NOTA DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul actului normativ

Ordonanță de urgență
privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru
preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situaţiei actuale

Întrucât obiectivul Ministerului Educației este asigurarea accesului echitabil
și nediscriminatoriu la o educație de calitate pentru toți preșcolarii și elevii
din România, obiectiv ce presupune preponderent măsuri rapide și coerente
de intervenție integrată pentru diminuarea riscului de excluziune și de
abandon școlar care grevează mediul școlar din ariile geografice
dezavantajate economic sau social,
știind că evaluarea corespunzătoare a impactului Programului-pilot de
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi
de învăţământ preuniversitar de stat, implementat în anii şcolari 2016 - 2017,
2017 - 2018 şi în anul 2019, respectiv în 150 de unităţi de învăţământ
preuniversitar de stat, în anul 2020, conform Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 72/2016, aprobată prin Legea nr. 92/2017, Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 92/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr.
107/2018, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018, aprobată prin
Legea nr. 201/2019, precum şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
9/2020, aprobată prin Legea nr. 26/2021, Ordonanței de urgență nr. 91/2021,
aprobată aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2021, impune
continuarea implementării acestuia şi în anul școlar 2022-2023,
având în vedere faptul că Ministerul Educației a început demersurile
pentru reconfigurarea cadrului legal în domeniul reducerii ratei de părăsire
timpurie a școlii și a abandonului școlar, având în vedere situaţia identificată
la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar - un număr mare de elevi
aflați în situaţie de abandon şcolar, generată de condiţiile socioeconomice și
geografice defavorabile, precum și de capacitatea multor familii de a susţine
participarea copiilor la activităţile şcolare, iar prezența elevilor la școală,
dobândirea competențelor necesare și incluziunea celor din mediile
dezavantajate reprezintă o prioritate pentru Ministerul Educației și pentru
instituțiile de la nivelul sistemului național de învățământ,
ținând cont de faptul că abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii sunt
determinate de probleme cronice de la nivelul sistemului național de
învățământ, cumulate cu probleme economice și sociale, accentuate de
pandemia Covid-19,
pentru a limita efectele negative asupra procesului educativ și pentru a
susține participarea şcolară, pentru a stimula motivarea pentru învăţare,
precum și pentru a sprijini preșcolarii și elevii din medii defavorizate,

având în vedere faptul că accesul redus la educație accentuează inegalitatea
de șanse între elevi, determinând pe termen lung creșterea ratei de părăsire
timpurie a școlii și a abandonului școlar,
este necesară adoptarea prezentei ordonanțe de urgență pentru a
implementa măsuri urgente și viabile în vederea susținerii politicilor publice
de la nivelul sistemului național de învățământ de reducere a abandonului
școlar și de asigurare a accesului nediscriminatoriu la educaţie.
Urgenţa adoptării rezultă și din faptul că, pe de-o parte, programul
trebuie să fie implementat începând cu data de 1 septembrie 2022, dată de
referință pentru începerea noului an școlar 2022-2023, dată până la care
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale trebuie să finalizeze
procedurile de achiziție publică a suportului alimentar și să încheie
contractele de prestări servicii, astfel încât un număr însemnat de preşcolari
şi elevi vulnerabili, aflați în situaţie de abandon şcolar, să nu fie descurajaţi
de un cadru legal neadaptat nevoilor reale ale acestora,
Deoarece toate aspectele prezentate reprezintă o stare de fapt obiectivă
și independentă, iar elementele vizează interesul public și constituie o
situație extraordinară care necesită adoptarea unor măsuri imediate se
impune adoptarea în procedură de urgență a actului normativ care să permită
aplicarea masurilor identificate.
2. Schimbări preconizate

În anul şcolar 2022-2023, pe perioada desfăşurării cursurilor, preşcolarilor
şi elevilor din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite
în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar
constând într-o masă caldă pe zi, sau, după caz, într-un pachet alimentar, în
limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea
adăugată.
Numărul de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat cărora li se acordă,
cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă pe zi, sau
după caz, într-un pachet alimentar, este dublu față de anul școlar 2021-2022.
Limita valorică zilnică de 15 lei/beneficiar a fost majorată cu 5
lei/beneficiar, în comparație cu anul școlar 2021-2022, și cuprinde preţul
produselor, cheltuielile de transport, de distribuţie şi de depozitare a
acestora, după caz.
Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la alin. (1), în
cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru
preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat,
denumit în continuare Programul-pilot, se vor distribui numai produse
alimentare obţinute în unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi
pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.
Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul
(UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25
octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele
alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr.
1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a
Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului,
a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi

2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22
noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru finanţarea Programului-pilot în perioada desfăşurării activităţilor
didactice în anul şcolar 2022-2023 se alocă bugetelor locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află
unitățile -pilot, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti. Până la aprobarea legii
bugetului de stat pe anul 2023, începând cu luna ianuarie a anului 2023,
sumele lunare integrale pentru finanţarea Programului-pilot se asigură în
temeiul art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale
bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau
din alte surse de finanţare, legal prevăzute, în următoarele situaţii:
a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari
decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1);
b) creşterea, în perioada aplicării Programului-pilot, a numărului de
preşcolari/elevi beneficiari din unităţile-pilot;
c) asigurarea unor spaţii pentru prepararea, depozitarea sau servirea
mesei;
d) asigurarea transportului către beneficiari al suportului alimentar, dacă
cheltuielile aferente depăşesc bugetul alocat iniţial, după caz.
(3) Reflectarea în bugetele unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite,
precum şi a creditelor destinate implementării Programului-pilot se va face
cu ajutorul indicatorilor distincţi, prevăzuţi în normele metodologice de
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor
alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni
administrativ-teritoriale şi se stabileşte potrivit prevederilor Legii nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care dispun de mijloacele
necesare preparării şi distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde în
scopul creşterii calităţii acestora pot utiliza în acest scop sumele alocate.
Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante
pot opta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică fie pe întreaga
masă caldă sau, după caz, pe întregul pachetul alimentar, fie pe loturi
distincte pe categorii de produse ce intră în componenţa mesei calde sau,
după caz, a pachetului alimentar, potrivit Legii nr. 98/2016, cu modificările
şi completările ulterioare, iar faza finală a procedurii de atribuire poate fi
organizată prin licitaţie electronică, cu respectarea legislaţiei din domeniul
achiziţiilor publice.
Responsabili pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt primarii
unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale
sau
persoanele
împuternicite, după caz.
Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii
principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de
recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite şi aprobate de unităţile-pilot.

Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art.
2, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se regularizează cu
bugetul de stat.
Dreptul de a beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență îl au
elevii/preşcolarii prezenţi la activităţile didactice pe perioada cursurilor,
conform structurii anului şcolar.
Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile şi autorităţile cu
atribuţii în domeniul educaţiei au obligaţia să urmărească şi să verifice buna
desfăşurare a procesului de aprovizionare privind distribuţia către
elevi/preşcolari a mesei calde sau, după caz, a pachetului alimentar.
Controlul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind condiţiile
igienico-sanitare prin care masa caldă oferită sau, după caz, pachetul
alimentar oferit elevilor/preşcolarilor, precum şi al respectării unei
alimentaţii sănătoase în unităţile de învăţământ preuniversitar se exercită de
către personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii, din cadrul Inspecţiei
Sanitare de Stat şi al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti, pentru masa caldă distribuită, sau, după caz, pachetul alimentar
distribuit în spaţiul unităţii de învăţământ preuniversitar.
Lista unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a unităţilor-pilot
în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport
alimentar, numărul de beneficiari şi sumele alocate pentru finanţarea
programului în anul şcolar 2022 - 2023 se aprobă prin ordin al ministrului
educației.
Unităţile de învăţământ incluse în Programul-pilot pot beneficia şi de
finanţare externă pentru susţinerea unor activităţi similare programuluipilot, activităţi reprezentând suport alimentar.
Ministerul Educaţiei, inspectoratele şcolare, unităţile administrativteritoriale, unităţile de învăţământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii
Europene sau pot finanţa din fonduri proprii/din bugetele locale desfăşurarea
unor programe similare, reprezentând programe de suport alimentar, şi în
alte unităţi de învăţământ decât cele care aprobate prin ordin de ministru.
3. Alte informații

Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al actului normativ
1. Impactul macroeconomic

Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic.

1^1. Impactul asupra mediului
concurenţial şi
domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de
afaceri
21. Impactul asupra sarcinilor
administrative.

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului
concurențial și domeniului ajutoarelor de stat.

22. Impactul asupra
întreprinderilor mici şi mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

3. Impactul social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

4. Impactul asupra mediului

subiect.
Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului.

5. Alte informații

Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe
termen lung (pe 3 ani)
- mii lei –
Indicatori

1

1
2022

Media
pe
5 ani

Următorii
4 ani

Anul
curent

2
2023

3
2024

4
2025

5
2026

0

0

0

Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
(iii)sume defalcate din TVA
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
(ii) sume defalcate din TVA
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
(iii)asistenta sociala
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale

147.000.000 207.900.000

4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare

Nu este cazul.

5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare

Nu este cazul.

6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare

Nu este cazul.

Nu este cazul.
7. Alte informații
Secţiunea a 5-a
Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea
prevederilor actului normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate
sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
actului normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziţii.
1^1. Compatibilitatea prezentului act normativ cu
legislaţia în domeniul achiziţiilor publice
a) impact legislativ – prevederi de modificare
şi completare a cadrului normativ în
domeniul achiziţiilor publice, prevederi
derogatorii;
b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic
– sisteme electronice utilizate în
desfăşurarea procedurilor de achiziţie
publică, unităţi centralizate de achiziţii
publice, structură organizatorică internă a
autorităţilor contractante.
2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia
comunitară în cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3.Masuri normative necesare aplicării directe a
actelor normative comunitare

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Nu este cazul.

5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente

Nu este cazul.

6. Alte informaţii

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare
şi alte organisme implicate.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a
avut loc consultarea, precum şi a modului în care

activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ.
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale
acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului
nr. 521/2005 privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale permanente.
5. Informaţii privind avizarea către:
Se supune avizarii consiliului legislativ
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informații
Nu este cazul.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ
1. Informarea societăţii civile cu
privire la necesitatea elaborării actului normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
implementării actului normativ, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice.
3. Alte informații
Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ Nu este cazul
de către autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanță de urgență a Guvernului privind
aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii
şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
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