
EȘTI PĂRINTE, AI ÎN GRIJĂ COPII CU VÂRSTA SUB 18 ANI ȘI 

INTEȚIONEZI SĂ PLECI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE?  

CARE SUNT OBLIGAȚIILE TALE, ÎNAINTE DE 

PLECARE? 

1. Să anunți intenția ta de a pleca la muncă în străinătate, 

chiar dacă ai copii care rămân în grija celuilalt părinte. 

Cui? Asistentului social din cadrul Primăriei comunei Mihai 

Eminescu. Recomandat este să o faci cu aproximativ 40 de 

zile înainte de plecare.  

 

2. În cazul în care ești părinte singur, ești părintele cu care 

copilul locuiește în prezent sau în cazul în care ambii părinți 

intenționează să plece la muncă în străinătate (cu sau fără 

contract de muncă)  trebuie să faci delegarea autorității 

părintești.  

Unde trebuie să mergi și ce trebuie să faci? Delegarea 

autorității părintești se va face în instanță. Părintele singur 

sau părinții care intenționează să plece la muncă în 

strănătate, împreună cu persoana în grija căreia vor rămâne 

copiii, vor merge la Judecătoria Botoșani. Procedura se 

soluționează, conform legii, în maximum trei zile de la data 

depunerii cererii.  

AI NEVOIE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE? 

Adresă 🏢 : Str. Mihai Eminescu nr. 33, sat Ipotești, 

comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani. 

Telefon 📞: 0231 512 183  (solicită să ți se facă legătura cu 

asistentul social) 

E-mail 📧 : primaria_me@yahoo.com  

 

EFECTELE MIGRAȚIEI 

ASUPRA COPIILOR 

  Plecarea în străinătate a părintelui 

poate impacta în mod negativ felul în 

care copilul comunică și formează 

relații cu cei din jurul său. De 

asemenea, migrația părinților poate 

avea impact negativ și asupra 

atitudinii copilului față de școală și 

poate crește riscul de angajare a 

copilului în comportamente 

delicvente.           

DE CE SĂ ANUNȚI 
INTENȚIA DE A PLECA 

LA MUNCĂ ÎN 
STRĂINĂTATE? 

  Ți se va facilita accesul la servicii de 

consiliere juridică  și ți se va oferi 

consiliere psihoo-socială, în caz de 

nevoie. Vei putea primi îndrumare 

spre accesarea unor beneficii sau 

servicii sociale, după caz. De 

asemenea, este o obligație legală, iar 

neîndeplinirea acesteia ar putea fi 

sancționată.   

UNDE POȚI GĂSI 
INFORMAȚII UTILE? 

- Legea 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului 

- http://copiisinguriacasa.ro/ 
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