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INFORMARE

Având în vedere faptul că pe raza orașului Avrig există numeroși copii care au
părinți plecați la muncă în străinătate, dorim să vă informăm cu privire la prevederile
Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede:
Art. 104 (1) ,,Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care
locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a
notifica această intenție serviciului public de asistență socială de la domiciliu, cu
minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara.” (2) ,,Notificarea va conține, în mod
obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada
absenței părinților sau tutorelui, după caz. (3) ,,Confirmarea persoanei în întreținerea
căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă, în conformitate cu
prevederile prezentei legi.” (4) ,,Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile și
tutorelui, precum și în cazul în care ambii părinți urmează să plece la muncă într-un
alt stat.”
Art. 105. (1) ,,Persoana desemnată conform art. 104 alin (2) 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.” (2),,
Serviciile publice de asistență socială organizate la nivelul municipiilor, orașelor,
comunelor asigură persoanelor desemnate consiliere și informare cu privire la
răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6
luni.” (3),,Instanța va dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire
la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un an, către
persoana desemnată potrivit art. 104 alin. (3).”. (4),, Acordul persoanei căreia
urmează să-i fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta
personal, în fața instanței.”

Totodată, vă informăm cu privire la prevederile Hotărârii Guvernului nr.
691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și
îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate art.2. (3) ,,… serviciul
public de asistență socială are obligația de a se deplasa la adresa la care sunt îngrijiți
copiii aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și de a verifica dacă sunt
respectate prevederile art. 104-105 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare…” (4) ,,În situația în care se constată că nu există persoana desemnată
potrivit prevederilor art. 104 alin. (2) și (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, serviciul public de asistență socială are
obligația de a informa în scris persoana în îngrijirea căreia se află copilul cu privire
la prevederile art. 16 alin. (2) din 272/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.” (5) ,,Persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui
copil cu părinte/părinți plecat/plecați la mună în străinătate are obligația de a pune la
dispoziția serviciului public de asistență socială toate datele și informațiile pe care le
deține cu privire la adresa la care pot fi contactați părinții în străinătate și de a face
dovada că menține legătura cu aceștia”.
SPAS Avrig are în evidență un număr de 133 copii cu părinți plecați la muncă în
străinătate. Acești copii provin din 123 de familii care au domiciliul pe raza orașului
Avrig.
În perioada februarie – martie 2016 la nivelul SPAS Avrig au fost depuse 11
cereri pentru acordarea Tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru copiii provenind din
familii defavorizate, iar în urma cererilor depuse au beneficiat un număr de 14 copii de
tichete sociale în valoare de 50 lei/lunar.

