
 

 

F.A.Q. | Departamentul de servicii pentru p ărin ţi | Generalit ăţi 
Întreb ări frecvente pe tema asisten ţei pentru copii în Mannheim 
(MeKi) 
 
1. De unde primesc informa ţii de specialitate despre programele de 
asisten ţă pentru copii? 
 
Vă rugăm să vă adresaţi personal, telefonic sau prin e-mail angajaţilor de 
la Departamentul de servicii pentru părinţi al oraşului Mannheim:  
din 
Q 5, 22 
68161 Mannheim 
Tel.: 0621 293-3888 
Fax: 0621 293-473859 
E-mail: meki@mannheim.de 
 
Programul departamentului de servicii pentru p ărin ţi (Meki) : 
Lu, Mi , Vi.:  de la 8:00 la 12:00 
Ma şi Jo:  de la 8:00 la 18:00 
 
 
2. Ce este departamentul de servicii pentru p ărin ţi (Meki)? 
 
La departamentul de servicii pentru părinţi (Meki) oraşul Mannheim 
centralizează nevoile tuturor părinţilor din Mannheim în ceea ce priveşte 
asistenţa copiilor din creşe, grădiniţe, cămine de zi, programe afterschool 
şi şcoală generală. Formularele de rezervare Meki conţin informaţii foarte 
importante pentru primărie pentru a aprecia în mod realist oferta de 
asistenţă şi pentru a o putea dezvolta. De aceea este important ca toţi 
părinţii să completeze aceste formulare cu nevoile lor de asistenţă, la 
departamentul de servicii pentru părinţi (Meki). 
Rezervarea se efectuează conform § 3 par. 2a KITAG de către părinţi 
sau de către un tutore. 
 
 
 
 
3. Trebuie s ă mă înscriu la departamentul de servicii pentru p ărin ţi? 



 

 

 
Da. Orice rezervare, fie ea pentru o instituţie de stat sau privată, fie că 
este vorba de un program de asistenţă de zi, trebuie să fie înregistrată 
mai întâi la departamentul de servicii pentru părinţi (Meki). 
Prin instituţiile private se înţeleg centrele bisericii catolice şi evanghelice, 
căminele de zi Waldorf, grădiniţele musulmane, magazinele pentru copii, 
iniţiativele părinţilor, căminele de zi din cadrul companiilor, etc.. 
 
4. Cum m ă înscriu? 
 
Vă rugăm completaţi „Formularul pentru înregistrarea în sistemul de 
înscriere la serviciile de asistenţă pentru copii (MeKi) oferite de oraşul 
Mannheim“. Formularul este disponibil la creşe, grădiniţe, la 
departamentul de specialitate pentru cămine de zi pentru copii, în 
unităţile de asistenţă pentru copiii de vârstă şcolară, la departamentul de 
servicii pentru părinţi (Meki) precum şi la serviciile cetăţeneşti. La toate 
aceste unităţi pot fi şi depuse formularele. 
 
5. Pentru ce oferte pot face o rezervare pentru cop ilul meu? 
 
Puteţi rezerva pentru copilul dumneavoastră un loc la creşă, grădiniţă, 
programul de asistenţă de zi, programul afterschool şi de asistenţă 
pentru copii de vârstă şcolară, cu orar variabil. 
 
6. Ce date trebuie s ă comunic? 
 
Înafară de unitatea dorită şi tipul de asistenţă de care aveţi nevoie ne 
sunt necesare date despre activitatea dumneavoastră profesională, dacă 
sunteţi unic întreţinător sau dacă aveţi deja un alt copil înscris într-una 
din aceste unităţi. Aceste date sunt relevante pentru atribuirea locurilor. 
 
7. Pentru câte unit ăţi pot efectua rezerv ări pentru copilul meu? 
 
Aveţi posibilitatea de a indica trei unităţi la alegere. Unităţile disponibile 
sunt afişate în sistemul de căutare pus la dispoziţie de primăria 
Mannheim. 
www.mannheim.de/bildung-staerken/meldesystem-kinderbetreuung-meki 
 



 

 

8. În ce moment trebuie s ă rezerv locul pentru copilul meu?  
 
Rezervările pentru locurile la creşă şi la grădiniţă pot fi depuse în orice 
moment, însă, conform § 3 par. 2a din legea de asistenţă de zi pentru 
copii (KiTaG) din Baden- Württemberg trebuie efectuate cel puţin cu 
şase luni înainte de momentul dorit de începere a asistenţei. Pentru 
copiii de vârstă şcolară precum şi pentru copiii care urmează să meargă 
la creşă sau la grădiniţă, a căror înscriere este de dorit la începutul 
noului an de asistenţă, se recomandă depunerea formularului de 
rezervare cel târziu în luna ianuarie. Unităţile private şi unităţile de stat 
stabilesc de comun acord momentul atribuirii locurilor. Ca măsură 
preventivă, unităţile private trebuie să clarifice însă până când trebuie 
depuse rezervările. 
 
9. De unde ştiu eu c ă rezervarea mea a ajuns la departamentul de 
servicii pentru p ărin ţi (Meki)?  
 
Departamentul de servicii pentru părinţi (Meki) confirmă în scris primirea 
rezervării. 
 
10. Centrele de zi sunt informate despre rezervarea  unui loc pentru 
copilul meu? Sau trebuie s ă mă prezint la centrul de asisten ţă de 
zi? 
 
Rezervările dumneavoastră sunt transmise automat de către 
departamentul de servicii pentru părinţi (MeKi) către unităţi resp. 
departamentul de specialitate pentru programul de asistenţă de zi pentru 
copii. Însă pentru alegerea unei unităţi, este foarte utilă vizitarea centrului 
şi prezentarea personală.  
Pentru programele de asistenţă de zi pentru copii, o bonă adecvată 
pentru părinţi şi copil poate fi stabilită doar dacă vă prezentaţi personal la 
departamentul pentru asistenţă de zi pentru copii.  
Unităţile private au nevoie uneori, pe lângă formularul de rezervare, de 
informaţii suplimentare în vederea înscrierii copilului. Informaţi-vă din 
timp la unităţile private. 
 
 
 



 

 

11. Copilul meu este momentan la cre şă, însă de la vârsta de 3 ani 
are nevoie de un loc la gr ădini ţă. Este necesar s ă-l înregistrez din 
nou?  
 
Da, la trecerea de la creşă la grădiniţă este necesară o nouă rezervare. 
Acest lucru este valabil şi la trecerea de la creşă la grădiniţă în aceeaşi 
unitate (centru de învăţământ preşcolar). 
 
12. Copilul meu nu a împlinit înc ă vârsta de 3 ani. Pot totu şi să-o 
rezerv un loc la un centru de asisten ţă de la 3 ani? 
 
Da, acest lucru este posibil.  
 
13. Copilul meu urmeaz ă să se nasc ă în curând, pot s ă fac deja o 
rezervare?  
 
În principiu da. Pentru aceasta trebuie să indicaţi data de naştere 
estimată conform jurnalului gravidei. Ulterior va fi necesară obligatoriu 
comunicarea datei de naştere propriu-zise. 
 
14. Printr-o rezervare pot schimba şi locul la un centru de 
asisten ţă?  
 
Da. Vă rugăm să indicaţi pe rezervare unitatea actuală, noua unitate şi 
momentul la care doriţi să efectuaţi transferul.  
 
15. Am mai mul ţi copii. E suficient un singur formular de rezervar e 
pentru înregistrare? 
 
Nu, pentru fiecare copil trebuie efectuată o rezervare separată. Printr-o 
rezervare poate fi înregistrat doar un copil pentru forma de asistenţă 
adecvată vârstei.  
 
 
 
16. Cum primesc un loc? 
 



 

 

Departamentul de servicii pentru părinţi (Meki) înregistrează electronic 
toate rezervările primite şi, cu ajutorul unei baze de date le pune la 
dispoziţie unităţilor numite de părinţi sau departamentului de specialitate 
pentru asistenţă de zi. Procesarea ulterioară se realizează în 
respectivele unităţi sau la departamentul de specialitate. Vă rugăm 
reţineţi că atribuirea locurilor se realizează direct de către unităţile private 
sau de stat respective. Departamentul de servicii MeKi nu acordă locuri. 
 
17. Cine atribuie locurile de asisten ţă? 
 
Locurile sunt atribuite de respectivele unităţi, care pot fi de stat, private, 
bisericeşti sau în proprietatea companiilor. 
 
18. Cum aflu dac ă am primit un loc de asisten ţă? 
 
Veţi primi o confirmare în scris de la respectiva unitate. Confirmările sunt 
expediate de regulă de către conducerea unităţilor.  
 
19. Exist ă o list ă de aşteptare? 
 
Baza de date MeKi este dinamică. Fiecare rezervare este evaluată după 
criterii fixe şi încadrată într-un clasament. Acest clasament se modifică în 
permanenţă, cu fiecare nouă rezervare. 
 
20. Care sunt criteriile de atribuire valabile? 
 
Atribuirea locurilor în căminele de zi de stat precum şi în programele de 
asistenţă pentru copii şcolari se realizează pe baza criteriilor unitare 
stabilite de comisia de asistenţă pentru minori şi consiliul comunal, 
bazate pe principiile legale. 
Au prioritate la obţinerea unui loc copiii la care ancheta serviciului de 
asistenţă socială a stabilit o situaţie care periclitează bunăstarea copilului 
sau care impune acordarea unui ajutor pentru asigurarea bunăstării 
copilului. Aceasta este baza legală. 
Celalalte criterii ţin cont de activitatea profesională a unuia sau a celor 
doi tutori. Persoanele în căutare de loc de muncă sau înscrise într-un 
program de şcolarizare sunt considerate ocupate. Părinţii unici 
întreţinători primesc un bonus. 



 

 

Volumul activităţii profesionale joacă un rol important la solicitarea unei 
anumite oferte ca de ex. asistenţa pe toată durata zilei. 
Atunci când punctajul este egal, un copil care are deja un frate sau o 
soră care beneficiază de asistenţă va fi tratat cu prioritate. În final, la 
creşă şi la grădiniţă are prioritate copilul mai mare, iar la programul de 
asistenţă pentru şcolari copilul mai mic. 
Criteriile de atribuire sunt descrise pe larg aici: 
www.mannheim.de/bildung-staerken/meldesystem-kinderbetreuung-meki 
 
21. Pe baza drepturilor legale în vigoare, sunt înd reptăţit la un loc 
de asisten ţă. De ce copilul meu nu a primit totu şi un loc la unitatea 
sau forma de asisten ţă dorit ă de mine? 
 
Începând cu data de 01.08.2013, copiii cu vârsta cuprinsă între unu şi 
trei ani beneficiază conform §24 par. 2 SGB VIII de un drept de susţinere 
într-un centru de zi sau la un cămin de zi. Volumul serviciilor de asistenţă 
zilnice se orientează în funcţie de nevoile individuale. 
Acest drept nu se raportează la o anumită unitate. Dreptul de opţiune şi 
alegere al părinţilor se limitează la oferta existentă. De asemenea nu 
poate fi validată pretenţia de creare a altor locuri de asistenţă într-o 
unitate (a se vedea şi OVG Münster B. v. 14.08.2013 -12 B 793/13).  
De asemenea, conform § 24 par. 3 SGB VIII, începând cu vârsta de 3 
ani copiii au un drept legal de înscriere într-un program de asistenţă într-
un centru de zi. Nici aici nu poate fi validat dreptul de solicitare a 
asistenţei într-o anumită unitate.  
Pentru copiii de vârstă şcolară, § 24 par. 4 SGB VIII conţine o obligaţie 
juridică obiectivă a unităţilor din programul public de asistenţă pentru 
minori, de a rezerva locuri în centrele de zi în funcţie de necesităţi, însă 
nu justifică un drept legal pentru copii. 
 
 
 
 
22. Ce se întâmpl ă dacă nu primesc un loc în niciuna din unit ăţile 
indicate de mine? 
 



 

 

În acest caz vă rugăm să luaţi legătura cu departamentul de servicii 
pentru părinţi (Meki). Acolo, persoanele abilitate vor încerca găsirea unei 
alternative împreună cu dumneavoastră.  
 
23. Cu cine închei contractul de asisten ţă?  
 
Încheiaţi un contract de asistenţă cu unitatea pentru care aţi primit 
confirmarea locului. Desfăşurarea discuţiei de primire precum şi detaliile 
contractului de asistenţă ţin de unităţile respective şi proprietarii 
acestora.  
 
24. Pot primi un loc de asisten ţă pentru copilul meu, chiar dac ă nu 
locuiesc în Mannheim?  
 
În principiu nu. Locurile de asistenţă din Mannheim sunt disponibile cu 
prioritate pentru familiile care locuiesc în Mannheim. Fac excepţie de la 
aceasta programele de asistenţă de zi şi unităţile private cu acorduri 
speciale (de ex. grădiniţele şi creşele din cadrul companiilor).  
 
25. Cât timp sunt p ăstrate datele mele cu caracter personal?  
 
Datele din rezervare sunt şterse din centrală de îndată ce copilul a fost 
înscris şi primit într-o unitate. În orice moment însă puteţi solicita la 
departamentul de servicii pentru părinţi (Meki) ştergerea imediate a 
datelor dumneavoastră.  
 


