
EȘTI PĂRINTE
VREI SĂ PLECI LA MUNCĂ 
ÎN STRĂINĂTATE

DACĂ DA, TREBUIE 
SĂ ȘTII

NOTIFICARE LA PRIMĂRIE - OBLIGATORIU

CINE depune?

Părintele care își crește singur
copilul/copiii sau părinții care 
decid să plece amândoi la 
muncă în străinătate și a căror
copil/copii rămân acasă,  este
obligat prin lege, să anunțe
acest lucru, în scris, la 
Primărie (la asistența socială). 

CERERE LA JUDECĂTORIE

CINE depune și ce CERE?

Părintele dorește delegarea temporară a 
autorității părintești către persoana în grija
căreia va rămâne copilul. Persoana în grija
căreia rămâne copilul, trebuie să-și exprime
acordul în fața instanței.  

ATENȚIE !!!

Părintele NU își pierde drepturile
părintești. Persoana la care rămâne copilul, 
va avea dreptul în mod oficial să reprezinte
copilul la școală, la medic sau într-o 
călătorie. ASTFEL, părintele este
responsabil, respectă legea și își protejează
copilul, cât timp este plecat din țară. 

JUDECĂTORIA 

RĂSPUNDE ÎN 3 ZILE

Instanța de judecată va
comunica o copie a hotărârii de 
delegare atât primarului din 
localitatea de domiciliu a 
părintelui, precum și primarului
din localitatea de domiciliu a 
persoanei în grija căreia rămâne
copilul. Delegarea drepturilor
părintești se poate acorda pe o 
perioadă de cel mult un an.

MOMENTUL 
PLECĂRII

CU 40 
DE ZILE 
ÎNAINTE



NOTIFICAREA CĂTRE PRIMĂRIE
ESTE OBLIGATORIE.
Ea trebuie să conțină: 
1. datele de identificare ale părintelui

(nume, adresă, CNP) și
2. datele de identificare ale persoanei în

grija căreia vă doriți să lăsați
copilul/copiii (nume, adresă, CNP).

ÎMPREUNĂ CU NOTIFICAREA se depun și
următoarele acte: 
- copie C.I. părinte/părinți (după caz);
- copie certificate de naștere copil/copii

(dacă au peste 14 ani - copie C.I.); 
- copie C.I. persoana în grija căreia

rămâne copilul/copiii; 
- copie după venitul persoanei în grija cui 

rămâne copilul; 
- copie sentință de divorț (dacă este

cazul).

IMPORTANT
Persoana în grija căreia rămâne
copilul/copiii cât timp părintele singur sau
ambii părinți sunt plecați din tară,  trebuie
să facă parte din familia extinsă, să aibă
minimum 18 ani și să îndeplinească
condițiile materiale și garanțiile morale 
necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

Asistenții sociali de la Primărie au obligația
să ajute și să îndrume părintele care 
urmează să plece în străinătate, persoana în
grija căreia rămâne copilul și copilul care 
urmează să se separe temporar de părinte.

DATE DE CONTACT
PRIMĂRIA ORASULUI ISACCEA  - 0240/506600
JUDECĂTORI MĂCIN - 0240/573128


