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Krawehlstraße 59 
45130 Essen 

 
Vizitele în Penitenciarul Essen 

 
Pentru avocați și pentru reprezentanții autorităților nu au fost specificate termene de vizită. Vizitele 
sunt posibile în următoarele intervale orare: Luni - Joi între orele 8:00 - 15:30 
  
Pentru persoanele fizice trebuie stabilite termene de vizită pentru vizite individuale, vizite comune și 
vizite ale copiilor cu Departamentul pentru Vizite. Acesta poate fi contactat luni, marți și joi între orele 
09:00 - 15:30 și miercuri între orele 12:00 - 19:30 la numărul de telefon 0201 / 7246 - 156 . Termenele 
de vizită pot fi stabilite și prin e-mail (besuch@jva-essen.nrw.de). 
 

Perioade de înregistrare la poartă în cazul vizitelor persoanelor fizice: 
 

 Vizită individuală (EB) 

monitorizare optică și/sau 
acustică 

Vizită comună (GB) 

monitorizare optică 
Vizită cu copii 

Luni între orele 09:00 - 15:00 între orele 08:30 - 14:30 între orele 09:00 - 
15:00 (EB) 

Marți între orele 08:40 - 15:10 ./. între orele 08:40 - 
15:10 (EB) 

Miercuri între orele 11:45 - 17:45 între orele 11:15 - 17:15 între orele 11:45 - 
17:45 (EB) 

Joi între orele 08:40 - 15:10 ./. între orele 08:40 - 
15:10 (EB) 

Prima sâmbătă 
din lună  

./. Ora 08:45 Ora 10:30 (GB) 

 

Înregistrarea are loc prin intermediul sistemului interfon în sala de așteptare pentru vizitatori a 
instituției (30 metri la dreapta, lângă poartă) utilizând numărul de vizită primit la stabilirea programării. 
Vizita începe cu cca. 20-30 minute după perioada de înregistrare stabilită cu instituția.  

 
Timpul de vizită este, în principiu, de două ore pe lună, de regulă divizat în două vizite a câte 60 
minute. Suplimentar, copii minori și cei adoptați pot beneficia de o vizită cu copii pe lună de 2 ore. 
Până la împlinirea a 16 ani, este necesară însoțirea de către o persoană majoră în timpul vizitei. 
 
După împlinirea celor 16 ani, vizitatorii trebuie să se identifice cu un document de identitate valabil sau 
cu pașaportul, iar în cazul persoanelor deținute, conform regulamentului legal, trebuie să se prezinte, 
suplimentar, un permis de vizită al instanței competente.  
Așa-numitele certificate intermediare autorizează accesul numai atunci când sunt eliberate în baza 
unui document de identitate valabil dintr-un al stat.  
În cazul certificatelor intermediare, care se bazează exclusiv numai pe datele deținătorului, precum și 
în cazul documentelor de identitate expirate, nu se acordă accesul.  
 
În cazul unei vizite comune, se poate achiziționa pentru deținut un cupon în valoare de 10,00 € sau 
20,00 € (valoarea cea mai mare), cu ajutorul căruia, la finalul vizitei, acesta își poate alege un mic 
pachețel ambalat în prealabil (tutun, dulciuri). În cazul vizitei individuale, pachețelul este achiziționat 
direct de vizitatori înaintea vizitei. Suma de bani trebuie să fie fixă (nu există posibilitate de schimb) și 
pe cât posibil în bancnote.  
 
Din motive de siguranță, se interzice oferirea banilor deținutului în timpul vizitei sau trimiterea acestora 
prin poștă. În timpul programului de lucru al administrației este posibilă o plată la punctul de plată al 
Penitenciarului Essen în contul deținutului introdus acolo. Pe lângă aceasta, există posibilitatea de a 
transfera suma de bani către Penitenciarul Essen. Contul bancar este următorul:  
  

IBAN: DE83360100430003109432  
Postbank Essen  (BIC: PBNKDEFF) 
Scopul utilizării: Nume, prenume, data nașterii deținutului 

 



 

 

Pentru primirea și înmânarea obiectelor în timpul vizitei, este necesară o aprobare. În cazul 
deținutului, aceasta este eliberată conform regulamentului legal corespunzător prin intermediul 
instanței, pe lângă instituție. 
 

Pentru întrebări, vă stă la dispoziție Departamentul pentru Vizite al Penitenciarului Essen! 


