
1Înso itorul împuternicit de p rin i sau, dup caz, de reprezentantul legal, va prezenta cu ocazia
controlului la frontier i certificatul de cazier judiciar si, dup caz, documente din care sa rezulte
calitatea de persoana desemnat din cadrul unei societ i comerciale autorizate, în condi iile legii, s
desf oare activit i de transport interna ional de persoane.
2În conformitate cu prevederile art. 30, alin 1, lit. b, din Legea 248 din 2005, cu modific rile i
complet rile ulterioare, perioada pentru care p rintele î i exprim acordul cu privire la efectuarea de
c l torii în str in tate de c tre minor, nu va dep i 3 ani de la data întocmirii declara iei.

DECLARA IE PRIVIND ACORDUL P RIN ILOR PENTRU IE IREA DIN AR   
A MINORULUI ÎNSO IT DE O ALT  PERSOAN  FIZIC  MAJOR  1  

 
Subsemna ii (subsemnatul),__________  i________________________ 
(numele i prenumele p rin ilor/p rintelui/reprezentantului legal), în calitate de 
_______________________________(calitatea persoanei/persoanelor care 
d /dau declara ia) ai/al 

 
Numele i prenumele minorului:_________________________________ 
Data na terii (ZZ/LL/AA):__________________________________ 
Locul na terii:__________________________________________________ 
Serie i num r pa aport sau carte de 
identitate:_________________________ 
Eliberat/  de_________la data (ZZ/LL/AA)__________ 
 
 
Suntem (sunt) de acord ca _____________ __________________(numele 

i prenumele minorului), s  efectueze c l torii în str in tate împreun  cu: 

Numele i prenumele persoanei înso itoare:_______________________ 
Data na terii (ZZ/LL/AA):__________________________________ 
Serie i num r pa aport sau carte de 
identitate:__________________________ 
Eliberat/  de_________la data (ZZ/LL/AA)__________ 

 
începând cu data prezentei, pân  la date de2   ____________________________  . 

 
Pe timpul ederii/ ederilor în str in tate, __________________  (numele i 

prenumele minorului) va fi încredin at domnului/doamnei ______________(numele i 
prenumele persoanei c reia minorul îi va fi încredin at în str in tate, data na terii, 
seria i num rul documentului de identitate ale acesteia/acestora) i va locui la 
urm toarea/urm toarele adres /adrese:__________________________(se precizeaz , 
în detaliu, adresa/adrese din ara de destina ie, la care va locui minorul).  

 
La întoarcerea/întoarcerile minorului în România, acesta va fi înso it de 

domnul/doamna _________________________________ (numele i penumele 
persoanei care înso e te minorul, data na terii, seria i num rul documentului de 
identitate ale acesteia/acestora). 

 
Declar m c  i-am adus la cuno tin  

domnului/doamnei__________________(persoanei înso itoare) dispozi iile art. 32 alin. 
(1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circula ii a cet enilor români în 
str in tate, cu modific rile i complet rile ulterioare, referitoare la obliga iile pe care le 
are persoana înso itoare în perioada în care c l tore te cu minorul în str in tate.3  
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Numele și prenumele însoțitorului este foarte important în cazul 
persoanelor terțe însoțitoare pentru că poate ajuta la identificarea 
unor potențiali traficanți sau persoane de interes în viitor. 

Adresa de domiciliu a minorului poate indica o zonă 
cunoscută pentru problema traficului de persoane.

Numele însoțitorului este relevant dacă minorul se 
întoarce sau nu cu aceeași persoană cu care a plecat.

Perioada de cãlãtorie e importantă pentru că o perioadă 
mai mare de ședere ar putea indica că persoana 
respectivă e posibil să ajungă într-o situație de trafic.

Informarea părinților cu privire la legea 248/2005 (în special articolul 32): 

Părinții trebuie informați cu privire la pedepsele aplicabile pentru traficul de 
minori și cu privire la ce alte obligații au atunci când minorul pe care îl au în 
îngrijire călătorește. Dacă părinții au cunostință de antecedente penale ale 

persoanei care va însoți minorul, aceștia nu trebuie să încuviințeze călătoria.



3 Dispozi iile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 248/2005 prev d: ”Pân la preluarea minorului de c tre p rinte sau,
dup caz, de c tre o alt persoan , în condi iile prezentei legi, înso itorul prev zut la art. 30 alin. (1) lit. d), care
c l tore te în str in tate în condi iile prezentei legi împreun cu acesta, are urm toarele obliga ii:
a)s acorde îngrijire i supraveghere minorului pe toat durata deplas rii;
b)s nu abandoneze minorul;
c) s nu se încredin eze minorul altei persoane decât p rintelui, reprezentantului legal sau, dup caz, persoanei
prev zute la art. 30 alin. (4) ori, în cazuri deosebite, autorit ilor str ine competente în domeniul acord rii de
asisten i protec ie pentru minori;
e) în cazul dispari iei minorului pe perioada deplas rii în str in tate, s anun e de îndat autorit ile
competente de pe teritoriul statului unde s a produs evenimentul, precum i cea mai apropiat reprezentan
diplomatic sau oficiu consular al României, solicitând eliberarea unei adeverin e în acest sens;
f) s informeze de îndat ce este posibil cea mai apropiat reprezentan diplomatic sau oficiu consular al
României, în cazul apari iei unei situa ii obiective de natur s întrerup c l toria minorului;
g) în cazul în care nu este posibil încredin area minorului persoanei prev zute la art. 30 alin. (4), s anun e
imediat cea mai apropiat reprezentan diplomatic sau oficiu consular al României, în vederea reunific rii
familiale a minorului sau, dup caz, s se reîntoarc în România cu acesta.”

Redactat de notarul public _______________, într-un singur exemplar original 
i 3 duplicate, din care un duplicat pentru arhiva biroului notarial, un duplicat se 

p streaz  de c tre înso itor i unul înso e te pa aportul/cartea de identitate al/a 
minorului. 

 
 
Semn tura: _________________________  
 
 
(Numele întreg i semn tura p rin ilor/p rintelui/reprezentant legal) 
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