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Informare privind derularea Programului pentru coli al României, An colar 2017-2018 
 

 Implementarea măsurilor educative aferente distribuției de lapte și produse lactate  
Semestrul I 

 
În luna august a anului 2017 s-a semnat contractul nr. 12543/16.08.2017 pentru 

furnizarea i distribuția de lapte i produse de panificație în scoli i grădinițe pentru anul colar 
2017-2018, conform OUG 96/2002, cu modificările i completările ulterioare – informare ata ată 
separat adresei nr. 862/2018. 

 
Pentru distribuția de fructe i/sau legume, s-a demarat procedura de achiziție pentru mere, 

în luna decembrie, pentru a distribui în coli i grădinițe în semestrul II, conform noii legislații – 
HG nr. 640/2017 – se estimează că se va încheia contractul până la sfâr itul lunii martie 2018. 

 
Conform H.G. 640/ 2017, noul Program pentru coli, un program European pe care 

România îl derulează începând cu anul colar 2017-2018, unifică cele 2 programe de furnizare de 
mere în coli i grădinițe, respectiv, lapte i corn. 

 
Construit în jurul obiectivelor de sănătate i educație, programul are două componente: 

distribuția de fructe i/sau legume, lapte i produse lactate i produse de panificație i măsuri 
educative, întrucât simpla distribuție a produselor, în absența unor măsuri educative, nu este 
suficientă pentru a imprima elevilor i pre colarilor un stil de viață sănătos. 

 
Programul pentru coli al României urmăre te formarea de obiceiuri alimentare sănătoase 

bazate pe consumul de produse proaspete. 
 
Obiectivele Programului pentru coli sunt: 
- con tientizarea pre colarilor i a elevilor asupra unei alimentații sănătoase bazate pe 

consumul de fructe i legume proaspete, lapte i produse lactate; 
- deprinderea i fixarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor i 

prevenirea diferitelor afecțiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare i obezitate 
infantilă); 

- cre terea pe termen scurt i pe termen lung a consumului de fructe, legume i lapte în 
dieta copiilor; 

- cre terea gradului de informare despre tipurile de produse alimentare locale i despre 
combaterea risipei de alimente.    



Astfel, copiii pot vizita ferme, unități de procesare a laptelui, expoziții i târguri, pot 
participa la concursuri i zile tematice dedicate consumului de fructe, legume, lapte i produse 
lactate, se pot implica în activități de grădinărit la nivelul colii sau pot degusta ocazional i alte 
produse decât cele distribuite zilnic.  

 
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 640/ 2017, Consiliul Județean decide anual 

asupra listei produselor care se vor distribui în anul colar 2017-2018, precum i a măsurilor 
educative care se vor implementa, după ce acestea au fost inițial prezentate i avizate de către 
comisia constituită la nivel județean prin Ordin al Prefectului (art. 18 din H.G. nr. 640/2017; 
Ordinul Prefectului nr. 572/17.10.2017). 

 
În edința de lucru din data de 25.10.2017, Comisia județeană constituită pentru ducerea 

la îndeplinire a prevederilor legale privind Programul pentru coli al României, a avizat 
favorabil propunerile Consiliului Județean Sibiu pentru implementarea Programului pentru anul 
colar 2017-2018. 

 
Astfel, pentru măsurile educative aferente distribuției de lapte se vor implementa 

activități prevăzute la art. 4 lit. b), din H.G. nr. 640/2017, respectiv organizarea de concursuri 
tematice legate de consumul de lapte şi produse lactate, inclusiv degustarea de alte produse 
lactate care nu se distribuie conform prevederilor art. 3 alin. (3) şi/ sau miere, cu acordarea de 
premii. 

 
În cursul lunii decembrie 2017, s-au derulat procedurile de achiziție directă a produselor 

necesare desfă urării activităților, respectiv, rechizite colare, cărți, brânzeturi  i miere, urmând 
ca, la începutul anului 2018, să fie încheiate  contractele de furnizare a produselor menționate 
anterior,  cu operatorii economici declarați câ tigători în urma finalizării procedurii de achiziție: 
pentru rechizite colare i cărți - S.C. Ramit S.R.L., pentru brânzeturi- S.C. Carpalat S.R.L. i 
pentru miere- Intreprindere Individuală Baba Elena Corina – suma totală contractată 69.885, 54 
lei (3 contracte i o comandă pentru miere). 

 
În data de 03 ianuarie 2018 a avut loc semnarea contractelor cu furnizorii produselor 

menționate mai sus, după cum urmează: 
 
- contractul nr. 4/ 2018, încheiat cu S.C. Carpalat SRL, pentru furnizarea de brânzeturi, 

în valoare de 6.746 lei; 
   

- contractul nr. 6/ 2018, încheiat cu SC Ramit Import Export SRL pentru furnizarea de 
rechizite colare i produse de papetărie, în valoare de 20.270, 44 lei; 

 
- contractul nr. 7/ 2018, încheiat cu SC Ramit Import Export SRL pentru furnizarea de 

cărți cu tematică de promovare a unei alimentații sănătoase i de formare a 
obiceiurilor alimentare sănătoase bazate pe consumul de produse lactate, în valoare de 
41.141,1 lei;  

 
- comanda nr. 1/ 2018 lansată către Intreprinderea Individuală Baba Elena Corina, 

pentru furnizarea de miere, în valoare de 1.728 lei. 



 
Total valoare produse contractate i comandate -  69.885,54 lei. 
 
În vederea implementării măsurilor educative aferente distribuției de lapte pe Semestrul I 

al anului colar 2017-2018, cu sprijinul Inspectoratului colar Județean Sibiu, s-au înscris 6 
unități de învățământ din mediul urban, respectiv: Colegiul Național Pedagogic Andrei aguna 
Sibiu, coala Gimnazială nr. 2 Sibiu, coala Gimnazială nr. 4 Sibiu, coala Gimnazială nr. 12 
Sibiu, coala Gimnazială nr. 13 Sibiu i Centrul colar pentru Educație Incluzivă nr. 1, Sibiu.  

 
Activitățile propuse de coli se vor desfă ura în perioada 16 ianuarie - 02 februarie 2018. 

Peste 850 de copii din mediul urban vor învăța despre importanța consumului de produse 
alimentare locale i despre combaterea risipei de alimente. 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Activități desfă urate în data de 23.01.2018 de clasa 0 (zero) din cadrul colii Gimnaziale 

nr. 4 Sibiu. 
 



Prin intermediul unui anunț postat pe site-ul Inspectoratului colar Județean Sibiu, 
accesibil la linkul http://www.isjsb.ro, unitățile de învățământ din Județul Sibiu interesate să 
împlementeze măsuri educative aferente distribuției de lapte în Semestrul II al anului colar în 
curs, au fost invitate să se înscrie în vederea participării, până la data de 19 ianuarie 2018 – 
adresa CJS nr. 18864/12.12.2017, anexată prezentei informări.  
 
Inspector Delia Lisan - Responsabil Măsuri Educative aferente distribuției de lapte 
Telefon: 0269.21.77.33, interior 128 
E-mail: delia.lisan@cjsibiu.ro 
  
 
 
 
 
 

Director Executiv      ef Serviciu 
 

Oana Popa       Dana Lupică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: Delia Lisan 

http://www.isjsb.ro/
mailto:delia.lisan@cjsibiu.ro

