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Precizări: Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023
Având în vedere Hotărârea nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în
perioada 2017-2023, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii
pentru furnizarea de produse lactate, produse de panificație și fructe în instituțiile de învățământ, autoritățile
competente la nivel local și directorii unităților de învățământ, au următoarele obligații:
• 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.
• 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.
• Persoanele nominalizate de directorul instituției de învățământ pentru a distribui produsele preșcolarilor și
elevilor prezenți la cursuri vor confirma cantitatea și calitatea acestora pe documentele care însoțesc
produsele, respectiv pe avizele de însoțire a mărfii prin semnătură în momentul recepției.
De asemenea, se vor respecta măsurile de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în
condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
În funcție de scenariul în care se încadrează, unitatea de învățământ va raporta firmei furnizoare numărul
de preșcolari/elevi care vor primi produse.
Plata produselor şi a serviciilor contractate aferente Programului pentru şcoli al României se
efectuează de către Consiliul Județean Caraș-Severin, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de
recepție calitativă şi cantitativă, confirmate de directorii unităților de învățământ (în data de 07.01.2021 au fost
semnate contractele subsecvente de furnizare și distribuție a laptelui UHT, produselor de panificație și a merelor,
pentru semestrul a II-lea din anul școlar 2020-2021).
Anexa nr. 4 - Evidența unică a numărului de porții de fructe și porții de lapte consumate și pentru care se
solicită ajutor financiar FEGA, precum și a numărului de preșcolari și elevi participanți la implementarea măsurilor
educative aferente, se completează cu numărul porțiilor consumate de către preșcolarii și elevii prezenți la
cursuri, conform catalogului de prezență și se transmite la Consiliul Județean Caraș-Severin, până cel mai târziu
în data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, pe adresa de e-mail cjcs@cjcs.ro și la Inspectoratul Școlar
Județean Caraș-Severin, pe adresa de e-mail program.lapte.corn.2021@gmail.com.
Astfel, elevii din clasa pregătitoare, clasele I-VIII și preșcolarii din grădinițele cu program normal vor
primi, începând de luni, 8 februarie 2021, aceste produse, după cum urmează:
• Produse lactate: Lapte UHT , 200 ml, 3 zile/săptămână (luni, marți, miercuri)
• Produse de panificație, zilnic; corn/baton 3 porții – luni, marți, miercuri și biscuiți uscați/covrigi - 2
porții - joi și vineri
• Fructe (mere) - 2 zile/săptămână (joi și vineri)
De aceste produse vor beneficia doar elevii și preșcolarii prezenți la cursuri, în școală sau grădiniță.
Elevii care vor participa la cursuri online nu vor beneficia de produsele din cadrul Programului datorită
lipsei unei reglementări legale în această privință.
Numărul total de preșcolari și elevi, beneficiari din județul Caras-Severin: 24.298
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