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OFICIUL FEDERAL GUVERNAMENTAL AL PROVINCIEI 
STEIERMARK 

 

Departamentul 6 

Lansare prin intermediul comunităţii de reşedinţă 

 

Către toţi părinţii ai căror copii au fost născuţi în 

perioada 

01.09.2008 până la 31.08.2009 

inclusiv  

 

 Educaţie şi societate   
 

Referat  

Educaţia şi îngrijirea copiilor 

Autor: D-na. Mag
a
 Draschbacher 

Tel.:  (0316) 877- 3684 

Fax: (0316) 877- 2136 

E-mail: kin@stmk.gv.at 

Pentru răspunsuri, vă rugam să 
specificaţi numărul de referinţă (GZ) 

Nr. 

de 

referi

nţă:  

ABT06-   Graz, 11. octombrie 2013 

Subie

ct: 
An obligatoriu de îngrijire a copiilor  

2014/2015 
 

 

Stimaţi părinţi/stimaţi tutori! 
 

De la începutul anului de îngrijire a copiilor 2010/2011 intră în vigoare în provincia Steiermark 

anul obligatoriu de îngrijire a copiilor pentru cei aflaţi în ultimul an de îngrijire, înainte de a 

începe şcoala.  

 

Pentru anul de îngrijire a copiilor 2014/2015 sunt valabile următoarele informaţii: 

 

Obligaţiile părinţilor 

 

 Toţi părinţii ai căror copii au fost născuţi în perioada 01.09.2008 - 31.08.2009 inclusiv au 

obligaţia de a aduce la cunoştinţă comunităţii de reşedinţă a copilului la ce instituţie va fi 

înscris acesta în anul 2014/2015.  
 

Părinţii au libertatea de a alege instituţia la care vor înscrie copilul. Această înştiinţare 

trebuie făcută chiar şi în cazul în care copilul este deja înscris la o instituţie de îngrijire a 

copiilor. Aceasta nu este obligatorie doar în cazul în care copilul frecventează o instituţie 

din propriul loc de reşedinţă, de exemplu grădiniţa din locul de reşedinţă. Frecventarea 

unei instituţii private de îngrijire a copiilor trebuie totuşi anunţată. Părinţii pot, până cel 

târziu la data de 30 aprilie 2014, să aducă comunităţii de reşedinţă dovada unui loc. 
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Atenţionare specială pentru Graz:  

Datorită organizării îngrijirii copiilor din Graz, sunt valabile următoarele:  

- Părinţii ai căror copii au reşedinţa în Graz şi frecventează o instituţie de îngrijire a copiilor 

în Graz (indiferent dacă e de stat sau privată) nu trebuie să anunţe acest lucru, întrucât 

aceşti copii sunt introduşi într-o bază de date centrală.  

- Părinţii ai căror copii au reşedinţa în Graz ,dar frecventează o instituţie din afara oraşului 

Graz trebuie să depună înştiinţarea cerută la Departamentul pentru educaţie şi integrare 

din oraşul Graz, dein Graz – Plattform für Kinderbildung und –betreuung, Keesgasse 6, 

8011 Graz, Angelika Lichtenberg, Tel.: 0316/872-7442, E-mail: 

angelika.lichtenberg@stadt.graz.at 

 

 Părinţii (tutorii legali) au obligaţia, în cadrul anului obligatoriu de îngrijire a copiilor, de a 

asigura copilului cu reşedinţa în provincia Steiermark frecventarea unei facilităţi instituţionale 

de îngrijire a copiilor (grădiniţă, grupă avansată, creşă) cinci zile pe săptămână, cel puţin cu 

program scurt, în anul de îngrijire de dinaintea înscrierii la şcoală.  

 

 Zile libere: 

a. Vacanţe şi zile fără şcoală  

b. Absenţa justificată a copilului: Se aplică în caz de concediu (cel mult trei săptămâni), 

îmbolnăvirea copilului sau a părinţilor (tutorilor legali), cât şi în cazul unor 

evenimente neprevăzute.  

Părinţii (tutorii legali) trebuie să anunţe neîntârziat orice absenţă a copilului. În cazul 

în care apar îndoieli legate de îmbolnăvirea copilului, reprezentantul/reprezentanta 

instituţiei poate cere părinţilor (tutorilor legali) o adeverinţă medicală. După trei 

săptămâni trebuie prezentată, în orice caz, o adeverinţă medicală.  

 

Regulile referitoare la zilele libere sunt desigur valabile şi pentru supravegherea unui copil de 

către bone/îngrijitori. Adeverinţele medicale vor fi prezentate în acest caz bonei/îngrijitorului 

sau angajatoarei/angajatorului lor. 

 

 Motivarea excepţiilor pentru prezenţa obligatorie:  

 

a) Şcolarizare prematură: Această motivare trebuie prezentată comunităţii de reşedinţă a 

copilului cel târziu până la data de 30 aprilie 2014 (valabil şi pentru copii din Graz, 

autoritatea competentă: Departamentul pentru educaţie şi integrare din Graz, dein Graz – 

Plattform für Kinderbildung und –betreuung - vezi mai sus). A se anexa o adeverinţă 

corespunzătoare a şcolii. 

 

b) Copiii pentru care frecventarea unei instituţii de îngrijire a copiilor ar deveni o 

povară nerezonabilă, fie din cauza unei dizabilităţi, a unor motive medicale, datorită 

desfiinţării instituţiei de unde locuiesc sau datorită drumurilor impracticabile:  

În aceste cazuri este necesară prezentarea unei cereri motivate Autorităţii 

administrative responsabile cu reşedinţa copilului până la data de 31 decembrie 2013, 

iar în cazul unei dizabilităţi sau la prezentarea motivelor medicale se recomandă anexarea 

unui aviz medical. Cererea va fi adusă comunităţii de reşedinţă a copilului, va fi trimisă 

neîntârziat mai departe Autorităţii administrative responsabile, unde termenul de 

hotărâre va începe de la data primirii cererii. Autoritatea administrativă responsabilă va 

constata prin notificare existenţa a uneia dintre condiţiile de excepţie şi va comunica 

decizia luată comunităţii de reşedinţă a copilului.  

 

mailto:angelika.lichtenberg@stadt.graz.at
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c) Îngrijire făcută exclusiv de către bonă/îngrijitor: Această motivare trebuie prezentată 

comunităţii de reşedinţă a copilului cel târziu până la data de 30 aprilie 2014 (valabil 

şi pentru copii din Graz, autoritate competentă: Departamentul pentru educaţie şi 

integrare din Graz, dein Graz – Plattform für Kinderbildung und –betreuung - vezi mai 

sus). Pentru îndeplinirea obligaţiei de frecventare, bona/îngrijitorul trebuie să ia măsurile 

de îngrijire pentru cel puţin 20 de ore pe săptămână. Trebuie ataşată o adeverinţă 

corespunzătoare a angajatoarei/angajatorului bonei/îngrijitorului. 

Atenţie: Anul obligatoriu de îngrijire a copilului îndeplinit exclusiv de către o bona/un 

îngrijitor nu este gratis, ca în cazul unei instituţii de stat de îngrijire a copiilor. 

 

d) Îngrijirea în cazul educaţiei la domiciliu:  

În acest caz trebuie depusă o cerere la Autoritatea administrativă competentă 

responsabilă cu reşedinţa copilului până la cel târziu 31 decembrie 2013 prin care se 

dovedeşte că sarcinile didactice sunt realizate acasă în mod corespunzător. Cererea va fi 

adusă comunităţii de reşedinţă a copilului, va fi trimisă neîntârziat mai departe 

Autorităţii administrative responsabile, unde termenul de hotărâre va începe de la data 

primirii cererii. Autoritatea administrativă responsabilă va constata prin notificare dacă 

sunt îndeplinite condiţiile pentru excepţie şi va comunica decizia luată comunităţii de 

reşedinţă a copilului.  

 

 

Toate informaţiile legate de anul obligatoriu pot fi accesate şi pe pagina de 

internetwww.kinderbetreuung.steiermark.at Formularul model pentru înscrierea la 

comunitatea de reşedinţă poate fi, de asemenea, găsit pe pagina respectivă. 

 

 

Cu stimă, 

Către Guvernul provinciei Steiermark: 

Şef de departament: 

prin delegare: 

 

Mag. Franz Schober  
 

 

 

 

Anexă:  

Formular model pentru înscrierea la comunitatea de reşedinţă 

http://www.kinderbetreuung.steiermark.at/

