Către: Edupedu.ro
În atenția: doamnei Alexandra Stanescu- reporter
Stimată doamnă,
În urma solicitării dvs. înregistrată la Serviciul de Presă și Relații Publice din cadrul MADR cu nr.
129014/03.02.2022, vă transmitem urmăoarele:

Întrebarea nr.1: În câte judeţe a început cu întârziere Programul Laptele şi cornul?
Începând cu anul şcolar 2017/2018, în România a fost implementat Programul pentru şcoli al
Uniunii Europene, program care a unit cele două scheme existente la acea vreme, respectiv
programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli şi furnizarea laptelui în şcoli.
În anul şcolar 2021/2022, Programul pentru şcoli al României a început cu întârziere în 8
consilii judeţene, 2 comune şi 1 oraş, din totalul celor 52 de UAT-uri.
Întrebarea nr. 2: Care e cea mai mare întârziere şi din ce motive? De ex în Brăila a
început abia în semestrul 2.
Cea mai mare întârziere a distribuţiei de produse în semestrul I, anul şcolar 2021/2022 a fost
în judeţele Bistriţa Năsăud, Argeş şi Ialomiţa cu data de începere 3 ianuarie 2022.
În semestrul II anul şcolar 2021/2022, județul Brăila și judeţul Iaşi - comuna Lugaşu de Jos au
început distribuirea produselor în data de 17 ianuarie 2022.
Întrebarea nr. 3: Care sunt problemele depistate până acum?
Situația pandemică a determinat modificarea structurii anului școlar, fiind nevoie de
redistribuirea produselor livrate, iar derularea programului în școli nu a putut fi făcută în
parametri normali.
Furnizorii au intâmpinat unele dificultăți în distribuirea produselor din cauza actualizărilor
legislative privind măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în
condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
Întrebarea nr. 4: Au ajuns ambele şi laptele şi cornul în şcoli sau doar unul sau altul? În
ce judeţe?
Din datele transmise de judeţe, rezultă că distribuția ambelor produse (fructe și lapte/
produse lactate) a început în 49 de UAT-uri.

Întrebarea nr. 5: Ce s-a întâmplat cu produsele care nu au mai putut fi livrate din cauza
şcolii online?
Hotărârea Guvernului nr. 52/2021 prin prevederile Art. II stabileşte metodologia de
redistribuire a disponibilului de produse contractate şi nedistribuite.
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În situaţia suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, către organizaţii
umanitare, unităţi sanitare, de asistenţă socială, de îngrijire şi asistenţă medico-socială sau în
favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legislaţiei sanitare veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor şi a prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice.
Derularea Programului a fost afectată de pandemia provocată de virusul SARS-CoV-2 prin
suspendarea cursurilor în unităţile de învăţământ şi desfăşurarea acestora în modulul on-line.
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind
aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene aprobată cu
completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale a iniţiat un grup de lucru interinstituţional alături de reprezentanţi ai
Ministerului Educaţiei şi ai Ministerului Sănătăţii, cărora li s-au alăturat ulterior şi
reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice în scopul de a decide asupra continuării
programului și de a adapta implementarea programului în contextul epidemiologic actual.
Prin urmare în data de 24 februarie 2021 a fost adoptată în Guvern hotărârea pentru
modificarea și completarea hotărârii de Guvern nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 act normativ publicat în Monitorul Oficial nr.
211 în data de 03.03.2021.
Astfel, prin HG 52/2021 s-a reglementat posibilitatea înlocuirii între ele a produselor lactate
și a celor de panificație cu respectarea numărului de porții pe parcursul săptămânii (exemplu:
baton/corn cu biscuiți, iaurt/lapte proaspăt cu lapte UHT).
Totodată, s-a reglementat posibilitatea distribuirii produselor retroactiv după revenirea
preșcolarilor/elevilor la cursuri sau ridicarea acestora de către părinți/reprezentanții legali;
Pachetele nu s-au distribuit la domiciliu, întrucât contractele cadru, încheiate cu furnizorii,
nu prevăd servicii de distribuție a produselor și totodată aceste servicii ar implica cheltuieli
care ar depăși bugetul alocat pentru acest Program.
S-a prevăzut posibilitatea ca indiferent de modalitatea de participare la cursuri, pentru a
asigura distribuţia către toţi beneficiarii, produsele să fie distribuite şi la preşcolarii şi elevii
care sunt prezenţi la cursurile desfăşurate on-line, conform scenariilor de organizare şi
desfăşurare a cursurilor. Astfel, un preşcolar/elev a fost considerat prezent la cursuri atunci
când a participat la cel puţin o oră de curs/zi în cadrul oricăruia dintre scenariile de
organizare şi desfăşurare a cursurilor conform prevederilor legislației în vigoare.
Distribuţia produselor către preşcolarii/elevii care au participat la cursuri în cazul scenariilor
s-a realizat astfel:
•

retroactiv, după revenirea preşcolarilor/elevilor în unitatea de învăţământ preuniversitar.

•

prin ridicarea zilnică sau săptămânală retroactivă de către părinţi/reprezentanţi legali/
ocrotitori legali sau, acolo unde acest lucru este posibil, de către elevi, pe baza
evidenţelor de participare la cel puţin o oră de curs/zi.

Având în vedere că modificările condițiilor epidemiologice au condus la schimbarea periodică a
scenariilor, respectiv modificările ordinelor comune ale Ministerului Educației și Ministerului
Sănătății respectiv Ordinul nr. 3235/93/2021, precum și a Ordinului nr. 3459/280/2021, a fost
necesară modificarea hotărârii Guvernului nr.52/2021.
Astfel, se află pe circuitul de avizare proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea
unor acte normative care reglementează implementarea Programului pentru şcoli al României
în perioada 2017-2023.
Totodată, se va actualiza și Ordinul comun MADR/ANAP nr. 19/37/2018 privind aprobarea
documentației standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a

fructelor, legumelor și produselor lactate și produselor de panificație în cadrul Programului
pentru școli al României.

