TUTELA ASUPRA
COPIILOR RĂMAŞI FĂRĂ
SUPRAVEGHERE PĂRINTEASCĂ
DESCRIERE
Tutela și curatela se instituie asupra copiilor rămași fără supraveghere părintească, inclusiv ca rezultat al plecării
părinților peste hotare, în scopul educației și instruirii acestora, al apărării drepturilor și intereselor lor legitime

PAŞII NECESARI PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIU

Anunțați în scris Direcția raională de
Asistență Socială și Protecție a Familiei
(DASPF), pînă la ieșirea din Republica Moldova,
cu privire la persoana căreia îi încredințați copilul.

Depuneți la sediul primăriei sau la oficiul
raional al DASPF o cerere de instituire a tutelei
(în calitate de solicitant sau persoană care va
tutela copilul). Cererea se scrie în formă liberă și
trebuie să conțină:

Datele de identitate ale solicitantului la
tutelă (curatelă), domiciliul şi numărul de
telefon;
Datele de identitate ale copilului pentru
care se cere a fi instituită tutela sau
curatela şi circumstanţele în care acesta a
rămas fără îngrijire părintească (ex. părinţii
au fost decăzuţi din drepturile părinteşti, au
decedat, au plecat din ţară etc.);
Datele de identitate ale părinţilor copilului;
Alte date care pot prezenta interes pentru
autoritatea tutelară în procesul de instituire
a tutelei (curatelei);
Solicitarea de instituire a tutelei (curatelei);
Data şi semnătura.

CINE ESTE OBLIGAT SĂ
INFORMEZE DESPRE NECESITATEA
INSTITUIRII TUTELEI/CURATELEI:

Primarul dispune evaluarea inițială a condițiilor
de trai ale copilului și condițiile de trai ale
solicitantului.

·
Părinţii/unicul

părinte care pleacă peste
hotare pe un termen mai mare de 3 luni şi ai
căror copii rămîn în Republica Moldova.

·
Orice

Autoritatea tutelară (DASPF) decide asupra
instituirii tutelei/curatelei în baza cererii
solicitantului, evaluărilor inițiale și alte documente.

altă persoană care identifică copiii
rămaşi fără îngrijire şi supraveghere
părintească, inclusiv ca rezultat al plecării la
muncă peste hotare a părinţilor/unicului
părinte.

IMPORTANT
Tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vîrsta de 14 ani. La atingerea
vîrstei de 14 ani, tutela se transformă în curatelă, fără adoptarea de către
autoritatea tutelară a unei hotărîri suplimentare. Curatela se instituie asupra
copiilor în vîrstă de la 14 la 18 ani.

Acest material informativ a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în cadrul
Proiectului “Promovarea şi protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante”

