
 
 

NOTIFICARE 

 
 

Subsemnatul/Subsemnata …………………… .............................................., 
domiciliat/domiciliată în localitatea ……………………....................................., 
str. ............................................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......., 
judeţul/sectorul ..................................,telefon .............................., actul de identitate 
.........., seria ....... nr. ..................., CNP .................................., vă aduc la cunoştinţă 
intenţia mea de a pleca la muncă în străinătate.  
     Declar pe propria răspundere că am/nu am copii minori în întreţinere.  
    Menţionez că pe perioada în care voi fi plecat/plecată la muncă în străinătate 
copilul/copiii meu/mei (numele, prenumele, data naşterii)    
……........................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
........................................................................................................................ …….. 
va/vor fi lasat/lăsaţi în întreţinerea şi îngrijirea doamnei/domnului 
.........................................................................................., având gradul de rudenie 
(faţă de copil/copii)…………………..............domiciliat/domiciliată în localitatea 
..........................................., actul de identitate ........ seria .......... nr. ................., 
CNP .......................................... .  

 Anexez prezentei copii după:  
• Certificat(e)  naştere copil/copii 
• CI părinte 
• CI persoana în întreţinerea căreia va rămâne copilul/copiii 
• Alte acte ( sentinţă divorţ, certificat deces, etc.) 

 
     
Data,          Semnătura, 

 

Nr………………………………                                                                          Verificat, 
                
                    
 

pentru confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul/copiii.  

 

Menţionez că mă voi adresa Instanţei de Tutelă a Judecătoriei Deva 

mailto:spas.simeria@gmail.com
http://www.primariasimeria.ro/


                                  Nr. ______/___________2015

                              Către,

Judecătoria _______________

DELEGAREA TEMPORARĂ A AUTORITĂŢII PĂRINTEŞTI

cu privire la persoana copilului______________________, pe durata lipsei părinţilor/

părintelui, la d-ul/d-na/familia_______________________ şi în consecinţă confirmarea 

acesteia/acestora ca persoană/persoane în întreţinerea cărora va rămâne copilul.

       Motive:

În fapt, d-ul/d-na_____________________, în calitate de părinte care exercită singur 

autoritatea părintească /sau la care locuieşte copilul, în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, a notificat serviciului (birou/compartiment) public de 

asistenţă socială_______________ intenţia de a pleca la muncă în străinătate.

Prin această notificare, părintele/părinţii a/au desemnat pe d-ul/d-na/

familia_________________________ ca persoană/persoane care să se ocupe de întreţinerea 

copilului pe perioada absenţei părintelui/părinţilor.

D-ul/d-na_________________ face parte din familia extinsă a copilului, are minimum 

18 ani şi îndeplineşte condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii 

copilului.

_________________________________ cu sediul în __________________________ 

jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală nr. _________________, cont Trezorerie 

__________________________, deschis la __________________,  reprezentată de 

___________________, în temeiul Secţiunii a 4-a (art. 104-108) din Legea nr. 272/

2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, formulează prezenta CERERE prin care solicită: 



La notificare au fost anexate următorele 

documente____________________________(Ex. certificate de naştere copil, carte de 

identitate ale părinţilor şi ale persoanelor desemnate să se ocupe de întreţinerea copilului pe 

perioada absenţei părintelui/părinţilor, dovadă spaţiu de locuit – act de proprietate, contract de 

chirie, dovadă venituri).

Menţionăm faptul că, din punctul nostru de vedere, se impune delegarea, pentru o 

perioadă de _______, cel puţin a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti cu privire la creşterea 

acestuia, îngrijirea sănătăţii şi dezvoltării fizice, psihice şi intelectuale, de educaţia, învăţătura 

şi pregătirea profesională a acestuia.

Având în vedere cele prezentate, pentru respectarea drepturilor copilului, vă rugăm ca 

prin hotărârea ce veţi pronunţa să ne admiteţi cererea aşa cum a fost formulată şi, în 

consecinţă, să dispuneţi DELEGAREA TEMPORARĂ A AUTORITĂŢII PĂRINTEŞTI 

cu privire la persoana copilului______________________, pe durata lipsei părinţilor/

părintelui, la d-ul/d-na/familia_______________________ şi în consecinţă confirmarea 

acesteia/acestora ca persoană/persoane în întreţinerea cărora va rămâne copilul.

În drept ne întemeiem acţiunea pe prevederile Secţiunii a 4-a (art. 104-108) din Legea 

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare.

În susţinerea cererii noastre, în temeiul art. 254 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 134/2010 – 

Codul de Procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, înţelegem să ne folosim 

de:

- proba cu înscrisuri, pe care le anexăm prezentei cereri;

- orice alte probe a căror administrare este permisă în condiţiile alin. (2) al art. 

254 din din Legea nr. 134/2010 – Codul de Procedură civilă, cu modificările şi 

completările ulterioare.

Solicităm judecarea şi în lipsă conform art. 223 şi art. 411 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 

134/2010 - Codul de Procedură Civilă, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexăm (în două exempare) în copii certificate pentru conformitate cu originalul 
şi în original, următoarele documente:

- Notificarea nr._______________ şi actele anexate acesteia;
- Anchetă socială.



DECLARAŢIE 
nr. .............. din ................... 

 
 
 
 
 
    Subsemnatul/Subsemnata ....................................................., 
domiciliat/domiciliată în localitatea ...................................., str. 
.................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......., 
judeţul/sectorul ..................................,telefon ........................., actul de 
identitate .........., seria ............ nr. ............., CNP .................................., vă 
aduc la cunoştinţă intenţia mea de a pleca la muncă în străinătate.  
     Declar pe propria răspundere că am/nu am copii minori în întreţinere.  
    Menţionez că pe perioada în care voi fi plecat/plecată la muncă în 
străinătate copilul/copiii meu/mei (numele, prenumele, data naşterii) 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................  
va/vor fi lasat/lăsaţi în întreţinerea şi îngrijirea doamnei/domnului 
................................................, (gradul de rudenie) domiciliat/domiciliată în 
localitatea ..........................................., actul de identitate ........ seria .......... 
nr. ................., CNP .................................. .  
     
 
 
 
 
 

      Declarant,                                           Asistent social, 
.......................                               ............................................ 

mailto:spas.simeria@gmail.com
http://www.primariasimeria.ro/

