
Informare asupra obligațiilor părinților care pleacă la muncă în 

străinătate: 

Conform prevederilor art. 104 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor 

copilului, părinții care urmează să plece la munca in străinătate au obligatia de a notifica această 

intenție Direcției de Asistență Socială din cadrul Municipiului Gheorgheni, cu minimum 40 de 

zile 

înainte de a părăsi țara. Notificarea va conține, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se 

ocupă 

de întreținerea copilului pe perioada absentei părinților sau tutorelui, după caz. Persoana 

desemnată 

să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului trebuie să facă parte din familia extinsă,să aibă 

minimum 

18 ani și să îndeplinească condițiile materiale si garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii 

unui 

copil/copiilor conform art. 105 al aceluiași legi. 

În cazul în care un singur părinte pleacă din familie la muncă în străinătate, se declară la Direcția 

de Asistență Socială, fără a desemna altă persoană care să se ocupe de creșterea și îngrijirea 

copilului. 

Vă rugăm să aveți asupra Dvs. actele de identitate a părinților, copilului, persoanei desemnate, 

certificatul de naștere a copilului/-lor, certificatul de căsătorie- după caz.lő személy) házassági 

levelet, a gyermekek születési bizonyítványát. Informare asupra obligațiilor părinților care pleacă 

la muncă în străinătate: Conform prevederilor art. 104 din Legea nr.272/2004 privind protectia si 

promovarea drepturilor copilului, părinții care urmează să plece la munca in străinătate au 

obligatia de a notifica această intenție Direcției de Asistență Socială din cadrul Municipiului 

Gheorgheni, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara. Notificarea va conține, în mod 

obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absentei 

părinților sau tutorelui, după caz. Persoana desemnată să se ocupe de creșterea și îngrijirea 

copilului trebuie să facă parte din familia extinsă,să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească 

condițiile materiale si garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil/copiilor conform 

art. 105 al aceluiași legi. În cazul în care un singur părinte pleacă din familie la muncă în 

străinătate, se declară la Direcția de Asistență Socială, fără a desemna altă persoană care să se 

ocupe de creșterea și îngrijirea copilului. Vă rugăm să aveți asupra Dvs. actele de identitate a 

părinților, copilului, persoanei desemnate, certificatul de naștere a copilului/-lor, certificatul de 

căsătorie- după caz. 

 

 



 

 

 

 


