MICS SOFTWARE S.R.L. SUCEAVA

Management prin Informatică Consulting şi Servicii Software
ROMÂNIA, Suceava, 720214, Mărăşeşti 49, bl.29, sc. C, ap.1-2, CP 33, OP 6
tel. 0-230-521735/522144/216569 fax. 0-230-220687
e-mail. office@mics.ro web. www.mics.ro
Reg.com. J/33/1836/1993, C.U.I. 4923068
MX-AJUTOARE-CALDURA - Evidenţa acordării ajutoarelor de încălzire (Energie Termica,
Combustibili solizi și/sau petrolieri, Gaz, Energie electrică) & Suplimentul de energie

Aplicația MX-AJUTOARE-CALDURA rezolvă problemele conform prevederilor Legii 226/2021
privind protecția socială a consumatorului vulnerabil de energie, privind acordarea de ajutoare pentru

încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice / gaz / lemne,
cărbuni, combustibili petrolieri / energie electrică.
•
•

ACTUALIZAT LA INTERFATA SERVICII WEB oferite de EON (2020)
ACTUALIZAT MODUL SUPLIMENT DE ENERGIE (2021) Legea 226/2021 si Norme HG 1073

Aplicaţia permite:
Introducerea / modificare / ştergerea / listarea dosarelor pentru listarea cererilor de ajutoare de
căldură, cu toate informaţiile necesare (membrii, adresa, asociaţie, venituri)
- Listarea referatelor şi a deciziilor date de primar privind acordarea ajutoarelor, modificarea
cuantumului de ajutor, încetarea dosarelor, neacordarea lor, etc.;
- Recuperarea cererilor şterse anterior, respingerea cererilor care nu corespund criteriilor de
acordare, Modul pentru preluarea deciziei primarului;
- Recalcul automat al procentelor si valorilor de ajutor;
- IMPORT DIN BAZE DE DATE EON, folosind serviciile web (https://ajutoare.eon.ro/api), EXPORT
fișier XLSX pentru import lunar pe site EON;
- Export date şi rapoarte în diferite formate (pdf, xls, csv, txt);
- Jurnalizarea tuturor operaţiilor pe dosare.
-

Macheta preluare cereri ajutoare energie termica
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Macheta preluare cereri ajutoare gaz metan

-

situatie centralizatoare şi raport statistic (varianta 2021);
modul pentru editare şi actualizarea conţinutului deciziei, depoziţiei şi anexelor;
modul de raportare situaţii centralizatoare/statistice privind acordarea ajutoarelor, cu selecții
multiple (varianta 2021);
salvări / restaurări bază de date, iniţializare lunară, cu operaţii specifice;
parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice primărie din ţară;

Rapoarte ajutoare Energie Termica
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Rapoarte ajutoare EON Gaz

Rapoarte ajutoare LEMNE

-

-

-

-

grila ajutoare 2021: ajutorul de încălzire va fi plătit diferențiat în funcție de venitul mediu lunar de
familie sau a persoanei singure;
import automat informații abonați EON gaz și electrica, prin servicii WEB;
administrarea utilizatorilor si a drepturilor lor la module prin parole, jurnalizarea operaţiilor pe
dosare ale utilizatorilor;
refacerea bazelor de date în cazul apariţiei unor evenimente excepţionale (de exemplu, căderi de
tensiune sau defecţiuni tehnice) şi sistem de backup şi restore programabil;
posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către administratorul sistemului,
accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile în cazul lucrului în reţea;
tipărirea rapoartelor pe orice tip de imprimantă, în mod grafic sau în mod text, cu o calitate
deosebita a imprimării oferită de sistemul de operare Windows;
sistem de HELP integrat, online.
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Modulul de supliment de energie - funcționează interconectat cu cel de ajutoare la încălzire (în
sezonul rece) și independent în afara sezonului rece.

Modulul permite:
- Introducerea / modificare / ștergerea / listarea dosarelor pentru cererile de supliment de energie,
cu toate informaţiile necesare (cu posibilitate de import din dosarele de ajutor de încălzire în
sezonul rece);
- Grila suplimente 2021: suplimentul de energie va fi plătit în funcție de venitul mediu lunar de
familie sau a persoanei singure;
- Listarea referatelor şi a deciziilor date de primar privind acordarea suplimentelor, modificarea
cuantumului de supliment, încetarea dosarelor, neacordarea lor, etc.;
- Modul pentru preluarea deciziei primarului privind suplimentul;
- Situație privind beneficiarii și cuantum supliment;
- Raport statistic beneficiari/sume supliment;
- Export sume și beneficiari, în formatele cerute XLS, către furnizorii de Energie Termică, Gaze
Naturale și Energie Electrică.

