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MX-TICHETE-GRADINITA – Evidenţa şi urmărirea dosarelor privind tichetele sociale pentru grădiniţă 

 
Aplicaţia MX-TICHETE-GRADINITA este realizată în conformitate cu Legea nr. 248/2015 privind 

stimularea participării in învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.  

Tichetele sociale acordate în baza Legii privind încurajarea copiilor să urmeze învăţământul preşcolar - 
”Fiecare Copil în Grădiniţă” - vor putea fi utilizate numai pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de 
îmbrăcăminte sau rechizite. De aceste tichete, în valoare de 50 de lei lunar, vor beneficia părinţii copiilor cu vârste 
între 3 şi 6 ani. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puţin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie. 
Mecanismul de acordare a tichetului nu ia în calcul ajutorul social, alocaţia pentru copii, bursele sau subvenţiile 
agricole. În normele de aplicare se precizează că acordarea tichetelor este strict condiţionată de prezenţa regulată a 
copiilor la grădiniţă. Prezenţa o ţin educatorii, iar situaţia fiecărui preşcolar se centralizează într-un sistem 
informatic naţional. 

 
 
  Aplicaţia permite: 
- introducerea / modificare / ştergerea / listarea dosarelor; 
- introducerea / modificare / ştergerea / listarea nomenclatoarelor necesare aplicaţiei: Zone, străzi, Acte, 

Motive, tipuri de dispoziţii, tipuri de venituri, tipuri de acte identitate, tipuri de rudenii, studii, ocupaţii, 
stare civilă; 

 
 

- Import dosare ASF din aplicaţia mx-ALOCS şi transformarea lor în dosare grădiniţă; 
- Introducerea dosarelor privind familiile cu copii eligibili: Membrii, Venituri, Acte la dosar; 
- Referate/Decizii nominale sau generale de modificare dosar, încetare, suspendare a dreptului; 
- Situaţia centralizatoare privind prezenţa preşcolarilor beneficiari ai stimulentului educaţional; 
- Import informaţii de prezenţă la grădiniţă, manual sau prin import din XLS; 
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- rapoarte specifice aplicaţiei, conform imaginii; 
- refacerea bazelor de date în cazul apariţiei unor evenimente excepţionale şi 

sistem de backup şi restore; 
- posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către 

administratorul sistemului, accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile 
în cazul lucrului în reţea; 
 

 
- parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice primărie din ţară; 


