DECLARAŢIE PRIVIND ACORDUL PĂRINŢILOR PENTRU IEŞIREA DIN ȚARĂ
A MINORULUI ÎNSOȚIT DE O ALTĂ PERSOANĂ FIZICĂ MAJORĂ 1

Subsemnații (subsemnatul),__________ și________________________
(numele și prenumele părinţilor/părintelui/reprezentantului legal), în calitate de
_______________________________(calitatea persoanei/persoanelor care
dă/dau declarația) ai/al
Numele și prenumele minorului:_________________________________
Data nașterii (ZZ/LL/AA):__________________________________
Locul nașterii:__________________________________________________
Serie
și
număr
pașaport
sau
carte
de
identitate:_________________________
Eliberat/ă de_________la data (ZZ/LL/AA)__________
Suntem (sunt) de acord ca _____________ __________________(numele

și prenumele minorului), să efectueze călătorii în străinătate împreună cu:

Numele și prenumele persoanei însoțitoare:_______________________
Data nașterii (ZZ/LL/AA):__________________________________
Serie
și
număr
pașaport
sau
carte
de
identitate:__________________________
Eliberat/ă de_________la data (ZZ/LL/AA)__________
începând cu data prezentei, până la date de2 ____________________________ .
Pe timpul șederii/șederilor în străinătate, __________________ (numele
și
prenumele minorului) va fi încredințat domnului/doamnei ______________(numele și
prenumele persoanei căreia minorul îi va fi încredințat în străinătate, data nașterii,
seria și numărul documentului de identitate ale acesteia/acestora) și va locui la
următoarea/următoarele adresă/adrese:__________________________(se precizează,
în detaliu, adresa/adrese din țara de destinație, la care va locui minorul).
La întoarcerea/întoarcerile minorului în România, acesta va fi însoțit de
domnul/doamna _________________________________ (numele
și
penumele

persoanei care însoțește minorul, data nașterii, seria și numărul documentului de
identitate ale acesteia/acestora).

Declarăm
că
i-am
adus
la
cunoștință
domnului/doamnei__________________(persoanei însoțitoare) dispozițiile art. 32 alin.
(1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în
străinătate, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la obligațiile pe care le
are persoana însoțitoare în perioada în care călătorește cu minorul în străinătate.3

1

Însoțitorul împuternicit de părinți sau, după caz, de reprezentantul legal, va prezenta cu ocazia
controlului la frontieră și certificatul de cazier judiciar si, după caz, documente din care sa rezulte
calitatea de persoana desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, să
desfășoare activități de transport internațional de persoane.
2
În conformitate cu prevederile art. 30, alin 1, lit. b, din Legea 248 din 2005, cu modificările și
completările ulterioare, perioada pentru care părintele își exprimă acordul cu privire la efectuarea de
călătorii în străinătate de către minor, nu va depăși 3 ani de la data întocmirii declarației.

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

3

Dispozițiile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 248/2005 prevăd: ”Până la preluarea minorului de către părinte sau,
după caz, de către o altă persoană, în condiţiile prezentei legi, însoţitorul prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. d), care
călătoreşte în străinătate în condiţiile prezentei legi împreună cu acesta, are următoarele obligaţii:
a)să acorde îngrijire şi supraveghere minorului pe toată durata deplasării;
b)să nu abandoneze minorul;
c) să nu se încredinţeze minorul altei persoane decât părintelui, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei
prevăzute la art. 30 alin. (4) ori, în cazuri deosebite, autorităţilor străine competente în domeniul acordării de
asistenţă şi protecţie pentru minori;
e) în cazul dispariţiei minorului pe perioada deplasării în străinătate, să anunţe de îndată autorităţile
competente de pe teritoriul statului unde s‐a produs evenimentul, precum şi cea mai apropiată reprezentanţă
diplomatică sau oficiu consular al României, solicitând eliberarea unei adeverinţe în acest sens;
f) să informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al
României, în cazul apariţiei unei situaţii obiective de natură să întrerupă călătoria minorului;
g) în cazul în care nu este posibilă încredinţarea minorului persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4), să anunţe
imediat cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, în vederea reunificării
familiale a minorului sau, după caz, să se reîntoarcă în România cu acesta.”

