Informare
Obligatiile părinţilor plecaţi la muncă în străinătate
Legea 277/2004 Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate
ART. 104
(1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul,
care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie
serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a
părăsi ţara.
(2) Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de
întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.
(3) Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către
instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(4) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în care
ambii părinţi urmează să plece la muncă într-un alt stat.
ART. 105
(1) Persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) trebuie să facă parte din familia extinsă,
să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale
necesare creşterii şi îngrijirii unui copil.
(3) Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana
copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată
potrivit art. 104 alin. (3).
(4) Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se exprimă
de către aceasta personal, în faţa instanţei.
(5) La cerere se ataşează acte din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.
(1).
(6) Cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură
civilă. Soluţionarea cererii de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în
termen de 3 zile de la depunerea acesteia.
(7) Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se deleagă
şi perioada pentru care are loc delegarea.
(8) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), după ce instanţa hotărăşte delegarea drepturilor
părinteşti, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze,
obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau
neglijenţă în relaţia cu minorul.
(9) Instanţa de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la
domiciliul părinţilor sau tutorelui, precum şi primarului de la domiciliul persoanei căreia i
se acordă delegarea autorităţii părinteşti.

ART. 16
(2) Cel care ia un copil pentru a-l îngriji sau proteja temporar, până la stabilirea unei
măsuri de protecţie în condiţiile legii, are obligaţia de a-l întreţine şi, în termen de 48 de
ore, de a anunţa autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are
sediul sau domiciliul.
Atasam la prezenta informare;
- declaratia parintelui de intentie de a pleca la munca in strainatate
- cererea adresata Instantei Judecatoresti
- lista orientativa cu documentele necesare in dosarul transmis instantei

DECLARAŢIE
nr............... din ...................

Subsemnatul/Subsemnata ...........................................................................,
domiciliat/domiciliată
în
localitatea
...........................................,
str...................................
nr......,
bl......,
sc......,
et.......,ap........,
judeţul/sectorul ......................................., telefon ........................., actul de
identitate
..........,seria
............
nr..............,
CNP...........................
..................., vă aduc la cunoştinţă intenţia mea de a pleca la muncă în străinătate.
Declar pe propria răspundere că am/nu am copii minori în întreţinere.
Menţionez că pe perioada în care voi fi plecat/plecată la muncă în străinătate copilul/copiii
meu/mei
(numele,
prenumele,data
naşterii)
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
va/vor
fi
lasat/lăsaţi
în
întreţinerea
şi
îngrijirea
doamnei/domnului
..............................................................(gradul de rudenie)........................
domiciliat/domiciliată în localitatea ...........................................................,
actul de identitate ......... seria ..........nr..................,
CNP .......................................

Declarant,
.........................
Asistent social,
........................

CERERE ADRESATĂ INSTANŢEI JUDECĂTOREŞTI
Către:
Judecătoria _____________________
Domnule Preşedinte,
Subsemnata/ul ___________________________________, CNP ______________________,
cu domiciliul în ..... ____________________________________________, solicit citarea în
calitate de intimat a :
Numitei/ului__________________________________________________,cu domiciliul în
______________________________________________________, având codul numeric
personal___________________________________,
Întrucât în temeiul dispozițiilor art. 527 și urm. din C. proc. civ., si art 104-108 din Legea
272/2004, formulez
Cerere de Delegare a Autorității Părintești,
prin care solicit instanţei să încuviințeze cererea subsemnatei/ului de delegare a
autorității
părintești
cu
privire
la
fiica/fiul
meu
minor
_________________________________, în vârstă de __ani, CNP _____________________.
În fapt, arăt că:
Subsemnata/ul 1, sunt căsătorită cu numitul/a ________________, relație în urma căreia a
rezultat minora/ul__________________________________, sau
Subsemnata/ul 2 am fost căsătorit/ă cu numitul/a ______________________, relație în
urma căreia a rezultat minora/ul ____________________, în prezent fiind divorțat/ă de
mama/tatăl copilului, instanța stabilind exercitarea autorității părintești în
comun/exclusiv pentru subsemnata/ul și locuința minorului la mine, prin hotărârea
judecătoarească nr___ din_________, pronunțată de Judecătoria ___________________,
rămasă definitivă la data de___________, sau
Subsemnata/ul 3 am avut o relație de concubinaj cu numita/ul, în urma căreia a rezultat
minora/ul :
___________________________________________ CNP___________________________,
___________________________________________ CNP___________________________,
care domiciliază alături de subsemnata/ul la adresa
_______________________________________

1
2
3

Se completeaza in situatia copilului provenit din casatorie, casatoria fiind inca valabila.
Se completeaza in cazul copilului provenit din casatorie, parintii fiind in prezent divortati.
Se completeaza in cazul copilului provenit din relatie de concubinaj.

_____________________________

Având în vedere aceste aspecte, doresc să deleg autoritatea părintească
către4________________________________________ pe perioada de 5 _______________,
perioadă în care voi pleca la muncă în orașul/tara___________________. Doresc să deleg
autoritatea părintească cu privire la următoarele drepturi 6 :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Pe perioada deplasării voi putea fi contactat/ă telefonic la nr de tel _________________
sau pe mail _________________.
Copilul locuiește în prezent la adresa______________________________ și va locui în
continuare alături de ______________________________________________la următoarea
adresă ___________________________________________.
În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile: art. 148-151, 530 C.proc.civ. si art 104108 din Legea 272/2004.
În dovedire solicit proba cu înscrisuri7, depunând următoarele înscrisuri:
Pentru părinte/părinți
Copie C.I. subsemnatul/subsemnata;
Copie certificat de căsătorie;
Copie certificat de deces al soțului (dacă este cazul);
Copie hotărâre de divorț nr __ pronunțată de Judecătoria _________, rămasă definitivă la
data de _____________ (dacă este cazul);
Copie dovada deplasării în interes de serviciu (dacă există);
Pentru copil
Copie certificat de naștere/carte de identitate al/a minorului;
Adeverință medicala privind starea de sănătate a minorului;
Pentru persoana indicată pentru a prelua autoritatea părintească
Copie C.I.;
Cazierul judiciar;
Copie adeverinţă de salariat, talon de pensie etc.;
Copie dovadă spațiu de locuit (în cazul în care minorul se va muta la această persoană);
Adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos;
Declaraţie pe propria răspundere că are /nu are alți copii în întreținere;
Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, într-un exemplar.
Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc.
civ.
Data

Se indică ruda căreia dorește să-i fie delegată autoritatea părintească.
Maxim 1 an de zile,
Drepturi ce se doresc a fi delegat.,
7 Copii certificate pentru conformitate cu originalul, într-un singur exemplar, în funcție de situație.
4
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6

Semnătura

Anexa 4
Listă orientativă cu documentele necesar a fi incluse în dosarul transmis instanței, în
vederea nominalizării persoanei care va asigura creșterea și îngrijirea copilului pe
durata absenței părinților din țară:8

 documente ale părintelui/părinţilor: copie acte de identitate şi de stare civilă (certificat
de căsătorie),
 dovada faptului că părintele respectiv exercită singur autoritatea părintească (copie
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ, copie certificat de deces al
celuilalt părinte), dacă este cazul,
 alte acte (dacă acestea există) contract de muncă, permis de muncă care să ateste unde
va/vor pleca părintele/părinții şi pentru ce perioadă etc.
 documente de stare civilă ale copilului: copie certificat de naștere/carte de identitate,
adeverință medicală privind starea de sănătate a acestuia;
 documente pentru persoana în grijă căreia va rămâne copilul: copie act de identitate,
cazier judiciar, dovada veniturilor (adeverinţă de salariat, talon de pensie etc.), dovada
spaţiului de locuit, adeverinţă medicală care să ateste dacă este clinic sănătos, o declaraţie
pe propria răspundere că are /nu are alți copii în întreținere;
 alte acte doveditoare care pot descrie situația familială sau a copilului, în funcție de
situație sau la cererea SPAS-ului sau a judecătoriei.

8

Listă orientativă rezultată urmare a cazuisticii înregistrate la nivelul Organizației Salvați Copii, în cadrul
implementării prezentului proiect (conform practicii SPAS-urilor și instanțelor de judecată consultate)

