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Secțiunea 1  Titlul prezentului act normativ 

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-

2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 

Secțiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației actuale  Programul „Lapte și corn” se derulează în baza 

Hotărârii Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea 

limitei valorii zilnice pentru produsele lactate și de 

panificație acordate pentru elevii din clasele I-VIII din 

învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii 

preșcolari din grădinițele de stat și private cu program 

normal de 4 ore și pentru aprobarea 

conținutului/specificațiilor tehnice ale documentației 

pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare 

a produselor lactate și de panificație pentru elevi și 

preșcolari, cu modificările ulterioare. 

 Programul de încurajare a consumului de fructe 

proaspete în școli se implementează anual, în baza unei 

hotărâri a Guvernului aplicabile în anul școlar respectiv. 

Specificațiile tehnice ale documentațiilor pentru 

procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a 

fructelor proaspete în școli sunt prevăzute de ordinul nr. 

243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete în școli.  

 Ambele programe se adresează preșcolarilor din 

grădinițele de stat autorizate/acreditate și particulare 

acreditate cu program normal de 4 ore și elevilor din 

ciclul primar și gimnazial de stat și privat 

autorizat/acreditat și prevăd distribuția de mere, respectiv 

de lapte, produse lactate și de panificație. Programul de 

încurajare a consumului de fructe proaspete în școli 

include și măsuri adiacente distribuției de mere, în 

vederea deprinderii de obiceiuri alimentare sănătoase și 
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pentru familiarizarea copiilor cu mediul rural și originea 

merelor pe care le consumă. 

 Pentru implementarea programelor, se alocă de la 

bugetul de stat sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată repartizate pe județe și municipiul București. 

Modalitatea de implementare la nivelul administrației 

publice locale este aceeași pentru ambele programe – 

consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului București organizează procedurile de 

achiziție publică pentru furnizarea produselor și 

derularea măsurilor adiacente, în cazul programului de 

încurajare a consumului de fructe proaspete în școli. 

Ordonatorii principali de credite pentru plata furnizorilor 

și a prestatorilor, după caz, sunt președinții consiliilor 

județene și ai primăriilor sectoarelor municipiului 

București. 

 Consiliile județene și consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului București depun la Agenția de 

Plăți și Intervenție pentru Agricultură cereri de plată în 

vederea recuperării sumelor alocate de la bugetul de stat 

cu această destinație. 

 Ca urmare a modificării cadrului legislativ 

european prin unificarea programului de încurajare a 

consumului de fructe și legume în școli cu programul de 

lapte în școli – Regulamentul (UE) 2016/791 din 11 mai 

2016 al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 și (UE) 

nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare 

pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu 

fructe și legume, cu banane și cu lapte și Regulamentul 

(UE) 2016/795 din 11 aprilie 2016 al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind 

măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în 

legătură cu organizarea comună a piețelor produselor 

agricole – în baza Cap. IX din Legea nr. 161/2017 

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe s-a 

adoptat Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind 

aprobarea participării României la Programul pentru 

școli al Uniunii Europene. 

 Având în vedere obiectivele Programul pentru 

școli al Uniunii Europene de a crea obiceiuri alimentare 

sănătoase și de a crește consumul de produse locale în 

rândul copiilor, acesta este construit în jurul a două 



3 

 

componente: distribuția de fructe și legume proaspete și 

lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte 

praf și punerea în aplicare de măsuri educative aferente. 

Ca urmare, autoritățile competente naționale pentru 

aplicarea Programului pentru școli sunt Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației 

Naționale și Ministerul Sănătății.  

 Ordonanța Guvernului creează cadrul legal pentru 

elaborarea hotărârii Guvernului de aprobare a 

Programului pentru școli al României în conformitate cu 

prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 

2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele 

din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, 

de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și ale 

Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 

privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea 

de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de 

învățământ și de modificare a Regulamentului delegat 

(UE) nr. 907/2014 al Comisiei. Pentru asigurarea 

continuității programului “Lapte și corn” program pentru 

școli al României include, pe lângă distribuția fructelor, 

legumelor, laptelui și produselor lactate și distribuția 

produselor de panificație. 

 Finanțarea programului pentru școli al României 

se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată repartizate pe județe și 

municipiul București prin anexă la legile bugetare anuale 

și din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la 

titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 

articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă 

(FEGA)”, reprezentând sprijin financiar din FEGA. 

 Bugetul pentru implementarea programului pentru 

școli al României se stabilește anual prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, ca urmare a adoptării actului de 

punere în aplicare al Comisiei în baza prevederilor art. 5 

alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al 
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Consiliului privind măsuri pentru stabilirea anumitor 

ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a 

piețelor produselor agricole, astfel cum a fost modificat 

prin Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind 

măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în 

legătură cu organizarea comună a piețelor produselor 

agricole. 

 Ca urmare a abrogării Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse 

lactate și de panificație pentru elevii din învățământul 

primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru 

copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu 

program normal de 4 ore, cu modificările și completările 

ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

24/2010 privind implementarea programului de 

încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru cererile de 

plată aferente anului școlar 2016-2017 vor continua să se 

aplice prevederile art. 9, 10 și 11 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 24/2010. De asemenea, 

contractele de achiziție publică/acordurile-cadru 

încheiate pentru aplicarea  prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 96/2002 și a prevederilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 înainte 

de data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 

13/2017 sunt supuse dispozițiilor legale în vigoare la 

data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește 

încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, 

executarea și încetarea acestora. 

2. Schimbări preconizate  În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanța 

Guvernului nr. 13/2017, prezenta hotărâre creează cadrul 

legal pentru aprobarea Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 

2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele 

din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, 

de banane și de lapte în instituțiile de învățământ și ale 

Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
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privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea 

de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de 

învățământ și de modificare a Regulamentului delegat 

(UE) nr. 907/2014 al Comisiei. 

 În baza prevederilor art. 3 alin. (2) din aceeași 

ordonanță a Guvernului, prezenta hotărâre stabilește și 

bugetul pentru implementarea Programului pentru școli 

al României în anul școlar 2017-2018, care cuprinde și 

ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în 

aplicare a Comisiei C(2017) 1792 final de stabilire a 

repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii 

către statele membre pentru fructe și legume în școli și 

pentru lapte în școli, pentru perioada 1 august 2017-31 

iulie 2018. 

 Programul pentru școli al României prevede 

realizarea cumulată a următoarelor: 

a) acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele 

cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și 

pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de 

stat și particular de fructe și legume proaspete, lapte 

și produse lactate și de produse de panificație în 

limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita 

valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a 

produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, 

cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a 

acestora, după caz. 

b) finanțarea măsurilor educative care însoțesc 

distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor 

lactate. 

 Pentru anul școlar 2017-2018, hotărârea prevede 

stabilirea unei limite valorice zilnice/preșcolar/elev 

pentru fiecare categorie de produs: fructe și legume, 

lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte 

praf și produse de panificație, astfel: 

a) 0,6 lei pentru porția de fructe și legume; 

b) 0,88 lei pentru porția de lapte de consum și 

produse lactate fără adaos de lapte praf; 

c) 0,57 lei pentru porția de produse de panificație. 

 În stabilirea valorilor de mai sus s-a ținut cont de 

următoarele: 

- consultările cu organizațiile profesionale și 

interprofesionale din sectorul fructelor și 
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legumelor și al produselor de panificație; 

- pentru porția de fructe și legume, s-a luat în 

considerare faptul că valoarea acesteia nu a mai 

fost modificată din anul școlar 2012-2013. 

Valoarea de 0,37 lei/elev (0,07 euro) este cea mai 

mică valoare a porției de legume-fructe între 

statele membre care implementează programul, 

situându-se la 20% din media europeană de 0,3 

euro. Mai mult, noile condiții de distribuție a 

fructelor și legumelor – spălate și ambalate 

individual – precum și gama variată de produse cu 

prețuri diferite și modalități de prezentare „gata de 

consum” propuse ca urmare a recomandărilor 

ultimului raport de evaluare a programului de 

încurajare a consumului de fructe proaspete în 

școli realizată în 2016, au condus la creșterea cu 

38% a prețului porției; 

- porția de lapte și produse lactate și de panificație a 

avut, până în prezent, o singură valoare. Din datele 

Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, 

din 1,17 lei/elev începând cu anul 2012, 0,66 lei 

reprezenta prețul porției de lapte și produse lactate. 

Având în vedere evoluția prețurilor pentru litrul de 

lapte proaspăt de vacă în perioada 2008-primul 

trimestru 2017 și cerințele de calitate a laptelui și 

produselor lactate distribuite în cadrul programului 

care nu mai trebuie să conțină adaos de lapte praf, 

limita valorică zilnică propusă este mai mare cu 

32%. 

- prețul porției de produse de panificație crește de la 

0,51 lei/elev la 0,57 lei/elev ca urmare a varietății 

de produse propuse spre distribuție, în special ca 

urmare a recomandării Ministerului Sănătății ca la 

fabricarea acestor produse să se folosească făină 

integrală, fără aditivi, fără adaos de zahăr sau alți 

îndulcitori, însă cu posibilitatea adaosului de 

amestecuri de semințe (floarea soarelui, dovleac, 

in și/sau mac). 

 Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i se 

acordă gratuit 2 porții de fructe și/sau legume, 2 porții de 

lapte, o porție de produse lactate și 5 porții de produse de 

panificație, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste 

destinații. 
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 Se pot distribui: mere, pere, struguri de masă, 

prune, morcovi, păstârnac, țelină de rădăcină, sfeclă 

roșie, ardei grași și castraveți, în porții de cel puțin 100 

grame pentru fructe și cel puțin 200 grame de legume, 

inclusiv legume sub formă de amestec. Merele, perele, 

strugurii de masă și ardeii grași vor fi încadrate la 

categoria ʺExtraʺ și/sau categoria I, conform standardului 

de comercializare specific, prevăzut în anexa I 

ʺStandardele de comercializare prevăzute la articolul 3ʺ - 

partea B ʺStandarde specifice de comercializareʺ, Partea 

1, Partea 6, Partea 8 și Partea 9 la Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) nr. 543/2011al Comisiei de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul 

fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor 

prelucrate, cu modificările și completările ulterioare. 

 Prunele, morcovii, păstârnacul, țelina rădăcină și 

sfecla roșie distribuite vor respecta standardul de 

comercializare general, prevăzut în anexa I ʺStandardele 

de comercializare prevăzute la articolul 3ʺ - partea A 

ʺStandardul de comercializare generalʺ, iar amestecurile 

de legume vor respecta prevederile art. 4 alin. (1) lit. (d) 

din Regulamentul (UE) nr. 543/2011. 

 Porția de lapte și produse lactate va cuprinde: 

 Lapte de consum fără adaos de lapte praf: lapte 

pasteurizat sau UHT, fără adaos de zahăr sau alți 

îndulcitori, fără adaos de cacao; 

 Produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf : 

iaurt, lapte acru, lapte covăsit, chefir, sana și alte 

sortimente de lapte fermentate sau acrite, fără adaos 

de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de fructe, 

fără adaos de cacao. 

 Porția de lapte distribuită are 200 ml, iar porția de 

produse lactate distribuită are 125 grame, ambele cu un 

conținut de minimum 3,2% proteine și de minimum 

1,8% grăsime. Porția de produse lactate conține cel puțin 

90% din greutate lapte tratat termic. 

 Porția de produse de panificație are 80 de grame, 

indiferent de tipul produsului distribuit. 

În cadrul programului pentru școli al României nu se vor 

distribui produse obținute în conformitate cu prevederile 

Ordinului comun nr. 327/166/2000 pentru aprobarea 

utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea 
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laptelui de consum. 

 Data-limită de consum al produselor este de: 

a) 8 zile de la data fabricației, în cazul laptelui 

pasteurizat, și 6 luni de la data fabricației, în cazul 

laptelui UHT; 

b) 5 zile pentru produsele lactate ; 

c) 48 de ore pentru produsele de panificație. 

 Conform recomandărilor Ministerului Sănătății, 

pentru un aport de fibre alimentare, elemente minerale 

sau vitamine care în final înseamnă un aport energetic 

important, produsele de panificație – corn, baton, covrigi 

simpli sau biscuiți uscați – trebuie preparate din făină 

integrală, fără adaosuri de zahăr, îndulcitori sau alți 

aditivi alimentari, cu posibilitatea de a adăuga amestecuri 

de semințe (floarea-soarelui, dovleac, susan, in și/sau 

mac). 

 Pentru asigurarea diversității distribuției 

produselor și pentru a evita instalarea monotoniei în 

consumul produselor oferite prin Programul pentru școli 

al României, dar și pentru a acorda prioritate laptelui de 

consum conform prevederilor art. 23 alin. (3) din 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului de instituire a unei organizări 

comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, 

(CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale 

Consiliului, astfel cum a fost modificat prin 

Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European 

și al Consiliului, se apreciază că o alternare a porțiilor 

per categorie de produs poate reprezenta o soluție. 

Astfel, distribuția săptămânală va cuprinde două porții de 

fructe și/sau legume, două porții de lapte, o porție de 

produse lactate și cinci porții de produse de panificație, 

repartizate după cum urmează: porția de fructe și/sau 

legume va fi însoțită de covrigi simpli și/sau biscuiți 

uscați, iar porția de lapte și cea de produse lactate va fi 

însoțită de corn sau baton. 

 Există trei excepții de la distribuția săptămânală : 

1. în situația în care unitățile de învățământ nu 

dispun de condițiile de depozitare adecvate, porția 

de produse lactate se poate înlocui cu o porție de 

lapte; 

2. copiii cu intoleranță la gluten/lactoză și/sau la 
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orice alt ingredient și/sau compus și/sau la orice 

produs distribuit vor beneficia de produse 

adecvate situației lor. 

3. În zilele lucrătoare declarate oficial libere, decizia 

privind distribuția săptămânală aparține autorității 

contractante. 

 Măsurile educative care se pot realiza în anul 

școlar 2017-2018 și care însoțesc distribuția fructelor, 

legumelor, laptelor și produselor lactate sunt 

următoarele: 

a) organizarea de vizite la ferme 

pomicole/legumicole sau la ferme de producere a 

laptelui și/sau la unități de condiționare, ambalare, 

depozitare și procesare a fructelor și legumelor 

și/sau la unități de procesare a laptelui, la sediul 

grupurilor și/sau organizațiilor de producători de 

fructe și legume și/sau la sediul cooperativelor de 

producători de fructe, legume și lapte,la stațiuni de 

cercetare pomicolă, legumicolă sau de creștere a 

bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele 

recoltei, expoziții, târguri sau alte evenimente 

și/sau activități similare; 

b) organizarea de concursuri tematice legate de 

consumul de fructe și legume și lapte și produse 

lactate, inclusiv degustarea de fructe și/sau legume 

proaspete și/sau alte produse lactate care nu se 

distribuie conform prevederilor art. 3 alin. (3) 

și/sau miere, cu acordarea de premii, precum și 

organizarea de activități de grădinărit la nivelul 

școlii. 

c) organizarea de zile tematice dedicate consumului 

de fructe și legume și de lapte și produse lactate 

sau de activități educative practice, organizarea de 

alte activități extracurriculare și extrașcolare sau 

abordarea de teme specifice în cadrul 

curriculumului național, inclusiv curriculumului la 

decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei 

opționale Educație pentru sănătate. 

 Aceste măsuri se pot desfășura independent sau 

integrat, oricare dintre ele putând include sesiuni de 

degustare de fructe și/sau legume proaspete și/sau alte 

produse lactate care nu se distribuie conform 

prevederilor art. 3 alin. (3) și/sau miere. 
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 Consiliile județene și consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului București optează, în funcție de 

preferințe și buget, pentru măsurile educative pe care le 

vor implementa pe perioada cursurilor anului școlar 

2017-2018 și vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel 

puțin o măsură educativă care însoțește distribuția de 

fructe și legume și cel puțin o măsură educativă care 

însoțește distribuția de lapte și produse lactate, 

beneficiind de asistență de specialitate din partea 

inspectoratelor școlare județene/al municipiului 

București, a direcțiilor de sănătate publică județene/a 

municipiului București și din partea direcțiilor județene 

pentru agricultură/a municipiului București, după caz, 

conform prevederilor legale în vigoare. 

 Consiliile județene și consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului București au obligația 

informării Agenției de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură, cu privire la măsurile educative realizate 

pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor 

efectuate, în special cu privire la desfășurarea orei de 

educație pentru sănătate ca materie opțională. 

 În stabilirea listei produselor distribuite cu 

regularitate și a celor degustate cu ocazia măsurilor 

educative, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a 

ținut cont de recomandările Ministerului Sănătății, prin 

adresele nr. VS 37052/07.06.2016 și nr. MU 

58236/20.09.2016, în conformitate cu cerințele prevăzute 

la art. 23 alin. (9) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 

unei organizări comune a piețelor produselor agricole și 

de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) 

nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale 

Consiliului, astfel cum a fost modificat prin 

Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European 

și al Consiliului. 

 Pentru aplicarea programului, se acordă sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele 

locale, iar ordonatorii principali de credite pentru 

efectuarea plăților către furnizori și prestatori sunt 

președinții consiliilor județene și primarii sectoarelor 

municipiului București. În scopul gestionării eficiente a 

resursei financiare, sumele alocate bugetelor locale 

pentru aplicarea programului, rămase neutilizate la 
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sfârșitul exercițiului bugetar se regularizează cu bugetul 

din care au fost acordate. 

 În scopul încurajării distribuirii produselor locale 

și pentru aplicarea prevederilor art. 23 alin. (11) din 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului, ordonatorii principali de 

credite țin cont de achizițiile locale sau regionale și 

produsele provenite din lanțul de aprovizionare scurt, cu 

respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice și 

în conformitate cu definiția lanțului scurt de 

aprovizionare. 

 Pornind de la raportul Joint Research Center - 

Short Food Supply Chains and Local Food Systems in 

the EU. A State of Play of their Socio-Economic 

Characteristics (2013), de la modelul francez și de la 

definiția lanțului scurt de aprovizionare prevăzută la art. 

2 alin. (1) lit. m) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 

Consiliului, prin lanț de aprovizionare scurt, în sensul 

programului pentru școli al României, se înțelege relația 

directă dintre producător/procesator și consumator, între 

care nu poate exista decât maximum un intermediar, 

unde: 

 Producător – persoana fizică sau juridică de pe a 

cărei exploatație se obțin fructe și/sau legume. Grupurile 

și organizațiile de producători de fructe și legume 

recunoscute conform legislației în vigoare, precum și 

cooperativele de producători de fructe și legume sunt 

considerate producători. 

 Procesator – persoana juridică al cărei obiect 

principal de activitate îl reprezintă procesarea laptelui. 

Cooperativele de procesare a laptelui sunt considerate 

procesatori. 

 Consumator – preșcolarii și elevii beneficiari ai 

programului pentru școli. 

 Intermediar – orice 

distribuitor/depozitar/comerciant care asigură furnizarea 

produselor de la producător/procesator la consumator. 

Deși nu sunt consumatorii finali ai produselor, dar 

intervin în distribuția acestora, consiliile județene și 
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consiliile locale ale sectoarelor municipiului București 

nu sunt considerate intermediari. 

 Această definiție reprezintă punctul de plecare 

pentru identificarea soluțiilor legale de încurajare a 

achizițiilor produselor locale și ale celor provenite din 

lanțul de aprovizionare scurt, în elaborarea ulterioară a 

ordinului comun al Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale și Agenției Naționale pentru Achiziții 

Publice privind aprobarea documentației standardizate de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a 

fructelor, legumelor și produselor lactate în cadrul 

Programului pentru școli, fără a crea discriminări în 

rândul ofertanților și fără a distorsiona piața unică, 

încercând totuși să țină cont, așa cum oferă posibilitatea 

regulamentul european, de produsele locale, regionale 

sau celor provenite din lanțul de aprovizionare scurt. 

 Pentru a se asigura că furnizorii care au fost 

desemnați câștigători ținând cont de achizițiile locale sau 

regionale și produsele provenite din lanțul de 

aprovizionare scurt respectă contractele/acordurile-cadru 

încheiate, ordonatorii principali de credite au obligația 

urmăririi respectării acestora inclusiv la momentul 

furnizării fructelor, legumelor, laptelui și produselor 

lactate în unitățile de învățământ. 

 Ordonatorii principali de credite și directorii 

unităților de învățământ răspund în mod direct de buna 

desfășurare a programului pentru școli, având 

următoarele obligații: 

a) să asigure condițiile de primire și recepție a 

produselor în unitățile de învățământ, precum și 

distribuția produselor elevilor prezenți la cursuri, 

în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri și 

b) să garanteze veridicitatea datelor din documentele 

care atestă furnizarea fructelor, legumelor, laptelui 

și produselor lactate și realizarea măsurilor 

educative. 

 În plus, directorii unităților de învățământ răspund 

de respectarea condițiilor de igienă privind primirea, 

depozitarea și distribuția produselor, după caz, precum și 

de întocmirea evidențelor prezenței preșcolarilor/elevilor 

la distribuția produselor și la desfășurarea măsurilor 

educative. Pentru aceasta, directorii unităților de 

învățământ vor nominaliza una sau mai multe persoane 
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aparținând personalului didactic sau personalului 

nedidactic, după caz, care îndeplinesc și respectă 

normele de igienă,  conform legislației în vigoare. 

 Depozitarea produselor în unitățile de învățământ 

se face în spații special amenajate pentru 

depozitarea/păstrarea produselor în condiții de igienă, 

dotate, după caz, cu echipamente frigorifice, 

monitorizate din punct de vedere al temperaturii. 

 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 

este autoritatea națională competentă pentru 

implementarea, controlul și acordarea de ajutoare 

financiare din FEGA pentru furnizarea fructelor, 

legumelor, laptelui și produselor lactate preșcolarilor și 

elevilor din unitățile de învățământ și pentru realizarea 

măsurilor educative aferente. Consiliile județene și 

primăriile sectoarelor municipiului București au obligația 

depunerii cererilor de plată la centrele județene/al 

municipiului București ale Agenției de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură pentru solicitarea 

ajutorului financiar din FEGA. În acest sens, Agenția de 

Plăți și Intervenție pentru Agricultură elaborează 

metodologia de aplicare a măsurii, ghidul solicitantului, 

formularistica de solicitare, înregistrare, centralizare, 

procedurile de acordare a ajutorului financiar din FEGA 

pentru furnizarea fructelor, legumelor laptelui și 

produselor lactate și pentru derularea măsurilor educative 

aferente, precum și cele de control în vederea aplicării 

acestei măsuri. De asemenea, Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură întocmește și raportează 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale stadiul 

realizării acestei măsuri, numărul de beneficiari, 

furnizorii, cantitățile și tipurile de produse distribuite, 

măsurile educative puse în aplicare, precum și valoarea 

totală a ajutorului financiar din FEGA acordat. 

 Consiliile județene și consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului București se constituie ca 

solicitanți de ajutor financiar din FEGA  pentru 

furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor 

lactate în unitățile de învățământ și depun în acest sens la 

centrele județene/al municipiului București ale Agenției 

de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, angajamentele 

scrise prevăzute la art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul 

delegat (UE) 2017/40 al Comisiei. 
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 Pentru asigurarea tranziției de la actualele 

programe la programul pentru școli al României, 

solicitanții de ajutor aprobați în temeiul prevederilor art. 

9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010 

privind implementarea programului de încurajare a 

consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările și 

completările ulterioare și/sau ale art. 5 alin. (1) din 

hotărârea Guvernului nr. 1628/2008 privind acordarea de 

ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) 

nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al 

Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare 

comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor 

produse lactate elevilor din instituțiile școlare își vor 

actualiza angajamentele asumate în vederea respectării 

prevederilor alin. (1), în termen maxim de 5 zile 

lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri. 

 În scopul cheltuirii raționale a bugetului 

programului, dreptul de a primi produsele acordate 

gratuit, pe perioada cursurilor, conform structurii anului 

școlar îl au numai preșcolarii și elevii prezenți la cursuri. 

Pentru a corecta deficiențele actualelor programe și a 

clarifica noțiunea de „elev prezent la cursuri”, în 

programul pentru școli al României, prin preșcolar/elev 

prezent la cursuri se înțelege preșcolarul/elevul care a 

frecventat cel puțin o oră de curs în ziua de distribuție. 

 Ajutorul financiar FEGA prevăzut la art. 3 alin. (1) 

din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 se acordă și 

pentru acoperirea prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. (c), (d) 

și (e) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al 

Comisiei. Aceste costuri, cuantumul și sursa de finanțare 

a acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 

3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/20017, după 

caz. Pentru anul școlar 2017-2018, programul pentru 

școli al României nu prevede acordarea de ajutor 

financiar din FEGA pentru niciunul din aceste costuri. 

 Între repartizările definitive ale ajutoarelor 

financiare din FEGA alocate României în baza 

prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul (UE) 

2016/795 al Consiliului pentru fructele și legumele 

destinate școlilor și pentru laptele destinat școlilor se pot 
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efectua transferuri până la 31 ianuarie a anului școlar în 

curs, în limita a 20% din una sau din cealaltă repartizare. 

Transferul în cadrul Programului pentru școli al 

României se face pe baza gradului de utilizare a sumelor 

alocate pentru acordarea gratuită de fructe și legume și 

lapte și produse lactate și pentru derularea măsurilor 

educative aferente până la data de 15 decembrie a anul 

școlar în curs respectiv, dacă este cazul. 

 Pentru implementarea programului pentru școli al 

României la nivelul administrației publice locale, 

comisia constituită din: prefect, președintele Consiliului 

județean, primarii sectoarelor Municipiului București un 

reprezentant al inspectoratului școlar județean/al 

municipiului București, un reprezentant al direcției 

sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor 

județene/a municipiului București, un reprezentant al 

direcției de sănătate publică județene/a municipiului 

București, un reprezentant al direcției generale regionale 

a finanțelor publice/ administrației județene a finanțelor 

publice, un reprezentant al comisariatului județean 

pentru protecția consumatorilor/Comisariatul pentru 

protecția consumatorilor al municipiului București, un 

reprezentant al direcției agricole județene/a municipiului 

București și un reprezentant al oficiului fitosanitar 

județean/al municipiului București, obligatorie deja prin 

art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

96/2002, necesită atribuirea de responsabilități. Pentru a 

evita imixtiunea reprezentantului Guvernului în persoana 

prefectului, în activitatea administrației locale, dar pentru 

a asigura totodată o bună desfășurare a programului prin 

consolidarea colaborării dintre instituțiile care fac parte 

din comisie și prin implicarea acestora în toate stadiile de 

implementare a programului, în funcție de atribuțiile 

legale specifice și în scopul corectării deficiențelor de 

comunicare la nivelul instituțiilor județene, 

responsabilitățile instituțiilor care o compun fiind 

următoarele: 

a) în funcție de specificul local și posibilitățile 

organizatorice și cu încadrarea în sumele alocate 

județului sau sectorului municipiului București, după 

caz, Consiliul județean/consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului București decid anual 

asupra listei produselor care vor fi distribuite și a 



16 

 

măsurilor educative aferente, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare pentru anul școlar în 

cauză și în urma consultării Comisiei; 

b) lunar, comisia informează publicul larg, prin 

mijloacele de informare în masă adecvate, despre 

implementarea programului pentru școli în județul și 

sectorul municipiului București respectiv. 

c) inspectoratul școlar județean/al municipiului 

București asistă consiliul județean și consiliul local al 

sectorului municipiului București, după caz, în 

punerea în aplicare a măsurilor educative, având 

responsabilitatea ca preșcolarii/elevii care nu 

participă la activități educative practice, să 

beneficieze de activități curriculare, extracurriculare 

și extrașcolare, având ca tematică beneficiile 

consumului de fructe și legume proaspete și de lapte 

și produse lactate. 

d) Pe baza controalelor efctuate, în conformitate cu 

atribuțiile care le revin direcția sanitară veterinară și 

pentru siguranța alimentelor județeană/a municipiului 

București, direcția de sănătate publică județeană/a 

municipiului București, comisariatul județean pentru 

protecția consumatorilor/Comisariatul pentru 

protecția consumatorilor al municipiului București, 

direcția agricolă județeană/a municipiului București 

și oficiul fitosanitar județean întocmesc, semestrial, 

un raport centralizat privind calitatea produselor 

distribuite în unitățile de învățământ. Raportul 

conține informații cu privire la controalele efectuate 

la sediile, punctele de lucru și/sau de procesare și/sau 

depozitare ale câștigătorilor desemnați în urma 

organizării procedurilor de achiziție publică 

prevăzute la art. 7 alin. (2) pentru distribuția 

produselor în județul respectiv și va acoperi între 

30%-40% dintre aceștia. 

e) Raportul întocmit conform prevederilor lit. d) se 

transmite prefectului în vederea informării 

instituțiilor administrației publice centrale 

responsabile pentru conținutul Programului pentru 

școli al României, prevăzute la art. 20, alin. 1. 

 Consiliile județene și consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului București adoptă deciziile 

prevăzute la lit. a) și b) în termen de 5 zile lucrătoare de 
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la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului 

prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 

13/2017 și le aduc la cunoștința Comisiei, în termen de 3 

zile lucrătoare de la adoptare. În vederea întocmirii 

raportului semestrial de control aflat în sarcina comisiei 

județene/a municipiului București, consiliul județean, 

respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

București informează comisia județeană/a municipiului 

București cu privire la câștigătorii desemnați în urma 

organizării procedurilor de achiziție publică, în termen 

de 5 zile lucrătoare de la desemnarea acestora. 

 Produsele distribuite care fac obiectul programului 

pentru școli al României trebuie să provină numai de la 

furnizori autorizați/înregistrați sanitar veterinar și trebuie 

să fie etichetate și ambalate în conformitate cu cerințele 

Programului pentru școli al României. 

 Unitățile de procesare a laptelui trebuie să dețină 

autorizație sanitară veterinară și pentru siguranța 

alimentelor, iar unitățile de panificație, depozitele de 

fructe și legume, precum și mijloacele de transport 

necesare furnizării fructelor și legumelor proaspete, 

laptelui și produselor lactate trebuie să dețină 

autorizație/înregistrare sanitară veterinară și pentru 

siguranța alimentelor valabilă pe perioada 

contractului/acordului-cadru de furnizare. 

 Furnizorii de produse au obligația păstrării și 

prezentării organismelor de control compentente 

documentele comerciale și cele care atestă calitatea și 

siguranța produselor distribuite în unitățile de 

învățământ. 

 Conform prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanța 

Guvernului nr. 13/2017, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, alături de Ministerul Educației 

Naționale și Ministerul Sănătății sunt instituțiile 

administrației publice centrale responsabile pentru 

conținutul Programului pentru școli al României. 

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, este 

responsabil de monitorizarea și evaluarea programului 

pentru școli, în conformitate cu prevederile art. 8 din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al 

Comisiei. 

 În conformitate cu prevederile art. 23a alin. (8) din 
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Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European 

și al Consiliului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale informează publicul larg, prin comunicate de 

presă, despre implementarea programului pentru școli în 

România, cel puțin o dată în fiecare semestru al anului 

școlar. 

 Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele 

școlare județene/al municipiului București, are obligația 

de a asista consiliile județene și consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului București în realizarea 

măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1).  

 Totodată, pentru aplicarea prevederilor alin. (1) și 

(2), consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului București, cu asistență din partea 

inspectoratelor școlare județene/al municipiului 

București, vor realiza, lunar, centralizarea cantității de 

produse distribuite per categorie de produs, în funcție de 

numărul preșcolarilor și elevilor prezenți în luna 

precedentă, pe care o vor corela cu situația existentă la 

furnizor, cu asigurarea respectării regulilor specificate în 

ghidul solicitantului elaborat de Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură. 

 Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate 

publică județene și direcția publică de sănătate a 

municipiului București, are obligația de a asista consiliile 

județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

București atât în realizarea măsurilor educative, cât și în 

privința controalelor privind calitatea produselor 

distribuite în unitățile de învățământ. 

 Consiliile județene și consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului București au obligația 

transmiterii tuturor datelor solicitate referitoare la 

programului pentru școli al României către Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației 

Naționale, Ministerul Sănătății și către Agenția de Plăți 

și Intervenție pentru Agricultură, după caz. 

 Controalele oficiale pentru verificarea respectării 

legislației în vigoare privind distribuirea fructelor, 

legumelor, laptelui, produselor lactate și de panificație în 

unitățile de învățământ, precum și stabilirea și 

sancționarea contravențiilor se efectuează de către 

personalul împuternicit de Ministerul Sănătății. 

 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri 
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atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau 

penală, după caz. 

 În aplicarea prevederilor art. 5 din ordonanța 

Guvernului nr. 13/2017, acordurile-cadru/contractele 

încheiate pentru distribuția laptelui și produselor lactate 

aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri fac excepție de la distribuția săptămânală în 

privința numărului de porții distribuite, cu încadrarea în 

sumele alocate cu această destinație. 

 În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din 

Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, produsele care se vor 

distribui în baza contractelor/ acordurilor-cadru încheiate 

pentru distribuția fructelor, laptelui și produselor lactate 

până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt 

eligibile pentru plata ajutorului financiar FEGA. 

 Astfel, plata ajutorului financiar din FEGA aferent 

acestor contracte/acorduri-cadru se face cu încadrarea în 

sumele alocate cu această destinație, iar pentru lapte și 

produse lactate se calculează după cum urmează: 

a) două treimi din ajutorul financiar din FEGA solicitat 

pentru lapte; 

b) o treime din ajutorul solicitat din FEGA pentru 

produsele lactate. 

 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se 

abrogă prevederile hotărârii Guvernului nr. 714/2008 

privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru 

produsele lactate și de panificație acordate pentru elevii 

din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, 

precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat 

și private cu program normal de 4 ore și pentru aprobarea 

conținutului/specificațiilor tehnice ale documentației 

pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare 

a produselor lactate și de panificație pentru elevi și 

preșcolari, cu modificările și completările ulterioare și 

ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 

nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor în cadrul 

programului de încurajare a consumului de fructe 

proaspete în școli. 

 Pentru asigurarea tranziției între programele 

actuale și noul program pentru școli al României, toate 

contractele/acordurile-cadru de furnizare a merelor, a 

produselor lactate și de panificație pentru elevi și 

preșcolari aflate în curs de executare la data intrării în 
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vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data 

expirării termenului pentru care au fost încheiate, în 

condițiile legii. De asemenea, procedurile de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică aflate 

în curs de desfășurare continuă a se derula potrivit 

legislației aplicabile la momentul inițierii lor. 

3. Alte informații Nu este cazul. 

Secțiunea a 3–a  Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 

1. Impactul macroeconomic  Implementarea Programului pentru școli al 

României reprezintă o oportunitate acordată sectoarelor 

românești de fructe și legume, de procesare a laptelui și a 

produselor de panificație, mai ales în contextul punerii 

accentului pe produsele locale. 

 Prin distribuirea de lapte de consum și produse 

lactate fără adaos de lapte praf se încurajează consumul 

de produse obținute din materie primă locală și/sau 

regională. 

Totodată, pe termen lung, implementarea acestui 

program, la o vârstă la care se formează obiceiurile 

alimentare, poate contribui la reducerea cheltuielilor 

destinate tratării diferitelor afecțiuni (de exemplu, 

obezitatea și diabetul) cauzate de o alimentație 

nesănătoasă. 

1
1 
Impactul asupra mediului 

concurențial și domeniului 

ajutoarelor de stat
 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

 

2
1
. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
2
. Impactul asupra 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Programul pentru școli al României este destinat tuturor 

copiilor din grupul țintă, indiferent de statutul social. 

4. Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații  

Secțiunea a 4-a  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe 

termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

 

 Valoarea totală a programului pentru școli al României în anul școlar 2017-2018 este 

de 377.088.710,8 lei, (81.975.806,7 euro) și cuprinde sume alocate de la bugetul de stat pe 

perioada de indisponibilitatea a fondurilor UE 81.569.159,6 lei (17.732.426 euro) și 
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ajutorul național în valoare de 295.519.551,2 lei (64.243.380,7 euro). 

 Ajutorul financiar total din partea Uniunii pentru programul pentru școli al României 

este de 17.732.426 euro (6.866.848 euro pentru fructe și legume și 10.865.578 euro 

pentru laptele destinat școlilor). 

 Ajutorul financiar din partea Uniunii repartizat definitiv României pentru anul școlar 

2017-2018 se distribuie după cum urmează: 

 85% pentru distribuirea gratuită de fructe, legume, lapte de consum și/sau 

produse lactate fără adaos de lapte praf: 

i. distribuția fructelor și legumelor: 5.836.820,8 euro (26.849.375,68 lei) 

ii. distribuția laptelui de consum și/sau a produselor lactate fără adaos de lapte 

praf: 9.235.741,3 euro (42.484.409,98 lei) 

 15% pentru realizarea măsurilor educative care însoțesc distribuția celor două 

tipuri de produse: 

i. măsuri educative care însoțesc distribuția fructelor și legumelor:  1.030.027,2 

euro (4.738.125,12 lei) 
ii. măsuri educative care însoțesc distribuția laptelui și a produselor lactate: 

1.629.836,7 euro (7.497.248,82 lei). 
 Ajutorul național în valoare de 295.519.551,2 lei (64.243.380,7 euro) cuprinde 

ajutorul național pentru finanțarea programului pentru școli, în conformitate cu prevederile 

art. 217 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, 

precum și sumele alocate pentru distribuția produselor de panificație în perioada 15 

ianuarie – 15 iunie 2018. 

 Finanțarea programului pentru școli al României în anul școlar 2017-2018 se asigură 

de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate județelor 

și municipiului București și din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de 

la titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020”, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)”, 

reprezentând sprijin financiar din FEGA. 

A se vedea informațiile din fișa financiară. 

Mii lei 
Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 2 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 2017 2018 - - - - 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

0 +81.569 - - - +40.785 

a) buget de stat, din acesta: -75.038  -220.482 - - - -147.760 

(i) sume primite de la UE  - +81.569 - - - - 

(ii) taxa pe valoarea adaugata -75.038 - 302.051 - - - - 

b) bugete locale: +75.038 +302.051 - - - +188.545 

(i) sume defalcate din TVA +75.038 +302.051 - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

- -    - 

(i) contribuții de asigurări - - - - - - 
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2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

+75.038 +302.051 - - - +188.545 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri si servicii - - - - - - 

b) bugete locale: +75.038 +302.051 - - - +188.545 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri și servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat 

- - - - - - 

i) cheltuieli de personal - - - - - - 

ii) bunuri și servicii - -   - - 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 
-75.038 -220.482 

- - -  

-147.760 

a) bugetul de stat - -220.482 - - - - 

b) bugetele locale -75.038 -   - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informații Cu încadrare în bugetul aprobat 
 

 

Secțiunea a 5-a  Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

prezentului act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor 

fi  modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

prezentului act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziții 

a) Nu este cazul; 

b) Adoptarea unui ordin comun al Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice pentru 

furnizarea privind aprobarea documentației 

standardizate de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a 

fructelor, legumelor, laptelui și produselor 

lactate în cadrul Programului pentru școli al 

României. 

1
1
. Compatibilitatea prezentului 

act normativ cu legislația în 

domeniul achizițiilor publice 

Actul normativ respectă legislația în domeniul 

achizițiilor publice. 

2. Compatibilitatea  prezentului 

act normativ cu legislația 

comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi 

comunitare  

 Actul normativ a fost întocmit cu respectarea 

legislației Uniunii Europene în materie, luând în 

considerare necesitatea implementării prevederilor 

următoarelor reglementări: 

1. Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului 

European și al Consiliului de modificare a 
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Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 

1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare 

pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ 

cu fructe și legume, cu banane și cu lapte 

2. Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 

privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare 

și restituții în legătură cu organizarea comună a 

piețelor produselor agricole 

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare 

a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea 

ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru 

furnizarea de fructe și legume, de banane și de 

lapte în instituțiile de învățământ; 

4. Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei 

de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1308/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din 

partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și 

legume, de banane și de lapte în instituțiile de 

învățământ și de modificare a Regulamentului 

delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei; 

5. Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2017) 

1792 final de stabilire a repartizării definitive a 

ajutorului din partea Uniunii către statele membre 

pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în 

școli, pentru perioada 1 august 2017-31 iulie 

2018. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție 

a Uniunii Europene 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative și /sau 

documente internaționale din 

care decurg angajamente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informații Nu este cazul. 

Secțiunea a 6-a  Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

1. Informații privind procesul de 

consultare cu organizații 

neguvernamentale, institute de 

 Pentru elaborarea proiectului de hotărâre a 

Guvernului s-a constituit un grup de lucru 

interministerial la care au participat reprezentanți ai 
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cercetare și alte organisme 

implicate 

instituțiilor implicate direct în implementarea 

prevederilor acestuia, respectiv: Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul 

Finanțelor Publice, Ministerul Educației Naționale, 

Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, 

Agenția Națională pentru Achiziții Publice și 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. 

 De asemenea, au fost informate structuri 

profesionale din sectoarele de profil – Asociația 

Națională Fruleg Ro, Asociația Patronală Română 

din Industria Laptelui (APRIL), Patronatul Român 

din Industria de Morărit, Panificație și Produse 

Făinoase (ROMPAN), Asociația Crescătorilor de 

Albine din România. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizațiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum și a modului 

în care activitatea acestor 

organizații este legată de obiectul 

prezentului act normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 

autoritățile administrației publice 

locale, în situația în care prezentul 

act normativ are ca obiect 

activități ale acestor autorități, în 

condițiile Hotărârii Guvernului 

nr.521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative 

ale autorităților administrației 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

 Au fost consultate Uniunea Națională a 

Consiliilor Județene din România, Asociația 

Comunelor din România, Asociația Municipiilor 

din România și Asociația Orașelor din România. 

4. Consultările desfășurate în 

cadrul consiliilor interministeriale, 

în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informații privind avizarea de 

către: 

a)Consiliul Legislativ 

 Proiectul prezentului act normativ a fost 

avizat de Consiliului Legislativ prin avizul nr. 

719/2017. 
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b)Consiliul Suprem de Apărare a 

Țării 

c)Consiliul Economic și Social 

d)Consiliul Concurenței 

e)Curtea de Conturi 

 Consiliul Concurenței a transmis adresa 

nr.12314/2017. 

6. Alte informații Nu este cazul.  

Secțiunea a 7-a  Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea 

prezentului act normativ 

1. Informarea societății civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

prezentului act normativ 

 În procesul de elaborare a prezentului act 

normativ au fost îndeplinite procedurile prevăzute 

de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată. 

 Proiectul a fost afișat pe site-ul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe data de 

22.08.2017. 

2. Informarea societății civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării prezentului act 

normativ, precum și efectele 

asupra sănătății și securității 

cetățenilor sau diversității 

biologice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații Nu este cazul. 

Secțiunea a 8-a  Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

prezentului act normativ de către 

autoritățile administrației publice 

centrale și /sau locale – înființarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competențelor instituțiilor 

existente 

Nu este cazul. 

2. Alte informații Nu este cazul. 
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Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și 

pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-

2018. 

 

 

 

 

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale 

Petre Daea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


