
CENTRUL PENITENCIAR BORDEAUX-GRADIGNAN

NUME:............................................................................................................................................................

PRENUME:....................................................................................................................................................

Adresă:............................................................................................................................................................

Cod poștal:...................................... Localitate:.............................................................................................

Data nașterii:.................................. Localitate:.............................................................................................

Număr de telefon:...........................................................................................................................................

Carte națională de indentitate nr................................Eliberată la data de:..............................................

De către ..........................................................................................................................................................

Nune și prenume tată:...................................................................................................................................

Nume și prenume mamă:..............................................................................................................................

SOLICIT APROBARE PENTRU A VIZITA

NUME:............................................................................................................................................................

PRENUME:....................................................................................................................................................

Nr. înregistrare deținut (obligatoriu):..........................................................................................................

Relația de rudenie cu deținutul:...................................................................................................................

Motivul cererii:...............................................................................................................................................

  În caz de nevoie, sunt de acord să mi se verifice antecedentele.

DA - NU (Barați varianta inutilă)

Data..................................La..................................

(Semnătură)

              Vezi pe verso lista documentelor cerute →

Verificați prezența în dosar a tuturor documentelor cerute; în cazul lipsei unuia
sau mai multor documente cerute, cererea Dvs. va fi respinsă.

Dosarul complet se trimite la adresa următoare:

Monsieur le Directeur du CP de Bordeaux Gradignan

Service Permis de visite

36 Rue du Bourdillat - BP 109

33173 GRADIGNAN CEDEX



LISTA DOCUMENTELOR CERUTE

*2 fotografii de identitate recente (format minim 3cm x 3cm, cu capul descoperit) cu numele și prenumele Dvs. pe
verso al fiecărei fotografii.

* Fotocopie completă după livretul de familie (pentru a verifica relația cu deținutul/a) pentru:

• Tată

• Mamă

• Soție sau soț

• Concubin sau concubină care are unul sau mai mulți copii recunoscuți de către deținut(ă)

• Copil (livretul de familie al părinților)

• Bunici (în plus, livretul de familie al părinților deținutului)

• Frați și surori (livretul de familie al părinților)

• Mătuși, unchi, verișori sau verișoare (livretul de familie al părinților și cel al părinților deținutului/ei)

* Fotocopie lizibilă față verso a documentului de identitate.

* 1 plic timbrat (timbru de o valoare egală cu tarifele în vigoare) cu numele și adresa Dvs.

* o dovadă de domiciliu  de mai puțin de 3 luni pe numele Dvs. (factură de curent electric, gaz, telefon) sau o
atestare  de  domiciliu  semnată  și  însoțită  de  o  fotocopie  după  documentul  de  identitate  al  persoanei  care  vă
găzduiește, precum și dovada de domiciliu pe numele persoanei respective de mai puțin de 3 luni.

* Pentru minori (constituiți un dosar complet și adăugați următoarele)

- O autorizație scrisă și semnată de părinți însoțită de documentele lor de identitate, precum și numele adultului
care va însoți minorul în timpul vizitei.

- Livretul de familie sau certificatul de naștere în cazul în care minorul nu posedă carte de identitate.

* Pentru persoanele care lucrează în timpul săptămânii este posibilă solicitarea unei vizite sâmbătă dimineața cu
prezentarea unui justificativ de mai puțin de 3 luni din partea angajatorului conținând zilele și orele de lucru. Odată
ce cererea a fost aprobată, vizitele nu sunt posibile decât o singură dată pe săptămână: sîmbătă dimineața.

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

VIZITELE se fac exclusiv cu PROGRAMARE (la ghișeu, online: www.penitentiaire.justice.fr, prin e-mail la
parloir-rdv.ma-gradignan@justice.fr sau la numărul de telefon 05.35.38.50.20 între orele 14:00 și 16:00)

3 vizite/săptămână pentru o persoană inculpată -- 2 vizite/săptămână pentru o persoană condamnată.

* Clădirea A: Luni și vineri de la 9:20 la 10:10 și de la 13:15 la 15:45

Marți și joi de la 13:15 la 15:45

Miercuri de la 9:20 la 10:10 și de la 13:15 la 16:35

Sâmbătă dimineața de la 8:30 la 9:20 doar prin derogare.

- Cartier pentru femei: Luni, miercuri și vineri de la 13:30 la 16:00

              Joi 13:30 și 14:20

              Sâmbătă la 8:15 doar prin derogare.

* Clădirea B: Miercuri, sâmbătă și duminică de la 8:10 la 10:50 și de la 13:10 la 15:55

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

Durata vizitelor este de 40 minute. Prezentați-vă cu 30 de minute înaintea orei programate  .

Accesul și parcarea vehiculelor vizitatorilor sunt interzise în zona închisorii.

Un loc de parcare rezervat se găsește în apropierea Chalet bleu la adresa 

34 Rue du Chouiney 33170 GRADIGNAN.

În Clădirea A nu se fac vizite duminica și în zilele de sărbătoare.

Verificați prezența tuturor documentelor cerute; în cazul lipsei unuia sau mai multor
documente cerute, cererea Dvs. va fi respinsă.

Constituiți un dosar pentru fiecare persoană în parte.


