Protectia copilului cu parinti plecati la munca in strainatate conform
LEGII Nr. 272/2004 (r1)
privind protectia si promovarea drepturilor copilului*)

Art. 104. - (1) Parintele care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care
locuieste copilul, care urmeaza sa plece la munca in strainatate, are obligatia de a
notifica aceasta intentie serviciului public de asistenta sociala de la domiciliu, cu
minimum 40 de zile inainte de a parasi tara.
(2) Notificarea va contine, in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se
ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz.
(3) Confirmarea persoanei in intretinerea careia va ramane copilul se efectueaza
de catre instanta de tutela, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(4) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si tutorelui, precum si in cazul
in care ambii parinti urmeaza sa plece la munca intr-un alt stat.
Art. 105. - (1) Persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) trebuie sa faca parte din
familia extinsa, sa aiba minimum 18 ani si sa indeplineasca conditiile materiale si
garantiile morale necesare cresterii si ingrijirii unui copil.
(2) Serviciile publice de asistenta sociala organizate la nivelul municipiilor, oraselor,
comunelor asigura persoanelor desemnate consiliere si informare cu privire la
raspunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului pe o perioada de 6 luni.
(3) 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 potrivit art. 104 alin. (3).
(4) Acordul persoanei careia urmeaza sa-i fie delegata autoritatea parinteasca se
exprima de catre aceasta personal, in fata instantei.
(5) La cerere se ataseaza acte din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la
alin. (1).
(6) 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.
(7) Hotararea va cuprinde mentionarea expresa a drepturilor si indatoririlor care se
deleaga si perioada pentru care are loc delegarea.
(8) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), dupa ce instanta hotaraste delegarea
drepturilor parintesti, persoana in sarcina careia cad ingrijirea si cresterea copilului
trebuie sa urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situatii de
conflict, neadaptare sau neglijenta in relatia cu minorul.
(9) Instanta de judecata va comunica o copie a hotararii de delegare primarului de la
domiciliul parintilor sau tutorelui, precum si primarului de la domiciliul persoanei
careia i se acorda delegarea autoritatii parintesti.
Art. 106. - Autoritatile administratiei publice locale, prin intermediul serviciilor de
asistenta sociala, pot initia, in limita prevederilor bugetului de stat sau ale bugetelor
locale si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli prevazute cu aceasta destinatie,
campanii de informare a parintilor, in vederea:
a) constientizarii de catre parinti a riscurilor asumate prin plecarea lor la munca in
strainatate;
b) informarii parintilor cu privire la obligatiile ce le revin in situatia in care
intentioneaza sa plece in strainatate.

PROCEDURA
de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului
cu parinti plecati la munca in strainatate si serviciile
de care acestia pot beneficia
Art. 2. - (1) Serviciul public de asistenta sociala solicita anual, in ultimul trimestru al anului,
unitatilor scolare care functioneaza pe raza lor administrativ-teritoriala, date si informatii cu
privire la copiii aflati in urmatoarele situatii:
a) copii cu ambii parinti plecati in strainatate;
b) copii cu parintele unic sustinator plecat in strainatate;
c) copii cu un singur parinte plecat in strainatate;
d) copii reveniti in tara dupa o perioada de sedere in strainatate alaturi de parinti mai mare
de un an.
(2) Unitatea scolara are obligatia de a transmite lista nominala a copiilor aflati in situatiile
prevazute la alin. (1) in cel mult 15 zile calendaristice de la solicitare. Lista va cuprinde
numele si prenumele copilului, numele si prenumele parintilor sau, dupa caz, ale parintelui si
adresa de domiciliu a acestuia.
(3) Dupa primirea datelor, serviciul public de asistenta sociala are obligatia de a se deplasa
la adresa la care sunt ingrijiti copiii aflati in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si de a
verifica daca sunt respectate prevederile art. 104-105 din Legea nr. 272/2004 privind protectia
si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Serviciul public de asistenta sociala are obligatia de a se deplasa si la domiciliul copiilor aflati
in situatiile prevazute la alin. (1) lit. c) si d).
(4) In situatia in care constata ca nu exista persoana desemnata potrivit prevederilor art. 104
alin. (2) si (3) din Legea nr. 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
serviciul public de asistenta sociala are obligatia de a informa in scris persoana in ingrijirea
careia se afla copilul cu privire la prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 272/2004,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) 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.
(6) Cu ocazia vizitei la domiciliu reprezentantul serviciului public de asistenta sociala
completeaza fisa de identificare a riscurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la
hotarare.
Art. 3. - (1) In primele 6 luni dupa primirea copiei hotararii de delegare a autoritatii
parintesti in conditiile prevederilor art. 105 alin. (9) din Legea nr. 272/2004, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, serviciul public de asistenta sociala realizeaza o data la
doua luni vizite la domiciliul persoanelor desemnate de instanta, in vederea informarii si
consilierii acestora cu privire la raspunderea pentru cresterea si ingrijirea copilului. Ulterior
vizitele vor fi realizate semestrial.
(2) Dupa efectuarea vizitei, reprezentantul serviciului public de asistenta sociala intocmeste
un raport privitor la evolutia copilului si a modului in care acesta este ingrijit, care sa cuprinda
in mod obligatoriu informatii cu privire la performantele scolare, starea fizica a copilului,
grupul de prieteni si anturajul copilului/copiilor. Concluziile evaluarii sunt comunicate si
persoanelor desemnate de catre instanta sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului, care
sunt sprijinite in luarea unor masuri in functie de cauzele identificate. In situatia in care in
familie sunt ingrijiti mai multi copii se intocmeste un raport unic pe familie, care cuprinde in
mod obligatoriu informatii pentru fiecare copil, inclusiv pentru cei care nu sunt de varsta
scolara.

(3) In situatia in care se constata scaderea randamentului scolar, invatatorul/dirigintele
copilului are obligatia de a solicita sprijinul consilierului scolar si de a anunta in scris
reprezentantul serviciului public de asistenta sociala.
(4) In situatia in care in urma evaluarii se constata ca exista suspiciuni de afectare a starii
emotionale a copilului, reprezentantul serviciului public de asistenta sociala solicita sprijinul
unui psiholog, in vederea includerii acestuia in cadrul unui program de consiliere psihologica.
Daca la nivel local nu exista psiholog, reprezentantul serviciului public de asistenta sociala
solicita sprijinul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului in vederea
facilitarii accesului la servicii de specialitate.
(5) Daca in termen de 3 luni de la inscrierea la scoala a copilului cu parinti plecati la munca
in strainatate, situatia scolara si integrarea acestuia in mediul scolar nu se imbunatatesc,
invatatorul/dirigintele, cu aprobarea directorului unitatii de invatamant, are obligatia de a
solicita sprijinul consilierilor scolari din cadrul centrului judetean de resurse si asistenta
educationala sau, dupa caz, centrului Municipiului Bucuresti de resurse si asistenta
educationala.
(6) In situatia in care in urma vizitelor efectuate potrivit prevederilor alin. (1) se constata
degradarea starii de sanatate a copilului care are parintii plecati la munca in strainatate,
reprezentantul serviciului public de asistenta sociala are obligatia de a informa in scris
medicul de familie si de a solicita sprijinul acestuia in ceea ce priveste verificarea starii de
sanatate a acestuia.
(7) In situatia in care in urma vizitelor efectuate potrivit prevederilor alin. (1) se constata
afilierea copilului cu parinti plecati la munca in strainatate la un grup de prieteni cu
comportament infractional, reprezentantul serviciului public de asistenta sociala are obligatia
de a solicita in scris sprijinul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, in
vederea oferirii de servicii de specialitate, concomitent cu informarea unitatii scolare la care
acesta este inscris si a politiei.
(8) In situatia in care in urma vizitelor efectuate, reprezentantul serviciului public de
asistenta sociala intra in contact cu un copil si are suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz,
neglijare sau rele tratamente, acesta are obligatia de a sesiza de indata directia generala de
asistenta sociala si protectia copilului in vederea initierii procedurilor prevazute de lege in
astfel de cazuri.
(9) Pentru situatiile prevazute la alin. (3)-(7) reprezentantul serviciului public de asistenta
sociala intocmeste planul de servicii.

