
FORMULAR  

CERERE DE REÎNTOARCERE  

ÎN CADRUL CONVEN łIEI DE LA HAGA DIN 25.10.1980 

 

AUTORITATEA CENTRALĂ SOLICITANT Ă : FRANłA 

AUTORITATEA CENTRALĂ SOLICITAT Ă : 

Privind următorul(ii) copil (copii) :     - 1 

           - 2 

 

Care va (vor) împlini vârsta de 16 ani la data de :  - 1 

           - 2 

1 - EDENTITATEA COPILULUI ŞI A PĂRINłILOR ACESTUIA  

1 - Copilul  Numele :  Prenumele :   Sexul : 

   Data şi locul naşterri : 

2 - Copilul  Numele:  Prenumele :   Sexul: 

   Data şi locul naşterri : 

Locul obişnuit de reşedinŃă înainte de răpirea copilului sau de  

menŃinerea lui în străinătate : 

Numărul paşaportului sau, dacă este cazul, a buletinului de identitate : 

 

 

 

 

Semnalmentele şi fotografia, dacă este posibil (a se vedea anexele) : 
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2 - PĂRINłII  

2.1 - Mama 
 

Numele şi prenumele : 

Data şi locul naşterii : 

CetăŃenia : 

Profesia : 

Domiciliul obişnuit : 

Numărul paşaportului sau, dacă este cazul, al buletinului de identitate : 

 
2.2 - Tatăl 
 

Numele şi prenumele : 

Data şi locul naşterii : 

CetăŃenia : 

Profesia : 

Domiciliul obişnuit : 

Numărul paşaportului sau, dacă este cazul, al buletinului de identitate :  

 
2.3 - Data şi locul căsătoriei  
 
3 - TITULARUL CERERII SAU INSTITU łIA SOLICITANT Ă 

 

Numele şi prenumele : 

CetăŃenia titularului cererii : 

Profesia titularului cererii : 

Adresa : 

Legătura de rudenie eu copilul : 

Numele şi prenumele consilierului juridic, dacă este cazul :  
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4 - LOCUL UNDE SE PRESUPUNE CĂ SE AFLĂ COPILUL 

 

4.1 - InformaŃii asupra persoanei bănuite că a răpit sau că reŃine 

Copilul :  

Numele şi prenumele : 

Data şi locul naşterii : 

CetăŃenia, dacă aceasta este cunoscută : 

Profesia : 

Ultima adresă cunoscută : 

 

Numărul paşaportului sau, dacă este cazul, al buletinului de identitate :  

Semnalmentele şi fotografia, dacă este posibil (a se vedea anexele) : 
 

 

 

4.2 - Actuala adresă a copilului : 

 

 

 

4.3 - Alte persoane care ar putea să dea eventual informaŃii 

Suplimentare asupra locului unde se află copilul :  
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5 - ORA, LOCUL, DATA ŞI ÎMPREJUR ĂRILE RĂPIRII SAU A 

 MENłINERII ILEGALE 

 

 

 

 

6 -  MOTIVELE DE FAPT ŞI LEGALE CARE STAU LA BAZA 

 PREZENTEI CERERI : acest paragraf este UN REZUMAT SCURT 

 ŞI CONCIS care nu trebuie să depăşească o pagină. 

1. De exempli : Părintele solicitant este tatăl natural al copilului. 

2. În conformitate cu prevederile din partea ... din Legea, etc, etc. 

(De exemplu, ambii părinŃi au în răspundere creşterea copilul lor). 

Partea ... din Lege prevede că etc., etc... 

Potrivit părŃi ... .... etc. etc.... 

3. Locul obişnuit de reşedinŃă al copilui, începând cu data de  

............................. este : 

3.1  PărŃile s-au căsătorit la data de .......................................................  

în localitatea ................................... 

3.2  Copilul s-a născut în localitatea ................................................ 

4. În nici un moment, părintele care este autor al cererii : 

4.1 Nu şi-a dat acordul sau consimŃământul : conf. ... etc... 

etc... 

4.2 Nu şi-a dat consimŃământul după ce s-a produs plecarea în  

legătură cu aceasta : cf. ... etc... etc... 

5. Mama pârâtă etc. ... etc... 
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7 - PROCEDURA CIVIL Ă ÎN CURS 

 

 

 

 

 

8 - COPILUL TREBUIE TRIMIS ÎINAPOI LA :  

(a)  Numele şi prenumele : 

Data şi locul naşterii : 

Adresa : 

Nr. de telefon : 

(b)  ÎnŃelegeri avute în vedere pentru reîntoarcerea copilului : 

 

9 - ALTE COMENTARII  

1. De exemplu : Nici un demers nu a fost întreprins la iniŃiativa 

părintelui care a fugit, în cadrui Legii privind Familia şi nu există 

nici o decizie judecătorească. 

2.  Răpirea copilului consdtuie un act ilegal : declaraŃia în virtutea 

articolului 15 din ConvenŃia de la Haga, făcută la data de ...... de 

către D-l X ......, în calitate de ..... 

3.  Părintele solicitant cere ça copilul să-i fie reînapoiat spre creştere 

în cel mai scurt timp din cauza, de exemplu, a unui tratament 

medical sau din orice alte considerente specifice. 
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10 -  LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE :  toate hotărârile judecătoreşti 

 susceptibile a fi invocate în cadrul procedurii trebuie să fie anexate, 

 însoŃite de traducerile lor certificate conform în limba franceză. 

 1- 

 2- 

 3- 

 4- 
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PROCURĂ 
 

*** 
 

Vă rugăm să binevoiŃi a considera prezenta scrisoare ça fiind o 

autorizaŃie scrisă, susceptibilă a fi cerută în virtutea articolului 28 din 

ConvenŃia de la Haga privind aspectele civile ale răpirii internaŃionale 

a copiilor  şi  articolului  13  (l)(a)  din  ConvenŃia europeană privind 

recunoaşterea şi executarea deciziilor în materie de încredinŃare a 

copiilor spre creştere şi de repunere în drepturi a încredinŃării copiilor 

spre creştere , prin care se dă autoritătii centrale a Statului solicitat sau 

reprezentantului său desemnat împuternicirea de a acŃiona în numele 

meu. 

 

 
 
 

Numele solicitantului : 
 

Data :     Locul : 

 

Semnătura : 
 

 

Semnătura şi/sau ştampila Autorităçii centrale solicitante sau a autorului 

cererii. 
 


