
    1/9 

 

 

                                                                                                      

 

 

HOTĂRÂREA NR. 83 

din 9 august 2018 

privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru 

școli al României preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevilor din învăţământul primar şi 

gimnazial de stat şi particular, din judeţul Mureş, în anii şcolari 2018-2019 și 2019-

2020, precum şi a măsurilor educative aferente 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.17141/9.08.2018 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, procesul-verbal al Comisiei Județene Mureş pentru implementarea Programului 

pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, raportul de specialitate al Serviciului 

Administrație Publică și Cancelarie și raportul Serviciului Juridic,  

Având în vedere: 

- Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, 

- Legea nr.55/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind 

aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, 

- Hotărârea Guvernului nr.533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2018-

2019, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru 

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

stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, 

- Ordinul nr.19/37/2018 privind aprobarea documentației standardizate de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor și produselor 

lactate și produselor de panificație în cadrul Programului pentru școli al României,   

Luând în considerare prevederile art.3, alin.(2) și alin.(6), art.4, art.18, alin.(3) lit.”a” 

şi alin.(4) din H.G.R. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 

României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 

acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând cont de prevederile art.43, alin.(1), aplicabile în raport de cele ale art.98 

referitoare la procedura de urgență din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 



    2/9 

 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”f” şi ale art.97 alin.(1) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,   

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă lista produselor ce vor fi distribuite în anii şcolari 2018-2019 și 2019-

2020 în vederea implementării Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-

2023, precum şi măsura educativă aferentă, conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Mureş, Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Mureş, Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Mureş, Oficiului 

Fitosanitar Mureş  şi Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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Nr. 17141/9.08.2018 

Dosar VI/D/1 

 

 

 
 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite 

în cadrul Programului pentru școli al României preşcolarilor din grădiniţele cu program 

normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevilor din 

învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, din judeţul Mureş, în anii şcolari 

2018-2019 și 2019-2020, precum şi a măsurilor educative aferente 

 

 

Hotărârea Guvernului nr.640/07.09.2017 cu modificările și completările ulterioare, 

creează cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru şcoli 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 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, care cuprinde și distribuția de 

produse de panificație. 

Hotărârea Guvernului nr.533/12.07.2018 stabilește bugetul pentru implementarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, pentru anul școlar 2018-

2019. 

În conformitate cu prevederile art.18, alin.(3) din Hotărârea Guvernului 

nr.640/07.09.2017 cu modificările și completările ulterioare, în funcţie de specificul 

local şi posibilităţile organizatorice şi cu încadrarea în sumele alocate, consiliul 

judeţean decide anual, în urma consultării comisiei constituite la nivelul judeţului şi 

coordonată de prefectul judeţului, asupra listei produselor care vor fi distribuite în 

cadrul Programului pentru școli al României şi asupra măsurilor educative aferente.  

Astfel, prin adresa nr.16090/27.07.2018 s-a solicitat Instituției Prefectului - Județul 

Mureș să convoace Comisia județeană Mureș pentru implementarea Programului pentru 

școli al României în perioada 2017-2023, constituită prin Ordinul Prefectului nr.414 din 

28.09.2017 și actualizată prin Ordinul Prefectului nr.197 din 18.07.2018, în vederea 

analizării și aprobării listei produselor care vor fi distribuite preşcolarilor din 

grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare 

acreditate şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din 

judeţul Mureş, în anii școlari 2018-2019 și 2019-2020, precum şi a măsurilor educative 

aferente.  
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Conform Ordinului nr.19/37/2018 privind aprobarea documentației standardizată de 

atribuire a contractelor/acordurilor–cadru de furnizare a fructelor, legumelor și 

produselor lactate și produselor de panificație în cadrul Programului pentru școli al 

României, durata acordului-cadru poate fi de maxim 4 ani, dar se recomandă 

încheierea acordului- cadru cu o durată de 2 ani. 

Conform Procesului-verbal al şedinţei din data de 7 august 2018 a Comisiei Judeţene 

Mureş pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-

2023 s-a propus ca pe raza judeţului Mureş să fie distribuite următoarele produse 

pentru anii școlari 2018-2019 și 2019-2020: 

- fructe: mere; 

- lapte și produse lactate: lapte UHT și sana; 

- produse de panificație: corn din făină integrală fără adaos de zahăr, îndulcitori și alți 

aditivi alimentari și biscuiți uscați din făină integrală fără adaos de zahăr, îndulcitori și 

alți aditivi alimentari. 

 În ceea ce priveşte măsurile educative aferente s-a optat pentru organizarea de zile 

tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate sau de 

activități educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, 

inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale 

Educaţie pentru sănătate. 

Faţă de cele prezentate, propunem Consiliului Judeţean Mureş aprobarea listei 

produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României 

preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate 

şi particulare acreditate şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 

particular, din judeţul Mureş, în anii şcolari 2018-2019 și 2019-2020, precum şi a 

măsurilor educative aferente, conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

 

 

a,care  

PREȘEDINTE 

Péter Ferenc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite 

în cadrul Programului pentru școli al României preşcolarilor din grădiniţele cu program 

normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevilor din 

învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, din judeţul Mureş, în anii şcolari 

2018-2019 și 2019-2020, precum şi a măsurilor educative aferente 

 

  

Hotărârea Guvernului nr.640/07.09.2017 cu modificările și completările ulterioare, 

creează cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru şcoli 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 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, care cuprinde și distribuția de 

produse de panificație.  

Hotărârea Guvernului nr.533/12.07.2018 stabilește bugetul pentru implementarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, pentru anul școlar 2018-

2019. 

Programul pentru şcoli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor 

măsuri: 

a) acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore 

de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din 

învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe şi legume 

proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori 

zilnice/preşcolar/şcolar; 

b) finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, 

laptelui şi produselor lactate. 

De asemenea, actul normativ mai sus menţionat prevede la art.18, alin.(3) că, în 

funcţie de specificul local şi posibilităţile organizatorice şi cu încadrarea în sumele 

alocate, consiliul judeţean decide anual, în urma consultării comisiei constituite la 

Nr.17142/9.08.2018 

Dosar VI D/1 
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nivelul judeţului şi coordonată de prefectul judeţului, asupra listei produselor care vor 

fi distribuite şi a măsurilor educative aferente.  

Fructele şi legumele care pot fi distribuite potrivit pct.II, lit.A din anexa nr.1 la HGR 

nr.640/2017 sunt: mere, pere, struguri de masă, prune, morcov, păstârnac, ţelină 

rădăcină, sfeclă roşie, ardei gras, castraveţi proaspeţi. 

Laptele și produsele lactate care pot fi distribuite potrivit pct.II, lit.B din anexa nr.1 la 

HGR nr.640/2017 sunt: lapte tratat termic, pasteurizat sau UHT, fără adaos de zahăr 

sau alți îndulcitori, fără adaos de cacao, iar ca produse lactate: 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. 

Produsele de panificație care pot fi distribuite potrivit pct.II, lit.C din anexa nr.1 la 

HGR nr.640/2017 sunt: corn sau baton din făină integrală fără adaos de zahăr sau 

îndulcitori și alți aditivi alimentari și covrigi simpli sau biscuiți uscați din făină 

integrală fără adaos de zahăr, îndulcitori și alți aditivi alimentari . 

Măsurile educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor 

lactate în anii școlari din perioada Programului pentru școli al României și care se 

implementează la nivelul unui an școlar, în oricare din cele două semestre, conform 

art.4, alin. (1) din HGR nr.640/2017 sunt: 

a) organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a 

laptelui şi/sau la unităţi de condiţionare, ambalare, depozitare şi procesare a 

fructelor şi legumelor şi/sau la unităţi de procesare a laptelui, la sediul grupurilor 

şi/sau organizaţiilor de producători de fructe şi legume şi/sau la sediul 

cooperativelor de producători de fructe și legume şi/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 şi legume, lapte 

şi produse lactate, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau 

alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor art.3 alin.(3) şi/sau 

miere, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la 

nivelul şcolii; 

c)  organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi 

produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul 

curriculumului naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul 

disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate.” 

Conform Procesului-verbal al şedinţei din data de 7 august 2018 a Comisiei Judeţene 

Mureş pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-

2023, constituită prin Ordinul Prefectului nr.414 din 28.09.2017 și actualizată prin 

Ordinul Prefectului nr.197 din 18.07.2018, s-a propus ca pe raza judeţului Mureş să fie 

distribuite următoarele produse pentru anii școlari 2018-2019 și 2019-2020: 

- fructe: mere; 

- lapte și produse lactate: lapte UHT și sana; 
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- produse de panificație: corn din făină integrală fără adaos de zahăr, îndulcitori și alți 

aditivi alimentari și biscuiți uscați din făină integrală fără adaos de zahăr, îndulcitori și 

alți aditivi alimentari. 

În ceea ce priveşte măsurile educative aferente s-a optat pentru organizarea de zile 

tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate sau de 

activități educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, 

inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale 

Educaţie pentru sănătate. 

Conform Ordinului nr.19/37/2018 privind aprobarea documentației standardizată de 

atribuire a contractelor/acordurilor–cadru de furnizare a fructelor, legumelor și 

produselor lactate și produselor de panificație în cadrul Programului pentru școli al 

României, durata acordului-cadru poate fi de maxim 4 ani, dar se recomandă 

încheierea acordului- cadru cu o durată de 2 ani. 

Astfel, în raport de importanța acestui program menit să creeze obiceiuri alimentare 

sănătoase în rândul copiilor și pentru a fi îndeplinită etapa obligatorie, premergătoare 

elaborării documentației necesare pentru organizarea licitației de atribuire a 

contractelor de furnizare de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de 

produse de panificație, apreciem oportună și necesară aprobarea listei produselor care 

vor fi distribuite, în cadrul Programului pentru școli al României, preşcolarilor din 

grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare 

acreditate şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, din 

judeţul Mureş, în anii şcolari 2018-2019 și 2019-2020, precum şi a măsurilor educative 

aferente, conform proiectului de hotărâre anexat. 

 

Car 

e 

ȘEF SERVICIU 

Delia Belean 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei produselor care vor fi 

distribuite în cadrul Programului pentru școli al României preşcolarilor din 

grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi 

particulare acreditate şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 

particular, din judeţul Mureş, în anii şcolari 2018-2019 și 2019-2020, precum şi 

a măsurilor educative aferente 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr.17141/9.08.2018 și raportul de specialitate al Direcției 

Juridice și Administrație Publică - Serviciul Administrație Publică și Cancelarie,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, 

am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

Potrivit prevederilor art.18 alin.(3) lit.”a” din H.G. nr. 640/2017  pentru aprobarea 

Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023, consiliul județean 

decide anual, în urma consultării comisiei constituite la nivelul judeţului şi coordonată 

de prefectul judeţului, asupra listei produselor care vor fi distribuite şi a măsurilor 

educative aferente.  

În vederea îndeplinirii cerințelor legale, în data de 7 august 2018, la nivelul Prefecturii 

Mureș s-a întrunit Comisia Judeţeană Mureş pentru implementarea Programului pentru 

şcoli al României în perioada 2017-2023, care a propus produsele care vor fi distribuite 

pe raza judeţului Mureş în anii școlari 2018-2019 și 2019-2020, respectiv măsurile 

educative aferente. 

Hotărârea Guvernului nr.533/12.07.2018 stabilește bugetul pentru implementarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, pentru anul școlar 2018-

2019, care cuprinde şi ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare 

a Comisiei C (2018) 1.762 din 27.03.2018 de stabilire a repartizării definitive a 

ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe şi legume în şcoli şi 

pentru lapte în şcoli, pe perioada 1 august 2018 - 31 iulie 2019. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr. 

Nr.17143/9.08.2018 

Dosar. VI/D/1  
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24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor de mai sus, în considerarea prevederilor art.91 alin.(1) lit.”f” din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean exercită orice alte atribuții 

prevăzute de lege, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea listei 

produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României 

preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate 

şi particulare acreditate şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 

particular, din judeţul Mureş, în anii şcolari 2018-2019 și 2019-2020, precum şi a 

măsurilor educative aferente, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului 

Judeţean Mureş. 

 

ŞEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 


