
 

 

  Către,  

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești 

Serviciul Protecția Copilului și Familiei  

 

Subsemnatul/a ________________________________________, domiciliat/ă în localitatea
____________, str. _________________________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___, et. __, ap. ___, 
jud. ___________, posesor/posesoare a actului de identitate ___, seria ______, nr.____________, 
CNP:____________________________, nr.tel.___________________, în calitate de părinte/tutore al 
copilului/copiilor 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
formulez în temeiul  prevederilor art. 104 alin.(1) din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarea  
 

NOTIFICARE 

prin care vă aduc la cunoştinţă intenţia mea de a pleca la muncă în străinătate, respectiv în 
_______________________, pentru o perioadă de _________________, începând cu data de 
__________________. 
 Menţionez că situaţia actuală a copilului/copiilor mei este următoarea: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

Precizez că pe perioada în care voi fi plecat/ă la muncă în străinătate copilul/copiii va/vor rămâne 
în întreţinerea și îngrijirea numitului/ei ___________________________________________________
având calitatea de ___________________________________________________ (gradul de rudenie), 
domiciliat/ă 
în loc. _____________________________________, jud.Prahova, posesor/posesoare a actului de 
identitate ____, seria ______, nr. ____________, CNP ________________________________, 
nr.tel.______________________________, și va /vor locui împreună cu această persoană  în 
________________________________________________ 

 

 De asemenea, menţionez că am luat la cunoştinţă despre faptul că îmi revine obligaţia de a 
solicita instanţei de tutelă confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va/vor rămâne copilul/copiii  pe 
perioada absenţei mele din ţară, în condiţiile prevederilor art. 104 alin.1 din Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

           Declar că mi-au fost aduse la cunoștintă prevederile Regulamentului nr.679/27.04.2016  privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum şi  privind libera circulație a acestor date, si că: 

� Sunt de acord  ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în vederea realizarii demersurilor întreprinse pentru 

solutionarea prezentei cereri; 

� Sunt de acord cu prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal în scopuri statistice si să  fie arhivate potrivit 

legislației aplicabile; 

� Mi s-a comunicat că refuzul furnizarii datelor de identificare conduce la clasarea solicitării ca anonimă. 

 

Data:                                                                                                                                     Semnătura:    

 
 


