
GUVERNUL ROMANIEI 
 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru școli al Uniunii Europene 
 

Luând în considerare ținta României de participare la Programul pentru școli al Uniunii Europene, 
precum si de implementare cu celeritate a componentelor acestuia,  
 
se impune întreprinderea unor măsuri, în regim de urgență, pentru sporirea ritmului de 
implementare a Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2018-2019, prin 
identificarea unor soluții de derulare cu operativitate a procedurilor de achiziție de fructe și/sau 
legume proaspete, lapte natural de consum și/sau produse lactate fără adaos de lapte praf. 
 
Având în vedere, lipsa unor prevederi exprese privind repartizarea sumelor de la nivel județean la 
nivel local, respectiv consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor și ale sectoarelor 
municipiului București, aflate în imposibilitatea derulării programului în școlile de pe raza lor 
teritorială,  
 
Luând în considerare iminența neutilizării sumelor primite anual de la bugetul de stat cu aceasta 
destinație pentru derularea programului, precum și riscul pierderii fondurilor comunitare destinate 
programului ca urmare a implementări defectuoase a programului la nivelul întregii țări, 
 
Ținând cont de faptul ca imposibilitatea derulării procedurilor de achiziție publică la nivel local ar 
duce implicit la derularea neeficientă a Programului pentru școli al României, și implicit, la  
neasigurarea de produse proaspete elevilor și preșcolarilor din instituțiile de învățământ din 
România  în anul școlar în curs, 
 
În considerarea faptului că absența prezentei reglementări ar duce la imposibilitatea asigurării unui 
nivel optim al absorbției fondurilor alocate, care ar avea consecințe nefavorabile pe termen lung și 
asupra sănătății copiilor datorită scăderii consumului de produse proaspete distribuite prin 
intermediul programului.  
 
Față de această situație este necesară completarea de urgență a Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 
privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene.    
 
Luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate duce la 
blocarea parțială a derulării Programului pentru școli al României, cu consecințe nefavorabile 
asupra României, 
  
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesele economice ale României și constituie 
o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, 
 
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 
 



Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență 
 
Articol unic 
Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 
scoli al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 22 
august 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, se completează după cum urmează: 
 
1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul 
cuprins: 
 
“(11) În situația în care Programul pentru școli al României se derulează de către consiliile locale 
ale comunelor, orașelor și municipiilor și ale sectoarelor Municipiului București, prin hotărâre a 
consiliului județean, respectiv a Consiliului general al Municipiului București se repartizează 
sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată, alocate județelor respectiv Municipiului București, 
potrivit alin. (1), aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pe comune, 
orașe, municipii respectiv sectoarele municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a 
inspectoratului școlar județean, respectiv a inspectoratului școlar a Municipiului București.” 
 

PRIM-MINISTRU 
 

Vasilica-Viorica DĂNCILĂ 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ  
Ordonanţă de urgență pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene 
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*) 
1. Descrierea situaţiei 
actuale 

Programul „Lapte şi corn” a fost iniţiat ca program naţional, în 2002, 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea 
de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul 
primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu 
modificările şi completările ulterioare. Din anul 2007, o parte din 
cheltuielile pentru furnizarea laptelui au început să fie rambursate din 
fonduri europene. Programul se adresează preşcolarilor din grădiniţele 
de stat şi private cu program normal de 4 ore şi elevilor din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat şi prevede acordarea 
zilnică de lapte (UHT şi pasteurizat) sau produse lactate (din lapte 
fermentat care conţin cel puţin 90% din greutate lapte tratat termic: 
iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir), în cantităţi de 200 ml şi de 
produse de panificaţie (cornuri sau batoane şi produse derivate: covrigi 
simpli sau biscuiţi uscaţi) în ambalaje de 80 g/unitate. 
În anul şcolar 2009-2010, a început derularea Programului de 
încurajare a consumului de fructe în şcoli a cărui implementare 
presupune, pe lângă distribuţia de fructe şi/sau legume şi măsuri 
educative, beneficiind de finanţare europeană, conform Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului 
de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, cu modificările 
şi completările ulterioare. Grupul ţintă al programului sunt elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat şi, începând cu anul 
şcolar 2016-2017, preşcolarii din grădiniţele de stat 
autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 
ore. În cadrul programului s-au distribuit mere pentru perioade de 
maximum 100 zile de şcolarizare şi s-au organizat vizite la ferme şi 
staţiuni de cercetare, concursuri cu premii, activităţi de grădinărit în 
curtea şcolii ca măsuri educative adiacente distribuţiei de mere. 
Prin Ordonanța nr. 13/2017, cu completările ulterioare, s-a aprobat 
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participarea României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, 
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/791 din 11 
mai 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 şi (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce 
priveşte schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituţiilor de 
învăţământ cu fructe şi legume, cu banane şi cu lapte şi cu prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/795 din 11 aprilie 2016 al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri 
pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu 
organizarea comună a pieţelor produselor agricole. 
 
Componentele Programului pentru şcoli sunt: 
a)distribuirea de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de 
consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf; 
b)măsurile educative care însoţesc distribuţia produselor prevăzute la 
lit. a). 
Autorităţile competente naţionale pentru aplicarea Programului pentru 
şcoli sunt Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii. 
 
Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, 
cu completările ulterioare, aplicarea programului se realizează de către 
autoritățile competente la nivel local, respectiv consiliul județean și/sau 
consiliul local, care îşi asumă organizarea şi derularea procedurilor de 
atribuire a contractelor pentru achiziţia produselor aferente 
Programului. 
 
De la intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 13/2017, cu 
completările ulterioare, autoritatea care a aplicat programul a fost 
consiliul județean și consiliile locale ale sectoarelor Municipiului 
București. 
 
Ulterior adoptării Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, există posibilitatea legală 
ca și consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor să 
organizeze și să deruleze procedurile de atribuire a contractelor pentru 
achiziția produselor aferente programului. 
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Prin urmare este necesară completarea Ordonanței Guvernului nr. 
13/2017 cu prevederi exprese privind repartizarea sumelor de la nivel 
județean la nivel local, întrucât consiliile locale ale comunelor, orașelor 
și municipiilor și ale sectoarelor municipiului București, sunt în 
imposibilitatea derulării programului în școlile de pe raza lor 
teritorială. 
 
Luând în considerare iminența neutilizării sumelor primite anual de la 
bugetul de stat cu aceasta destinație pentru derularea programului, 
precum și riscul pierderii fondurilor comunitare destinate programului 
ca urmare a implementări defectuoase a programului la nivelul întregii 
țări, se impune întreprinderea unor măsuri, în regim de urgenţă, pentru 
sporirea ritmului de implementare a Programului pentru școli al 
Romaniei pentru anul școlar 2018-2019. 
 
Absenţa unei reglementări ar duce la imposibilitatea neasigurării unui 
nivel optim al absorbției fondurilor alocate, care ar avea consecințe 
nefavorabile pe termen lung și asupra sănătății copiilor datorită scăderii 
consumului de produse proaspete distribuite prin intermediul 
programului.  
 
Față de această situație este necesară completarea de urgență a 
Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru școli al Uniunii Europene.    

2. Schimbări 
preconizate 

Prezentul proiect de act normativ va da posibilitatea și unităților 
administrativ teritorilale de la nivelul comunelor, orașelor și 
municipiilor să beneficieze de fonduri pentru implementarea 
programului prin hotărâre a consiliului județean sau a consiliului 
general al Municipiului București, după caz, cu asistența tehnică de 
specialitate a inspectoratului școlar județean, respectiv a 
inspectoratului școlar a Municipiului București.  
 
Urmare a adoptării prezentului proiect se va acorda posibilitatea 
implementării programului atât la nivel județean, cât și la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor. 

3. Alte informaţii (**)  
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Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
1. Impactul 
macroeconomic 

Implementarea Programului pentru şcoli, alături de distribuţia 
produselor de panificaţie reprezintă o oportunitate acordată sectoarelor 
româneşti de fructe şi legume, de procesare a laptelui şi a produselor de 
panificaţie, mai ales în contextul punerii accentului pe produsele 
locale. 
Prin distribuirea de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de 
lapte praf se încurajează consumul de produse obţinute din materie 
primă locală şi/sau regională. 
Totodată, pe termen lung, implementarea acestui program, la o vârstă 
la care se formează obiceiurile alimentare, poate contribui la reducerea 
cheltuielilor destinate tratării diferitelor afecţiuni (de exemplu, 
obezitatea şi diabetul) cauzate de o alimentaţie nesănătoasă. 

1¹ Impactul asupra 
mediului concurenţial 
şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra 
sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Programul pentru şcoli este destinat tuturor copiilor din grupul ţintă, 
indiferent de statutul social, aşa cum se va stabili prin normele de 
aplicare a ordonanţei. 

4. Impactul asupra 
mediului Nu este cazul. 

5. Alte informaţii 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 5 ani) 
 
Nu este cazul. 
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Mii lei 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 

2 ani 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 

2017 2018 2019 2020 2021 - 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: -  - - - - - 
(i) sume primite de la UE  - - - - - - 
(ii) taxa pe valoarea adaugata - - - - - - 
b) bugete locale: - - - - - - 
(i) 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 si servicii - - - - - - 
b) bugete locale: - - - - - - 
(i) cheltuieli de personal - - - - - - 
(ii) bunuri şi servicii - - - - - - 
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 - - - - - - 
4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 

- - - - - - 
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veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 
7. Alte informaţii - - - - - - 
       

 

 
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 
1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi  
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 
în vigoare a proiectului de act normativ 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispoziţii 

 
a) Hotărâre privind modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru 
aprobarea Programului pentru şcoli al României 
în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia în anul 
şcolar 2017-2018 

 
11. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice 

Proiectul de ordonanţă a Guvernului respectă 
legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. 

 
2. Conformitatea  proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 

 
Proiectul de ordonanţă a fost întocmit cu 
respectarea legislaţiei UE în materie, respectiv a 
următoarelor reglementări: 
1. Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a unei organizări comune a piețelor 
produselor agricole și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 
234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 
1234/2007 ale Consiliului 

2. Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 11 mai 2016 de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1308/2013 și (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce 
privește schema de ajutoare pentru 
aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu 
fructe și legume, cu banane și cu lapte 

3. Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului din 
11 aprilie 2016 de modificare a 
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Regulamentului (UE) nr. 1370/2013 privind 
măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și 
restituții în legătură cu organizarea comună a 
piețelor produselor agricole 

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2017/39 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 
privind normele de aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele 
din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și 
legume, de banane și de lapte în instituțiile de 
învățământ 

5. Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al 
Comisiei din 3 noiembrie 2016 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în 
ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii 
pentru furnizarea de fructe și legume, de 
banane și de lapte în instituțiile de învățământ 
și de modificare a Regulamentului delegat 
(UE) nr. 907/2014 al Comisiei 

 
3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 
4. Hotărâri ale  Curţii de Justiţie  a 
Uniunii Europene 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 
1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare 
şi alte organisme implicate  

 
Pentru elaborarea proiectului de ordonanţă, s-a 
constituit un grup de lucrul interministerial la care 
au participat reprezentanți ai Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministerului 
Finanţelor Publice. 
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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 

 
 
Nu este cazul. 

 
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 

 
Proiectul de act normativ a fost transmis spre 
consultare şi formulare de propuneri şi observaţii 
către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România, Asociaţia Municipiilor din România, 
Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia 
Comunelor din România.  

 
4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 
5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

 
Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare 
Consiliului Legislativ. 

6. Alte informaţii 
 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 
 
1. Informarea societăţii civile cu privire 
la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 

 
În procesul de elaborare a proiectului de act 
normativ au fost îndeplinite procedurile prevăzute 
de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională. 
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Acţiunea de informare se face prin afişarea pe site-
ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 
2. Informarea societăţii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act 
normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 
 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei  
publice centrale şi/sau locale -  
înfiinţarea unor noi organisme sau 
extinderea competentelor instituţiilor 
existente 

 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin  
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
alături de consiliile judeţene, consiliile locale ale 
comunelor, oreșelor și municipiilor și consiliile 
locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti vor 
implementa acest program începând cu anul şcolar 
2018-2019. 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 
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