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Stimată doamnă / Stimate domnule Președinte, 
 

 

Comisia Europeană a deschis până la 28 iunie 2022 o consultare publică care vizează “Evaluarea 

programului UE privind încurajarea consumului de fructe, legume și lapte în școli („Programul UE 

pentru școli”, hyperlink asociat pentru versiunea în limba română). 

Programul UE pentru școli, aplicabil din 2017, sprijină distribuirea de fructe, legume, lapte și produse 

lactate către preșcolari și elevi, de la grădinițe și până la școlile din învățământul secundar. Programul 

include, de asemenea, activități educaționale menite să crească consumul acestor produse și să contribuie la 

insuflarea unor obiceiuri alimentare sănătoase. 

Actuala consultare face parte din Strategia europeană „De la fermă la consumator”, care are ca scop 

crearea un mediu alimentar favorabil, care să faciliteze alegerea unei alimentații sănătoase durabile. 

Revizuirea va contribui la Planul european de luptă împotriva cancerului, îmbunătățind promovarea 

sănătății prin accesul la o alimentație sănătoasă, și la Planul de acțiune pentru dezvoltarea producției 

ecologice. 

Grupuri-țintă: Toată lumea este binevenită să contribuie la această consultare, în special: 

 preșcolarii/elevii și părinții sau tutorii acestora; 

 instituțiile de învățământ (de la educația și îngrijirea timpurie până la învățământul secundar) și 

asociațiile acestora; 

 întreprinderile și asociațiile acestora care își desfășoară activitatea în oricare dintre etapele lanțului 

de aprovizionare cu alimente, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile); 

 organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în sectoarele agriculturii, alimentației, 

sănătății, nutriției, protecției consumatorilor, mediului, educației și drepturilor copiilor; 

 autoritățile publice responsabile pentru agricultură, alimentație, sănătate, nutriție, protecția 

consumatorilor, mediu, educație și drepturile copiilor; 

 institutele de cercetare, universitățile și mediul academic. 

Prezenta consultare este disponibilă în limba română şi include întrebări generale pentru toți respondenții și 

întrebări suplimentare pentru grupuri-țintă specifice, în special: 

 preșcolarii/elevii și/sau părinții/tutorii acestora; 

 instituțiile de învățământ și asociațiile acestora, precum și organizațiile care își desfășoară activitatea 

în domeniul educației privind alimentația, nutriția și sănătatea; 

 întreprinderile și asociațiile acestora care își desfășoară activitatea în sectorul agricol și alimentar; 

 autoritățile publice. 

Sursă de informare şi chestionarul pentru participare: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-

your-say/initiatives/12970-Evaluarea-programului-UE-privind-incurajarea-consumului-de-fructe-legume-si-

lapte-in-scoli_ro 

  

  

Cu stima, 

Echipa UNCJR 
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