
 

 
 
 
 

Regulament privind taxele de utilizare ale centrelor de zi pentru 
copii ale municipalităţii Mannheim 

din 29.06.2010, ultima modificare prin regulamentul din 14.12.2015 
 

În baza § 4 din regulamentul de organizare municipală pentru Baden-Württemberg în forma comunicată la 24.07.2000 
(buletinul oficial pg. 581, corectat la pg. 698), modificat ultima oară prin Legea referitoare la reforma legislaţiei privind 
bugetul local din 04.05.2009 (buletinul oficial pg. 185), a §§ 2, 13 şi 19 din Legea privind taxele şi impozitele locale în 
forma comunicată la 17.03.2005 (buletinul oficial pag. 206), modificată ultima oară prin Legea referitoare la reforma 
legislaţiei privind bugetul local din 04.05.2009 (buletinul oficial pg. 185), a § 6 din Legea privind îngrijirea pe timp de zi a 
copiilor în forma comunicată la 19.03.2009 (buletinul oficial pg. 161) şi a § 90 din Codul Social VIII în forma comunicată 
la 14.12.2006 (Monitorul Oficial I pg. 3134), modificat ultima oară prin Legea privind susţinerea înscrierii copiilor de sub 
trei ani în centre de zi şi a beneficierii de serviciilor unor asistenţi maternali (KiföG) din 10.12.2008 (Monitorul Oficial I pg. 
2403) consiliul local al oraşului Mannheim a stabilit la 14.12.2015 următorul regulament: 

 
§ 1 Domeniu de aplicabilitate şi condiţii de utilizare 

1. Prezentul regulament privind taxele de utilizare se aplică pentru utilizarea centrelor de zi 
pentru copii administrate şi subvenţionate de către municipalitatea Mannheim, prin 
departamentul de specialitate Centre de zi pentru copii. Este vorba despre creşte, 
grădiniţe şi centre after-school. 

2. Nu se acordă dreptul de a solicita înscrierea copilului într-un anumit centru de zi. 
 

§ 2 Taxe de utilizare 
1. Municipalitatea Mannheim percepe taxe pentru utilizarea centrelor conform § 1 paragraf 1. 

Acestea se compun din taxa de participare şi din taxa de masă, în măsura în care se 
optează şi pentru acest serviciu. 

2. Taxele de utilizare sunt colectate în unsprezece rate lunare. 
3. Anul de grădiniţă prevede închiderea centrelor pentru 4 săptămâni - o săptămână de Paşte 

sau Rusalii şi 3 săptămâni în vacanţa de vară şcolară. 
Pe parcursul acestei perioade municipalitatea oferă servicii de intervenţie de urgenţă. În cazul în 
care copilul este înscris pentru serviciul de intervenţie de urgenţă pe perioada vacanţei de Paşte 
sau de Rusalii şi/sau pe perioada vacanţei de vară, se percepe pentru acest interval o taxă 
proporţională de participare şi, eventual, de masă săptămânală (1/4 din taxa de participare 
lunară, 1/4 din taxa de masă lunară pentru fiecare săptămână începută) respectiv zilnică (1/12 
din taxa de participare lunară şi, eventual, din taxa de masă lunară pentru program after-school 
redus). Colectarea taxelor pentru utilizarea serviciilor de intervenţie de urgenţă se face în luna 
august. 
Înregistrarea pentru serviciul de intervenţie de urgenţă trebuie să se facă până la data de 
28.02 a anului respectiv, în cazul vacanţei de Paşte, resp. de Rusalii, şi până la data de 30.06. 
a anului respectiv în cazul vacanţei de vară. 

Înregistrarea pentru serviciile de intervenţie de urgenţă are caracter de obligativitate. Taxa se 
va percepe chiar şi în cazul în care nu se face uz de acest serviciu. 

 
 

 

1. Plătitorii taxelor sunt: 

§ 3 Plătitorii taxelor 

a. părinţii copilului, cărora le revine dreptul de custodie sau care locuiesc împreună cu 
acesta într-o gospodărie, 

b. alte persoane cărora le revine dreptul de custodie, 
c. familii de plasament cărora nu le revine dreptul de custodie, care se ocupă tot timpul 

de îngrijirea un copil, în conformitate cu § 33 Codul Social VIII, 
d. persoana care a înscris copilul în centrul pentru copii. 

2. Dacă există mai multe persoane cărora le revine obligaţia 
plăţii taxelor, acestea răspund solidar. 



§ 4 Taxa de participare 

1. Taxa de participare se percepe lunar, în avans, independent de venitul plătitorului taxei. 
Valoarea taxei se stabileşte în funcţie de 

- vârsta copilului înscris 
- tipul de îngrijire pentru care este înscris 
- şi de numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani din gospodărie. 

2. Pentru copiii sub 3 ani se percepe taxa de creşă, pentru copiii de la 3 ani până la vârsta 
şcolară taxa de grădiniţă iar pentru copiii de vârstă şcolară taxa after-school. 

3. Calcularea taxei de participare se face în funcţie de forma tipului de îngrijire ales pentru 
centrul de tip creşă, grădiniţă şi after-school, ţinându-se seama de numărul de copii cu 
vârsta sub 18 ani care, în momentul beneficierii de aceste servicii, trăiesc în aceeaşi 
gospodărie cu copilul pentru care se percepe taxa de participare şi care sunt înregistraţi cu 
domiciliul permanent în respectiva gospodărie. 

4. Schimbarea unui centru, a tipului de centru sau a tipului de îngrijire este posibilă numai la data de 
1 a lunii. 

5. În cazul în care organismul municipal nu poate asigura îngrijire, din motive care nu îi sunt 
imputabile, taxa nu se returnează. 

6. Plătitorii taxelor au obligaţia să ofere în totalitate şi conform cu realitatea toate informaţii 
necesare pentru stabilirea taxei şi să pună la dispoziţie, în formă originală, orice eventuale 
documente necesare în acest sens. 
Plătitorii taxelor au obligaţia să comunice în timp util conducerii centrului respectiv sau 
centrului la care este înscris copilul orice modificări relevante în ceea ce priveşte stabilirea 
taxei. În cazul în care plătitorii taxelor nu respectă această obligaţie, municipalitatea 
Mannheim poate recalcula taxa de participare începând cu luna din care s-au modificat 
condiţiile de calculare a taxei. 

7. Taxe de participare lunare începând cu: 

 
 

Tabelul taxelor de participare începând cu 01.01.2016, în € 

  

1 copil / G 
 

2 copii / G 
 

3 copii / G 
4 copii / G 
şi mai mult 

Oferta de bază 

Grădiniţă PN 
Ora 08:00 până la ora 
12:00 
Ora 14:00 până la ora 
16:00 

 
105 

 
79 

 
53 

 
18 

Grădiniţă PP 
Ora 08:00 până la ora 
14:00 

 

131 
 

99 
 

66 
 

22 

Creşă PP 
Ora 08:00 până la ora 
14:00 

 

269 
 

202 
 

134 
 

54 

Oferte cu program complet 

Grădiniţă PC Lu-

Jo ora 07:30 până la ora 17:00 
Vi ora 07:30 până la ora 16:00 

 
230 

 
174 

 
116 

 
39 

Creşă PC Lu-Jo 

ora 07:30 până la ora 17:00 Vi 
ora 07:30 până la ora 16:00 

 
347 

 
261 

 
174 

 
69 

Îngrijire copil şcolar 

After-school FB 56 
Ora 07:30 până la ora 
17:00 

 

165 
 

124 
 

83 
 

28 

After-school FB 56 
parţial (12 zile pe lună) 

ora 07:30 până la ora 17:00 

 
132 

 
99 

 
66 

 
22 

PN – grădiniţă cu program normal, PP – program prelungit, PC – program complet, G – gospodărie 



 

 

Tabelul taxelor de participare începând cu 01.01.2018, în € 

  

1 copil / G 
 

2 copii / G 
 

3 copii / G 
4 copii / G 
şi mai mult 

Oferta de bază 

Grădiniţă PN 
Ora 08:00 până la ora 
12:00 
Ora 14:00 până la ora 
16:00 

 
105 

 
79 

 
53 

 
18 

Grădiniţă PP 
Ora 08:00 până la ora 
14:00 

 

131 
 

99 
 

66 
 

22 

Creşă PP 
Ora 08:00 până la ora 
14:00 

 

305 
 

229 
 

153 
 

76 

Oferte cu program complet 

Grădiniţă PC Lu-

Jo ora 07:30 până la ora 17:00 
Vi ora 07:30 până la ora 16:00 

 
230 

 
174 

 
116 

 
39 

Creşă PC Lu-Jo ora 

07:30 până la ora 17:00 Vi ora 
07:30 până la ora 16:00 

 
364 

 
273 

 
182 

 
91 

Îngrijire copil şcolar 

After-school FB 56 
Ora 07:30 până la ora 
17:00 

 

175 
 

134 
 

88 
 

28 

After-school FB 56 
parţial (12 zile pe lună) 

ora 07:30 până la ora 17:00 

 
140 

 
108 

 
70 

 
22 

PN – grădiniţă cu program normal, PP – program prelungit, PC – program complet, G – gospodărie 
 

§ 5 Taxa de masă 

1. Taxa de masă lunară este percepută în cazul în care copilul este înscris pentru acest serviciu 
în cadrul respectivei unităţi. 

2. Pentru plătitorii de taxe care aduc dovezi privind faptul că beneficiază de plăţi pentru 
asigurarea traiului conform Codului Social II sau plăţi pentru asigurarea traiului sau pentru 
asigurarea venitului minim conform Codului Social XII sau cărora le-a fost acordată scutirea 
de taxă de participare conform § 7 paragraf 1, se aplică taxa de masă redusă, cu condiţia ca 
domiciliul principal al copilului să se afle în oraşul Mannheim. 

3. Pentru plătitorii de taxe cărora le-a fost acordată scutirea de taxă de participare conform § 7 
paragraf 1, se aplică taxa de masă redusă, cu condiţia ca respectivul copil să nu beneficieze 
de prestaţii pentru instruire şi participare (§§ 28 Cod Social II, 34 Cod Social XII, § 6b Legea 
privind alocaţiile pentru copii) şi ca domiciliul principal al copilului să se afle în oraşul 
Mannheim. 

3a. Cu titlu de excepţie de la paragraful 2, pentru programul after-school se aplică: Pentru plătitorii 
de taxe care aduc dovezi privind faptul că beneficiază de plăţi pentru asigurarea traiului 
conform Codului Social II sau plăţi pentru asigurarea traiului sau pentru asigurarea venitului 
minim conform Codului Social XII sau cărora le-a fost acordată scutirea de taxă de participare 
conform § 7 paragraf 1, se aplică taxa de masă redusă, cu condiţia ca domiciliul principal al 
copilului să se afle în oraşul Mannheim. 

4. Obligaţia de plată a taxei intră în vigoare de la termenul convenit pentru acordarea 
serviciului. În principiu, se percepe întreaga taxă pentru fiecare lună începută. Plata taxelor 
este scadentă la fiecare zi de 1 a lunii. 

5. Cu titlu de excepţie, perceperea taxei de masă se va face în cadrul centrelor, conform § 1 
paragraf 1 al prezentului regulament, săptămânal sau zilnic în cazul programului after-school 
parţial (1/4 din taxa de masă lunară pentru fiecare săptămână începută şi 1/12 din taxa de 
masă lunară pentru program after-school redus), rotunjit la contribuţii complete în Euro, dacă 

a) admiterea copilului în centru are loc nu la începerea, ci în decursul unei luni, 



b) copilul a lipsit de-a lungul a cel puţin două săptămâni calendaristice consecutive iar 
acest lucru a fost comunicat în scris respectivului centru de zi cu cel puţin 2 săptămâni 
în prealabil. 

6. Dacă în cadrul serviciilor de intervenţie de urgenţă pe perioada vacanţei copilul beneficiază de 
o masă, se va percepe taxa de masă conform § 2 paragraf 3. 

7. Dacă se beneficiază de masă, taxa de masă lunară se va achita suplimentar faţă de taxa de 
participare. În mod normal taxa de masă are o valoare de 55 €; taxa de masă redusă conform 
§ 5 paragraf 2 are o valoare de 20 €. 
Pentru programul after-school taxa de masă este de 33 € resp. taxa redusă este de 12 €. 

 
§ 6 Intrarea în vigoare şi scadenţa taxelor de participare 

1. Obligaţia de plată a taxei intră în vigoare odată cu termenul convenit pentru admiterea în centru. 
În principiu, se percepe întreaga taxă pentru fiecare lună începută. În cazul admiterii în centru 
până la data de 14 a lunii, se va percepe întreaga taxă lunară, în cazul admiterii după data de 
15 a lunii se percepe jumătate din taxa lunară. 

2. Plata taxelor este scadentă la fiecare zi de 1 a lunii. 
 

§ 7 Scutirea de taxă 

1. La cerere, plătitorii de taxă care nu au posibilitatea să o achite, pot fi scutiţi total sau parţial de 
plata acesteia, conform § 90 Codul Social VIII. 

2. În cazul existenţei unor motive deosebite, de natură pedagogică sau socială, care sunt 
confirmate de către Serviciul Social al Oficiului pentru tineret al oraşului Mannheim, este 
posibilă acordarea unei scutiri totale sau parţiale de la plata taxei. 

 
§ 8 Încetarea obligaţiei de 

achitare a taxei 

1. Retragerea copilului este posibilă numai la finalul lunii. Retragerea trebuie notificată în scris, 
cu cel puţin o lună în prealabil. 
2. Pentru copiii care în decursul anului de grădiniţă curent trec într-un program de îngrijire 
pentru şcolari al departamentului de specialitate Instruire, se va percepe în cazul admiterii 
până la data de 14 a unei luni jumătate din taxa lunară, iar în cazul admiterii din a 15-a zi a 
unei luni se va percepe taxa întreagă stabilită de departamentul de specialitate 
Centre de zi pentru copii. 

3. Obligativitatea achitării taxei se menţine până în momentul intrării în vigoare a retragerii 
copilului. 

 
§ 9 Prevedere tranzitorie 

1. De la plătitorii taxei, care până la 01.03.2010 au beneficiat de servicii de îngrijire pentru un 
copil de la organismul municipal de administrare a centrelor de zi pentru copii din cadrul 
departamentul de specialitate Centre de zi pentru copii şi de la care s-a perceput o taxă de 
participare, se va percepe începând cu 01.09.2010 taxa de participare nemodificată pentru 
acest copil, cu aplicabilitate doar până la data de 31.08.2012 (drept legitim). 

2. În cazul în care copilul schimbă tipul de centru (creşă, grădiniţă, after-school) sau tipul de 
îngrijire (ca de ex. program normal, program prelungit, program complet) taxa de participare 
se va achita în conformitate cu tabelul de taxe din prezentul regulament. Dreptul legitim 
conform punctului 1 nu se mai aplică. 

3. Dacă în baza prezentului regulament rezultă pentru participarea copilului menţionat în § 9 
paragraf 1, în decursul limitei de timp menţionate, o taxă de participare mai redusă decât cea 
anterioară, la cererea plătitorului taxei se poate percepe pentru acest copil o taxă conform 
prezentului regulament. Acest lucru exclude revenirea la taxa de participare anterioară, 
menţionată în § 9 paragraf 1. 

 
§ 10 Intrarea în vigoare 

1. Prezentul regulament intră în vigoare la data de 01.09.2010. 
2. Din acelaşi moment îşi pierde valabilitatea anteriorul regulament privind taxele de 

utilizare ale centrelor de zi pentru copii ale municipalităţii Mannheim v. 22.07.2008. 
 
Intrat în vigoare la 01.09.2010 (Buletinul oficial nr.29 v. 22.07.2010), 
Intrare în vigoare a modificării la 01.01.2016 (Buletinul oficial nr. 53 v. 31.12.2015) 


