ANUNT
In conformitate cu prevederile Ordinului nr.219/2006 privind activitatile de
identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea
parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate si in baza art.104
din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,
republicata:
Parintele care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care locuieste copilul,
care urmeaza sa plece la munca in strainatate, are obligatia de a notifica aceasta
intentie Directiei de Asistenta Sociala, cu minimum 40 de zile inainte de a parasi tara.
Notificarea va contine, in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se va ocupa de
intretinerea copilului pe perioada absentei parintelui sau tutorelui, dupa caz. Aceleasi
prevederi sunt aplicabile tutorelui, dar si in cazul in care ambii parinti urmeaza sa
plece la munca intr-un alt stat
Primaria Covasna
Directia de Asistenta Sociala

COPIL FIIND, AM DREPTURI:
 să-mi cunosc părinții şi să fiu crescut de aceştia, dacă e posibil
 să am un loc unde să locuiesc, haine şi mâncare sănătoasă; am dreptul să mi se spună care sunt regulile casei unde locuiesc
 să nu fiu obligat să muncesc
 la o educaţie potrivită aptitudinilor şi abilităţilor mele
 de a avea un cuvânt de spus în toate aspectele care mă afectează
 de a beneficia de o îngrijire specială, în cazul în care nevoile mele speciale o cer
 să fiu protejat împotriva violenţei
 să primesc îngrijiri medicale atunci când sunt bolnav şi să fiu protejat împotriva tutunului, alcoolului şi drogurilor
 să am propria mea religie şi cultură
 la numele meu şi la naţionalitatea mea
 să fiu tratat la fel cu toţi ceilalţi copii, indiferent de culoarea mea, de rasă, sex, limbă sau religie
 să fiu mândru de lucrurile în care cred şi de tradiţia mea
 să vorbesc şi să fiu ascultat
 să trimit şi să primesc corespondenţă personală, care nu să nu fie deschisă sau citită de alţii
 la viaţă privată
 să am propriile mele bunuri
 să menţin relaţii cu familia mea sau cu orice altă persoană la care ţin sau care mă reprezintă
 la un avocat în sala de judecată şi în audierile care îmi afectează viitorul
 să ştiu care sunt drepturile mele
 Sunt o persoană cu drepturi şi responsabilităţi şi am dreptul să fiu tratat ca atare; am dreptul să fiu luat în serios şi să fac
greşeli

Pentru mai multe informaţii puteţi consulta legea 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată şi www.copii.ro
Încălcarea drepturilor voastre poate fi semnalată la nr. de telefon: 0267 314 660
DGASPC Covasna şi 0267 340 001 Primăria Covasna

