondenţă 
confidenţială;
• primi de la avocat, după acordul dat de un judecător, copia documentelor 
procedurii de instrucţie, prin intermediul biroului de primire;
• primi de la avocatul dvs., copia documentelor aferente procedurii de gestio-
nare a pedepsei;
• primi vizita unui avocat în zilele şi la orele stabilite prin regulamentul inter-
ior al stabilimentului. Discuţiile cu el sunt confidenţiale;
• 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 făcută de dvs.;
• să fiţi asistat de un avocat dacă cereţi să beneficiaţi de o gestionare a pedepsei.

DDvvss..  nnuu  ppuutteeţţii

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

DDaaccăă  nnuu  aavveeţţii  aavvooccaatt

- 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 afişaţi 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 penitenciar de inserţie şi probaţiune vă poate ajuta în acest demers.
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Situaţia penală, apelul, 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 de
cide 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.
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DDvvss..  ppuutteeţţii
• 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;
• cere biroului de primire să vă comunice fişa dvs. penală; va fi făcută o copie, pe
cheltuiala dvs.

ATENŢIE, fişa penală precizează faptele care justifică încarcerarea dvs.
Aveţi grijă să nu o vadă alte persoane.

DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• să scrieţi serviciului grefierilor 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.
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Întâlnirea cu directorul / un responsabil

DDvvss..  ppuutteeţţii
• să scrieţi tuturor serviciilor din stabiliment în plic închis;
• cere să vă vadă primul supraveghetor, şeful clădirii sau directorul, fie prin cerere
scrisă, precizând obiectul cererii dvs., fie semnalând acest lucru unui 
supraveghetor.

PPrriinn  ccoorreessppoonnddeennţţăă,,  oo  ppeerrssooaannăă  ddiinn  ffaammiilliiaa  ddvvss..  ssaauu  uunnuull  ddiinn  pprriieetteenniiii  ddvvss..  ppooaattee
ssăă  cceeaarrăă  oo  îînnttââllnniirree,,  pprreecciizzâânndd  oobbiieeccttuull  cceerreerriiii  ssaallee,,  ppeennttrruu  aa  îînnttââllnnii  uunn  mmeemmbbrruu
aall  ppeerrssoonnaalluulluuii  ddee  ccoonndduucceerree  ssaauu  aall  sseerrvviicciiuulluuii  ddee  iinnsseerrţţiiee  şşii  pprroobbaaţţiiuunnee  aall  
ppeenniitteenncciiaarreelloorr..
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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 fie-
care lună sunt împărţiţi în trei părţi (partea disponibilă, peculiul de eliberare,
indemnizaţia părţilor civile).
Primii 200 de 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 de 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, 25 % din tranşa
de la 400 la 600 € şi 30% pentru tranşa mai mare de 600 €.
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DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• să despăgubiţi victimele infracţiunilor pentru care aţi fost condamnat.

DDvvss..  nnuu  ttrreebbuuiiee  
• să aveţi bani în numerar, cecuri sau card de plată atâta timp cât sunteţi în detenţie.

DDvvss..  ppuutteeţţii
• să primiţi bani prin virament bancar sau prin mandat 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 trebuie completat la un oficiu poştal.
• să trimiteţi prin mandat 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.
• 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.

DDvvss..  nnuu  ppuutteeţţii
• 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 sărac*, produsele de igienă şi de întreţinere vi
se vor asigura în mod gratuit.

DDvvss..  ppuutteeţţii
• să obţineţi un bon de cantină pentru produsele de primă necesitate atunci când
sosiţi;
• să cereţi ajutoare comisiei de sărăcie* din stabiliment dacă sunteţi lipsit de 
resurse;
• 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 penitenciar de inserţie şi probaţiune şi
personalul din stabiliment pentru a examina situaţia dvs.

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

DDvvss..  ppuutteeţţii
• păstra la dvs. o verighetă şi un lănţişor cu un medalion religioas de mici dimen-
siuni;
• să vă păstraţi ceasul, dacă nu doriţi să-l depuneţi împreună cu bijuteriile la conta-
bilitate 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 fotografiei de identitate;
• să vă păstraţi orice obiecte sau documente necesare 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 vă păstraţi obiecte prea voluminoase sau în cantitate prea mare;
• să vă păstraţi bijuteriile (altele decât verigheta şi lănţişorul cu un medalion 
religioas).
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Duşuri / Lenjerie

DDvvss..  ttrreebbuuiiee  
• să vegheaţi la igiena dvs. corporală.

DDvvss..  ppuutteeţţii  
• să beneficiaţi de un minim de trei duşuri pe săptămână şi după fiecare şedinţă de
sport sau revenire de la muncă, în măsura posibilului;
• cere să vi se aducă lenjerie curată la vorbitor şi să depuneţi în schimb lenjeria
pentru a fi spălată;
• să cereţi produse de igienă şi de întreţinere care vor fi reînnoite atunci când veţi
avea nevoie de ele.

În caz de sărăcie*,

ddvvss..  ppuutteeţţii  
• să cereţi lenjerie şi îmbrăcăminte de schimb (în particular pentru sport sau
muncă) dacă nu aveţi aşa ceva;
• să cereţi obiectele strict necesare purtării de corespondenţă.
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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. 
Refuzul de a reveni în celula dvs. reprezintă o greşeală disciplinară.

DDvvss..  ppuutteeţţii  
• 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.

• să fiţi pus în aceeaşi celulă cu cineva care este supus unei anchete în acelaşi
dosar.

��

Dvs. nu puteţi 



Întreţinerea şi amenajarea celulei

DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• să vă păstraţi celula curată şi în ordine;
• să informaţi personalul în legătură cu orice deteriorare materială din celulă.
Orice degradare intenţionată se sancţionează disciplinar;
• să lăsaţi ferestrele libere la acces pentru a fi controlate şi a veghea că nu sunt puse
obiecte care ar jena accesul în celulă.

Atunci când sunteţi repartizaţi într-o celulă, o inspecţie a zonei permite să se
verifice starea mobilierului şi a elementelor de întreţinere (precum măturica,
pubela, cârpa groasă de spălat pe jos), starea lenjeriei ce v-a fost înmânată
(cearşafuri, prosoape, şervet) şi ustensilele pentru masă. Acelaşi lucru se face
când părăsiţi celula. Neglijenţa sau lipsa de întreţinere a celulei dvs. este o
greşeală pentru care puteţi fi sancţionat. Acelaşi lucru este valabil dacă
aruncaţi gunoaie pe fereastră.
Celula dvs. poate fi percheziţionată în orice moment. În timpul percheziţiei,
supraveghetorul vă va plasa, după ce aţi fost personal percheziţionat, într-o
altă încăpere.

��

DDvvss..  ppuutteeţţii  
• să cereţi supraveghetorilor să vă dea gratuit dezinfectant de 12°, la fiecare 15
zile;
• să depozitaţi ceea ce aţi cumpărat prin intermediul cantinei, sub rezerva 
aglomerării celulei;
• să puneţi fotografii sau imagini, numai pe panourile destinate acestui scop;
• să vă amenajaţi celula conform modalităţilor stabilite prin regulamentul de 
ordine interioară. În stabilimentele pentru executarea pedepsei, dvs. puteţi 
s-o amenajaţi în manieră personală, având grijă să nu degradaţi instalaţiile (pereţii,
mobilierul…).

• să vă întindeţi lenjeria pe barele de la ferestre.
Dvs. nu puteţi



Dispunerea de un televizor

DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• să faceţi o cerere în funcţie de moda-
lităţile explicate în regulamentul de 
ordine interioară;
• să vă păstraţi şi să restituiţi televizo-
rul în stare de funcţionare, în caz
contrar va trebui să plătiţi repararea
lui;
• să lăsaţi aparatul la locul prevăzut în
celulă;
• să opriţi televizorul atunci când

Punerea la dispoziţie a televizorului se face contra unei sume luate direct din
partea disponibilă a contului dvs. nominal. Regulamentul de ordine interioară
precizează tariful de închiriere (cu săptămâna, pentru 2 săptămâni sau o lună).
O degradare sau o utilizare neregulamentară a televizorului conduc la o
sancţiune disciplinară, o luare înapoi a aparatului şi o reţinere bănească dacă
este necesară repararea sau dacă aparatul este scos din uz. În zonele pentru 
minori, regulamentul de ordine interioară precizează ora de stingere a televi-
zorului.

Dispunerea de aparat de radio

• să aveţi aparate ce pot înregistra sau primi mesaje din exterior.

��

DDvvss..  ppuutteeţţii
• să cumpăraţi un aparat de radio de la cantina stabilimentului dvs. Este posibil,
cu autorizarea din partea şefului de stabiliment, să cumpăraţi aparatură Hi-Fi
prin intermediul cantinei speciale.

Dvs. nu puteţi



DDvvss..  nnuu  ttrreebbuuiiee
• să interveniţi la conexiunile aparatelor;
• să ascultaţi televizorul sau radioul prea tare pentru a nu incomoda pe celelalte
persoane deţinute. În caz contrar dvs. puteţi fi sancţionat disciplinar.

Dispunerea de un calculator şi echipamente informatice

DDvvss..  ppuutteeţţii
• cumpăra un calculator personal şi echipament informatic în anumite condiţii,
prin intermediul cantinei speciale;
• să faceţi schimb cu alţi deţinuţi, de suporturi informatice care nu se pot modifica
(jocuri pe CD-ROM, filme pe DVD...).

DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• să obţineţi în prealabil autorizarea din partea şefului de stabiliment. 
Instrumentele informatice autorizate sunt cele care au un caracter pedagogic,
socio-cultural sau profesional şi care fac obiectul unei convenţii între adminis-
traţia penitenciarelor şi organismele de instruire.

Dvs. nu puteţi să aveţi
• aparate foto şi video;
• suporturi informatice amovibile care permit înregistrarea de informaţii (ins-
criptor de CD-ROM, stick-uri USB...);
• instrumente informatice, precum fotocopiatoare sau scanere, care permit să se
reproducă sau modifice conţinutul documentelor;
• instrumente de comunicaţie fără fir (cartelă WiFi, modem, fax etc.).

Dvs. nu puteţi face schimb de suporturi informatice (dischete, CD-ROM) cu
exteriorul.

Dvs. nu trebuie să îndepărtaţi sigiliile de securitate aplicate de către adminis-
traţia penitenciarelor pe calculatorul dvs.

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



Solicitarea de cărţi

Biblioteca este cu acces direct, conform orarului afişat în clădirea dvs., sau 
accesibilă prin intermediul unui catalog şi distribuţie itinerantă în clădiri.

DDvvss..  ppuutteeţţii  
• să cereţi supraveghetorului sau CIP informaţii asupra modului cum funcţio-
nează biblioteca sau să consultaţi regulamentul de ordine interioară;
• să găsiţi la bibliotecă:

- regulamentul de ordine interioară, Codul penal şi Codul de proce
dură penală,
- romane, poezii, reviste, dicţionare, benzi desenate;

• să cereţi să vi se aducă cărţi cu copertă moale la vorbitor, în condiţiile stabi-
lite prin regulamentul de ordine interioară;
• să faceţi schimb de cărţi personale cu un codeţinut (nu cu cele de la biblio-
tecă) după obţinerea acordului şi controlului din partea unui supraveghetor;
• să cumpăraţi ziare sau cărţi. Dvs. trebuie să daţi comanda prin intermediul
cantinei. O listă a lucrărilor şi publicaţiilor este propusă de către stabilimentul
penitenciar. 
Publicaţiile care conţin ameninţări clare la adresa securităţii persoanelor sau
aceea a clădirilor penitenciare pot fi reţinute, la solicitarea şefului de stabili-
ment, prin decizie a ministrului justiţiei.

��



DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• 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.

��



Tutunul şi alcoolul

DDvvss..  ppuutteeţţii
• să fumaţi ţigări în celulă 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 sau în sălile co-
lective.

Droguri

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.

��

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



Tratarea dependenţei de droguri

DDvvss..  ppuutteeţţii
• să cereţi medicului unităţii medicale (UCSA*) un tratament pentru sevraj sau de
substituţie, substitute nicotinice care vă vor fi remise gratuit;
• să cereţi ajutorul unui psihiatru sau a 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.

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 îngrijirea celor dependenţi intervin în numeroase
stabilimente penitenciare. În unele stabilimente există o secţie de toxicoma-
nie a unităţii medicale. 

��



Protejarea contra virusului HIV/SIDA şi a hepatitelor

Stabilimentul penitenciar distribuie gratuit prezervative.
Puteţi să găsiţi prezervative şi la unitatea medicală (UCSA*).

Totodată, puteţi obţine gratuit dezinfectant la 12° din 15 zile în 15 zile: cereţi
acest lucru supraveghetorilor. Acesta permite decontaminarea tuturor obiecte-
lor care pot ajunge în contact cu sângele (aparatul de ras, acele, aparatul de tuns
etc.). 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 sau hepatitele, 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.

��



Practicarea sportului

DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• să vă înscrieţi la instructorul de sport;
• să aveţi o ţinută adecvată şi un prosop în sala de forţă;
• să obţineţi, de la UCSA*, un certificat medical care să ateste absenţa contrain-
dicaţiilor pentru practicarea sportului.

DDvvss..  nnuu  ttrreebbuuiiee
• să absentaţi fără motiv, în caz contrar puteţi fi şters de pe lista celor înscrişi;
• să aveţi comportamente violente sau agresive, în timpui practicării sportului şi
în alte locuri.

��



DDvvss..  ppuutteeţţii  

• să cereţi supraveghetorului informaţii referitoare la sporturile accesibile în sta-
biliment 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.

��



Beneficierea de serviciile unui preot

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

DDvvss..  ppuutteeţţii
prin cerere scrisă,
• să primiţi vizita unui preot;
• să participaţi la adunări sau oficierile care sunt organizate de către culte în
stabiliment (cu excepţia cazului când vă găsiţi în zona disciplinară);
• să păstraţi şi să primiţi obiectele şi cărţile necesare practicării credinţei dvs.
religioase în celulă;
• să corespondaţi prin plic închis cu preoţii.

Dacă vă aflaţi în zona disciplinară, puteţi continua să primiţi vizitele preotului,
să corespondaţi cu el şi să vă păstraţi obiectele şi cărţile necesare practicării 
credinţei dvs. religioase.

��



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. Corespondenţa este contro-
lată de către administraţie.
Judecătorul care a decis încarcerarea dvs. poate cere să i se trimită corespon-
denţa pentru control (termenul de expediere a corespondenţei va fi atunci mai
lung).
Corespondenţa într-o limbă străină poate fi tradusă de către administraţie.

DDvvss..  ppuutteeţţii  
• să cereţi celui cu care corespondaţi să vă trimită timbre;
• să primiţi fotografii ale familiei dacă nu este vorba de fotografii de identitate;
• să cereţi un corespondent voluntar (Courrier de Bovet);
• să vi se aducă un colet la vorbitor pentru sărbătorile de Crăciun şi de sfârşit de
an;
• să primiţi carnetul şcolar (carnetul de note) al copilului dvs.

DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• 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.

��



Întâlnirile cu familia şi cu cei apropiaţi

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

DDvvss..  ttrreebbuuiiee
dacă sunteţi reţinut
• să spuneţi persoanei care doreşte să vină să vă vadă să facă o cerere pentru un
permis de vizitare la magistratul competent, în general judecătorul de instrucţie.
Dacă nu cunoaşteţi cine este magistratul competent, o persoană a penitenciaru-
lui vă poate informa în acest sens.

ddaaccăă  ssuunntteeţţii  ccoonnddaammnnaatt
• 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. De la 13 ani, copii au nevoie de un per-
mis de vizită individual. Copii care au sub 13 ani figurează pe permisul de vi-
zită al unui adult (cu fotografia copilului şi autorizarea scrisă din partea
titularului autorităţii tutelare dacă adultul beneficiar al permisului de vizită
nu este titularul autorităţii parentale). 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. Răspun-
sul 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 aceştea să păstreze legătura cu dvs. 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. ��



Vorbitorul

DDvvss..  ppuutteeţţii
• să cereţi să vi se aducă lenjerie de către familia dvs. Schimbul de lenjerie pentru
spălat este autorizat în condiţiile precizate în regulamentul de ordine interioară;
• să cereţi să vi se aducă cărţi cu copertă moale şi documente referitoare la sănăta-
tea şi situaţia şcolară a copilului dvs., în condiţiile detaliate în regulamentul de
ordine interioară.

Dvs. nu puteţi (fără autorizaţie specială)
• să aduceţi şi să păstraţi vreun obiect, scrisoare, document la dvs. în timpul vor-
bitorului, cu excepţia benzilor desenate care explică copiilor detenţia. La fel, 
vizitatorii dvs. vor trebui să depună orice geantă sau obiect într-un dulap la intra-
rea la vorbitor;
• să primiţi tutun, dulciuri, băuturi şi 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 obiect transmis în timpul vorbitorului 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. Relaţiile sexuale sunt interzise. Expu-
nerea celuilalt la acte ce pot atenta la pudoare constituie o încălcare discipli-
nară. 
La terminarea vorbitorului, deţinutul este obligatoriu supus unei percheziţii.
Pentru a preveni orice incident, vizita se poate desfăşura într-un vorbitor 
echipat cu dispozitiv de separare între persoane.

��



Serviciul medical

DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• să fiţi examinat în cadrul unei consultaţii medicale în cel mai scurt timp după
încarcerare.

��

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 indică zilele de consultaţii.
Lista de aşteptare este adeseori lungă pentru vizitele la dentist.
Dacă este nevoie, medicul propune ca dvs. să primiţi îngrijiri sau să faceţi 
examene medicale la spital.

MMeeddiicciiii  şşii  pprrooffeessiioonniişşttiiii  ddiinn  ssăănnăăttaattee  ccaarree  pprreesstteeaazzăă  îînn  îînncchhiissooaarree  ssuunntt  iinnddee--
ppeennddeennţţii  ddee  aaddmmiinniissttrraaţţiiaa  ppeenniitteenncciiaarreelloorr::  eeii  nnuu  ddeeppiinndd  ddee  aauuttoorriittăăţţiilloorr  
ppeenniitteenncciiaarree  şşii  ssuunntt  ssuuppuuşşii  sseeccrreettuulluuii  mmeeddiiccaall..  EEii  ffaacc  ppaarrttee  ddiinn  ppeerrssoonnaalluull  ddee
sseerrvviicciiuu  ppuubblliicc  ssppiittaalliicceesscc  ccaarree  ddeeppiinndd  ddee  cceennttrruull  ssppiittaalliicceesscc  cceell  mmaaii  aapprrooppiiaatt
ddee  ssttaabbiilliimmeenntt..



În caz de urgenţă, ddvvss..  ttrreebbuuiiee
• 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.

DDvvss..  ppuutteeţţii  
• 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 psihică sau psihologică: această corespondenţă este confidenţială;
• să cereţi personalului medical să vă pună în legătură cu asociaţiile specializate;
• să cereţi medicului dvs. din exterior să intre în contact cu medicul stabilimentu-
lui.

��

În interesul, ddvvss..,,  ppuutteeţţii
• 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 un medic,
dentist, psihiatru sau psiholog.
Dvs. puteţi scrie în plic închis serviciului medical.



Agresiune, ameninţare

DDvvss..  nnuu  ttrreebbuuiiee
• să păstraţi tăcerea în caz de agresare care vă vizează direct sau care vizează un
alt deţinut.

DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• 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.

DDvvss..  ppuutteeţţii  
• 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.

ÎÎnn  îînncchhiissooaarree,,  llaa  ffeell  ccaa  şşii  îînn  ssoocciieettaattee,,  lleeggeeaa  ttrreebbuuiiee  rreessppeeccttaattăă..
VViioolleennţţaa  şşii  aaggrreessiiuunniillee  ffiizziiccee  ssaauu  sseexxuuaallee  ssuunntt  ppaassiibbiillee  ddee  ssaannccţţiiuunnii  ddiisscciippllii--
nnaarree  şşii  ddee  uurrmmăărriirree  ppeennaallăă..
PPeerrssoonnaalluull  ssttaabbiilliimmeennttuulluuii  eessttee  îînnssăărrcciinnaatt  ssăă  vveegghheezzee  llaa  sseeccuurriittaatteeaa  ppeerrssooaanneelloorr..

��



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 responsabilul cu pregătirea
profesională vă fac un bilanţ şi o evaluare a nivelului competenţelor dvs.
Conform acestei evaluări, veţi putea să vă înscrieţi:  

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

printr-o instruire profesională propusă de stabiliment.
Puteţi de asemenea să solicitaţi urmarea unor cursuri gratuite prin corespon-
denţă (cheltuieli de înscriere minime) la Auxilia sau, pentru învăţământul 
superior, la CNED.
Unele pregătiri sunt remunerate.
Dacă sunteţi minor, învăţământul sau pregătirea profesională fac parte 
integrantă din utilizarea timpului dvs.

DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• să cereţi, fie în scris, fie direct respon-
sabilului cu învăţământul, pregătirea
profesională sau de la SPIP;
• să urmaţi obligatoriu un curs de
învăţământ dacă aveţi sub 16 ani.

��



Munca

UUnn  ddeeţţiinnuutt  ppooaattee  lluuccrraa  ffiiee  îînnttrr--uunn  aatteelliieerr  ddee  pprroodduuccţţiiee,,  ffiiee  îînn  sseerrvviicciiuull  ggeennee--
rraall..  ÎÎnn  aacceesstt  ddiinn  uurrmmăă  ccaazz,,  eell  vvaa  ppaarrttiicciippaa  llaa  îînnttrreeţţiinneerreeaa  ssttaabbiilliimmeennttuulluuii,,  ssaauu
llaa  pprreeggăăttiirreeaa  mmâânnccăărriiii..
DDee  aasseemmeenneeaa,,  eell  ppooaattee  ffii  aauuttoorriizzaatt  ddee  ccăăttrree  ddiirreeccttoorr,,  îînn  aannuummiittee  ccoonnddiiţţiiii,,  ssăă  
lluuccrreezzee  ppee  ccoonntt  pprroopprriiuu..

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

DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• 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" un deţinut la muncă, se iau în consideraţie: situaţia sa penală,
comportarea lui, capacitatea sa de muncă, calificarea sa profesională, sumele
datorate victimelor, resursele sale, situaţia sa familială şi locurile disponibile.
Regulamentul de ordine interioară precizează condiţiile generale de muncă
(programul, modul de remunerare, regulile de igienă şi de securitate, disci-
plina…).
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 se treacă un examen medical.

��



Asigurări sociale, RMI şi Assedic

Din momentul în care sunteţi încarcerat, sunteţi afiliat la regimul general de
asigurare socială (asigurări de boală şi maternitate), chiar dacă sunteţi într-o
situaţie neobişnuită. Urmare acestui lucru, toate îngrijirile de care aveţi nevoie
sunt plătite de către închisoare. Rămân pe cheltuiala dvs. depăşirile de ono-
rarii pentru aparatură (dentară, optică, auditivă) dacă nu beneficiaţi de
CMUC: informaţi-vă în acest sens la SPIP*.

Familia dvs. beneficiază de prestaţii în natură ale asigurărilor sociale (ram-
bursarea îngrijirilor şi a examenelor de laborator), dacă nu sunteţi străin într-
o situaţie nereglementată.
Sunteţi acoperit de asigurare 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 pe durata detenţiei.

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 vârst-
nic în întreţinere.
Dacă aveaţi RMI înainte de încarcerare, ea este menţinută timp de două luni.
În plus, 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.

��
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DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• să vă examinaţi situaţia cu ajutorul SPIP;
• să semnalaţi încarcerarea dvs. organismului care achită RMI 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. În caz
contrar, va trebui să restituiţi sumele primate în plus la ieşirea dvs. din detenţie.

DDvvss..  ppuutteeţţii  
• fiind în închisoare, să vă asiguraţi că situaţia persoanelor aflate în întreţinerea
dvs. este analizată de serviciile sociale însărcinate cu RMI;
• să continuaţi să primiţi prestaţii familiale dacă sunteţi rezident în Franţa şi aveţi
unul sau mai mulţi copii rezidenţi în Franţa;
• 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 vota.
O condamnare pronunţată după 1 martie 1994 nu conduce automat la anu-
larea drepturilor civice.
Interdicţia este pronunţată de tribunal pentru anumite infracţiuni grave (este
posibil să se ceară anularea ei).

DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• să vă asiguraţi că sunteţi înscris pe listele electorale;
• să daţi procură cuiva care este înscris pe aceeaşi listă electorală ca şi dvs.
Procura va fi primită de serviciile de poliţie sau de jandarmerie.

��



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.

DDvvss..  ttrreebbuuiiee
• în detenţie, să vă purtaţi bine. În caz de proastă conduită, 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 amâ-
nare, 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, sau 2 luni în
caz de recidivă ), 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.

JAP* poate ordona ca, condamnatul ce a beneficiat de un credit de reducere a pe-
depsei 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…). ��



Gestionarea pedepsei

Odată condamnat,

ppuutteeţţii  
• să faceţi cerere, în anumite condiţii, pentru un permis de ieşire;
• să cereţi, în anumite condiţii, gestionarea pedepsei dvs.: eliberare condiţionată,
plasament în exterior, semilibertate, suspendarea sau fracţionarea pedepsei şi 
plasarea sub supraveghere electronică. 
Cererile se vor face direct la JAP* sau la SPIP. Ele sunt acordate de către JAP* sau
tribunalul de aplicare a pedepselor, sau judecătorul pentru copii dacă el se ocupă
cu dosarul dvs.;
• să vă întâlniţi cu un membru al serviciului de inserţie sau de probaţiune al 
penitenciarelor care să vă ajute să pregătiţi o gestionare a pedepsei.

Există două gestionări de pedeapsă din motiv medical: eliberarea condiţio-
nată şi suspendarea pedepsei. Ele corespund unor condiţii precise. Pentru a
afla mai multe, puteţi să vă adresaţi medicului unităţii medicale (UCSA*) care
vă va informa.

��



Pregătirea pentru reinserţia dvs.

Serviciul de inserţie şi probaţiune al penitenciarelor (SPIP) este însărcinat să
vă ajute pe durata detenţiei să vă pregătiţi dosarele de gestionare a pedepsei şi
ieşirea dvs.
Persoanele de inserţie şi probaţiune vă ajută să luaţi contactul cu:

familia dvs.;
asociaţiile din afară (lupta contra toxicomaniilor, cazare, muncă etc.);
serviciul de angajare, misiunile locale, un potenţial angajator, Assedic,

CAF-urile şi asociaţiile de inserţie;
primăria, prefectura (documente de identitate).

Pentru minori, educatorii de la protecţia judiciară a tinerilor pot asigura
aceste misiuni.

DDvvss..  ppuutteeţţii    să luaţi contactul cu SPIP
• pentru chestiuni familiale şi sociale;
• pentru proiecte de inserţie (permisiune de ieşire, plasament în exterior, elibe-
rare condiţionată, solicitarea de semilibertate, plasament sub supraveghere 
electronică etc.);

DDvvss..  ppuutteeţţii  
• dacă sunteţi străin, să contactaţi consulatul propriei dvs. ţări;
• să solicitaţi un interviu pentru pregătirea ieşirii la judecătorul pentru aplicarea pedep-
selor sau, dacă sunteţi minor, la judecătorul pentru copii.

��



Reguli de viaţă în detenţie

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 a
recursurilor posibile.
Dacă nu respectaţi una din aceste reguli (respectarea personalului stabili-
mentului şi a altor deţinuţi, orarele, ţinuta, obiectele din celulă, funcţionarea
unui atelier sau desfăşurarea unei activităţi etc.) puteţi face obiectul unei pro-
ceduri disciplinare.
Supraveghetorul constată abaterea într-un înscris pe care-l remite responsa-
bililor. 

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 3 ore înainte de înfăţişare.
În caz de abatere gravă, puteţi fi plasat în zona disciplinară cu titlu preventiv
(înainte de înfăţişarea la comisia disciplinară) timp de maximum 2 zile (3 zile
în perioada week-end-ului).

��



Sancţiunile care vă pot fi aplicate sunt:
avertisment,
privarea de cumpărături de la cantină (2 luni maximum);
interdicţia de a primi bani (2 luni maximum);
consemnarea singur în celulă (1 la 45 zile);
plasarea în celulă disciplinară (1 la 45 zile);
alte sancţiuni în raport cu abaterea.

În caz de înfăţişare în faţa comisiei de disciplină, puteţi

• să vă prezentaţi apărarea oral sau în scris;
• să fiţi asistat sau reprezentat gratuit de un avocat sau de un mandatar agreat;
• să vă întâlniţi avocatul sau mandatarul 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.

Dacă aveţi între 16 şi 18 ani, dvs. puteţi fi sancţionat conform gravităţii aba-
terii, 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 învăţământ, nici cu o muncă de curăţenie sau de
reparaţie. Dar puteţi fi sancţionat cu până la 3 zile de izolare.
Minorii pot fi, de asemenea, sancţionaţi şi anume:
cu un vorbitor cu dispozitiv de separare, o privare de cantină, privarea de te-
levizor sau de radio, privarea de o activitate de relaxare sau de sport.

��

În caz de sancţiune disciplinară, puteţi 
• să contestaţi decizia în faţa directorului interregional al serviciilor peniten-
ciare, apoi în faţa tribunalului administrativ (vezi p. 50).



Zona disciplinară

Funcţie de natura şi gravitatea abaterii, sancţiunea cu celulă disciplinară poate
ajunge la 45 zile, 30 zile sau 15 zile.
În zona disciplinară, sunteţi văzut de un medic de cel puţin două ori pe
săptămână.

��

DDvvss..  ppuutteeţţii  
• puteţi să ieşiţi la plimbare de 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 vă întâlniţi cu avocatul dvs.;
• să cereţi să vă întâlniţi cu un reprezentant al conducerii;
• să vă întâlniţi cu un membru al serviciului de inserţie şi probaţiune al peni-
tenciarelor;
• să vă întâlniţi cu personalul de îngrijire medicală;
• să vă întâlniţi cu un preot;
• să păstraţi şi primi în celula obiectele şi cărţile necesare practicării credinţei
dvs. religioase;
• să cereţi să vă întâlniţi cu JAP*.



��

Dvs. nu puteţi 
• să comunicaţi cu ceilalţi deţinuţi;
• să beneficiaţi de activităţi;
• să aveţi televizor sau radio;
• să cumpăraţi de la cantină (cu excepţia produselor de igienă, tutun şi necesa-
rul pentru corespondenţă);
• să faceţi sport;
• 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 pagina 45).

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



Izolarea

Puteţi fi plasat la izolare ca măsură de precauţiune sau de securitate, fie la 
cererea dvs., fie prin decizia administraţiei penitenciare.

Conducerea nu este obligată să dea curs cererii dvs.

DDvvss..  ppuutteeţţii
• să faceţi observaţii scrise sau verbale înainte de decizie în prezenţa unui avo-
cat sau a unui mandatar dacă doriţi acest lucru, cu excepţia cazului în care dvs.
aţi cerut să fiţi plasat în izolare;
• să faceţi observaţii în prezenţa unui avocat sau a unui mandatar atunci când,
plasat fiind la izolare urmare cererii dvs., se are în vedere reintegrarea dvs. în de-
tenţia obişnuită;
• să scrieţi judecătorului cu aplicarea pedepselor sau magistratului care se ocupă
de dosarul dvs. dacă aveţi observaţii de făcut cu privire la măsura luată;
• să aveţi ziare, televizor, radio, cărţi;
• să primiţi vizite la vorbitor, să scrieţi cui doriţi;
• să vă întâlniţi cu reprezentantul religiei dvs.;
• să beneficiaţi de plimbare, singur;
• să participaţi la o activitate sportivă într-o încăpere din zona de izolare.
• să participaţi la activităţi împreună cu alte persoane deţinute, numai dacă
aceste activităţi colective sunt organizate în zona de izolare.

Dvs. nu puteţi 
• să fiţi plasat în celulă cu un alt deţinut. ��



Dacă nu sunteţi de acord cu ceva

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

DDvvss..  ppuutteeţţii  
PPeennttrruu  aa  ccoonntteessttaa  oo  ddeecciizziiee  lluuaattăă  ddee  şşeeffuull  ddee  ssttaabbiilliimmeenntt

• să cereţi să vi se explice motivele deciziei;
• să cereţi şefului stabilimentului să se revină asupra unei decizii;
• să scrieţi directorului interregional dacă nu sunteţi mulţumit de răspuns, mai
ales în cazul unei plasări în izolare;
• să scrieţi directorului administraţiei penitenciarelor sau ministrului justiţiei
dacă nu sunteţi mulţumiţi de răspunsul directorului interregional;
• să scrieţi într-un plic închis oricăror servicii ale stabilimentului.

• să scrieţi şefului inspecţiei serviciilor penitenciare de la direcţia administraţiei
penitenciarelor.
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PPeennttrruu  oo  pprroobblleemmăă  rreeffeerriittooaarree  llaa  ccoonnddiiţţiiiillee  ddee  ddeetteennţţiiee,,  eexxeeccuuttaarree  ssaauu  aapplliiccaarree  aa  
ppeeddeeppsseeii

• să scrieţi autorităţilor judiciare (judecătorului cu aplicarea pedepselor, procu-
rorului Republicii, judecătorului de instrucţie, judecătorului cu libertăţile şi de-
tenţia, judecătorului pentru copii dacă sunteţi minor).

PPeennttrruu  oo  pprroobblleemmăă  pprriivviittooaarree  llaa  ssăănnăăttaatteeaa  ddvvss..

• să scrieţi directorului spitalului de care aparţine USCA*, medicilor inspec-
tori din direcţia departamentală (DASS) şi direcţiei regionale pentru probleme
sanitare şi sociale (DRASS), precum şi şefului inspecţiei generale a probleme-
lor sociale (IGAS).

PPeennttrruu  oo  pprroobblleemmăă  ggrraavvăă  rreeffeerriittooaarree  llaa  ffuunnccţţiioonnaarreeaa  ssttaabbiilliimmeennttuulluuii



• să scrieţi preşedintelui comisiei de supraveghere a stabilimentului (prefectul
sau subprefectul);
• să-l sesizaţi pe mediatorul Republicii prin intermediul unui deputat sau al unui
senator sau să-i scrieţi direct împuternicitului acestuia (informaţi-vă la perso-
nalul de inserţie şi de probaţiune);
• 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. Controlul poate de asemenea să discute, în deplină confi-
denţialitate, cu deţinuţii în cadrul vizitelor sale la stabiliment;
• să scrieţi preşedintelui comisiei de acces la documentele administrative;
• să înaintaţi plângere scrisă procurorului Republicii pentru a-i aduce la
cunoştinţă o infracţiune penală;
• să faceţi recurs la tribunalul administrativ pentru deciziile administraţiei pe-
nitenciarelor 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.

��

DDvvss..  ppuutteeţţii  ddee  aasseemmeenneeaa



D
dentist
director
duşuri
drog

ÍÍnnddiiccee  tteemmááttiiccoo
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A
actele de identitate
agresiune
alcool
ANPE
asigurări sociale
Assedic
avocat

5, 16, 45
36

24, 25
vedea Pol Angajare 

40
40, 45

7, 8, 9, 47, 48, 50

B
bani
bibliotecă
bijuterii
birou de primire
bonuri de cantină

5, 13, 14, 47
5, 22, 23, 48

5, 16
4, 9, 10, 11, 40

15

C
carte
celulă
CMUC
colet
comisie de disciplină
cont nominal
consulat
copil
cumpărături

22, 23, 29, 32, 48, 50
5, 7, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 29, 30, 35, 46, 47, 48, 49

40
30

46, 47
13, 14, 20, 39

45
6, 30, 31, 32, 40, 41

15

34, 35
5, 6, 12, 18, 29, 38, 43, 47, 51, 52

5, 17
24,  25
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F
familie
femei
fereastră
fotografii
fuma (a)

7, 12, 14, 16, 30, 31, 32, 40, 45
6

19
4, 16, 19, 21, 30, 31

7, 24, 48

I
ieşire
igienă
instruire
interviu
izolare

7, 11, 13, 41, 45
15, 17, 39, 49

7, 16, 18, 21, 37, 43, 47, 49
5, 7, 37, 45

9, 18, 50, 51

Î
întreţinere
învăţământ

15,17, 19, 38, 40, 41 
37, 43, 47, 49

J
judecător de aplicarea pedepselor ( JAP)
judecător de instrucţie
judecător pentru copii

10, 11, 43, 44, 48
10, 11, 31, 51

7, 10, 44, 45

L
lenjerie 5, 17, 19, 32

M
mandatar
mandat-numerar
minormuncă (muncitor)

7, 50
14

7, 15, 17, 18, 25, 38, 39, 45, 47
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N
naştere
număr de identificare

6
4, 30

P
percheziţie 
permis de ieşire
Pol Angajare
poştă
pregătire
preot
procură
psihiatru
psihologie

5, 19, 33
10, 44, 45

45
9, 12, 30, 35, 48

7, 16, 18, 21, 37, 43, 47, 49
29, 48
14, 32
25, 35
25, 35

R
radio
recurs (a face)
reducere pedeapsă
reinserţie
religie
RMI

20, 21, 47, 49, 50
10, 11
10, 43

7, 13, 45
50

40, 41

S
sancţiuni
scrie (a)
semilibertate
situaţie penală
SPIP
sport

20, 36, 46, 47, 48, 52
9, 10, 11, 12, 14, 18, 35, 36, 48, 50, 51, 52

10, 44, 45
10, 11, 18, 39

31, 37, 40, 41, 44, 45
17, 27, 28, 47, 49
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T
telefona (a)
televiziune
timbre
tutun

8
7, 20, 21, 49, 50

30
15, 24, 25, 32, 49

Ţ
ţigări 24

U
UCSA / unitate medicală 25, 26, 27, 34, 44, 51

V
vizită
vizitator de puşcărie
vorbitor
vota (a)

9, 14, 29, 31, 33
31

5, 14, 17, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 47, 48, 49, 50
42

Z
ziare
zona disciplinară

15, 22, 48, 50
10, 24, 29, 46, 48



BBiioommeettrriiee

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

GGlloossaarr
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CCaannttiinnaa

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

BBiirroouull  ddee  pprriimmiirree

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 lor penale şi administrative, a de-
plasărilor lor, întocmirea dosarelor individuale şi de orientare, notificarea persoa-
nelor deţinute în legătură cu deciziile sau convocările şi înregistrarea şi transmiterea
cererilor şi recursurilor lor.

JJuuddeeccăăttoorruull  ddee  aapplliiccaarree  aa  ppeeddeeppsseelloorr  (( JJAAPP))

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



��

VViizziittaattoorrii  ddee  îînncchhiissooaarree

Vizitatorii sunt persoane voluntare agreate de administraţia penitenciară care vă
acordă sprijin şi ajutor în timpul încarcerării dvs. Pot de asemenea să vă ajute la
reinserţia dvs. şi să efectueze o serie de 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 de inserţie şi probaţiune.

UUnniittaattee  ddee  CCoonnssuullttaaţţiiii  şşii  ÎÎnnggrriijjiirrii  îînn  AAmmbbuullaattoorriiuu  ((UUCCSSAA))

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

SSeerrvviicciiuu  MMeeddiiccoo--PPssiihhoollooggiicc  RReeggiioonnaall  ((SSMMPPRR))

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

PPeerrcchheezziiţţiiee  iinntteeggrraallăă

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.

SSăărraacc  //  ssăărrăăcciiee

O persoană „săracă” este o persoană care are bani puţini sau deloc. Pentru persoa-
nele recunoscute ca fiind „sărace” de către o comisie specială care studiază, în 
fiecare caz, resursele disponibile în contul nominal, se acordă ajutoare
(îmbrăcăminte, produse de igienă personală, acces facilitat la muncă…).



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 interdicţiei de a comunica dată de judecătorul de instrucţie;
- atunci când deţinutul este plasat în zona disciplinară.



LLiissttaa  ssiigglleelloorr

- ANVP: Asociaţia Naţională a Vizitatorilor de Închisori
- AP: Administraţia Penitenciarelor
- CD: Centrul de Detenţie
- CE: Şeful de stabiliment
- CIP: Consilierul de Inserţie şi Probaţiune
- CLIP: Iniţierea şi pregătirea deţinuţilor în informatică
- CMUC: Asigurare Medicală Universală Complementară
- CNED: Centru Naţional de Învăţământ la Distanţă
- DAP: Director sau direcţia Administraţiei Penitenciarelor
- DI: Director Interregional
- DISP: Director Interregional al Serviciilor Penitenciare
- FARAPEJ: Federaţia Asociaţiilor Reflecţie-Acţiune-Închisoare şi Justiţie
- FNARS: Federaţia Naţională a Asociaţiilor Caselor de primire a Deţinuţilor
- GENEPI: Grupare Studenţească Naţională de Învăţământ pentru Persoanele 
Încarcerate
- JAP: Judecătorul cu aplicarea pedepselor
- LC: Eliberare condiţională
- MC: secţie centrală (maison centrale)
- PIP: personal de inserţie şi probaţiune
- PS: permis de ieşire
- PSE: plasament sub supraveghere electronică
- QD: zona disciplinară
- QI: zona de izolare
- RP: reducere de pedeapsă
- RPS: reducere suplimentară de pedeapsă
- SME: amânare cu punere la încercare
- 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
- UVF: Unitate de Viaţă Familială

��
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Adrese utile

- Direcţia administraţiei penitenciare: �� place Vendôme
�� ��� Paris Cedex ��

- Controlor general al locurilor de privare de libertate: B.P. �� ���,
�� ��� Paris Cedex ��

- Inspecţia Generală pentru Probleme Sociale (IGAS): ��-�� quai André Citroën 
�� ��� Paris Cedex ��
Tel.: �� �� �� �� ��

---------------------------------------------------------------------

- AIDES (Ajutoarele pentru bolnavi, căutare, informare privind SIDA şi hepatitele):
�� rue Scandicci – �� ��� Pantin Cedex

- ANVP (Asociaţia Naţională a Vizitatorilor de Închisoare): bis rue de Paradis,
�� ��� Paris

- Auxilia pregătire şi prietenie (cursuri gratuite prin corespondenţă):
��� rue d'Aguesseau, �� ��� Boulogne

- CIMADE: �� rue Clisson – �� ��� Paris

- CLIP (Club Informatic Penitenciar): - Rue Charles Fourier – �� ��� Paris

- CNED (învăţământ la distanţă), BP �� ��� , �� ��� Futuroscope Chasseneuil
cedex

- Croix-Rouge Écoute (sprijin psihologic prin telefon): nr. tel. ���� ��� ���

- Courrier de Bovet (asociaţia naţională de corespondenţă cu deţinuţii),
B.P. ���, �� ���Paris Cedex ��

- FARAPEJ (Federaţia Asociaţiilor de Reflecţie, Acţiune Închisoare şi Dreptate):
�� Rue de la Folie Régnault – �� ��� Paris



- FNARS (Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Primire şi Reinserţie Socială): 
�� Rue du Faubourg Saint Denis – �� ��� Paris

- FREP (Federaţia pentru Legături Copii Părinţi): - Rue Charles Floquet
BP �� – ����� Montrouge Cedex

- GENEPI (Grupare Studenţească Naţională pentru Învăţământul adresat 
Persoanelor Încarcerate): ��-�� Rue Charles Fourier – �� ��� Paris

- Ajutorul catolic - Caritas Franţa
��� Rue du Bac – �� ��� Paris Cedex ��

- Sidaction: ��� Rue du Faubourg Saint-Martin – �� ��� Paris

- UFRAMA (Uniunea Federaţiilor Regionale ale Caselor de Primire a Familiilor
şi Apropiaţilor Persoanelor Încarcerate): � passage Pont Amilion –�� ��� Saintes

��
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