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Informa ţii pentru p ărin ţi în vederea acord ării locurilor în 2017  

 

Dragi părinţi, 

 

în septembrie 2017 începe noul an de asistenţă pentru copii. Mulţi părinţi sunt deja în căutarea 

unui loc la creşă, grădiniţă sau la afterschool. Ei îşi doresc să ştie din timp dacă au asigurat un loc 

pentru copiii lor într-unul din aceste programe de asistenţă. 

 

Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi, instituţiile încep deja din februarie 2017 acordarea 

locurilor pentru creşe şi gr ădini ţe. Primele scrisori de confirmare a admisiei vor fi trimise la data 

de 10 martie 2017. 

 

Pentru serviciile afterschool , locurile libere vor fi comunicate la începutul lunii martie 2017. 

Scrisorile de confirmare a admisiei vor fi trimise la 17 martie.  

 

Instituţiile de stat şi independente pot acorda din timp doar acele locuri despre care ştiu cu 

siguranţă că vor fi cu adevărat libere anul următor. Din experienţă, unii părinţi se hotărăsc abia la 

începutul verii dacă doresc să retragă copilul de la grădiniţă sau de la programul afterschool. De 

acea, instituţiile află mai târziu dacă locul se eliberează şi poate fi pus la dispoziţia altui copil.  
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Aceasta înseamnă că în lunile aprilie, mai, iunie şi iulie se mai eliberează întotdeauna nişte locuri. 

Toţi părinţii ai căror copii primesc un loc în aceste centre vor fi anunţaţi printr-o scrisoare trimisă 

prin poştă. 

 

Dorim să vă atragem de asemenea atenţia asupra faptului că acordarea locurilor se realizează pe 

baza formularelor MeKi, de către respectivele instituţii. 

 

Pentru acordarea posturilor la centrele orăşeneşti de zi şi la instituţiile de asistenţă pentru copii de 

vârstă şcolară,  sunt criteriile1 comisiei de asistenţă pentru copii, confirmate de Consiliul popular în 

septembrie 2012. 

 

Vă rugăm – dacă nu aţi făcut deja acest lucru – să depuneţi obligatoriu un formular MeKi, integral 

completat, până cel târziu la 15 februarie 2017  la Departamentul de servicii pentru părinţi (MeKi). 

Vă rugăm să ataşaţi toate dovezile necesare.  

 

Cu salutări cordiale 

 

Florence Beye-Mack 

Şef departament servicii pentru părinţi 

 

 

                                                
1
 http://www.mannheim.de/sites/default/files/page/31447/plakat_vergabekriterien_28_11_2012_d.pdf  


