
DECLARAȚIE DE BUNE INTENȚII PENTRU UZUL PĂRINTELUI CARE  
DOREȘTE CA MINORUL SĂ FIE GĂZDUIT LA REȘEDINȚA  

Numele în clar:    Semnătură:    Data 

(acest formular se poate descărca liber www.arpcc.ro/formulare sau de la www.arpcc.ro/recomandari) 

 

 

În linie cu filozofia introdusă de noul cod civil care stimulează medierea şi colaborarea între părinţi, şi în concordanţă 

cu principiul Californian recomandat de Institutul Naţional al Magistraturii, Asociaţia Română pentru Custodia 

Comună recomandă instanţelor să ceară părinţilor care cer să găzduiască în mod statornic copiii, ca o măsură 

asiguratorie,  să semneze în faţa instanţei următoarea declaraţie de bune intenţii, care ar trebui să constituie un 

element pentru clarificarea instanţei cu privire la interesului superior al copilului în speţa respectivă.  

 

Subsemnatul(a) ________________________________________  înţeleg că fiecare copil are dreptul …  

● de a avea doi părinţi pe care trebuie să fie lăsat să îi iubească fără frică sau fără a se simţi vinovat faţă de 

celălalt părinte.            

● de a dezvolta în mod independent o relaţie de calitate cu fiecare dintre cei doi părinţi şi de îi respecta pe 

ei şi căminele pe care aceştia i le oferă.         

● de a nu fi expus la diferendurile sau discuţiile în contradictoriu dintre cei doi părinţi respectiv de a nu fi 

pus să aleagă care dintre cei doi părinţi are dreptate.       

● de a nu fi expus la comentarii sau comportamente nega%ve din partea unui părinte cu privire la celălalt 

părinte.             

● de a fi protejat de remarci peiorative sau alienatoare cu privire la celălalt părinte, precum şi de gesturi 

sau atitudini care desconsideră abilităţile părinteşti ale celuilalt părinte.      

● de a nu fi obligat să povestească despre ac%vităţile pe care le desfăşoară cu celălalt părinte, respectiv de 

a fi obligat să spioneze pe celălalt părinte, sau noua familie a celuilalt părinte.     

● de a nu fi folosit ca şi mesager în comunicările dintre cei doi părinţi.      

Conform Codului Civil (art. 496 litera 5) mă oblig ca în eventualitatea că instanţa va stabili locuinţa 

minorilor la adresa mea din localitatea ________________________ judeţ/sector ___________________ 

str. ____________________________ nr. _________bloc _____ et. _____  ap._______ cod poştal 

________ să permit accesul celuilalt părinte la minor inclusiv la locuinţa copilului care este şi locuinţa mea. 

Pentru copiii cu vârsta mai mică de 10 ani, cunoscând prevederile art. 14 şi 15 din Legea 272/24004  voi 

asigura un telefon fix la locuinţa mea unde copilul să poată să fie contactat liber de către părinte în 

perioadele în care celălalt părinte nu poate să îl viziteze. Numărul de telefon este: ____________________.    

Cu ocazia transferului sau returnării copilului de la un părinte la altul … 

● nu voi afişa ură, sarcasm sau lipsă de respect la adresa celuilalt părinte.   

● voi fi ferm cu minorul în cazul în care minorul afişează reticenţă în a pleca cu celălalt părinte. Îi voi explica 

minorului că este decizia mea ca minorul să fie petreacă următoarea perioadă de timp cu celălalt părinte, îl 

voi îmbrăca adecvat condiţiilor meteo, îi voi face bagajul şi voi ieşi cu copilul în faţa uşii apartamentului 

(porţii imobilului). La momentul sosirii celuilalt părinte mă voi retrage şi voi  închide uşa apartamentului 

(poarta imobilului) în urma mea lăsând copilul cu celălalt părinte.  

Mă angajez să nu acţionez în sensul îndepărtării emoţionale a copilului faţă de celălalt părinte, să nu incit 

direct sau indirect copilul pentru a refuza transferul către celălalt părinte.  

Mă angajez, de asemenea, ca dacă voi lipsi de la locuinţa mea peste noapte să ofer cu prioritate celuilalt 

părinte dreptul de a găzdui pe copii în acea perioadă. 

 

 

_______________________           _______________________________   ______________________ 


