IN ATENTIA PARINTILOR CARE PLEACA IN
STRAINATATE SI AU IN INTRETINERE COPII MINORI.

Părinții care pleacă la muncă în străinătate sunt obligați, să notifice această intenție
serviciului public de asistență socială din localitatea de domiciliu conform Hotărârii nr.
691 din 19 august 2015 si a Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului.
În această notificare, persoana în cauză trebuie să precizeze:
- perioada în care părintele va fi plecat la muncă în străinătate;
- numele şi prenumele copilului care rămâne în grija altei persoane;
- numele şi prenumele persoanei care urmează să se ocupe de întreţinerea copilului în
perioada respectivă.
Persoana indicată să exercite autoritatea părintească cu privire la persoana
copilului pe perioada absenţei părinţilor trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
- să facă parte din familia extinsă (rudele copilului până la gradul al patrulea inclusiv:
bunicii, străbunicii, unchiul, mătuşa, verişorii, etc.);
- să aibă cel puţin 18 ani;
- să poată asigura condiţiile materiale şi garanţiile morale pentru creşterea şi îngrijirea
copilului.
În termenul legal de 40 de zile, Serviciul public de asistenţă socială are obligaţia să
facă evaluările necesare pentru a aprecia dacă persoana în grija căreia urmează să rămână
copilul îndeplineşte condiţiile necesare pentru a fi propusă instanţei de judecată în
vederea confirmării ca persoană aptă să i se delege temporar exercitarea autorităţii
părinteşti cu privire la copil.
Nerespectarea de către părinţi a obligaţiei de a anunţa Serviciul public de
asistenţă socială că urmează să plece la muncă în străinătate lăsându-şi copilul în
ţară constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 de lei şi
1.000 de lei.
Cererea privind delegarea temporară a autorităţii părinteşti se soluţionează de catre
tribunalul în circumscripţia căruia se află domiciliul copilului, potrivit Codului de
procedură civilă.
Persoana căreia urmează să-i fie delegată autoritatea părintească este chemată în faţa
instanţei pentru a-şi exprima acordul privind cererea formulată.
În soluţionarea cererii pentru delegarea autorităţii părinteşti, instanţa de judecată are în
vedere, pe lângă înscrisurile din dosar, concluziile anchetei sociale efectuate în cauză,
În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, instanţa de judecată
dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti asupra copilului către persoana care
se va ocupa de întreţinerea acestuia pe durata absenţei părinţilor, dar nu mai mult de un
an, indiferent cât timp intenţionează părintele (sau părinţii) să rămână la muncă în
străinătate..
Instanţa comunică, din oficiu, o copie a acestei hotărâri judecătoreşti primarului de la
domiciliul părinţilor, precum şi primarului de la domiciliul persoanei căreia i s-a delegat
exercitarea autorităţii părinteşti.

In primele sase luni de la primirea copiei hotararii de delegare a autoritatii parintesti,
reprezentantii serviciului de asistenta sociala fac vizite o data la doua luni la domiciliul
rudei desemnate sa aiba grija de copil. Acestia ofera informatii si consiliere cu privire la
raspunderea pentru cresterea si ingrijirea copilului si, ulterior, fac vizite semestrial.
In urma efectuarii unei vizite, reprezentantii serviciului de asistenta sociala intocmesc
fisa de observatia, fisa de identificare a riscurilor si raportul de evaluare initiala a
copilului si a felului in care acesta este ingrijit, conform HG nr. 691/2015.
Conform H.G. 691/2015, persoana care creste si ingrijeste un copil care are parintii
plecati la munca in strainatate trebuie sa puna la dispozitie toate informatiile pe care le
detine despre adresa de contact a acestora. Totodata, persoana in cauza trebuie sa
dovedeasca faptul ca tine legatura cu parintii copilului.
"Persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea unui copil cu parinte/parinti
plecat/plecati la munca in strainatate are obligatia de a pune la dispozitia serviciului
public de asistenta sociala toate datele si informatiile pe care le detine cu privire la adresa
la care pot fi contactati parintii in strainatate si de a face dovada ca mentine legatura cu
acestia".
In primele sase luni de la primirea copiei hotararii de delegare a autoritatii parintesti,
reprezentantii serviciului de asistenta sociala fac vizite o data la doua luni la domiciliul
rudei desemnate sa aiba grija de copil. Acestia ofera informatii si consiliere cu privire la
raspunderea pentru cresterea si ingrijirea copilului si, ulterior, fac vizite semestrial.

