
Serviciul de învăţământ şi protecţie socială 
Leicester City 
 
 
“Lucrând în parteneriat cu părinţi, tineri şi şcoli 
pentru a optimiza oportunităţile de educaţie ale 
fiecărui copil.” 
 
Pentru informaţii suplimentare vă 
rugăm să contactaţi: 
 
Serviciul de protecţie socială şi învăţământ,  
Collegiate House,  
College Street,  
Leicester, LE2 0JX 
 
Telefon: 0116 454 5510 
Fax:        0116 221 1261 
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Înştiinţări de amendă  
 
 
Ghid pentru părinţi                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.23 (1) Legea pentru reglementarea 
comportamentul anti-social (2003) a introdus 
înştiinţările de amendă ca o alternativă la 
urmărirea în judecată a părinţilor în judecătoriile 
de primă instanţă (Magistrates’ Courts) în 
conformitate cu Legea pentru reglementarea 
învăţământului 1996 pentru a adresa problema 
absenţelor nemotivate de la şcoală. 
 
De ce sunt folosite? 
 
Pentru a ajuta autorităţile locale să ridice nivelul 
de prezenţă al elevilor, să se asigure că tinerii îşi 
ating întregul potenţial şi să ridice standardele de 
educaţie. 
 
Ce este înştiinţarea de amendă? 
 
Este o înştiinţare emisă de funcţionarul principal 
pe probleme de învăţământ şi protecţie socială 
sau de funcţionarul / funcţionarii principali 
adjuncţi pe probleme de învăţământ şi protecţie 
socială în numele autorităţilor locale în cazurile 
în care există absenţe nemotivate. 
 
Înştiinţarea aceasta înseamnă că părintele nu 
trebuie să se prezinte în instanţă şi, dacă amenda 
este plătită la timp, părinţii nu sunt pasibili de 
urmărire în judecată pentru că nu au asigurat 
prezenţa şcolară în perioada respectivă. 
 
Părintele nu va putea fi dat în judecată pentru 
absenţele copilului pe durata înştiinţării de 
amendă dacă amenda este plătită la termen şi în 
întregime. 
 
 

Când se emite înştiinţarea de amendă? 
 
Autorităţile locale consideră că prezenţa în mod 
regulat este atât de importantă încât înştiinţările 
de amendă pot şi vor emise de obicei: 
 
a. Părintelui al cărui copil are vârsta şcolară 
obligatorie şi are 20 sau mai multe absenţe 
nemotivate din 120 de sesiuni şcolare (acesta 
este echivalentul a 10 zile de şcoală în oricare 
perioadă de 12 săptămâni de şcoală).  
 
b. În cazul în care părintele scoate copilul de la 
şcoală pentru o anumită perioadă în timpul 
semestrului şcolar şi 
 - nu a informat şcoala SAU 
- şcoala a refuzat permisiunea SAU 
- copilul nu revine la şcoală pe data asupra 
căreia s-a convenit 
 
Cât este amenda? 
 
£60 dacă este plătită la timp in 21 zile 
£120 dacă este plătită în întregime după 21 
zile dar in termen de 28 zile 
 
Notă: Dacă amenda nu este plătită în întregime 
in termen de 28 de zile şi nu există nici un motiv 
pentru a se retrage amenda , autorităţile locale 
nu au nici o altă opţiune decât să dea în judecată 
părintele la judecătoria de primă instanţă pentru 
că nu a asigurat prezenţa şcolară în mod regulat. 
 
Se poate impune o amendă de maxim ₤2.500 sau 
o pedeapsă în comunitate împreună cu un Ordin 
de Părinte. În acel caz va părintele va avea 
cazier. 
 

Se dă un avertisment? 
 
O notificare în scris va fi fost trimisă părintelui 
de la şcoală şi / sau autorităţile locale, care 
explică penalizările pentru cazul în care nu se 
asigură prezenţa şcolară în mod regulat, 
incluzând condiţiile de emitere a unei înştiinţări 
de amendă. 
 
Cum se plăteşte? 
 
Înştiinţarea de amendă conţine explicaţii pentru 
efectuarea plăţii. Plata se poate face prin cec sau 
mandat poştal (prin poştă), în numerar (în 
persoană), prin telefon (cu cartela bancară sau de 
credit) sau prin internet. Suma trebuie plătită în 
întregime la termen. 
 
Părintele poate face apel? 
 
La primirea unei înştiinţări de amendă 
(notificare în scris) se pot face reprezentări la 
Serviciul de învăţământ şi protecţie socială, dar 
nu există drept de apel prin lege după emiterea 
înştiinţării. 
 
Personalul şcolar şi Serviciul de învăţământ şi 
protecţie socială asigură sfaturi şi asistenţă 
părinţilor pentru a sprijini prezenţa şcolară în 
mod regulat a copiilor lor şi pentru a sprijini 
părinţii în exercitarea responsabilităţilor lor 
juridice.  
 
Rugăm să notaţi: Părinţii sunt răspunză-
tori individual pentru prezenţa şcolară în 
mod regulat a copiilor. Deci se vor emite 
înştiinţări de amendă fiecărui părinte pentru 
fiecare copil în parte acolo unde este cazul. 


