
PRIMPRIMĂRIA COMUNEI SĂLACEAĂRIA COMUNEI SĂLACEA

INFORMARE PRIVIND OBLIGAȚIILE PĂRINȚILOR 
CARE PLEACĂ LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

PRIMĂRIA SĂLACEA ÎI ÎNCURAJEAZĂ PĂRINȚII CARE URMEAZĂ SĂ PLECE 
LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE, IAR COPILUL RĂMÂNE ÎN GRIJA UNEI

ALTE PERSOANE DECÂT A UNUI PĂRINTE, ARE OBLIGAȚIA LEGALĂ DE A 
ANUNȚA

ACEST LUCRU LA PRIMĂRIE,
IAR CONFIRMAREA PERSOANEI ÎN GRIJA CĂREIA VA RĂMÂNE COPILUL SE 

EFECTUEAZĂ
DE CĂTRE INSTANȚA DE TUTELĂ (CONFORM LEGII NR. 272/2004 PRIVIND 

PROTECTIA
SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI).



PENTRU INFORMAȚII ȘI CONSILIERE PĂRINȚII/FAMILIILE
SE POT ADRESA: 

PRIMĂRIEI SĂLACEA
TEL. 0259/463014
FAX. 0259/463275

E-mail. primaria.salacea@gmail .com

ACTE NECESARE PENTRU CONFIRMAREA, DE CĂTRE INSTANȚA TUTELARĂ, A PERSOANEI 
ÎN GRIJA CĂREIA VA RĂMÂNE COPILUL

- Documente ale părintelui/părinților: copie acte de identitate și de stare civilă (certificat de căsătorie)

- Dovada faptului că părintele respectiv exercită singur autoritatea părintească (copie hotărâre 
judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț, 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 și pentru ce periodă
- Documentele de stare civilă ale copilului: copie certificat de naștere/carte de identitate, adeverință 

medicală privind starea de sănătate a acestuia
- Documente pentru persoana în grija căreia va rămâne copilul: copie act de identitate, cazier 

judiciar, dovada veniturilor (adeverință de salariat, talon de pensie, etc.), dovada spațiului de locuit, 
adeverință medicală care să ateste dacă este clinic sănătos, o declarați 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
- Dovada notificării la Primăria de domiciliu

- Ancheta socială efectuată de reprezentanții primăriei la domiciliul persoanei în grija căreia rămâne 

copilul



TEMEIUL LEGALTEMEIUL LEGAL
•• HOTĂRÂREA nr. 691 / 2015HOTĂRÂREA nr. 691 / 2015
�� pentru aprobarea Procedurii de pentru aprobarea Procedurii de 

monitorizare a modului de monitorizare a modului de 
creştere şi îngrijire a copilului cu creştere şi îngrijire a copilului cu 
părinţi plecaţi la muncă în părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate şi a serviciilor de care străinătate şi a serviciilor de care 
aceştia pot beneficia, precum şi aceştia pot beneficia, precum şi 
pentru aprobarea Metodologiei de pentru aprobarea Metodologiei de 
lucru privind colaborarea dintre lucru privind colaborarea dintre 
direcţiile generale de asistenţă direcţiile generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului şi socială şi protecţia copilului şi 
serviciile publice de asistenţă serviciile publice de asistenţă 
socială şi a modelului standard al socială şi a modelului standard al 
documentelor elaborate de către documentelor elaborate de către 
acestea.acestea.

�� LLEGEA nr.EGEA nr. 272/2004272/2004 privind privind 
protecţia şi promovarea protecţia şi promovarea 
drepturilor copiluluidrepturilor copilului, republicată., republicată.



LA CE SE REFERĂLA CE SE REFERĂ??
•• Procedura vizează monitorizarea modului Procedura vizează monitorizarea modului 

de creştere şi îngrijire a copiluluide creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi cu părinţi 
plecaţi la muncă în străinătate, precum şi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi 

a celor care au revenit în ţară după o a celor care au revenit în ţară după o 
perioadă de şedere în străinătate alături perioadă de şedere în străinătate alături 

de părinţi mai mare de un an.de părinţi mai mare de un an.



CUI SE ADRESEAZĂCUI SE ADRESEAZĂ??
•• Sunt vizaţi copiii aflaţi în Sunt vizaţi copiii aflaţi în 

următoarele situaţii:următoarele situaţii:
�� a) copii cu ambii părinţi a) copii cu ambii părinţi 

plecaţi în străinătate;plecaţi în străinătate;
�� b) copii cu părintele unic b) copii cu părintele unic 

susţinător plecat în străinătate;susţinător plecat în străinătate;
�� c) copii cu un singur părinte c) copii cu un singur părinte 

plecat în străinătate;plecat în străinătate;
�� d) copii reveniţi în ţară după d) copii reveniţi în ţară după 

o perioadă de şedere în o perioadă de şedere în 
străinătate alături de părinţi străinătate alături de părinţi 
mai mare de un an.mai mare de un an.



CE E DE FĂCUTCE E DE FĂCUT??

�� Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care 
locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are 
obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă 
socială de la domiciliu, socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi 
ţaraţara..

�� Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei desemnarea persoanei 
care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei 
părinţilor sau tutorelui, după caz.părinţilor sau tutorelui, după caz.

�� Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se 
efectuează de către efectuează de către instanţa de tutelă.instanţa de tutelă.

�� Aceleaşi dispoziţii sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în Aceleaşi dispoziţii sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în 
care ambii părinţi urmează să plece la muncă întrcare ambii părinţi urmează să plece la muncă într--un alt stat.un alt stat.



PARTENERI IMPLICAȚIPARTENERI IMPLICAȚI

�� Serviciul Public de Serviciul Public de 
Asistenţă Socială Asistenţă Socială 

�� InstanInstanța de Tutelăța de Tutelă

�� Grădinița/ŞcoalaGrădinița/Şcoala

�� BisericaBiserica

�� PolițiaPoliția

�� Medicul de FamilieMedicul de Familie

�� Direcţia Direcţia GeneralGenerală de ă de 
Asistenţă Socială şi Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului BihorProtecţia Copilului Bihor


