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CAMPANIE DE
! INFORMARE
SINGURI ACASĂ
AI GRIJĂ DE COPIII
TĂI
ORIUNDE TE AFLI !

Este o campanile de informare iniţiată în vederea conştientizării de către
părinţi a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate, dar şi a
obligaţiilor legale ce le revin în situaţia în care intenţionează să plece în
străinătate.

RISCURILE LA CARE POT FI EXPUŞI COPIII

Studiile şi cercetările efectuate asupra acestui fenomen au dus la concluzia
că lipsa părinţilor pe perioade îndelungate de timp poate avea efecte negative
semnificative asupra dezvoltării copiilor.
Printre acestea se numără:
 sentimente de abandon, de nesiguranţă, tristeţe, anxietate, stări
depressive, indiferenţă, interiorizare;
 deteriorarea conduitei şcolare şi sociale;
 tulburări de atenţie;
 dificultăţi de adaptare;
 comportamente (pre) delicvente;

 intenţii de suicid.
SERVICII OFERITE:

În vederea protejării acestor copii şi a situaţiilor de risc, Primăria Comunei
Ocnita prin Compartimentul de Asistenţă Socială îi încurajează pe părinţii care
urmează să plece la muncă în străinătate să anunţe acest fapt la sediul instituţiei
din Ocnita , str. Principală nr.212, unde vor fi informaţi despre modul în care pot
asigura protecţia copilului în perioada când sunt plecaţi, să aleagă cu atenţie
persoana care va îngriji şi supraveghea copilul în lipsa lor şi să păstreze legătura
cu această persoană şi cu personalul didactic din cadrul unităţii şcolare, dacă
copilul urmează o formă de învăţământ.
 Prevenirea negijării fizice şi emoţionale a copiilor a căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate sau plecaţi pe perioade mai mari din
familie;
 Informare şi sprijin de specialitate privind demersurile pe care
părintele/părinţii trebuie să le întreprindă la instanţa de tutelă;
 Informare şi sprijin în obţinerea unor prestaţii sociale prevăzute de
lege, de care copilul sau reprezentantul legal poate beneficia;
 Sprijin în întocmirea dosarului pentru monitorizarea copilului ai căror
părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.

OBLIGAŢIILE PĂRINŢILOR:

Copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi. Acest drept
fundamental cuprins în prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu
privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu

modificările ulterioare şi în Legea nr.272-2004, privind protecţia şi promovare
drepturilor copilului, Art. 2, prin care se specifică următoarele aspecte:
(1) Prezenta lege, orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării şi
promovării drepturilor copilului, precum şi orice act juridic emis sau, dupa caz,
încheiat în acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului
superior al copilului.
(2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare
fizică şi morală normală, la echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie.
(3) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legatură cu
drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi,
precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.
(4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi
deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritatile publice şi de organismele
private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti.
(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate
deciziile, acţiunile şi măsurile privitoare la copil şi să sprijine îngrijirea, creşterea
şi formarea, dezvoltarea şi educarea acestuia în cadrul familiei.
(6) In determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puţin
următoarele:
a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi
stabilitate şi apartenenţa la o familie;
b) opinia copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate;
c) istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situaţiile de abuz, neglijare,
exploatare sau orice alta formă de violenţă asupra copilului, precum şi potenţialele
situaţii de risc care pot interveni în viitor;
d) capacitatea părinţilor sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creşterea
şi îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia;
e) menţinerea relaţiilor personale cu persoanele faţă de care copilul a
dezvoltat relaţii de ataşament.
Copilul trebuie să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de
fericire, dragoste şi înţelegere. Odată cu plecarea părinţilor la muncă în
străinătate, în interiorul familiei se produc dezechilibre majore, familia trebuie să
se reorganizeze şi să adapteze noii situaţii . tot acest proces este unul îndelungat şi
este resimţit ca o criză majoră de către copii, este o perioadă dificilă prin care trec
copiii în cadrul familiei care are repercusiuni în dezvoltarea psihică, fizică şi
emoţională a acestora.
1. Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care
locuieşte copilul, tutorele dar şi în cazul în care ambii părinţi urmează să
plece la muncă în străinătate , au obligaţia de a notifica această intenţie,
Primăria comunei Ocnita – Compartimentul Asistenţă Socială, cu
minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. Notificarea va conţine, în
mod obligaturiu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea
copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui.
2. Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se
efectuează de către instanţa de tutelă
Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească persoana desemnată:

 Să facă parte din familia extinsă;
 Să aibă minimum 18 ani
 Să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare
creşterii şi îngrijirii unui copil.
3. Delegarea temporară a autorităţii părinteşti persoanei desemnate de
către instanţă se face pentru o perioadă nu mai lungă de un an.
4. Cetăţenii români care au copii minori în îngrijire şi doresc obţinerea unui
contract de muncă în străinătate au obligaţia de a notifica Primăriei
comunei Ocnita – Compartimentul Asistenţă Socială, intenţia de a pleca
la muncă în străinătate, precum şi nominalizarea persoanei în
întreţinerea şi îngrijirea căreia vor rămâne copiii. Conform legislaţiei
privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, părinţii
solicitanţi de locuri de muncă în străinătate au obligaţia prezentării la
agenţii de ocupare a forţei de muncă a unei dovezi emise de
Compartimentul de Asistenţă Socială a Primăriei comunei Ocnita .

Cadrul legal:
Activitatea de identificare şi monitorizare copii cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate cât şi obligaţiile părinţilor este reglementată de:
-

Ordinul nr.219/2006 privind avtivităţile de identivicare, intervenţie şi
monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe
perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;
Legea nr.272-2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată şi actualizată (art.104-108) .

