
CAMPANIE DE INFORMARE PRIVIND 

OBLIGAŢIILE PĂRINŢILOR CARE PLEACĂ LA 

MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE   

        

   PĂRINŢI   INFORMAŢI  –  COPII  PROTEJAŢI! 

        

   AI  ANUNŢAT ÎN GRIJA CUI ÎŢI LAŞI COPILUL? 

  Dacă pleci la muncă în străinătate, iar copilul rămâne în 

grija unei alte persoane decât a unui părinte, ai obligaţia 

legală de a anunţa acest lucru la Directia de Asistenţă 

Socială de la domiciliu, iar confirmarea persoanei în grija 

căreia rămâne copilul se efectuează de către instanţa de 

tutelă (conform Legii nr. 272 din 2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului). 

    Pentru informaţii şi consiliere vă puteţi adresa primăriei 

de domiciliu – telefon  0240506600 sau 0240540027. 

Acte necesare pentru confirmarea de către instanţa de 

tutelă a persoanei în grija căreia va rămâne copilul 

 Acte de identitate ale familiei şi ale persoanei în 

grija căreia va rămâne copilul 

 Certificat de cazier judiciar al persoanei în grija 

căreia va rămâne copilul 

 Anchetă socială efectuată de reprezentanţii primăriei 

la domiciliul persoanei în grija căreia va rămâne 

copilul 

 Adeverinţă medicală a persoanei în grija căreia va 

rămâne copilul 

 Dovada notificării la Primăria de domiciliu 
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