DECLARAğIE PRIVIND ACORDUL PĂRINğILOR PENTRU IEùIREA DIN ЭARĂ
A MINORULUI ÎNSOЭIT DE O ALTĂ PERSOANĂ FIZICĂ MAJORĂ 1

SubsemnaЮii (subsemnatul),__________ Ьi________________________
(numele Ьi prenumele părinĠilor/părintelui/reprezentantului legal), în calitate de
_______________________________(calitatea persoanei/persoanelor care
dă/dau declaraЮia) ai/al
Numele Ьi prenumele minorului:_________________________________
Data naЬterii (ZZ/LL/AA):__________________________________
Locul naЬterii:__________________________________________________
Serie
Ьi
număr
paЬaport
sau
carte
de
identitate:_________________________
)__________
Eliberat/ă de_________la
data (ZZ/LL/AA
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.
Suntem (sunt) de acord ca _____________ __________________(numele
Ьi prenumele minorului), să efectueze călătorii în străinătate împreună cu:
+

Numele Ьi prenumele persoanei însoЮitoare:_______________________
Data naЬterii (ZZ/LL/AA):__________________________________
Perioada de cãlãtorie e importantă pentru că o perioadă
Serie
Ьi
numărmai mare
paЬaport
sauindica că
carte
de ședere ar putea
persoana de
identitate:__________________________
respectivă e posibil să ajungă într-o situație de trafic.
Eliberat/ă de_________la data (ZZ/LL/AA)__________
+

începând cu data prezentei, până la date de2 ____________________________ .

Ьi
Pe timpul Ьederii/Ьederilor în străinătate, __________________ (numele
Adresadomnului/doamnei
de domiciliu a minorului
poate indica o zonă
prenumele minorului) va fi încredinЮat
______________(numele Ьi
cunoscută
problemaîntraficului
de persoane.
prenumele persoanei căreia minorul
îi vapentru
fi încredinЮat
străinătate,
data naЬterii,
seria Ьi numărul documentului de identitate ale acesteia/acestora) + Ьi va locui la
se precizează,
următoarea/următoarele
adresă/adrese:__________________________(
Numele însoțitorului
este relevant dacă minorul se
în detaliu, adresa/adrese din Юara de destinaЮie, la care va locui minorul).
întoarce sau nu cu aceeași persoană cu care a plecat.

La întoarcerea/întoarcerile minorului în România,
acesta va fi însoЮit de
+
Ьi
penumele
domnul/doamna _________________________________ (numele

persoanei care însoЮeЬte minorul, data naЬterii, seria Ьi numărul documentului de
identitate ale acesteia/acestora).

Declarăm
că
i-am
adus
la
cunoЬtinЮă
domnului/doamnei__________________(
persoanei însoЮitoare) dispoziЮiile art. 32 alin.
+
(1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaЮii a cetăЮenilor români în
străinătate, cu modificările Ьi completările ulterioare, referitoare la obligaЮiile pe care le
are persoana însoЮitoare în perioada în care călătoreЬte cu minorul în străinătate.3


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

1

ÎnsoƜitorul
de pĉrinƜi
sau, dupĉ
caz, de reprezentantul
legal, va
prezenta
Părințiiîmputernicit
trebuie informați
cu privire
la pedepsele
aplicabile pentru
traficul
de cu ocazia
controlului la frontierĉ ƕi certificatul de cazier judiciar si, dupĉ caz, documente din care sa rezulte
minori și cu privire la ce alte obligații au atunci când minorul pe care îl au în
calitateadepersoanadesemnatĉdincadruluneisocietĉƜicomercialeautorizate,încondiƜiile legii,sĉ
îngrijire călătorește. Dacă părinții au cunostință de antecedente penale ale
desfĉƕoareactivitĉƜidetransportinternaƜionaldepersoane.
2

persoanei
va însoți minorul,
nu b,
trebuie
să încuviințeze
călătoria.
În conformitatecare
cu prevederile
art. 30, aceștia
alin 1, lit.
din Legea
248 din 2005,
cu modificĉrile ƕi
completĉrileulterioare,perioadapentrucarepĉrinteleîƕiexprimĉacordulcuprivirelaefectuareade
cĉlĉtoriiînstrĉinĉtatedecĉtreminor,nuvadepĉƕi3anideladataîntocmiriideclaraƜiei.




Redactat de notarul public _______________, într-un singur exemplar original
Ьi 3 duplicate, din care un duplicat pentru arhiva biroului notarial, un duplicat se
păstrează de către însoЮitor Ьi unul însoЮeЬte paЬaportul/cartea de identitate al/a
minorului.
Semnătura: _________________________
(Numele întreg Ьi semnătura părinЮilor/părintelui/reprezentant legal)

3

DispoziƜiileart.32alin.(1)dinLegeanr.248/2005prevĉd:”Pânĉlapreluareaminoruluidecĉtrepĉrintesau,
dupĉcaz,decĉtreoaltĉpersoanĉ,încondiԕiileprezenteilegi,însoԕitorulprevĉzutlaart.30alin.(1)lit.d),care
cĉlĉtoreƔteînstrĉinĉtateîncondiԕiileprezenteilegiîmpreunĉcuacesta,areurmĉtoareleobligaԕii:
a)sĉacordeîngrijireƔisupraveghereminoruluipetoatĉduratadeplasĉrii;
b)sĉnuabandonezeminorul;
c)sĉnuseîncredinԕezeminorulalteipersoanedecâtpĉrintelui,reprezentantuluilegalsau,dupĉcaz,persoanei
prevĉzutelaart.30alin.(4)ori,încazurideosebite,autoritĉԕilorstrĉinecompetenteîndomeniulacordĉriide
asistenԕĉƔiprotecԕiepentruminori;
e) în cazul dispariԕiei minorului pe perioada deplasĉrii în strĉinĉtate, sĉ anunԕe de îndatĉ autoritĉԕile
competentedepeteritoriulstatuluiundesͲaprodusevenimentul,precumƔiceamaiapropiatĉreprezentanԕĉ
diplomaticĉsauoficiuconsularalRomâniei,solicitândeliberareauneiadeverinԕeînacestsens;
f) sĉ informeze de îndatĉ ce este posibil cea mai apropiatĉ reprezentanԕĉ diplomaticĉ sau oficiu consular al
României,încazulapariԕieiuneisituaԕiiobiectivedenaturĉsĉîntrerupĉcĉlĉtoriaminorului;
g)încazulîncarenuesteposibilĉîncredinԕareaminoruluipersoaneiprevĉzutelaart.30alin.(4),sĉanunԕe
imediat cea mai apropiatĉ reprezentanԕĉ diplomaticĉ sau oficiu consular al României, în vederea reunificĉrii
familialeaminoruluisau,dupĉcaz,sĉsereîntoarcĉînRomâniacuacesta.”


