INFORMARE A COPIILOR CU PARINTII PLECATI IN STRAINATATE
Incepand cu 1 ianuarie 2014
este obligatorie delegarea drepturilor si
indatoririlor parintesti pe perioada in
care parintii copilului sunt plecati la
munca in strainatate.
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) Confirmareapersoaneiîn
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.
(2) Serviciile publice de asistenţă
socială
organizate
la
nivelul
municipiilor, oraşelor, comunelor
asigură
persoanelor
desemnate
consiliere şi informare cu privire la
răspunderea pentru creşterea şi
asigurarea dezvoltării copilului pe o
perioadă de 6 luni. (LEGEA nr. 272
din 21 iunie 2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului Republicata)

De la Serviciul Public de
Asistenta Sociala, parintii vor primi
doua documente:
• dovada notificarii
• ancheta sociala cu care se vor
prezentalaJudecatoria
FAUREI

Instanta va dispune delegarea
temporara a autoritatii parintesti cu
privire la persoana copilului, pe durata
lipsei parintilor, dar nu mai mult de un
an, catre persoana desemnata.
Acordul
persoanei
careia
urmeaza sa-i fie delegate autoritatea
parinteasca se exprima personal, in
fata instantei.
Cererea se solutioneaza in
procedura necontencioasa, potrivit
Codului
de
procedura
civila.
Solutionarea cererii de delegare a
drepturilor si indatoririlor parintesti se
face in termen de 3 zile de la
depunerea acesteia.
Hotararea
va
cuprinde
mentionarea expresa a drepturilor si
indatoririlor care se deleaga si perioada
pentru care are loc delegarea.
Instanta
de
judecata
va
comunica o copie a hotararii de
delegare primarului de la domiciliul
persoanei careia i se acorda delegarea
autoritatii parintesti.
Nerespectarea de catre parinte
a obligatiilor prevazute la art. 104 alin.
(1) reprezinta contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la
1.000 lei.

Persoana care are grija de tine
nu poate sa-ti inlocuiasca parintii.
Totusi, parintii tai au avut incredere ca,
in perioada caind ei nu sunt aproape de
tine, acest om va putea sa aiba grija de
sanatatea si bunastarea ta, sa te ajute
sa-ti indeplinesti responsabilitatile si sa
depasesti situatiile mai dificile. De aceea
parintii tai si-ar dori sa va respectati
reciproc.
Parintii tai sufera si ei ca sunt
departe de tine. Ei isi doresc sa intelegi
cat de mult te iubesc. Si mai vor sa
intelegi ca au fost nevoiti sa plece. Nu lea fost usor sa ia decizia de a pleca,
lasandu-te in grija altora.
Parintii tai au ales sa plece pentru
ca este greu sa nu ai un serviciu, sa nu ai
un salariu bun (decent) si sa nu poti oferi
copilului tau tot ce are el nevoie. Ei au ales
calea pe care au considerat-o mai buna - sa
plece la munca in alta tara.
Despartirea este grea nu doar
pentru copii, ci si pentru adulti.
Spune-le cum te simti, ce succese
si ce ingrijorari ai. Discuti despre toate
acestea si atunci cand ei sunt acasa, si
atunci cand sunt departe.
Cere sfaturi pentru problemele
tale.

Incalziti legatura voastra cu
vorbe - fara ele relaţia voastra se
poate raci.

PARINTII TAI AU PLECAT IN
STRAINATATE ? ODATA CU
PLECAREA LOR,
VIATA TA S-A SCHIMBAT
Notificarea

intentiei

parintilor de a pleca la munca in
strainatate se face la:
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA
SOCIALA RACOVITA
ADRESA:: STR. CUSTURA NR.56 LOC.
RACOVITA JUDETUL BRAILA
Tel.: 0239698725 Fax: 0239698791
Email : primaria.racovita@yahoo. com

MULT AFLA DIN ACEST
PLIANT CE TREBUIE SA STII!

