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Pentru părinții plecați la muncă în străinătate
DRAGI PĂRINȚI!

1. Familia este nucleul cel mai important în dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil, iar prezența
mamei este vitală în primii ani de viață a copilului, de aceea, dacă nu există posibilitatea de a rămâne
alături de copil, analizați posibilitatea de a pleca împreună pentru o perioadă;

2. Asigurați reprezentarea legală a minorului pe perioada cât lipsiți: găsiți detaliile amănunțite în
Îndrumarul realizat de Organizația ”Salvați copiii” România, prin accesarea site-ului organizației:
http://copiisinguriacasa.ro/scurt-istoric/;

3. Lăsați copiii în grija unei persoane adulte și responsabile și nu în grija unui frate mai mare,
care este minor, deoarece riscați preluarea în regim de urgență a acestora, în sistemul de protecție-
conform legii, acest lucru se încadrează la: neglijare, lipsă de supraveghere și exploatare a minorilor,
iar reintegrarea va fi mult mai dificilă;

4. Reprezentantul legal al copilului trebuie desemnat, pentru perioada cât lipsiți din țară, conform
Legii 272/2004, 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.
Condiții: să existe declarația părinților minorului, la dosar iar dosarul, întocmit cu sprijinul
asistentului/referentului social să fie depus la Judecătoria competentă teritorial (reprezentarea
legală se face doar pentru maxim 1 an de zile și e importantă pentru toate situațiile în care se
solicită semnătura reprezentantului legal al copilului: încriere la grădiniță/școală, cerere pentru
obținerea certificatului de handicap și/sau a certificatului de orientare școlară pentru copilul cu
dizabilități, alocație, intervenții chirurgicale, eliberarea cărții de identitate, a pașaportului,
excursii etc);

5. Tineți legătura cu educatorul/ învățătorul /dirigintele copilului dumneavoastră deoarece acesta
este primul care poate observa urmele unei stări emoționale negative, a unui eventual abuz sau
neglijență asupra copilului și veți putea interveni, astfel, în timp util;

6. Comunicarea cu copilul, zilnic sau cât mai des este extrem de importantă pentru dezvoltarea
armonioasă a copilului și pentru a nu pierde autoritatea părintească asupra acestuia (comunicare prin
telefon, email sau prin rețele de socializare;

7. Copilul are nevoie de stabilitate emoțională în primul rând! Nu trimiteți bani mai mult decât este
necesar și nici cadouri scumpe: copilul dv are nevoie de o legătură afectivă sănătoasă (nu
întrebați ”Ce-ai făcut azi la școală, ce note ai luat?” ci ”Cum te-ai simțit azi la școală? Te pot ajuta
cu ceva?”);

8. Învățați copilul să fie sincer, să aibă încredere și să vă spună adevărul, indiferent cu ce probleme
se confruntă, doar împreună puteți găsi soluții-cel mai bun sfătuitor este părintele;

9. De recomandat să plecați cu contract de muncă prin AJOFM sau ptrint-o firmă înregistrată
pentru a nu fi exploatați prin munca la negru;

10. Dacă sunteți deja plecați la muncă și nu ați făcut o notificare la primăria de domiciliu, luați
legătura cu asistentul/referentul social, deoarece puteți transmite solicitarea dumneavoastră semnată,
prin fax sau scanată pe adresa de e-mail a primăriei, în care precizați în grija cui ați lăsat copilul.
Aceasta este persoana care va monitoriza situația copilului pentru a preveni eventualele situații de
risc.

Pentru situațiile de urgență sau orice alte informații, întrebări, propuneri și sugestii vă rugăm să
consultați site-ul DGASPC Suceava http://www.dpcsv.ro și să apelați la serviciile noastre în cazul în
care aveți nevoie de sprijin în legătură cu copilul dumeavoastră, pe adresa de email:
office@dpcsv.ro sau la Telefonul copilului: 0040/230/983.
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