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referitoare la propunerea legislativă pentru asigurarea unei alimentaţii 

sănătoase în unităţile de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar de stat, 

particulare şi confesionale, autorizate sau acreditate (b19/9.02.2021) 

În  temeiul art. 2 aim . (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi art. 11 lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul 

Economic şi Social a fost sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru 

asigurarea unei alimentaţii sănătoase în unităţile de învăţământ antepreşcolar şi 

preşcolar de stat, particulare şi confesionale, autorizate sau acreditate (b19/9.02.2021). 

În temeiul art. 6 aim . (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi art. 22 aim . (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din 

data de 4.03.2021, desfâşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.37/18.03.2020, modificată prin Hotărârea Plenului nr.52/14.05.2020, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social i-au exprimat următoarele puncte 

de vedere: 

a) reprezentanţii părţii patronale: 

➢ 6 reprezentanţi ai părţii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ; 

➢ 3 reprezentanţi ai părţii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarele observaţii: 



• printre atribuţiile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ nu se 

regăseşte şi verificarea bunei desfâşurări a activităţii de aprovizionare; în 

concordanţă cu prevederile art.90 lit.e) din Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, coordonatorul 

compartimentului administrativ împreună cu medicul sau asistentul medical din 

unităţile de învăţământ au obligaţia să urmărească şi să verifice buna 

desfăşurare a procesului de aprovizionare şi condiţiile igienico-sanitare privind 

distribuţia hranei către copiii antepreşcolari şi preşcolari; 

• susţinerea statului ar trebui să se îndrepte în special către familiile cu venituri 

mai mici, familiile cu un vent mai mare putând să suporte prin mij loace proprii 

cheltuielile legate de hrană; 

• având în vedere că obiectul de reglementare îl reprezintă acordarea în unităţile 

de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar de stat, particulare şi confesionale, 

autorizate sau acreditate, a unui un suport alimentar zilnic, în vederea corelării 

cu titlul propunerii legislative, se impune ca textul acesteia să reglementeze şi 

aspectele legate de alimentaţia sănătoasă ce se urmăreşte a fi asigurată, şi nu 

exclusiv modul, cuantumul şi condiţiile de acordare; 

• se impune ca în alcătuirea meniurilor ce fac obiectul prezentului proiect de 1ege, 

produsele locale să aibă prioritate; 

• se impune ca prevederile propunerii legislative să se coordoneze cu cele ale 

Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare; 

• propunerea legislativă trebuie să ţină cont şi de faptul că nu toate unităţile de 

învăţământ antepreşcolar şi preşcolar au program de masă; 

• dacă justificarea  iniţierii propunerii este reprezentată de acoperirea unei nevoi 

reale de susţinere financiară a părinţilor cu venituri mici, atunci măsura trebuie 

să urmărească echitatea, nu egalitatea. Prin urmare, ar fi oportună crearea unui 

program pentru părinţii cu venituri reduse care vor sa înscrie copiii la creşă/ 

grădiniţă, respectiv transformarea programului într-unul social destinat 

compensării hranei pentru copiii ai căror părinţi întâmpină dificultăţi în ceea ce 

priveşte achitarea contravalorii mesei. 

➢ 2 reprezentanţi ai părţii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 

• obligaţia de a respecta legislaţia privind achiziţiile publice, determinată în mod 

firesc de natura sprij inului financiar propus, dublată de lipsa unor prevederi 

clare privind asigurarea măsurilor de siguranţă sanitară, aport nutriţional etc. 

sunt elemente care pot afecta sănătatea copiilor. De asemenea, nu se 



menţionează care sunt situaţiile justificate în care antepreşcolari/ preşcolarii pot 

absenta de la cursuri fără a pierde beneficiul acestui sprij in; 

b) reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului 

de act normativ; 

c) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarele 

observatii: ~ 

• având în vedere că obiectul de reglementare îl reprezintă acordarea in unităţile 

de învăţământ antepreşcolari şi preşcolar de stat, particulare şi confesionale, 

autorizate sau acreditate, a unui un suport alimentar zilnic, in vederea corelării 

cu titlul propunerii legislative, se impune ca textul acesteia să reglementeze şi 

aspectele legate de alimentaţia sănătoasă ce se urmăreşte a fi asigurată, şi nu 

exclusiv modul, cuantumul şi condiţiile de acordare; 

• este necesară corelarea suportului alimentar propus cu valoarea indemnizaţiilor 

de hrană din structurile de asistenţă socială. Având in vedere rezultatele unor 

programe similare de distribuire generalizată a hranei in structuri de invăţământ 

sau de asistenţă socială, este necesară analiza şi clarificarea fluxului alimentelor 

utilizate in acest program, cu precădere in mediul rural sau in localităţile izolate, 

unde furnizorii de alimente sau cantinele disponibile sunt reduse ca număr; 

• se impune ca in alcătuirea meniurilor ce fac obiectul prezentului proiect de lege, 

produsele locale să aibă prioritate; 

• printre atribuţiile consiliilor de administraţie ale unităţilor de invăţământ, nu se 

regăseşte şi verificarea bunei desfăşurări a activităţii de aprovizionare; in 

concordanţă cu prevederile art.90 lit.e) din Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de invăţământ preuniversitar, coordonatorul 

compartimentului administrativ împreună cu medicul sau asistentul medical din 

unităţile de invăţământ au obligaţia să urmărească şi să verifice buna 

desfăşurare a procesului de aprovizionare şi condiţiile igienico-sanitare privind 

distribuţia hranei către copiii antepreşcolari şi preşcolari; 

• se impune ca prevederile propunerii legislative să se coordoneze cu cele ale 

Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare; 

• susţinerea statului ar trebui să se indrepte in special către familiile cu venituri 

mai mici; 

• propunerea legislativă trebuie să ţină cont şi de faptul că nu toate unităţile de 

invăţământ antepreşcolar şi preşcolar au program de masă; 

• dacă justificarea iniţierii propunerii este reprezentată de acoperirea unei nevoi 

reale de susţinere financiară a părinţilor cu venituri mici, atunci rnăsura trebuie 



să urmărească echitatea, nu egalitatea. Prin urmare, ar fi oportună crearea unui 

program pentru părinţii cu venituri reduse care vor sa înscrie copiii la creşâ/ 

grădiniţă, respectiv transformarea programului într-unul social destinat 

compensării hranei pentru copiii ai căror părinţi întâmpină dificultăţi în ceea ce 

priveşte achitarea contravalorii mesei. 

Preşedinte, 

Bogdan SIMIO 
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