
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2017 privind 

aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.I.- Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României 
la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Parte I, nr.681 din 22 august 2017, aprobată cu completări prin Legea 

nr.55/2018, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Componentele Programului pentru şcoli sunt:

a) distribuirea gratuită, în fiecare zi de şcoală, a câte unei porţii de fructe 

şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate fără adaos de 

lapte praf;
b) măsuri educative care însoţesc distribuţia produselor prevăzute la 

lit.a), constând în minimum un curs finanţat din bugetul alocat fructelor şi un curs 

finanţat din bugetul alocat laptelui şi lactatelor, pe semestru.”

2. La articolul 1, după alineatul (2) se adaugă un nou alineat, alin.(2*), cu 

următorul cuprins:
„(2*) La cererea părintelui sau a ocrotitorului legal, copiii care suferă de 

intoleranţă la gluten şi/sau lactoză, dovedită cu acte medicale, beneficiază de produse 

lactate şi de panificaţie care nu conţin gluten/lactoză, în limita unei valori zilnice 

suplimentare de 2 lei/elev sau preşcolar.”
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3. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(6), cu 
următorul cuprins:

„(6) Consiliile judeţene şi locale vor stabili un sistem de beneficii în cadrul 
unităţilor de învăţământ în care se desfăşoară Programul pentru şcoli. Aceste beneficii 
vor fi acordate personalului şcolar căruia îi este delegată responsabilitatea 

implementării Programului pentru şcoli în unitatea de învăţământ.”

4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(2^), cu 
următorul cuprins:

„(2') în stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al 
României aferent fiecărui an şcolar, pentru distribuţia produselor prevăzute la art.l 
alin.(2), se va avea în vedere creşterea limitei valorice zilnice/preşcolar/elev alocate 

prin corelare atât cu rata inflaţiei, cât şi cu alţi indicatori economici relevanţi.”

5. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) în stabilirea bugetului anual pentru implementarea Programului pentru 

şcoli al României, în ceea ce priveşte produsele de panificaţie, se vor avea în vedere 
creşterea calităţii şi diversificarea produselor de panificaţie distribuite, fiind acceptate 

doar produsele proaspete, comercializate într-un interval de maximum 24 de ore de la 
producere, cu excepţia porţiilor aferente zilelor de şcoală care urmează după zilele 

declarate oficial libere.”

6. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu 

următorul cuprins:
„(4) Până la adoptarea legii bugetului de stat, sumele lunare integrale necesare 

pentru implementarea Programului pentru şcoli al României se asigură, începând cu 
luna ianuarie a fiecărui exerciţiu bugetar, în temeiul art.40 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi se 

consideră, din oficiu, caz deosebit în sensul alin.(l) teza a Il-a a acestuia.”

7. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Sumele din bugetul privind măsurile educative care însoţesc distribuţia 

fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate se alocă integral către autorităţile de 

la nivel local care îşi asumă organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a 

contractelor pentru achiziţia produselor aferente Programului.”
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8. După articolul 5 se introduc trei noi articole, art.6-8, cu următorul
cuprins:

„Art.6.- Autorităţile contractante care atribuie contractele de achiziţie 
publică/acordurile-cadru în vederea implementării Programului pentru şcoli al 
României, au obligaţia;

a) de a organiza proceduri de atribuire distincte pe produse lactate 
sau substituţii ale acestora (intoleranţe), produse de panificaţie sau substituţi ale 

acestora (intoleranţe), fructe şi programele educaţionale;
b) de a recurge la atribuirea pe loturi şi de a stabili dimensiunea 

fiecărui lot având la bază criteriul teritorialităţii; în acest sens, un lot poate cuprinde 

maximum 20 de localităţi învecinate din aria administrativă a unui judeţ;
c) de a aplica criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pret;
d) de a include între factorii de evaluare şi următorii factori: «distanţa 

dintre zona de producţie şi locul livrării să nu fie mai mare de 50 de km», precum şi 
«alocarea a cel puţin 40% din suma disponibilă per beneficiar pentru achiziţia materiei
prime».

Art.7.- (1) încălcarea prevederilor art.6 constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă între 5.000 lei şi 30.000 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se 

realizează ex post de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a 

României.

Art.8.- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are atribuţii de 
monitorizare şi evaluare a Programului pentru şcoli al României şi obligaţia publicării 
pe site-ul instituţiei a raportului de monitorizare aferent fiecărui an şcolar, în regim de 
date deschise, conform prevederilor Directivei (UE) 2019/1024 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise şi reutilizarea 

informaţiilor din sectorul public (reformare).”

Art.II.- în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Guvernul va modifica în mod corespunzător Hotararea 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, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.736 din 13 septembrie 2017, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi toate celelalte acte normative subsecvente.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2022, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, 
republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu


