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Consiliul Județean Sibiu gestionează, la nivelul județului nostru, în concordanță cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, Programul privind acordarea gratuită pentru preșcolarii din 

grădinițele cu program normal de 4 ore, de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru 

elevii din învățământul primar și gimnazial, de stat și particular de fructe și legume proaspete, lapte și 

produse lactate și de produse de panificație. 

 

S-au finalizat cu succes procedurile de achiziție și s-a încheiat contractul de furnizare nr. 

3455/08.03.2018 privind distribuția merelor, având ca zonă de distribuţie judeţul Sibiu – grădiniţele 

(cu program normal de 4 ore) şi şcolile din învăţământul de stat şi privat, pentru preşcolarii şi elevii 

claselor 0-VIII, pentru anul scolar 2017-2018, pentru loturile 1 – 6 (pentru cele 5 zone din județ și 

Municipiul Sibiu), pentru un număr maxim de 42.000 de elevi și preșcolari/an școlar.  

Furnizorul produselor este Prioritar Impex SRL iar valoarea contractului este de 533.944 lei fără 
TVA. 

Potrivit ofertei tehnice, livrarea în grădiniţele şi şcolile din judeţul Sibiu se face săptămânal, 

pentru cele două zile dedicate consumului de fructe și legume, conform HG nr. 640/2017.  

Produsele livrate sunt în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 640/2017, 

modificată și actualizată, privind acordarea merelor 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, respectând și prevederile înscrise în contractul de furnizare. 

 

 Livrările de mere au început din 14.03.2018 către toate unitățile școlare de pe teritoriul Județului 

Sibiu. 

 

Implementarea contractului se derulează în condiții normale.  
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