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 Implementarea măsurilor educative aferente distribuției de lapte și produse lactate  

Semestrul II 

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

distribuția de lapte și produse de panificație în scoli și grădinițe pentru anul școlar 2017-2018, conform 
OUG 96/2002, cu modificările și completările ulterioare – informare atașată separat. 

 
Pentru distribuția de fructe și/sau legume, a fost semnat contractul cu nr. 3455/08.03.2018 pentru 

furnizarea și distribuția merelor în școli și grădinițe pentru sem II al anului școlar 2017-2018, începând 
distribuția din data de 14.03.2018. conform HG nr. 640/2017 – informare atașată separat. 

 
Programul pentru Școli al României urmărește formarea de obiceiuri alimentare sănătoase bazate 

pe consumul de produse proaspete. 
Obiectivele Programului pentru Școli sunt: 
- conștientizarea preșcolarilor și a elevilor asupra unei alimentații sănătoase bazate pe 

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

diferitelor afecțiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare și obezitate infantilă); 
- creșterea pe termen scurt și pe termen lung a consumului de fructe, legume și lapte în dieta 

copiilor; 
- creșterea gradului de informare despre tipurile de produse alimentare locale și despre 

combaterea risipei de alimente.    
 
În vederea implementării măsurilor educative aferente distribuției de lapte și produse lactate, 

respectiv, distribuției de fructe/legume în Semestrul II al anului școlar 2017-2018, Consiliul Județean 
Sibiu, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, a făcut public anunțul de înscriere a unităților de 
învățământ interesate să desfășoare activități (adresa Consiliului Județean Sibiu nr. 18864/ 2017 a fost 
publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu). 

 
a) Măsuri educative aferente distribuției de lapte și produse lactate: 

 
 Urmare a anunțului postat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, s-au înscris 14 unități 

de învățământ, 7 din mediul urban și 7 din mediul rural, care vor desfășura, în perioada mai-iunie 2018, 
activități educaționale și practice, în corcordanță cu obiectivele Programului pentru Școli al României. 



Pentru buna desfășurare a acestor activități, cele 14 școli au transmis necesarele de produse, care 
au fost centralizate și cuprinse în documentația care va face obiectul achiziției acestora (achiziția de 
rechizite școlare, produse de papetărie, cărți, brânzeturi și produse lactate și miere) și au fost demarate 
procedurile de licitație pentru produsele solicitate, conform Legii 98/ 2016. 

Conform Anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 640/ 2017, privind aprobarea Programului pentru Școli al 
României, suma maximă prevăzută pentru implementarea măsurilor educative aferente distribuției de 

lapte și produse lactate în Semestrul II al acestui an școlar, este de 335.000 lei, cu TVA, valoarea 

estimată a produselor și materialelor ce urmează a fi achiziționate este de 276.000 lei fără TVA. 

Inspector Superior Delia Lisan - Responsabil Măsuri Educative aferente distribuției de lapte 
Telefon: 0269.21.77.33, interior 128 
E-mail: delia.lisan@cjsibiu.ro 
  

b) Măsuri educative aferente distribuției de fructe/ legume:   

 
Urmare a anunțului postat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, pentru organizarea de 

concursuri tematice legate de consumul de fructe/legume, s-au înscris 20 de  unități de învățământ, 8 din 
mediul urban și 12 din mediul rural, iar pentru desfășurarea activităților de grădinărit s-au înscris 10 
unități de învățământ, 3 din mediul urban și 7 din mediul rural, care vor desfășura, în perioada mai-iunie 
2018, activități educaționale și practice, în corcordanță cu obiectivele Programului pentru Școli al 
României. 

Pentru buna desfășurare a acestor activități, școlile au transmis necesarele de produse, care au 
fost centralizate și cuprinse în documentația care va face obiectul achiziției acestora (achiziția de rechizite 

școlare, produse de papetărie, cărți, fructe și legume, obiecte de grădinărit) și au fost demarate 
procedurile de licitație pentru produsele solicitate, conform Legii 98/ 2016. 

 Conform Anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 640/ 2017, privind aprobarea Programului pentru Școli al 
României, suma maximă prevăzută pentru implementarea măsurilor educative aferente distribuției de 

fructe/legume în Semestrul II al acestui an școlar, este de 335.000 lei, cu TVA, valoarea estimată a 

produselor și materialelor ce urmează a fi achiziționate este de 260.000 lei fără TVA. 

Inspector Superior Anca Stoica - Responsabil Măsuri Educative aferente distribuției de fructe/ legume – 
Concursuri tematice și degustări 
Telefon: 0269.21.77.33, interior 135 
E-mail: anca.stoica@cjsibiu.ro 
 
Inspector Superior Susana Hebian- Responsabil Măsuri Educative aferente distribuției de fructe/ legume 
- Activități de grădinărit 
Telefon: 0269.21.77.33, interior 130 
E-mail: susana.hebian@cjsibiu.ro 
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