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1. Introducere 
 
Uneori, părinților le este greu să găsească un serviciu bun de îngrijire a copiilor. Există mai 
multe lucruri de care trebuie să țineți cont și despre care ar trebui să vă amintiți să întrebați 
atunci când vizitați un furnizor de servicii de îngrijire a copiilor.  
Prezentul ghid vă oferă informații astfel încât să înțelegeți cum puteți beneficia de Funded 
Early Education Entitlement pentru copilul dvs. și ce ar trebui să știți înainte de a vă înscrie 
copilul la o grădiniță, la o unitate preșcolară sau la un Child Minder (îngrijitor de copii 
autorizat). În tot restul ghidului, vom folosi sintagma „furnizor de servicii de îngrijire a copiilor” 
cu sensul de grădiniță, unitate preșcolară sau childminder. 
 
Ce este Funded Early Education Entitlement (FEEE)? 

• Este finanțarea asigurată de Guvernul Regatului Unit pentru toți copiii eligibili 
deoarece statul își dorește ca toți copiii să beneficieze de o educație timpurie 
corespunzătoare, astfel încât să înceapă viața cu dreptul.  

• Unii copii de doi ani au dreptul la ore de FEEE dacă părinții lor beneficiază de anumite 
ajutoare sociale. Acești copii vor primi până la 570 de ore de FEEE pe an. În general, 
beneficiază de 15 ore pe săptămână timp de 38 de săptămâni. Cele 38 de săptămâni 
sunt împărțite în trei trimestre care corespund trimestrelor școlare.  

• Toți copiii în vârstă de trei sau patru ani pot beneficia de ore de FEEE începând cu 
trimestrul școlar de după ce împlinesc trei ani și până când încep școala. Acest drept 
poartă denumirea de Universal Funded Entitlement (Finanțare Universală). Copiii vor 
beneficia de până la 570 de ore de FEEE pe an. În general, beneficiază de 15 ore pe 
săptămână timp de 38 de săptămâni. Cele 38 de săptămâni sunt împărțite în trei 
trimestre care corespund trimestrelor școlare.  

• Mulți părinți care muncesc pot să beneficieze de Extended Funded Entitlement (EFE 
– Finanțare Extinsă), care constă în 15 ore suplimentare pe săptămână, fiind numită 
adesea „oferta de 30 de ore”. Acest lucru se datorează faptului că copiii pot beneficia 
de maximum 30 de ore de FEEE pe săptămână timp de 38 de săptămâni, deci de 
1140 de ore FEEE pe an. 

• Cele 38 de săptămâni (sau 570 de ore) încep la începutul lunii aprilie și iau sfârșit la 
sfârșitul lunii martie în anul următor. Trimestrele încep în aprilie (vară), în septembrie 
(toamnă) și iau sfârșit la sfârșitul trimestrului de primăvară (ianuarie – martie). 

 
 
2. Alegerea serviciului potrivit de îngrijire a copiilor pentru dvs. 

și copilul dvs. 
 
Pentru a afla mai multe informații despre tipurile diferite de servicii de îngrijire a copiilor, faceți 
clic pe următorul link 
Cinci pași pentru alegerea unui serviciu de îngrijire a copiilor de la Family and Childcare 
Trust (Trustul pentru familii și îngrijirea copiilor),  care include o listă de întrebări utile de 
care trebuie să țineți cont atunci când căutați un serviciu de îngrijire a copiilor. Puteți de 
asemenea să vizitați: Găsiți un furnizor de servicii de îngrijire a copiilor:Tipuri de servicii de 
îngrijire a copiilor – Essex County Council. 

https://www.familyandchildcaretrust.org/five-steps-choosing-childcare
https://www.familyandchildcaretrust.org/five-steps-choosing-childcare
https://www.essex.gov.uk/find-a-childcare-provider
https://www.essex.gov.uk/find-a-childcare-provider
https://www.essex.gov.uk/find-a-childcare-provider
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Puteți găsi informații despre toate tipurile de sprijin acordat de stat pentru îngrijirea copiilor 
și despre modul în care puteți depune o cerere pe website-ul Childcare Choices (alegeri în 
materie de îngrijirea copiilor). Există informații pentru părinți și pe pagina Family Information 
Service (FIS – Serviciul de informații pentru familii) de pe website-ul ECC Family 
Information Service – Essex County Council 

Toți furnizorii Early Years (educație timpurie) au obligația de a le oferi sprijin copiilor cu 
cerințe educaționale speciale și dizabilități (CESD) și vor putea să vă furnizeze informații 
despre modul în care vor face acest lucru. Dacă aveți nevoie de sprijin suplimentar pentru a 
găsi serviciul potrivit pentru copilul dvs. cu CESD, puteți să trimiteți un e-mail la adresa 
early.years@essex.gov.uk și o persoană vă va ajuta să găsiți un serviciu potrivit de îngrijire 
a copiilor. 
Toți furnizorii de servicii de îngrijire a copiilor pot să solicite FEEE dacă: 
 

• sunt înregistrați la Ofsted în calitate de furnizor Early Years sau sunt grădinițe care 
funcționează în cadrul unei școli, caz în care vor fi înregistrați ca făcând parte din 
școala respectivă 

• au obținut de la Ofsted calificativul „Bine”, „Excelent” sau „Necesită Îmbunătățiri” 
pentru oferirea de FEEE pentru copiii în vârstă de trei sau patru ani 

• au obținut de la Ofsted calificativul „Bine” sau „Excelent” pentru oferirea de FEEE 
pentru copiii de doi ani 

• au încheiat un contract de FEEE cu Essex County Council 
 

Dacă un childminder face parte dintr-o Childminder Agency (agenție de îngrijitori de copii 
autorizați), poate să solicite FEEE dacă Agenția sau Childminderul a încheiat un contract 
de finanțare cu Essex. 
Furnizorii nou-înregistrați de servicii de îngrijire a copiilor pot să ofere FEEE înainte de prima 
inspecție Ofsted. Cu toate acestea, dacă nu obțin la prima inspecție Ofsted calificativul „Bine” 
sau „Excelent”, nu vor putea să ofere FEEE pentru copiii de doi ani. 
Essex County Council trebuie să se asigure că toți furnizorii de servicii de îngrijire a copiilor 
care solicită FEEE:  
 

• asigură întregul curriculum pentru Early Years Foundation Stage (EYFS – educație 
timpurie) 

• țin evidențe privitoare la copiii care beneficiază de FEEE și pun informațiile la 
dispoziția celor de la Local Authority (autoritatea locală) și Ofsted, la cererea 
acestora 

 
 
3. Eligibilitatea 

 
Funded Early Education Entitlement pentru copiii de doi ani 
Mii de părinți din Essex apelează la servicii de îngrijire a copiilor pentru copiii lor de doi ani. 
Aceste servicii vă ajută să aveți mai mult timp pentru dvs. În plus, copilul dvs. poate să se 
joace, să învețe și să se distreze cu alți copii.  
Este posibil să puteți beneficia de FEEE pentru copilul dvs. de doi ani dacă beneficiați de 

https://www.childcarechoices.gov.uk/
https://www.childcarechoices.gov.uk/
https://www.essex.gov.uk/family-information-service
https://www.essex.gov.uk/family-information-service
mailto:early.years@essex.gov.uk
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anumite ajutoare sociale sau îndepliniți anumite criterii.  
Pentru mai multe informații, faceți clic pe următorul link Ajutor pentru plata costurilor de 
îngrijire a copiilor de doi ani  

 
Essex County Council folosește Eligibility Checking Service (ECS – Serviciul de verificare a 
eligibilității) al Department of Education (Ministerului Educației) pentru a verifica dacă copiii 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate, date fiind ajutoarele sociale de care beneficiază părinții 
lor (inclusiv Universal Credit (ajutor social universal)). 
Copiii eligibili de doi ani pot să beneficieze de FEEE în trimestrul școlar de după ce împlinesc 
doi ani. Consultați informațiile de mai jos: 
Dacă data nașterii copilului este între va beneficia de FEEE  
1 aprilie și 31 august    începând cu 1 septembrie, după ce a împlinit doi ani 
1 septembrie și 31 decembrie începând cu 1 ianuarie, după ce a împlinit doi ani 
1 ianuarie și 31 martie  începând cu 1 aprilie, după ce a împlinit doi ani 
 
Dacă sunteți eligibil(ă) și vreți să discutați cu cineva despre aceste lucruri, puteți să 
contactați Family Hub (Centrul pentru Familii) din cadrul Essex Child and Family Well-being 
Service (Serviciului pentru Bunăstarea Copiilor și a Familiilor din Essex) din districtul dvs. 
Puteți găsi aici datele Family Hubului dvs. local  Essex Family Wellbeing 
 
Pentru a beneficia de FEEE pentru copiii de doi ani, trebuie să depuneți o cerere online. Va 
trebui: 
 

● să specificați numărul dvs. de Asigurare Națională 
● să accesați Essex Education Portal - Logon (Portalul de Educație Essex – 

Conectare) și să vă conectați folosind adresa de e-mail și parola dvs. Dacă accesați 
Portalul pentru prima oară, faceți clic pe Register (înregistrare) și urmați instrucțiunile 
furnizate 

 
Dacă nu aveți acces la Internet sau aveți nevoie de ajutor pentru a completa formularul online, 
puteți obține sprijin: 

• de la Family Hub – consultați informațiile de mai sus pentru a afla cum să îi contactați 
• trimițând un e-mail la adresa Early.Years@essex.gov.uk 
• discutând cu furnizorul dvs. de servicii de îngrijire a copiilor, cu Health Visitorul dvs. 

(lucrătorul medical de ocrotire) sau cu Social Workerul dvs. (asistentul social)  

După ce ați completat formularul online și verificările de eligibilitate au fost finalizate cu 
succes, veți primi un număr de referință pe care i-l veți da furnizorului dvs. de servicii de 
îngrijire a copiilor pentru a obține cele 15 ore de FEEE. Va trebui să îi arătați furnizorului 
certificatul de naștere al copilului dvs., numărul dvs. de Asigurare Națională și alte dovezi 
dacă sunteți eligibil(ă) ca urmare a criteriilor suplimentare. 

 

FEEE pentru copiii în vârstă de trei sau patru ani – FEEE Universal – 15 ore pe 
săptămână 

https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2-year-olds
https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2-year-olds
https://essexfamilywellbeing.co.uk/
https://educationportal.essex.gov.uk/CitizenPortal_LIVE/Account/Login?ReturnUrl=/CitizenPortal_LIVE/
mailto:Early.Years@essex.gov.uk
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Toți copiii în vârstă de trei sau patru ani au dreptul să beneficieze de cele 15 ore de FEEE 
Universal pe săptămână (în timpul trimestrului) începând cu trimestrul de după ce au împlinit 
trei ani. Consultați informațiile de mai jos: 

Dacă data nașterii copilului este între va beneficia de FEEE  
1 aprilie și 31 august    începând cu 1 septembrie, după ce a împlinit 3 ani 
1 septembrie și 31 decembrie începând cu 1 ianuarie, după ce a împlinit trei ani 
1 ianuarie și 31 martie  începând cu 1 aprilie, după ce a împlinit trei ani 
 

 
Aceste date au fost stabilite de Department of Education și nu pot să fie schimbate.  
În cazul în care copilul dvs. este înscris deja la un furnizor de servicii de îngrijire a copiilor, 
este posibil să poată să beneficieze de FEEE. Discutați cu furnizorul respectiv pentru a afla 
cum poate copilul dvs. să beneficieze de orele de FEEE.  
În cazul în care copilul dvs. nu este înscris la un furnizor de servicii de îngrijire a copiilor, va 
trebui să găsiți un furnizor care oferă locuri FEEE și să vă înscrieți copilul la el.  
  
Puteți să căutați un furnizor de servicii de îngrijire a copiilor în Essex făcând clic pe acest 
link Găsiți un furnizor de servicii de îngrijire a copiilor (essex.gov.uk) 

Puteți de asemenea să contactați Family Information Service prin e-mail la adresa 
fis@essex.gov.uk   

Sau puteți să vizitați un Family Hub (pentru a afla care este cel mai aproape de dvs., faceți 
clic pe acest link Essex Child and Family Wellbeing Service) sau să discutați cu Social 
Workerul alocat. 
 
FEEE pentru copiii în vârstă de trei sau patru ani – Extended Funded Entitlement (EFE) 
Unii copii vor fi eligibili pentru EFE. Puteți să vă verificați eligibilitatea onlineCalculatorul 
pentru serviciile de îngrijire a copiilor – GOV.UK și să completați o cerere online. Înainte de 
a solicita EFE, trebuie să analizați toate opțiunile pentru a vă asigura că alegeți pachetul cel 
mai potrivit pentru dvs. Este posibil ca elementul de îngrijire a copiilor din Working Tax 
Credit (facilitatea fiscală pentru persoanele încadrate în muncă) să fie afectat deoarece veți 
plăti probabil pentru mai puține ore de îngrijire a copiilor. 
 
Dacă sunteți eligibil(ă), trebuie să depuneți cererea de EFE înainte de începutul trimestrului 
în care doriți să înceapă finanțarea. Menționăm că: Dacă solicitați codul după începerea 
trimestrului în care doriți să înceapă finanțarea, furnizorul dvs. nu va putea să solicite EFE. 
Veți putea să beneficiați doar de cele 15 ore de FEEE Universal în trimestrul respectiv.  
 
După ce v-ați finalizat cererea și ați creat un cont, veți primi un cod de eligibilitate pe care i-l 
veți da furnizorului de servicii de îngrijire a copiilor, care va verifica acest cod pe portalul Early 
Years. În cazul în care codul trece toate verificările, puteți să rezervați orele de EFE. Vă trebui 
să îi arătați furnizorului și certificatul de naștere al copilului dvs. 
 
Early Years Pupil Premium (EYPP – Finanțarea suplimentară pentru educația timpurie) 

https://secureweb1.essex.gov.uk/FIS
mailto:fis@essex.gov.uk
https://essexfamilywellbeing.co.uk/service/healthy-family-service/family-hubs/
https://www.gov.uk/childcare-calculator
https://www.gov.uk/childcare-calculator
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Copiii în vârstă de trei sau patru ani care beneficiază de FEEE ar putea să fie eligibili pentru 
EYPP. EYPP îi oferă furnizorului de servicii de îngrijire a copiilor fonduri suplimentare pe care 
acesta le poate folosi pentru a furniza resurse utile pentru copilul dvs. 
Pentru a beneficia de aceste fonduri suplimentare, furnizorul dvs. de servicii de îngrijire a 
copiilor vă va cere să completați secțiunea corespunzătoare din formularul „Contract cu 
părintele/îngrijitorul”. 
Furnizorul dvs. de servicii de îngrijire a copiilor va discuta cu dvs. despre lucrurile de care are 
nevoie copilul dvs. pentru a învăța. Furnizorul poate să folosească fondurile suplimentare 
pentru a se asigura că copilul dvs. beneficiază de sprijinul de care are nevoie. 
 
 
4. Finanțarea pentru locuri FEEE 

 

Pentru a solicita finanțarea, furnizorul de servicii de îngrijire a copiilor completează datele 
copilului dvs. pe un formular online la anumite date, în fiecare trimestru. Astfel se desfășoară 
numărătoarea. Furnizorul specifică în formular câte ore solicită pentru fiecare copil aflat în 
grija sa și consiliul folosește aceste informații pentru a stabili valoarea finanțării de care va 
beneficia furnizorul pentru trimestrul respectiv.  
Se pot solicita 570 de ore de FEEE oferite pe parcursul a 38 de săptămâni într-un exercițiu 
financiar. Unii furnizori permit folosirea finanțării pe o perioadă mai lungă de 38 de săptămâni 
în fiecare an, fapt care poate fi util dacă aveți nevoie de servicii de îngrijire a copiilor tot anul. 
Dacă furnizorul de servicii de îngrijire a copiilor vă oferă FEEE pentru o perioadă prelungită 
(mai mult de 38 de săptămâni), va solicita numărul maxim de ore permis pe trimestru. Dacă 
beneficiați de numărul maxim de ore de FEEE pe parcursul a 50 de săptămâni, furnizorul va 
specifica în Contractul cu părintele/îngrijitorul că solicită 15 ore pe săptămână oferite pe 
parcursul numărului de săptămâni permisibil pe trimestru, deci 570 de ore pe an.  
 
Finanțarea FEEE este plătită: 

• dacă copilul dvs. este înscris în formularul de numărătoare și este înscris la furnizorul 
de servicii de îngrijire a copiilor în ziua în care se face numărătoarea. 

• sau dacă copilul dvs. este inclus în numărătoare, dar este bolnav sau lipsește în 
săptămâna respectivă, dar va începe să meargă din nou la furnizorul de servicii de 
îngrijire a copiilor după ce se simte mai bine. 

În cazul în care copilul dvs. începe să frecventeze unitatea furnizorului de servicii de îngrijire 
a copiilor după data numărătorii, puteți să depuneți o cerere tardivă pentru el dacă nu a 
beneficiat de orele de FEEE la un alt furnizor de servicii de îngrijire a copiilor din Essex în 
timpul trimestrului. 
 

Toți furnizorii de servicii de îngrijire a copiilor primesc un tarif orar fix pentru FEEE pentru 
copiii de 2 ani și un alt tarif orar fix pentru FEEE pentru copiii de 3 sau 4 ani. Tarifele nu sunt 
publicate din moment ce nu există o valoare monetară pentru părinți (orele de FEEE ar trebui 
să fie gratuite la punctul de furnizare).  
Este posibil ca furnizorii să primească 10p, 20p sau 30p în plus pe oră pentru copiii care 
locuiesc într-o zonă cu locuințe sociale.  
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În plus, este posibil să primească EYPP pentru copiii de 3 sau 4 ani. Aceasta este o finanțare 
suplimentară pentru fiecare oră de FEEE Universal. 
 
În cazul în care copilul dvs. are nevoi suplimentare, furnizorul de servicii de îngrijire a copiilor 
poate să solicite Inclusion Funding (Finanțare pentru favorizarea incluziunii) în vederea 
îndeplinirii nevoilor respective. Furnizorul ar trebui să obțină ajutor de la un profesionist din 
domeniul medical sau al educației, cum ar fi un Health Visitor sau un Inclusion Partner 
(Partener pentru Favorizarea Incluziunii), pentru a dovedi că sunt necesare fondurile 
suplimentare. Ar trebui să solicite o Inclusion Grant (subvenție pentru favorizarea incluziunii) 
de la Essex County Council.  
 

5. De ce trebuie să țineți cont 
 

Orele de FEEE se pot distribui în mai multe moduri. Într-o zi se pot folosi maximum zece ore 
de FEEE. Furnizorii de servicii de îngrijire a copiilor pot: 
 

• să stabilească intervalul din fiecare zi în care oferă ore de FEEE, de exemplu, de la 
09:00 la 12:00  

• să stabilească un număr maxim de ore de FEEE de care poate beneficia copilul într-
o zi, de exemplu, șase ore. 

• să ofere un loc exclusiv FEEE – este posibil ca aceste locuri să fie limitate, deci 
verificați disponibilitatea 

 

Este important să înțelegeți că fiecare furnizor de servicii de îngrijire a copiilor are o ofertă 
diferită de FEEE, astfel încât va trebui să găsiți un loc care vă îndeplinește nevoile. 
Majoritatea furnizorilor de servicii de îngrijire a copiilor oferă ore de FEEE pe parcursul 
trimestrelor școlare, dar nu sunt obligați să facă acest lucru; este posibil ca unii furnizori să 
ofere ore de FEEE pe parcursul mai multor săptămâni.  
Orele de FEEE (universal sau extins) pot să includă și ora prânzului dacă aceasta este 
folosită pentru a îi ajuta pe copii să învețe lucruri noi și să dezvolte competențe noi.  
Atunci când orele de FEEE includ ora prânzului, este posibil să trebuiască să plătiți un tarif 
pentru masa de prânz sau pentru gustări, dar orice tarif pentru mâncare trebuie să fie 
convenit cu dvs. înainte ca copilul dvs. să înceapă să frecventeze unitatea furnizorului de 
servicii de îngrijire a copiilor.  
Furnizorul de servicii de îngrijire a copiilor poate să perceapă un tarif doar pentru orele și 
serviciile care nu sunt incluse în FEEE. Verificați dacă va fi nevoie să rezervați ore 
suplimentare pentru a beneficia de orele de FEEE.  Orice costuri pe care trebuie să le plătiți 
trebuie să fie specificate clar în Contractul cu părintele/îngrijitorul și dvs. trebuie să vă 
declarați de acord cu ele înainte ca copilul dvs. să înceapă să frecventeze unitatea 
furnizorului și înainte de a semna contractul. Furnizorul de servicii de îngrijire a copiilor nu 
poate să impună pentru locul exclusiv FEEE condiții conform cărora trebuie să plătiți ore 
suplimentare, tarife pentru masa de prânz, o taxă de înregistrare sau un tarif pentru uniformă 
pentru a beneficia de orele de FEEE. 
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Puteți să beneficiați de FEEE pe o perioadă mai scurtă decât 38 de săptămâni la furnizorul 
de servicii de îngrijire a copiilor pe care l-ați ales; furnizorul ar trebui să vă ofere minimum 33 
de săptămâni. 
Dacă furnizorul de servicii de îngrijire a copiilor obține finanțare pentru mai puține săptămâni, 
nu poate să perceapă un tarif pentru ore suplimentare în cazul în care copilul dvs. beneficiază 
de maximum 15 ore pe săptămână.  
Dacă alegeți un furnizor de servicii de îngrijire a copiilor a cărui unitate este deschisă mai 
puțin de 38 de săptămâni, nu puteți să folosiți restul săptămânilor altundeva. Dacă aveți 
nevoie de toate cele 38 de săptămâni, ar trebui să alegeți un furnizor de servicii de îngrijire 
a copiilor care vi le poate oferi. 
 
Unii furnizori de servicii de îngrijire a copiilor au o „Ofertă Prelungită”, ceea ce înseamnă că 
oferă ore de FEEE și în perioadele de vacanță. Cu toate acestea, trebuie să înțelegeți că 
numărul maxim de ore de care puteți beneficia pe trimestru nu se schimbă.  Numărul total de 
ore de care puteți beneficia pe an este de 570. Dacă furnizorul dvs. oferă ore de FEEE pe 
parcursul a 50 de săptămâni în fiecare an, veți beneficia de mai puține ore pe săptămână 
timp de mai multe săptămâni, dar numărul total de ore la care aveți dreptul va rămâne același. 
Consultați Secțiunea 4 – Exemplu de distribuire a orelor de FEEE pe parcursul a 50 de 
săptămâni. 
Furnizorul de servicii de îngrijire a copiilor trebuie să completeze formularul „Contract cu 
părintele/îngrijitorul” în care se specifică în scris numărul de ore și de zile de FEEE de care 
beneficiază copilul dvs. în fiecare trimestru. Este interzis să se specifice în contract un număr 
de ore mai mare decât numărul de ore de care beneficiază efectiv copilul dvs. Nu este nevoie 
să solicitați numărul maxim de ore dacă nu doriți ca copilul dvs. să frecventeze unitatea 
furnizorului timp de 15 sau 30 de ore pe săptămână.   
Dacă decideți să creșteți numărul de ore după data numărătorii, furnizorul de servicii de 
îngrijire a copiilor nu va putea să solicite ore suplimentare de FEEE. Prin urmare, vă va ruga 
să plătiți orele suplimentare până la sfârșitul trimestrului. Este important să fiți conștient(ă) 
de toate detaliile și să citiți informațiile din Contractul cu părintele/îngrijitorul înainte 
de a îl semna. Asigurați-vă că sunteți conștient(ă) de eventualele costuri suplimentare 
și de serviciile cărora le corespund acestea și că sunteți de acord cu ele înainte ca 
copilul dvs. să înceapă să frecventeze unitatea furnizorului de servicii de îngrijire a 
copiilor. 
Verificați dacă furnizorul de servicii de îngrijire a copiilor garantează orele de FEEE în fiecare 
trimestru și asigurați-vă că oferta nu se schimbă în funcție de vârsta copilului sau dacă sunt 
necesare orele de EFE. 
Dacă vă mutați copilul la alt furnizor în timpul trimestrului, după data numărătorii, furnizorul 
nou nu va putea să solicite ore de FEEE de la Essex County Council.  Prin urmare, este 
posibil să trebuiască să plătiți furnizorul nou pentru restul trimestrului.  
În aceste cazuri, este posibil ca Essex County Council să îi ceară furnizorului inițial să 
transfere fondurile nefolosite pe trimestrul respectiv către furnizorul nou. Cu toate acestea, 
acest lucru nu este prevăzut în acordul contractual și nu putem insista să facă acest lucru. 
În plus, furnizorul dvs. inițial impune o perioadă de preaviz și este posibil să perceapă o taxă 
dacă nu îl anunțați cu suficient timp în avans că vă mutați copilul la alt furnizor. Prin urmare, 
informați-vă înainte de a lua o decizie. 
Orice facturi pe care le primiți ar trebui să precizeze:  
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• faptul că ați primit toate cele 15 sau 30 de ore de FEEE complet gratuit; cele 15 sau 
30 de ore de FEEE nu ar trebui să fie asociate cu o valoare monetară. 

• orele și serviciile suplimentare pentru care vi se poate percepe un tarif, de exemplu, 
mese sau ore în plus față de orele de FEEE. Furnizorul trebuie să vă comunice aceste 
costuri înainte de preluarea locului deoarece vă veți declara de acord cu ele prin 
semnarea formularului „Contract cu părintele/îngrijitorul”. 

• tarifele pentru orice ore și/sau servicii suplimentare trebuie să fie precizate clar.  
 
Menționăm că: 

• tarifele percepute de un furnizor de servicii de îngrijire a copiilor pentru orele 
suplimentare (în plus față de orele de FEEE) vă privesc doar pe dvs. și pe furnizor. 
Local Authorities nu pot să se implice în afacerile private ale furnizorilor. 

• dacă copilul dvs. beneficiază doar de orele de FEEE, nu veți avea nevoie de o factură. 
Cu toate acestea, furnizorul trebuie să vă spună că a solicitat FEEE și să se asigure 
că completați formularul „Contract cu părintele/îngrijitorul”. 

Furnizorii de servicii de îngrijire a copiilor pot să ceară o garanție pentru rezervarea unui loc 
FEEE pentru copiii de trei sau patru ani, dar nu și pentru copiii eligibili de doi ani. Valoarea 
maximă a garanției este egală cu taxele pe o săptămână care acoperă numărul de ore de 
îngrijire de care doriți să beneficiați. Furnizorul de servicii de îngrijire a copiilor trebuie să vă 
returneze garanția atunci când copilul dvs. începe să frecventeze unitatea lui sau cel târziu 
până la următoarea vacanță de la mijlocul trimestrului. 
Furnizorul poate să solicite FEEE pentru o zi pe trimestru în care unitatea este deschisă fără 
copii în vederea desfășurării activităților de instruire a personalului. Furnizorul ar trebui să vă 
anunțe că veți pierde o zi de FEEE pe trimestru înainte de a semna formularul „Contract cu 
părintele/îngrijitorul”. Furnizorul ar trebui să vă anunțe cu 6 săptămâni în avans cu privire la 
orice închidere planificată.  
În cazul în care copilul dvs. merge la unitatea furnizorului într-o zi care este sărbătoare legală, 
furnizorul ar trebui să vă informeze înainte de semnarea Contractului cu părintele/îngrijitorul 
dacă unitatea este închisă cu ocazia sărbătorilor legale.  Copilul dvs. nu va beneficia de toate 
orele de FEEE când sunt sărbători legale în săptămânile de FEEE.  
Furnizorul de servicii de îngrijire a copiilor va obține oricum finanțarea dacă un copil este 
plecat pentru scurt timp, dacă plecați în vacanță sau copilul este bolnav în timpul 
trimestrului. 
 
Finanțarea pentru copiii de trei sau patru ani poate fi folosită cu doi sau mai mulți furnizori de 
servicii de îngrijire a copiilor dacă sunt îndeplinite astfel nevoile dvs. Cu toate acestea, copilul 
poate să meargă doar la doi furnizori în aceeași zi. Unii furnizori de servicii de îngrijire a 
copiilor au o politică de furnizor unic conform căreia toate orele dvs. de FEEE trebuie să fie 
asigurate de ei și nu este permisă împărțirea finanțării. 
Dacă împărțiți finanțarea, va trebui să specificați acest lucru în formularul „Contract cu 
părintele/îngrijitorul” pe care îl semnați la începutul fiecărui trimestru, precizând numărul de 
ore pe care vi le va oferi fiecare furnizor de servicii de îngrijire a copiilor. Numărul total de ore 
de FEEE de care beneficiați de la cei doi furnizori nu poate depăși numărul de ore de FEEE 
la care aveți dreptul. 
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Furnizorul de servicii de îngrijire a copiilor ne oferă detalii cu privire la numărul de ore pe care 
copilul dvs. le petrece la unitatea sa și ECC va face verificări pentru a împiedica solicitarea 
unui număr de ore mai mare decât cel la care aveți dreptul. Dacă furnizorul solicită un număr 
de ore mai mare decât cel la care aveți dreptul, va trebui să plătiți orele care nu sunt acoperite 
de finanțare. 
În cazul în care copilul dvs. beneficiază de FEEE pentru copiii de 2 ani, poate să folosească 
finanțarea la un singur furnizor Early Years.   
 
Nu puteți să împărțiți finanțarea între un furnizor de servicii de îngrijire a copiilor și o clasă 
Reception (de anul zero) din cadrul unei școli. Acest lucru se datorează faptului că, atunci 
când copilul este înscris la o clasă Reception, toată finanțarea pentru educația sa timpurie îi 
este plătită școlii și furnizorul de servicii de îngrijire a copiilor nu va putea să beneficieze de 
finanțare. 
În cazul în care copilul dvs. urmează să înceapă să învețe în cadrul unei clase Reception, nu 
veți putea să beneficiați de ore de FEEE în zilele sau săptămânile de la începutul trimestrului 
de toamnă de dinainte de a începe să meargă la unitatea de învățământ.  
 

Școlile nu au dreptul să spună că trebuie să vă înscrieți copilul la grădinița lor dacă vreți să 
primiți un loc la școala respectivă.  Dacă vi se spune acest lucru, vă rugăm să anunțați ECC 
astfel încât să se ia măsuri. 
Dacă furnizorul de servicii de îngrijire a copiilor trebuie să își închidă unitatea în timpul 
trimestrului și dvs. trebuie să găsiți un furnizor nou, contactați Family Information Service prin 
e-mail la adresa fis@essex.gov.uk . După ce ați găsit alt furnizor, este posibil ca acesta să 
poată să depună o cerere tardivă de FEEE pentru copilul dvs. pe restul trimestrului. 
Dacă vă mutați în Essex de la o altă Local Authority în timpul trimestrului, îi vom permite unui 
furnizor de servicii de îngrijire a copiilor să solicite FEEE pentru orice copil care nu 
beneficiază deja de FEEE în Essex. Furnizorul ar putea să depună o „cerere tardivă” astfel 
încât copilul să beneficieze de orele de FEEE pentru săptămânile rămase din trimestru. 
 

6. Tabel cu tarifele și taxele 
 
 Copil care 

beneficiază doar 
de orele de 
FEEE2 

Copil care 
beneficiază 
de orele de 
FEEE2 și 
plătește ore 
suplimentare 

Copil care 
beneficiază 
doar de orele 
de FEEE3 și 4 

Copil care 
beneficiază 
de orele de 
FEEE3 și 4 și 
plătește ore 
suplimentare 

Taxă de 
înregistrare 

Este interzisă 
perceperea 
acestei taxe 

Este interzisă 
perceperea 
acestei taxe 

Este interzisă 
perceperea 
acestei taxe 

Se poate 
percepe 
această taxă 

Taxă 
administrativă 

Este interzisă 
perceperea 
acestei taxe 

Este interzisă 
perceperea 
acestei taxe 

Este interzisă 
perceperea 
acestei taxe 

Se poate 
percepe 
această taxă 

mailto:fis@essex.gov.uk


 
Revizuit în aprilie 2022 

Garanție – 
care se 
returnează 
(Dacă garanția 
se plătește 
înainte de a 
beneficia de 
FEEE trebuie 
să îi fie 
returnată 
părintelui cei 
târziu atunci 
când începe 
finanțarea 
pentru prima 
jumătate de 
trimestru) 

Este interzisă 
perceperea 
acestei taxe  
(Cerință din Essex 
pentru FEEE2 pe 
baza criteriilor 
financiare. 
Garanția ar putea 
reprezenta o 
barieră care îi 
împiedică pe 
părinți să aibă 
acces la 
finanțare.) 

Este interzisă 
perceperea 
acestei taxe 
(la fel ca în 
cazul copiilor 
care 
beneficiază 
doar de ore de 
FEEE2) 

Se poate 
percepe 
garanția 
(valoarea 
maximă fiind 
egală cu 
taxele pe o 
săptămână 
care acoperă 
numărul de 
ore de care 
dorește 
părintele să 
beneficieze). 
Garanția 
trebuie să îi 
fie returnată 
părintelui cel 
târziu în prima 
vacanță de la 
mijlocul 
trimestrului 

Se poate 
percepe 
garanția 
(valoarea 
maximă fiind 
egală cu 
taxele pe o 
săptămână 
care acoperă 
numărul de 
ore de care 
dorește 
părintele să 
beneficieze). 
Garanția 
trebuie să îi 
fie returnată 
părintelui cel 
târziu în prima 
vacanță de la 
mijlocul 
trimestrului 

Contribuție 
voluntară  

Se poate cere o 
contribuție 
voluntară pentru 
gustări, etc.  

Se poate cere 
o contribuție 
voluntară 
pentru gustări, 
etc. 

Se poate cere 
o contribuție 
voluntară 
pentru gustări, 
etc. 

Se poate cere 
o contribuție 
voluntară 
pentru gustări, 
etc. 

*Tarif pentru 
consumabile  

Este interzisă 
perceperea 
acestui tarif. 

Se poate 
percepe acest 
tarif, dar 
trebuie să se 
ofere o 
opțiune sau o 
soluție 
alternativă 

Se poate 
percepe acest 
tarif, dar ar 
trebui să se 
ofere o 
opțiune sau o 
soluție 
alternativă. 

Se poate 
percepe acest 
tarif, dar ar 
trebui să se 
ofere o 
opțiune sau o 
soluție 
alternativă. 

*Consumabilele pot include crema de protecție solară, scutecele, gustările, mesele, excursiile, 
meditațiile oferite de un specialist, uniforma și activitățile extracurriculare. Furnizorilor le este interzis 
să includă costurile curente pentru furnizarea EYFS, de exemplu, hârtie, vopsea, fotocopiere, 
curățenie și utilități. 

 


