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Noul cadru legislativ european1 privind derularea programului de încurajare a
consumului de produse agricole în Ăcoli (legume-fructe, lapte Ăi produse lactate), Programul
pentru Ăcoli, are în vedere unificarea Ăi uniformizarea prevederilor actualelor programe de
distribuire a fructelor, respectiv a laptelui Ăi produselor lactate în unitČɃile de învČɃČmânt.
Regulamentul prevede urmČtoarele:
 accent pe distribuirea produselor proaspete, dar cu anumite excepɃii pentru produse
prelucrate, în funcɃie de adaosul de zahČr, sare Ăi grČsimi;
 posibilitatea transferului de fonduri între cele douČ scheme de pânČ la 20% o singurČ
datČ pentru un an Ăcolar;
 buget UE stabilit pentru fiecare componentČ a programului: schema de fructe Ăi legume
6 866 848 euro Ăi schema de lapte 10 399 594 euro;
 strategie multinanualČ;
 mČsuri educative pentru ambele programe (legume-fructe Ăi lapte Ăi produse lactate);
 încurajarea distribuirii de produse locale Ăi regionale.
Programul „Lapte Ăi corn” a fost iniɃiat ca program naɃional, în 2002, iar din anul 2007,
o parte din cheltuielile pentru furnizarea laptelui au început sČ fie rambursate din fonduri
europene, România ajungând, în anul Ăcolar 2012-2013 la o valoare a rambursČrii de 10,6
milioane euro.
Programul se adreseazČ preĂcolarilor din grČdiniɃele de stat Ăi private Ăi elevilor din
învČɃČmântul primar Ăi gimnazial de stat Ăi privat Ăi prevede acordarea zilnicČ de lapte (UHT Ăi
pasteurizat) sau produse lactate (din lapte fermentat care conɃin cel puɃin 90% din greutate
lapte tratat termic: iaurt simplu, lapte bČtut, sana sau chefir) în cantitČɃi de 200 ml Ăi de
produse de panificaɃie (cornuri sau batoane Ăi produse derivate: covrigi simpli sau biscuiɃi
uscaɃi) în ambalaje de 80 g/unitate.
În anul Ăcolar 2009-2010, a început derularea Programului „Fructe în Ăcoli” a cČrui
implementare presupune, pe lângČ distribuɃia de fructe Ăi/sau legume Ăi mČsuri educative.
Beneficiarii programului sunt elevii din învČɃČmântul primar Ăi gimnazial de stat Ăi privat. În
cadrul programului s-au distribuit mere pentru perioade de maximum 100 zile de Ăcolarizare Ăi
s-au organizat vizite la ferme Ăi staɃiuni de cercetare, concursuri cu premii, activitČɃi de
grČdinČrit în curtea Ăcolii ca mČsuri educative adiacente distribuɃiei de mere.



1
Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European Ɂi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 ɂi
(UE) nr. 1306/2013 în ceea ce priveɂte schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituĩiilor de învČĩČmânt cu fructe ɂi legume,
cu banane ɂi cu lapte; Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind mČsuri
pentru stabilirea anumitor ajutoare ɂi restituĩii în legČturČ cu organizarea comunČ a pieĩelor produselor agricole
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În baza noilor prevederi Ăi în perspectiva actualizČrii legislaɃiei naɃionale (Fructe în Ăcoli:
OUG nr. 24/2010 cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare; Lapte Ăi corn: OUG nr. 96/2002 Ăi
HG nr. 714/2008 cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare), dar Ăi în vederea îmbunČtČĩirii
derulČrii programelor actuale, supunem consultČrii urmČtoarele propuneri de implementare a
noului program:
A.DISTRIBUɂIA PRODUSELOR
Valoarea porɃiei / diversificarea produselor
Status quo
În prezent, se distribuie urmČtoarele produse:
 Un mČr de cel puɃin 100 grame, în limita unei valori zilnice de 0,37 lei/elev.
 Lapte (lapte UHT Ăi produse lactate fermentate – iaurt, sana) în ambalaje de 0,2
litri Ăi produse de panificaɃie (corn) în ambalaje de 80 grame, în limita unei valori
zilnice de 1,17 lei/elev.
În urma diferitelor rapoarte Ăi studii2, rezultČ cČ valoarea porɃiei Ăi diversificarea
produselor distribuite influenɃeazČ eficienɃa Ăi atractivitatea programelor.
Raportul de evaluare a programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în
Ăcoli pentru anul Ăcolar 2010-2011 a arČtat cČ aproape 69% din elevii care au primit mČr l-au Ăi
consumat, iar 22% nu l-au consumat de fiecare datČ Ăi 8,3% nu l-au consumat deloc. Motivele
principale pentru care mČrul nu a fost consumat se referČ la calitatea acestuia („stricat”,
„bČtut”, „miroase urât”).
Tot calitatea produsului distribuit este cauza pentru care Ăi în cadrul Programului „Lapte
Ăi corn”, cornul este componenta care are nevoie cel mai mult îmbunČtČɃiri, alČturi de
necesitatea de a diversifica gama de produse distribuite Ăi modul de împachetare a acestora
(includerea unor jocuri interactive, colecɃionarea unor magneɃi). Cu toate acestea, 96% dintre
elevii chestionaɃi consumČ laptele oferit Ăi peste 93% consumČ cornul.
Faptul cČ produsele nu sunt mereu atractive, cČ se instaleazČ monotonia (distribuirea
aceluiaĂi produs zilnic, în cazul Programului „Lapte Ăi corn” pe toatČ durata anului Ăcolar)
genereazČ un prim efect negativ al implementČrii programelor – lipsa consumului regulat Ăi
conĂtient al produselor – în 10% din cazuri, cei chestionaɃi afirmând despre colegii lor cČ nu
consumČ merele primite, aruncându-le prin clasČ; situaɃia este similarČ Ăi în cazul cornului Ăi
laptelui care sunt fie aruncate, fie date altor copii, fie sunt luate de personalul Ăcolii3, mediul
urban fiind cel în care o parte din produse sunt risipite.
În ambele studii, respondenɃii s-au pronunɃat pentru diversificarea gamei de produse
distribuite, astfel:


Programul naɃional „Cornul Ăi laptele” în contextul schemei europene de lapte în Ăcoli – Centrul Român de Politici Europene,
martie 2015
Raport de cercetare „Evaluarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în Ăcoli pentru anul Ăcolar 2010-2011”,
decembrie 2011, realizat Ăi finanɃat în cadrul Programului european de încurajare a consumului de fructe în Ăcoli
3
Studiul CRPE citat, paginile 4, 26
2
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 Peste 62%4 din elevii chestionaɃi doresc înlocuirea mČrului cu alt fruct peste 31% doresc
continuarea distribuirii mČrului. Citricele sunt preferate de aproape 28% din repondenɃi,
bananele de aproape 13%, urmate de pere 6%, piersici 3,5% Ăi struguri 2,5%.
 Diversificarea Ăi creĂterea calitČɃii produsului de panificaɃie (biscuiɃi, corn, baton) Ăi
creĂterea atractivitČɃii prin ambalaje5.
PreferinɃa pentru fructele exotice poate avea mai multe cauze: de la disponibilitatea
crescutČ a fructelor autohtone (elevii din mediul rural au posibilitatea consumului de fructe din
propria gospodČrie) în raport cu accesul la fructele exotice pânČ la motive de naturČ financiarČ.
DeĂi preferinɃele pentru fructe sunt asemČnČtoare în mediul urban Ăi în cel rural – merele
sunt pe primul loc (25% rural versus 23% urban), urmate de banane (22% rural versus 12% urban),
struguri (14% rural versus 5% urban) Ăi portocale (11% rural versus 5% urban), existČ totuĂi
diferenɃe de consum al fructelor, elevii din mediul rural având în proporɃie mai mare mereu
fructe la ĂcoalČ decât cei din mediul urban6 Ăi consumând mai multe fructe seara decât cei din
mediul urban. De asemenea, în mediul rural se observČ o mai mare frecvenɃČ a consumului de
sucuri carbogazoase.
Evaluarea Programului „Fructe în Ăcoli” a relevat faptul cČ preponderent în mediul rural,
copiii apreciazČ mai mult programul, în lipsa posibilitČɃilor Ăi oportunitČɃilor de a primi o gamČ
diversificatČ de fructe, aceĂtia acceptând mai uĂor ceea ce li se oferČ.
DacČ la origini, Programul „Fructe în Ăcoli” a urmČrit preferinɃele de consum, consumul
de fructe fiind considerat o componentČ a unei alimentaɃii sČnČtoase, Programul „Lapte Ăi corn”
a fost mai degrabČ ca un program cu o puternicČ dimensiune socialČ, aspect relevat Ăi de studiul
citat. Conform celor constatate, obiceiul de a consuma produsele distribuite este mai evident
în zona ruralČ la nivelul grČdiniɃelor Ăi al familiilor cu nivel de trai scČzut, programul
reprezentând o soluɃie pentru gustarea din pauza mare, iar componenta de panificaɃie fiind
necesarČ mai ales în cadrul comunitČɃilor dezavantajate7.



4
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Evaluarea „Fructe în Ăcoli” citatČ, paginile 116 Ăi 123
Studiu CRPE citat, pagina 26
Evaluarea „Fructe în Ăcoli” citatČ, pagina 72
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*Raport de cercetare „Evaluarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în Ăcoli pentru anul Ăcolar 20102011”, decembrie 2011, realizat Ăi finanɄat în cadrul Programului european de încurajare a consumului de fructe în Ăcoli

În ciuda neajunsurilor Ăi a deficienɃelor remarcate, procente semnificative din cei
chestionaɃi doresc continuarea ambelor programe – 86% dintre elevii beneficiari ai Programului
„Fructe în Ăcoli” intervievaɃi în cadrul evaluČrii programului Ăi 95% din totalul celor intervievaɃi
în cadrul studiului CRPE.
Propuneri
Studiul CRPE Programul naɄional „Cornul Ăi laptele” în contextul schemei europene de
lapte în Ăcoli – Centrul Român de Politici Europene (martie 2015) atrage atenɃia asupra faptului
cČ neactualizarea valorii de 1,17 lei/porɃie (TVA inclus) are impact direct asupra calitČɃii
produselor oferite, diminuând atractivitatea acestora Ăi deci Ăi consumul, generând risipČ
alimentarČ; Ăi asupra interesului furnizorilor care pot oferi produse de calitate.
TotodatČ, reconsiderarea gamei de produse distribuite în cadrul ambelor programe, ar
trebui sČ ɃinČ cont de preferinɃele beneficiarilor Ăi de necesarul nutriɃional al acestora .
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a) Diversificarea Ăi creĂterea calitČɃii/prezentČrii produselor de panificaɃie
Ce produse de panificaɄie consideraɄi cČ ar trebui distribuite?
 Corn
 Baton
 BiscuiɄi
 Batoane din cereale
 Altele (vČ rugČm sČ oferiɄi exemple concrete!)

b) Diversificarea produselor oferite în cadrul Programului „Fructe în Ăcoli”
ConsideraɄi cČ distribuɄia mČrului ar trebui înlocuitČ/alternatČ cu distribuɄia altor
fructe Ăi/sau legume, sub formČ proaspČtČ sau preparatČ (de exemplu salate, sucuri)?
(VČ rugČm sČ oferiɄi propuneri concrete!)

c) Decizia asupra produselor distribuite
ConsideraɄi cČ autoritČɄile locale ar trebui sČ decidČ asupra selecĩiei produselor
distribuite pornind de la lista care va fi aprobatČ de Ministerul SČnČtČɄii? ((Indiferent
de rČspuns, vČ rugČm sČ argumentaɄi!)
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d) PreferinɃe privind frecvenĩa distribuɃiei de fructe/legume/lapte/produse
lactate/produse panificaɃie
Ce frecvenĩČ consideraɄi cČ este cea mai potrivitČ pentru asigurarea unui consum
regulat Ăi responsabil Ăi pentru conĂtientizarea beneficiilor consumului (aceleaɂi
produse zilnic, alternarea produselor)?



B.MċSURI EDUCATIVE
Status quo
Regulamentele europene au prevČzut încČ de la început, pentru Programul „Fructe în
Ăi componenta educativČ a acestuia, considerându-se cČ simpla distribuɃie a produsului,
în absenɃa unor mČsuri de conĂtientizare a beneficiilor consumului de fructe Ăi legume sau de
apropiere a copiilor de mediul rural, nu ar putea conduce la îndeplinirea obiectivelor de
sČnČtate Ăi educaɃie.
Spre deosebire de Programul „Lapte Ăi corn”, Programul „Fructe în Ăcoli” a fost conceput
ca un program complex, în care obiectivul destinat sprijinirii consumului de fructe Ăi legume a
fost susɃinut de obiective ambiɃioase de sČnČtate Ăi educaɃie, urmČrind formarea Ăi fixarea de
obiceiuri alimentare sČnČtoase, promovarea timpurie a unei alimentaɃii sČnČtoase bazate pe
consumul de fructe Ăi legume proaspete, precum Ăi reconectarea copiilor cu sursa produselor
pe care le consumČ.
De-a lungul celor 6 ani de implementare a mČsurilor adiacente, acestea au variat de la
vizite la ferme, târguri, expoziɃii sau alte evenimente similare, la organizarea de sesiuni de
grČdinČrit în curtea Ăcolii, concursuri cu premii, tipČrirea Ăi distribuirea de broĂuri cu informaɃii
despre beneficiul consumului de fructe Ăi legume, la sesiuni de degustare de fructe Ăi legume
proaspete.
Conform raportului de evaluare9, în primul an de implementare a mČsurilor adiacente,
în mediul urban, cele mai atractive pentru elevi s-au dovedit cele în aer liber, respectiv vizitele
la ferme, la staɃiuni de cercetare Ăi organizarea de concursuri, iar în mediul rural, cea mai
Ăcoli”8,



MČsurile menite sČ susɃinČ distribuɃia produselor au fost obligatorii începând cu anul Ăcolar 2010-2011 Ăi au fost iniɃial finanɃate
exclusiv de statele membre participante. Din anul Ăcolar 2014-2015, mČsurile adiacente devin eligibile pentru sprijinul Uniunii
Europene Ăi nu pot depČĂi 15% din alocarea definitivČ a fiecČrui stat membru.
ϵ
Evaluarea „Fructe în Ăcoli” citatČ, paginile 64-65
ϴ
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frecventČ opɃiune din partea autoritČɃilor locale a fost tot cea a organizČrii de vizite la ferme
sau la staɃiuni de cercetare legumicolČ sau pomicolČ. Organizarea de sesiuni de grČdinČrit sau
realizarea de broĂuri sau materiale didactice au fost mai puɃin populare în rândul autoritČɃilor
locale din mediul rural.
La polul opus, Programul „Lapte Ăi corn” nu a prevČzut o componentČ educativČ decât
începând cu anul Ăcolar 2015-2016, odatČ cu modificarea legislaɃiei europene10 specifice, iar
studiul CRPE a remarcat efectele lipsei acestei componente:
 Având în vedere vechimea Programului, acesta „este perceput ca fiind
”automat” de cČtre copii, pČrinĩi Ɂi profesori, iar componenta sa de alimentaĩie
sČnČtoasČ nu este suficient perceputČ Ɂi înĩeleasČ.”
 „Din pČcate, în Programul naĩional nu existČ dimensiunea de educaĩie pentru
alimentaĩie sČnČtoasČ Ɂi nu a fost consideratČ prioritarČ pânČ în prezent, deɁi
este cea mai importantČ la nivel european.”
 „Majoritatea experĩilor intervievaĩi (din domeniile educaĩie, alimentaĩie
sČnČtoasČ, social) au semnalat necesitatea conɁtientizČrii copiilor, profesorilor
Ɂi pČrinĩilor asupra beneficiilor alimentaĩiei sČnČtoase.”
 „Programul naĩional Laptele Ɂi cornul se rezumČ la a fi o intervenĩie socialČ
susĩinutČ din inerĩie pe principiul dreptului deja câɁtigat, în timp ce programul
european pune accentul pe educaĩia pentru o alimentaĩie sČnČtoasČ [...]”
 „Din interviurile realizate a reieɁit faptul cČ nici profesorii Ɂi nici personalul de
specialitate din diferite instituĩii publice nu cunosc dimensiunea de educaĩie
pentru sČnČtate a programului Ɂi valenĩele europene, au rČmas sub impresia
poziĩionČrii iniĩiale a politicii româneɁti din perspectiva socialČ dedicatČ copiilor
defavorizaĩi, dar orientatČ cČtre întreaga populaĩie preɁcolarČ de grČdiniĩČ Ɂi
ɁcolarČ din ciclurile I-VIII.”
 „Programul are nevoie de mČsuri educative care sČ conducČ la îmbunČtČĩirea
efectelor Ɂi impactului acestuia, prin conɁtientizarea beneficiilor pentru
sČnČtate rezultate în urma consumului de alimente sČnČtoase, în special
laptele.”
 „Schimbarea abordČrii implementČrii programului (cu accent pe componenta de
alimentaĩie sČnČtoasČ) poate adresa cultura ɁcolarČ; astfel s-ar realiza Ɂi
repoziĩionarea programului în percepĩia beneficiarilor astfel încât el sČ fie privit
ca un program de educaĩie pentru o alimentaĩie sČnČtoasČ Ɂi nu ca o mČsurČ
socialČ care oferČ o gustare copiilor sČraci (de unde Ɂi un anumit stigmat al
copiilor care consumČ produsele, în anumite instituĩii de învČĩČmânt).”
Noul Program pentru Ăcoli pune accent deosebit pe componenta educaɃionalČ, cele douČ
scheme – fructe Ăi lapte – necesitând ambele suport în aceastČ direcɃie, cu mČsuri educative
eligibile pentru sprijin financiar european de pânČ la 15% din alocČrile definitive aferente
fiecČrei scheme.


 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European Ăi Consiliului de instituire a unei organizČri comune a pieĩelor
produselor agricole ɂi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 ɂi (CE) nr. 1234/2007
ale Consiliului
ϭϬ
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Evaluarea Programului „Fructe în Ăcoli” indicČ existenɃa unor informaɃii de bazČ privind
fructele Ăi beneficiile acestora, însČ o aprofundare a cunoĂtinɃelor s-ar realiza cel mai bine prin
intermediul educatorilor, profesorilor Ăi al pČrinɃilor11.
În ceea ce priveĂte componenta educaɃionalČ Ăi de informare, studiul reliefeazČ
diferenɃe între urban Ăi rural, care sunt strâns legate de situaɃia familialČ a copiilor12. DeĂi în
familia din mediul rural educaɃia în ceea ce priveĂte alimentaɃia sČnČtoasČ Ăi un stil de viaɃČ
sČnČtos bazat pe consumul de fructe Ăi/sau legume Ăi/sau lapte Ăi/sau produse lactate este una
precarČ, obiceiurile de consum al produselor agricole proaspete, din gospodČriile proprii, sunt
mai degrabČ urmarea unei culturi care nu are la bazČ informaɃii statistice sau preocupČri
specifice. În acelaĂi timp, familia din mediul urban, deĂi are acces crescut la informaɃii de
ultimČ orČ în privinɃa noɃiunii de aimentaɃie sČnČtoasČ, nu acordČ o atenɃie deosebitČ acestui
aspect, copiii din mediul urban preferând, de cele mai multe ori, produse de tip fast-food 13 (Ăi
din cauza magazinelor cu specific amplasate în apropierea unitČɃilor de învČɃČmânt).
AceastČ diferenɃČ nu se remarcČ numai în privinɃa conĂtientizČrii beneficiilor consumului
de produse proaspete, ci Ăi la nivelul discuɃiilor în familie, copiii din mediul urban abordând
mai des subiectul alimentaɃiei sČnČtoase cu pČrinɃii, decât cei din mediul rural ai cČror pČrinɃi
sunt ocupaɃi Ăi cu locul de muncČ Ăi cu treburile din gospodČrie, aceĂtia neavând obiceiul de a
petrece foarte mult timp cu copiii14. În ansamblu, discuɃiile despre alimentaɃia sČnČtoasČ în
familie se poartČ de câteva ori pe zi în cazul a 17% din respondenɃi, de câteva ori pe sČptČmânČ
în cazul a 27,6%, de câteva ori pe lunČ în cazul a 32,7%, în timp ce 12,5% nu discutČ deloc cu
pČrinɃii despre acest subiect.
EducaɃia pentru o alimentaɃie sČnČtoasČ bazatČ pe consumul de fructe Ăi legume
proaspete, concomitent cu conĂtientizarea beneficiilor consumului de fructe, legume, lapte Ăi
produse lactate se poate realiza, conform studiului CRPE, prin încurajarea participČrii la cursul
opɃional despre „EducaɃie pentru sČnČtate”, curs care se predČ la decizia Ăcolilor în
învČɃČmântul primar Ăi gimnazial Ăi care poate fi adaptat Ăi structurat ca informaɃie prin
asigurarea complementaritČɃii cu alte discipline ca anatomia sau biologia. Realitatea a indicat
faptul cČ deĂi opɃiunea pentru acest curs a existat din partea elevilor, de multe ori acesta a
fost înlocuit cu ore de limba românČ sau matematicČ15.
Spre deosebire de Programul „Lapte Ăi corn”, unde participarea la ore de educaɃie
pentru sČnČtate este la nivel de recomandare în scopul creĂterii eficienɃei programului, în cazul
„Fructe în Ăcoli”, raportul de evaluare noteazČ cČ fiecare elev a participat la ĂcoalČ la ore de
educaɃie pentru sČnČtate, unde discuɃiile s-au purtat în jurul ideii despre ce este bine Ăi ce este
mai puɃin bine sČ mČnânce16 - benefice sunt fructele, legumele, cerealele, produsele lactate,
carnea fiartČ sau la grČtar, nu prČjitČ; Ăi deloc benefice sunt alimentele de tip fast-food,
mezelurile Ăi dulciurile.
Propuneri
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În contextul creĂterii importanɃei laturii educative a noului Program pentru Ăcoli –
mČsurile educative devin obligatorii Ăi pentru schema de lapte Ăi produse lactate – programele
actualmente în derulare trebuie regândite Ăi din acest punct de vedere, în sensul creĂterii
gradului de implicare a tuturor pČrɃilor relevante, în special a educatorilor Ăi profesorilor Ăi a
pČrinɃilor.
Simpla distribuɃie a produselor, neînsoɃitČ de mČsuri care sČ ofere informaɃii corecte,
complete despre noɃiunea de alimentaɃie sČnČtoasČ, despre beneficiile consumului de fructe,
legume, lapte Ăi produse lactate, adaptate vârstei copilului beneficiar, riscČ sČ compromitČ
îndeplinirea obiectivelor de sČnČtate Ăi educaɃie atât de necesare pentru asigurarea
atractivitČɃii Ăi eficienɃei programului.
DistribuɃia produselor Ăi mČsurile educative care o însoɃesc se potenɃeazČ reciproc Ăi
conduc împreunČ la o implementare de succes a programului.
a) Tipuri de mČsuri educative
Care ar fi cele mai potrivite mČsuri educative menite sČ creeze obiceiuri alimentare
sČnČtoase, sČ asigure conĂtientizarea copiilor despre beneficiile consumului de fructe
Ăi legume proaspete, al laptelui Ăi produselor lactate? (VČ rugČm sČ oferiɄi propuneri
concrete Ăi sČ argumentaɄi!)

b) Rolul/implicarea pČrinɃilor Ăi a educatorilor/profesorilor în derularea mČsurilor
educative
Cum ar arČta, în opinia dumneavoastrČ, implicarea pČrinɄilor Ăi a
educatorilor/profesorilor? (Indiferent de rČspuns, vČ rugČm sČ argumentaɄi!)
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C.IMPLEMENTARE
NIVEL DE IMPLEMENTARE
Status quo
PânČ în anul Ăcolar 2012-2013, implementarea ambelor programe s-a putut realiza la
nivel unitČĩilor administrativ teritoriale, prin hotČrârea consiliului judeɃean sau a Consiliului
General al municipiului BucreĂti de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adČugatČ cČtre bugetele locale ale sectoarelor municipiului BucureĂti Ăi, respectiv, ale
comunelor, oraĂelor Ăi municipiilor.
OdatČ cu anul Ăcolar 2012-2013, legislaɃia celor douČ programe s-a modificat în sensul
derulČrii exclusiv prin consiliile judeɃene.
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IMPLEMENTARE PRIN CONSILII JUDEɂENE versus IMPLEMENTARE PRIN CONSILII LOCALE
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Propuneri
Alegerea nivelului optim de implementare este definitoriu pentru felul în care cele douČ
componente ale programului – distribuɃia produselor Ăi mČsurile educative – vor rČspunde
obiectivelor generale Ăi obiectivului specific (a se vedea Anexa).
AĂa cum se remarcČ din analiza comparativČ de mai sus, derularea programului prin
consiliile judeɃene asigurČ o ratČ a absorbɃiei ridicatČ (pentru Programul „Fructe în Ăcoli), dar
riscČ sČ neglijeze produsele locale Ăi lanɃul scurt de aprovizionare, din cauza volumului mare
de produse necesare Ăi a reɃelei de distribuɃie aferente de care producČtorii locali nu dispun.
În schimb, implementarea programului prin consiliile locale ar avantaja producɃia
localČ, ar contribui la dezvoltarea comunitČɃii, dar nu ar putea asigura un nivel optim al
absorbɃiei fondurilor alocate. Mai mult, ar genera costuri administrative pentru AgenɃia de PlČɃi
Ăi IntervenɃie pentru AgriculturČ, ca urmare a volumului mare de cereri de platČ.
Atingerea obiectivului specific AgriculturČ – promovarea produselor locale, a lanɃului
scurt
Din datele AgenɃiei de PlČɃi Ăi IntervenɃie pentru AgriculturČ, reiese cČ majoritatea
merelor distribuite în cadrul programului „Fructe în Ăcoli” sunt româneĂti, dar nu provin
neapČrat de la producČtorii locali.

KZ/'/EDZ>KZ/^dZ/h/d
ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ
ϲϬ
ϰϬ
ϮϬ
Ϭ

ϮϬϭϬͲϮϬϭϭ

ϮϬϭϭͲϮϬϭϮ
ZŽŵąŶŝĂ

ϮϬϭϮͲϮϬϭϯ

ϮϬϭϯͲϮϬϭϰ

ϮϬϭϰͲϮϬϭϱ

ŽŵĞƌԑŝŶƚƌĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌ͕^ĞƌďŝĂ

*Sursa: Date AgenɄia de PlČɄi Ăi IntervenɄie pentru AgriculturČ

Din graficul de mai sus se poate remarca faptul cČ în anii Ăcolari în care programul s-a
derulat Ăi prin consiliile locale ale municipiilor, oraĂelor Ăi comunelor, proporɃia merelor
distribuite a fost aproape de 100%, iar din momentul când doar consiliile judeɃene au
implementat programul, merele româneĂti au ajuns sČ reprezinte 70% din totalul cantitČɃilor
distribuite.
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Pe baza celor prezentate, supunem dezbaterii urmČtoarele:
a) Consilii judeɃene sau consilii locale
Care consideraɄi cČ este cel mai potrivit nivel de implementare a programului –
nivelul judeɄean versus nivelul unitČɄilor administrativ teritoriale? (Indiferent de
rČspuns, vČ rugČm sČ argumentaɄi!)

b) Alte soluɃii/propuneri pentru asigurarea atingerii obiectivelor generale Ăi specifice
Ce alte soluɄii propuneɄi pentru asigurarea eficienɄei programului, în sensul atingerii
obiectivelor de susɄinere a produselor locale Ăi lanɄului scurt, concomitent cu
asigurarea unui nivel ridicat al absorbɄiei fondurilor alocate de Uniunea EuropeanČ?

D. RESPONSABILITATEA FACTORILOR IMPLICAĨI
Factorii care ar putea contribui la un impact sporit al programului sunt administraĩia
centralČ, administraĩia localČ, furnizorii Ɂi/sau producČtorii, personalul din Ɂcoli, pČrinĩii,
elevii.
Comportamentul responsabil ar putea asigura atingerea obiectivelor programului Ɂi
prevenirea oricČrui tip de derapaj.
Înĩelegerea, asumarea Ɂi identificarea cu obiectivele programului, la nivelul tuturor
factorilor implicaĩi, pot spori atât nivelul de consum, cât Ɂi conɁtientizarea beneficiilor
consumului acestor produse.

a) Ce tip de acɄiuni consideraĩi cČ ar trebui întreprinse la nivelul
administraĩiei centrale, în sensul creĂterii gradului de responsabilitate
faɄČ de comunitate în raport cu gradul de responsabilitate administrativČ?
(Programul sČ nu reprezinte doar o sarcinČ administrativČ.)
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b) Cum consideraĩi cČ ar putea creɂte gradul de implicare al autoritČĩilor
locale?

c) Consideraĩi cČ furnizorii ɂi/sau producČtorii manifestČ interes pentru
obiectivele programului? Ce propuneri aveĩi pentru a asigura o colaborare
strânsČ cu aceɂtia?

d) Consideraĩi cČ personalul din ɂcoli manifestČ o abordare corespunzČtoare
cu privire la promovarea obiectivului programului, respectiv educaĩia
pentru sČnČtate? Ce propuneri de îmbunČtČĩire aveĩi?
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e) Consideraĩi cČ pČrinĩii se implicČ suficient pentru promovarea obiectivului
programului, respectiv educaĩia pentru sČnČtate? Ce propuneri aveĩi
pentru creɂterea participČrii pČrinĩilor în implementarea programului?

f) Consideraĩi cČ elevii conĂtientizeazČ pe deplin beneficiile consumului
acestor produse? Ce propuneri aveĩi pentru a asigura o utilizare mai
eficientČ a produselor?
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