
CAMPANIE DE INFORMARE PRIVIND OBLIGAȚIILE PĂRINȚILOR 
CARE PLEACĂ LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

DACĂ PLECI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE, IAR COPILUL RĂMÂNE ÎN GRIJA UNEI
ALTE PERSOANE DECÂT A UNUI PĂRINTE, AI OBLIGAȚIA LEGALĂ DE A ANUNȚA

ACEST LUCRU LA SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DE LA DOMICILIU,
IAR CONFIRMAREA PERSOANEI ÎN GRIJA CĂREIA VA RĂMÂNE COPILUL SE EFECTUEAZĂ

DE CĂTRE INSTANȚA DE TUTELĂ (CONFORM LEGII NR. 272/2004 PRIVIND PROTECTIA
SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI).

Consiliul Județean Prahova
Direcția Generală De Asistență Socială

și Protecția Copilului

Ministerul Afacerilor Interne
Instituția Prefectului 

Prahova

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale
și Persoanelor Vârstnice

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială

PĂRINȚI
INFORMAȚI

COPII
PROTEJAȚI!



PENTRU INFORMAȚII ȘI CONSILIERE PĂRINȚII/FAMILIILE
SE POT ADRESA: 

PRIMĂRIEI DE DOMICILIU
0244/983 – Telefonul copilului – D.G.A.S.P.C. Prahova

0800070040 – Help Line – linie telefonică pentru copiii cu 
părinții plecați la muncă în străinătate

ACTE NECESARE PENTRU CONFIRMAREA, DE CĂTRE INSTANȚA DE 
TUTELĂ, A PERSOANEI ÎN GRIJA CĂREIA VA RĂMÂNE COPILUL

•acte de identitate ale familiei și ale persoanei în grija căreia va rămâne copilul;
• certificat de cazier juridic al persoanei în grija căreia va rămâne copilul;

• anchetă socială efectuată de reprezentanții primăriei la domiciliul persoanei în grija 
căreia va rămâne copilul;

• adeverință medicală a persoanei în grija căreia va rămâne copilul;
• dovada notificării la Primăria de domiciliu;

• copie contract de muncă al părinților ce urmează să plece la muncă în străinătate 
(dacă este cazul).



TEMEIUL LEGAL
HOTĂRÂREA nr. 691 / 2015
 pentru aprobarea Procedurii 

de monitorizare a modului de 
creştere şi îngrijire a copilului 
cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate şi a serviciilor de 
care aceştia pot beneficia, 
precum şi pentru aprobarea 
Metodologiei de lucru privind 
colaborarea dintre direcţiile 
generale de asistenţă socială 
şi protecţia copilului şi 
serviciile publice de asistenţă 
socială şi a modelului 
standard al documentelor 
elaborate de către acestea.

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



LA CE SE REFERĂ?
Procedura vizează monitorizarea 
modului de creştere şi îngrijire a 

copilului cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate, precum şi a celor care au 

revenit în ţară după o perioadă de 
şedere în străinătate alături de 

părinţi mai mare de un an.



CUI SE ADRESEAZĂ?
Sunt vizaţi copiii aflaţi în 

următoarele situaţii:
 a) copii cu ambii părinţi 

plecaţi în străinătate;
 b) copii cu părintele 

unic susţinător plecat în 
străinătate;

 c) copii cu un singur 
părinte plecat în 
străinătate;

 d) copii reveniţi în ţară 
după o perioadă de şedere 
în străinătate alături de 
părinţi mai mare de un an.



CE E DE FĂCUT?
 Părintele care exercită singur autoritatea 

părintească sau la care locuieşte copilul, 
care urmează să plece la muncă în 
străinătate, are obligaţia de a notifica 
această intenţie serviciului public de 
asistenţă socială de la domiciliu, cu 
minimum 40 de zile înainte de a părăsi 
ţara.

 Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, 
desemnarea persoanei care se ocupă de 
întreţinerea copilului pe perioada 
absenţei părinţilor sau tutorelui, după 
caz.

 Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia 
va rămâne copilul se efectuează de către 
instanţa de tutelă.

 Aceleaşi dispoziţii sunt aplicabile şi tutorelui, 
precum şi în cazul în care ambii părinţi 
urmează să plece la muncă într-un alt stat.



PARTENERI IMPLICAȚI
 Serviciul Public de 

Asistenţă Socială 
 Instanța de Tutelă
 Grădinița/Şcoala
 Biserica
 Poliția
 Medicul de Familie
 Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 
Prahova



INFORMAȚII STATISTICE 
PRIVIND SITUAȚIA COPIILOR AI 
CĂROR  PĂRINȚI SUNT PLECAȚI 
LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE ÎN 

JUDEȚUL PRAHOVA



Situația comparativă a numărului de copii cu părinți plecați 
la muncă în străinătate, la nivel național și regional 

(la 30 septembrie 2015) 

82133

8599 2051
Total la nivel
național: 82133
Regiunea SUD-
Muntenia: 8599
Județul Prahova:
2051



Top 20 județe/număr copii cu părinți plecați la 
muncă în străinătate (la 30 septembrie 2015)

 1. Suceava: 8980 copii
 2. Bacău: 6925 copii
 3. Neamț: 5198 copii
 4. Iași: 3855 copii
 5. Vaslui: 3480 copii
 6. Satu-Mare: 3122 copii
 7.Dâmbovița: 3053 copii
 8. Constanța: 2860 copii
 9. Vrancea: 2774 copii
 10.Galați: 2558 copii

 11. Bistrița Năsăud:2496 copii
 12. Cluj: 2344 copii
 13. Timiș: 2201 copii
 14. Hunedoara: 2116 copii
 15. Maramureș: 2103 copii
 16. PRAHOVA: 2051 copii
 17. Botoșani: 1890 copii
 18. Argeș: 1775 copii
 19. Buzău: 1705 copii
 20. Harghita: 1641 copii
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La nivelul județului Prahova, la sfârșitul anului 2015 erau 
înregistrați 2710 copii cu părinți la muncă în străinătate, 

din care:



Situație comparativă a numărului de copii cu părinții plecați 
la muncă în străinătate

2014-2015
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Situația numărului de copii ai căror părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate

1932

393 385
număr copii  cu ambii
părinți plecați la muncă în
străinătate:385

număr copii cu un singur
părinte plecat la muncă în
străinătate:1932

număr copii cu unic părinte
susținător al familiei
monoparentale plecat la
muncă în străinătate:393 



Situația privind numărul de copii cu măsură de protecție și 
care au părinții plecați la muncă în străinătate 

1831

225 număr copii cu
măsură de
protecție: 1831

număr copii cu
măsură de
protecție și cu
părinții plecați la
muncă în
străinătate: 225



650

1835

mediul urban: 650

mediul rural:1835

Distribuția numărului de copii cu părinți plecați la 
muncă în străinătate după mediul de proveniență 

(copii fără măsură de protecție):



Distribuția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în 
străinătate pe grupe de vârstă:

15 61

952

587 409

686

<1 an:15 1-2 ani: 61 3-6 ani: 409
7-9 ani: 686 10-13 ani: 952 14-17 ani: 587



Top 10 localități/număr copii cu părinți plecați la 
muncă în străinătate

MIZIL - 221

VĂLENII
DE MUNTE - 145

BĂRCĂNEȘTI - 120

FILIPEȘTII 
DE TÂRG - 98

SINAIA - 83

VALEA 
CĂLUGĂREASCĂ - 78

VALEA
DOFTANEI - 67

IZVOARELE- 74

BABA ANA- 71

GORNET - 76




	 
	Slide Number 2
	TEMEIUL LEGAL
	LA CE SE REFERĂ?
	CUI SE ADRESEAZĂ?
	CE E DE FĂCUT?
	PARTENERI IMPLICAȚI
	Slide Number 8
	Situația comparativă a numărului de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, la nivel național și regional �(la 30 septembrie 2015) 
	Top 20 județe/număr copii cu părinți plecați la muncă în străinătate (la 30 septembrie 2015)
	��La nivelul județului Prahova, la sfârșitul anului 2015 erau înregistrați 2710 copii cu părinți la muncă în străinătate, din care:��
	Situație comparativă a numărului de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate�2014-2015
	Situația numărului de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
	Situația privind numărul de copii cu măsură de protecție și care au părinții plecați la muncă în străinătate 
	Distribuția numărului de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate după mediul de proveniență �(copii fără măsură de protecție): 
	Distribuția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate pe grupe de vârstă:
	Top 10 localități/număr copii cu părinți plecați la muncă în străinătate
	Slide Number 18

