
 

 
 
 

 

Regulament privind degrevarea familiilor de cheltuielile de întreţinere a copiilor din 
18.12.2018 

 
Municipalitatea Mannheim promovează educaţia, formarea şi îngrijirea copiilor prin intermediul unei alocaţii financiare la 
cheltuielile de întreţinere a copiilor în cadrul mijloacelor puse la dispoziție la nivelul gospodăriei. 
În baza § 4 din regulamentul de organizare municipală, versiunea din 24.07.2000 (buletinul oficial pg. 582, 
corectat la pg. 698) consiliul local a stabilit la 18.12.2018 următorul regulament: 

 

 
§ 1 Scopul alocaţiei 

(1) Prin alocaţiile specificate în prezentul regulament se urmăreşte degrevarea financiară a 
părinţilor, a altor persoane cu drept de custodie, a familiilor de plasament şi a altor persoane 
care plătesc contribuţii / taxe pentru frecventarea de către un copil a unei creşe sau a unei 
grădiniţe a unui organism municipal, neafiliat sau de altă natură din districtul administrativ al 
oraşului Mannheim. 

(2) Alocaţiile municipalităţii Mannheim sunt de drept public. 
 

§ 2 Condiţii preliminare privind alocaţiile 

(1) Alocaţiile sunt acordate numai plătitorilor de contribuţii / taxe (denumiţi în continuare plătitori) 
care achită contribuţii/taxe pentru îngrijirea unui copil într-o creşă sau într-o grădiniță a unui 
organism municipal, neafiliat sau de altă natură din districtul administrativ al oraşului 
Mannheim, cu condiţia ca domiciliul principal al copilului să se afle în oraşul Mannheim. 

(2) Alocaţiile se acordă numai pentru contribuţia / taxa percepută pentru ca respectivul copil să 
beneficieze de îngrijire. Nu este prevăzută o alocaţie pentru eventuala taxă de masă. 

 
§ 3 Alocaţie pentru reducerea contribuţiei / taxelor la grădiniţă 

(1) a) De la 01.09.2018 li se acordă copiilor, începând din al doilea an de grădiniţă şi până la 
începerea şcolii, o alocaţie pentru frecventarea unui centru de zi. 
b) Condiţia preliminară pentru acordarea alocaţiei este ca respectivul copil să fie născut 
înainte de 01.10.2014 sau că a împlinit vârsta de trei ani şi poată fi dovedită frecventarea 
timp de peste 12 luni (cu luarea în considerare a perioadelor fără program) a unui centru de 
zi, îşi are domiciliul principal în Mannheim şi frecventează un centru de zi în districtul 
administrativ Mannheim. 

(2) a) De la 01.09.2019 li se acordă tuturor copiilor, începând din primul an de grădiniţă şi până 
la începerea şcolii, , o alocaţie pentru frecventarea unui centru de zi. 
b) Condiţia preliminară este ca respectivul copil să îşi aibă domiciliul principal în Mannheim, să fi 
împlinit trei ani şi să frecventeze un centru de zi în districtul administrativ Mannheim. 

(3) Valoarea lunară a acestei alocaţii este de 105 €. Alocaţia este acordată numai pentru lunile în 
care se aplică obligaţia de plată a unei contribuţii / taxe. 
În cazul în care costurile aferente tipului de îngrijire din grădiniţa frecventată depăşesc suma 
alocaţiei, diferenţa va fi suportată de către plătitor. 
În cazul în care contribuţia / taxa de participare care trebuie achitată de către plătitor are o 
valoare mai mică decât cea a alocaţiei, aceasta se acordă doar în cuantumul reprezentat de 
contribuţia / taxa de participare stabilită. 
Nu se acordă o alocaţie suplimentară conform § 4 paragraf 1. 

(4) Recalcularea şi chiar anularea alocaţiei poate decisă oricând de către consiliul local al 
oraşului Mannheim. Astfel, nu se pot emite pretenţii de natură legală în ceea ce priveşte 
alocaţia sau o anumită valoare a acesteia. 

 
§ 4 Alocaţie pentru reducerea contribuţiei / taxelor la creşă şi grădiniţă în cazul 
persoanelor care beneficiază de indemnizaţie pentru locuinţă 

 
(1) Dacă un plătitor primeşte indemnizaţie pentru locuinţă în conformitate cu Legea privind 

indemnizaţiile pentru locuinţă (WoGG), i se va acorda o alocaţie pentru îngrijirea unui copil 
într-o creşă, resp. într-o grădiniţă din districtul administrativ Mannheim. 



(2) Valoarea alocaţiei corespunde, pentru fiecare lună în care copilul frecventează o creşă sau o 
grădiniţă în districtul administrativ Mannheim, taxei de participare în vigoare pentru 
frecventarea unei grădiniţe cu program normal pentru o gospodărie cu un singur copil, stabilită 
de către organismul municipal (departamentul de specialitate Centre de zi pentru copii). 

(3) Pentru acordarea alocaţiei este necesară prezentarea organismului municipal sau 
organismului neafiliat a unei copii după decizia curentă de acordare a indemnizaţiei pentru 
locuinţă. Alocaţia este acordată numai pentru intervalul aprobat în 
decizia curentă de acordare a indemnizaţiei pentru locuinţă. 

(4) Reglementările din § 3 paragraf 3 S. 2 şi 3, precum şi § 3 paragraf 4 e aplică în mod 
corespunzător. 

 
§ 5 Plata alocaţiilor 

(1) Plata alocaţiilor prevăzute în prezentul regulament nu se face direct către plătitor. Alocaţiile 
municipalităţii Mannheim se compensează la nivelul organismelor municipale şi al 
organismelor neafiliate sau de altă natură, direct cu suma contribuţiei / taxei datorate. 

(2) Dacă se beneficiază de oferta pentru servicii de grădiniţă ale unui organism neafiliat sau de 
altă natură, plata alocaţiei pentru reducerea respectivei contribuţii datorate, la valoarea 
specificată în § 3 paragraf 3 şi § 4 paragraf 2, se face către organismul respectiv. În acest 
sens are loc o compensare separată între Oficiul pentru tineret şi organismul neafiliat, resp. de 
altă natură. Plata este destinată exclusiv scopului în care este făcută şi obligă organismul 
neafiliat, resp. de altă natură să compenseze cu aceasta exclusiv suma aferentă utilizării 
serviciilor corespunzătoare. 

 
§ 6 Solicitarea restituirii 

(1) Plătitorii au obligaţia să comunice în timp util conducerii centrului respectiv sau centrului la 
care este înscris copilul orice modificare a domiciliului copilului. 

(2) Dacă plătitorii nu respectă obligaţia menţionată în paragraful 1, municipalitatea Mannheim 
poate solicita restituirea retroactivă a alocaţiei, începând din luna următoare momentului în 
care condiţiile pentru acordarea alocaţiei nu au mai fost îndeplinite. 

 
§ 7 Intrarea în vigoare 

Prezentul „Regulament privind degrevarea familiilor de cheltuielile de întreţinere a copiilor” intră în 
vigoare retroactiv de la 01.09.2018. Totodată îşi pierde valabilitatea „Regulamentul privind 
degrevarea familiilor de cheltuielile de întreţinere a copiilor” (decizia consiliului local din 
03.05.2018). 


