
 

PROPUNERE DE ORDONANŢA DE URGENŢĂ 

Privind aprobarea Programului naţional de acordarea unui 

supliment alimentar  sub forma unui pachet alimentar sau a unei 

mese calde pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de 

stat 

 

 Art.1 (1) Începând cu anul şcolar 2016 - 2017se acordă, cu titlu 

gratuit, elevilor din învăţământul primar şi gimnazial un supliment 

alimentar sub forma unui pachet alimentar sau a unei mese calde/ zi în 

perioada desfaşurării activităţii didactice, în limita unei valori zilnice de 71 

lei/beneficiar; 

 (2) Limita valorică prevăzută la alin.(1) cuprinde preţul produselor, 

cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz şi 

se actualizează periodic, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de 

evoluţia preţurilor şi tarifelor . 

 (3) La cererea motivată a părinţilor, elevii care, din considerente de 

natură medicală, culturală ori religioasă/ confesională nu pot beneficia de 

pachetul alimentar/masa caldă, vor beneficia de produse alimentare 

adecvate, în limita unei valori zilnice de 7 lei/ elev sau preşcolar.  

 

 (4) Pentru menţinerea sănătăţii elevilor prevăzuţi la alin. (1) şi, 

respectiv, în cadrul programului se vor distribui numai produse 

alimentare preparate în conformitate cu cerinţele prevăzute în 

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, 
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Valoarea sugerata ar fi de 7 lei/elev avand un impact bugetar anual de 2.478 mld Ron 

 



publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 

aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care vor purta 

marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a 

unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine 

animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 

din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.  

   (5) Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Hotărârea 

Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 Art.2 (1) În vederea aplicării prezentei ordonanţe, vor fi acordate 

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele 

locale. 

 (2) Sumele prevăzute la alin.(1) pot fi suplimentate din veniturile 

proprii ale bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale sau din alte surse, potrivit legii. 

 (3) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

repartizate anual, pe judeţe, prin legea bugetului de stat şi prin actele 

normative de rectificare, se repartizează pe unităţi/subdiviziuni 

administrativ-teritoriale prin decizie a şefului administraţiei judeţene a 

finanţelor publice/ directorului direcţiei generale regionale a finanţelor 

publice, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare 

judetene/Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti. 

 (4) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unităţi/subdiviziuni 

administrativ-teritoriale se face prin înmulţirea numărului de elevi cu 

limita valorii zilnice prevăzută la art.1alin.(1) şi cu numărul de zile de 

activitate didactica din anul respectiv. 



 

 Art.3 (1) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a 

pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei 

unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi se stabileşte potrivit 

prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.  

 (2) Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care dispun de 

mijloacele necesare preparării şi distribuirii pachetelor alimentare/mesei 

calde pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit art.2 alin.(1) . 

         (3) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile 

contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziţie pentru 

întregul pachet sau distinct, pentru produsele ce intră în componenţa 

pachetului alimentar/mesei calde, faza finală a procedurii de atribuire 

fiind organizată în mod obligatoriu prin licitaţie electronică.  

        (4) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează, la 

solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi 

cantitativă, întocmite de unităţile de învăţământ şi aprobate de catre 

primarii unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau persoanelor 

imputernicite, dupa caz. 

      (5) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, rămase neutilizate la 

finele exerciţiului bugetar se regularizează cu bugetul din care au fost 

alocate. 

 

 Art.4 (1) Dreptul de beneficia de prevederile art.1 alin.(1) îl au 

elevii/preşcolarii prezenţi la activităţile didactice. 

 (2) Unităţile/subdiviziunile administrativ teritoriale, respectiv 

unităţile şcolare răspund de respectarea condiţiilor igienico-sanitare de 

recepţie, depozitare şi distribuire către elevi a pachetelor 

alimentare/meselor calde. 



 

  Art. 5.Instituţiile cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, sănătăţii 

populaţiei, educaţiei precum si Consiliile judeţene şi primarii 

unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau persoanele 

imputernicite au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare 

a procesului de aprovizionare şi condiţiile igienico-sanitare privind 

distribuţia către elevi a produselor alimentare.  

 

   Art. 6. -  (1) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

ordonanţe de urgenţă se constituie la nivelul judeţelor şi al municipiului 

Bucureşti o comisie alcătuită din: prefect, preşedintele consiliului 

judeţean, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, inspectorul general 

al inspectoratului şcolar, directorul general al direcţiei sanitar-veterinare 

şi pentru siguranţa alimentelor, directorul general al direcţiei de sănătate 

publică, directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice şi 

directorul executiv al oficiului judeţean pentru protecţia consumatorilor şi, 

respectiv, al municipiului Bucureşti. Atributiile acestei comisii sunt 

precizate in normele metodologice care vizeaza aplicarea prezentei legi. 

   (2) Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă 

prin ordin al prefectului, care este şi coordonatorul acesteia.  

   (3) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către 

furnizori sunt primarii unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau 

persoanele imputernicite, dupa caz.  

(4) În termen de ----- zile de la data publicării prezentei legi/ordonanţe 

….în Monitorul Oficial al României, partea I,  Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice elaborează normele 

metodologice de aplicare a prezentei legi/ordonanţe…., care se aprobă 

prin hotărâre a Guvernului.  



 

   Art. 7. – (1)Programul Pilot se realizează pe un număr de 22 de unităţi 

de şcolare, Conform Anexei 1.  

  (2) Pilotarea programului durează 1 an şcolar 

  (3) La finalul pilotării se realizează o analiză, iar pe baza rezultatelor 

Guvernul decide oportunitatea extinderii acestui Program la nivel 

naţional. 

  (4) Pentru unităţile incluse în programul Pilot nu se mai aplica normele 

ce vizează programele de alimentaţie în vigoare în perioada aplicării 

prezentei ordonanţe. (ex – Programul Laptele şi Cornul, Fructe in 

Şcoala). 

 

  Art.8. -  Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă 

atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după 

caz. 

  

 


