
 

 

 
Criterii unitare de atribuire a locurilor la centrele de zi pentru copii din subordinea 

municipalităţii şi la instituţiile de îngrijire pentru copii de şcoală primară în Mannheim 

(valabile pentru atribuirea locurilor începând cu anul 2018/19) 

1. Primirea unui loc prioritar într-un centru de îngrijire: 

2. Pentru toţi copiii se aplică următoarele criterii de atribuire a unui loc într-o instituţie: 

a) Copii a căror admitere este recomandată de 
Serviciul Social al Oficiul german de asistență socială 
pentru copii și tineret din Germania (Jugendamt) 
(având în vedere că se întrunesc condiţiile constitutive 
ale faptei de punere în pericol a binelui copilului în 
conformitate cu §8a din Codul Penal german VIII sau în 
vederea promovării intereselor superioare ale copilului 
conform § 27 din Codul Penal german VIII) 

b) Copii care în anul 
următor încep şcoala 
primară şi care nu 
frecventează încă nicio 
instituţie. 

 
Criterii juridice obiective pentru 

atribuirea unui loc 

 

Gradul de ocupare** 
 

 

Fraţi/surori 

 

Alte criterii 

10 
puncte 

 

20 
puncte 

 
22 

puncte 
 

2 

puncte 

6 
puncte 

 

4 
puncte 

 

Un părinte/tutore activ 
profesional* 

Ambii părinţi/tutori activi 
profesional* 
 

Un părinte/tutore singur 
activ profesional* 
 

* Se consideră activi profesional părinţii/tutorii care 
desfăşoară o activitate lucrativă sau caută un loc de 
muncă sau sunt implicaţi într-o formă de 
şcolarizare/urmează cursurile unei instituţii de 
învăţământ preuniversitar sau universitar sau 
primesc prestaţii în vederea integrării pe piaţa muncii 
în sensul Codului Fiscal german II. 
 

** Dacă ambii părinţi/tutori sunt activi profesional, 
decisiv este timpul petrecut la serviciu de părintele 
care lucrează mai puţin. 
. 

Scăzut 

(8-15 h/săptămână) 

Part-time 
(16-27 h/ săptămână) 

Full-time 
(mai mult de 28 h/ 
săptămână) 

 

Frate/soră sau fraţi/surori 
aflat deja în instituţie sau 

căutând un loc*** 

 La creşe/centre de zi şi grădiniţe: 
 

Copiii mai mari au prioritate 

Centre de zi: dintre acestea nu fac 
parte ofertele asistentelor maternale 
independente. 

After-school/VGS 
şi îngrijire flexibilă în cursul 

după-amiezii: 
 

Copiii mai mici au prioritate 
 

VGS: oferte în cadrul şcolilor 
primare cu minim 5 ore pe zi 

c) Copii care la momentul trecerii la 
grădiniţă beneficiază de un loc la creşă 
în aceeaşi instituţie. Tipul de îngrijire 
convenit se păstrează. 

 

*** La punctaj egal, locul se va atribui copilului 
care are deja un frate/o soră în aceeaşi 
instituţie. 

1 

punct 


