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AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
COMUNA GORNEȘTI
Localitatea Gornești
Str. Principală nr.429, județul Mureș

CAIET DE SARCINI
pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare şi distribuţie a fructelor, laptelui, produselor
lactate şi produselor de panificaţie în şcoli, preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore
de stat autorizate/acreditate şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat din comuna
Gornesti, jud.Mures, în anul şcolar 2021-2022.

I. Conținutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul caiet de sarcini include descrierea contractului, informațiile generale privind obiectul
contractului, specificațiile cu caracter obligatoriu și alte informații considerate semnificative pentru
evaluarea corespunzătoare a ofertelor.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice și constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza
cărora se elaborează propunerea tehnico-economică, de către fiecare ofertant.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de
sarcini), prin care se indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă
de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și
interpreta ca fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”.

Pentru menținerea sănătății elevilor și preșcolarilor, se vor distribui numai produse alimentare care
respectă cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului privind igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare, care vor
purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European
și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine
animală, cu modificările și completările ulterioare.

Produsele distribuite vor respecta cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele
alimentare, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 și de
abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei
1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 87/250/CEE, a Directivei
90/496/CEE, a Directivei 1999/10/CE, a Directivei 2000/13/CE, a Directivelor 2002/67/CE și
2008/5/CE și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004.

”Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i se acordă gratuit 2 porții de fructe, 2 porții de
lapte, o porție de produse lactate și 5 porții de produse de panificație, cu încadrarea în sumele
alocate cu aceste destinații conform prevederilor art.17 alin.(3) și (4).”

Beneficiază de dreptul de a primi produsele sus menționate preșcolarii și elevii prezenți la cursuri.

Prin preșcolar/elev prezent la cursuri se înțelege acel elev/preșcolar care a frecventat cel puțin o oră
de curs în ziua respectivă.
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La cererea motivată a părinţilor, preşcolarii sau elevi care suferă de intoleranţă la lactoză şi/sau la
orice alt ingredient sau compus şi/sau la orice produs distribuit vor beneficia de produse adecvate
situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute.

Un ofertant poate depune oferte, conform prezentului caiet de sarcini, fie doar pentru unul din
loturile de produse, pentru două loturi de produse sau pentru toate cele trei loturi de produse.
Pentru fiecare lot se va efectua oferte separate.

II.Obiectul achiziţiei:

Încheierea contractelor de furnizare şi distribuţie a fructelor, legumelor, laptelui, produselor lactate
şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat, precum şi
preşcolarilor din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore din comuna Gornesti, judeţul Mureş,
pentru anul școlari 2021-2022.

Achiziția vizează furnizarea și distribuirea produselor enumerate mai jos:
a. Fructe și legume:

- Mere - cod CPV 15300000-1 Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)
b. Lactate și produse lactate:
- lapte de consum fără adaos de lapte praf: lapte tratat termic, pasteurizat sau UHT,

fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de cacao; cod CPV 15511000-3 Lapte (Rev.2)
- produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf: iaurt, lapte acru, lapte covăsit,

chefir, sana și alte sortimente de lapte fermentate sau acrite, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori,
fără adaos de fructe, fără adaos de cacao. cod CPV 15551000-5 Iaurt si alte produse lactate
fermentate (Rev.2)

c. Produse de panificație: cod CPV 15811000-6 Produse de panificatie (Rev.2)
- corn sau baton ambalat, din făină integrală/dietetică, care pot conţine adaos de

zaharuri şi grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii
publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor
şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

- covrigi simpli sau biscuiţi uscaţi, ambalaţi, din făină integrală/dietetică, care pot
conţine adaos de zaharuri şi grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008.

III. Durata contractului: anul școlar 2021-2022.

Contractul se va încheia pe o perioadă de 1 an școlar, respectiv anul școlar 2021-2022. Atribuirea
contractelor de furnizarea și distribuția fructelor, laptelui, produselor lactate şi produselor de
panificaţie în şcoli, preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat
autorizate/acreditate şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat, se va realiza conform
HG nr.640/2017 pentru aprobarea programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, a
Legii 98/2016 privind achizițiile publice, a HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul
nr.19/2018 privind aprobarea documentației standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor
cadru de furnizare a fructelor, legumelor și produselor lactate și produselor de panificație în cadrul
Programului pentru școli al României.

IV. Beneficiarii Programului pentru școli:

Beneficiarii acestui program sunt preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat
autorizate/acreditate și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat din comuna Gornesti,
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județul Mureș, care pot primi fructe, lapte, produse lactate și produse de panificație în limita unei
valori zilnice/preșcolar/elev.

Numărul elevilor și preșcolarilor din comuna Gornești a fost comunicat de ȘCOALA
GIMNAZIALĂ ” TELEKI DOMOKOS ” GORNEȘTI, și este prezentat în anexa nr.1 de la caietul
de sarcini. Numărul elevilor din Planul de Școlarizare poate avea fluctuații în funcție de transferuri,

V. Cantitățile necesare:

Pentru estimarea necesarului de produse s-a ținut cont de numărul elevilor și preșcolarilor din
comuna Gornești și de structura anului școlar. Numărul elevilor din Planul de Școlarizare poate avea
fluctuații în funcție de transferuri, iar numărul de zile de școlarizare poate varia în funcție de Planul
Școlar. Contractul se va adapta în funcție de cele două variabile.

În conformitate cu Hotărârea nr.640/2017 limita valorică zilnică/preșcolar/elev este după cum
urmează:

Preț fara
TVA

Preț cu
TVA

pentru porția de fructe și legume 0,55 lei 0,60 lei 2 porții pe săptămână
pentru porția de lapte de consum fără adaos de
lapte praf și produse lactate fermentate fără
adaos de lapte praf

0,81 lei 0,88 lei 3 porții pe săptămână

pentru porția de produse de panificație 0,52 lei 0,57 lei 5 porții pe săptămână

Această limită valorică reprezintă prețurile în care sunt incluse inclusiv costurile cu transportul,
distribuția și depozitarea produselor alimentare după caz.

Conform datelor publicate prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3243 din 05
februarie 2021 anul şcolar 2021-2022 începe pe 13 septembrie 2021 pentru elevi şi se încheie pe 11
iunie 2022. Este împărţit în două semestre şi trei vacanţe, din care două pentru toţi elevii, plus o vacanţă
pentru elevii din ciclul primar şi copiii de la grădiniţă:

Semestrul I: 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 – 22 decembrie
2021.

Semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 – 10 iunie
2022, cu includerea programului „Școala Altfel” în perioada 8 – 14 aprilie,

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:
 25 – 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;
 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;
 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022: vacanța de primăvară;

Din 11 iunie 2022 și până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar
2022 – 2023 este vacanța de vară.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie
2022.

Zile libere în 2021 sunt:
 30 noiembrie - Sfântul Andrei
 1 decembrie - Ziua Națională a României
 25 decembrie, 26 decembrie - Crăciunul

Zile libere în 2022 sunt:
 1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou
 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române
 15 aprilie - Vinerea Mare ( catolic)
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 18 aprilie (luni) - A doua zi de Paste catolic 2022
 22 aprilie - Vinerea Mare ( ortodox)
 25 aprilie (luni) - A doua zi de Paște ortodox 2022
 01 mai - Ziua Muncii
 01 iunie - Ziua Copilului
 06 iunie (luni) - A doua zi de Rusalii ( catolic)

Astfel în anul școlar 2021-2022 sunt 34 de săptămâni de cursuri, însumând 166 de zile lucrătoare,
pentru clasele V-VIII, si 161 zile pentru copii din învățământul preșcolar și primar .

Necesarul de produse este prezentat în anexele nr.3a, 3b, 3c și 3d la caietul de sarcini – precum și
anexele 4a, 4b, 4c și 4d la caietul de sarcini - valorile asociate acestora, repartiția cantităților pe
loturi aferente locațiilor de livrare și a tipului de produse cuprinse în contract.

Nr.
copii

Nr.
sapta
mani
anul
școlar
2021 -
2022

limita valorică
zilnică/preșcol

ar/elev: Cantitate
estimata
( nr.
portii )

Valoare estimata
Valoare
produs pe
săptămână

fara
TVA

cu
TVA fara TVA cu TVA

fara
TV
A

cu
TV
A

573 34 Corn si/sau
baton 0,52 0,57 56.105 29.339,31 31.979,85 1,51 1,64

573 34

Covrigi
și/sau
biscuiți
uscați

0,52 0,57 37.565 19.644,08 21.412,05 1,01 1,10

573 34
Total
produse de
panificație

0,52 0,57 93.670 48.983,39 53.391,90 2,51 2,74

573 34 Lapte 0,81 0,88 37.565 30.327,71 33.057,20 1,56 1,70

573 34 Produse
lactate 0,81 0,88 18.540 14.968,07 16.315,20 0,77 0,84

573 34
Total lapte
și produse
lactate

0,81 0,88 56.105 45.295,78 49.372,40 2,33 2,53

573 34 Mere 0,55 0,60 37.565 20.677,98 22.539,00 1,06 1,16

573 34
Total
fructe și
legume

0,55 0,60 37.565 20.677,98 22.539,00 1,06 1,16

TOTAL PRODUSE 114.957,16 125.303,30

VI. Specificaţii tehnice

6.1 Caracteristici generale

Atribuirea acordului-cadru de furnizare şi distribuţie a fructelor, laptelui, produselor lactate şi a
produselor de panificaţie se va realiza conform următoarelor acte normative:
 Hotărârii Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare;

javascript:ln2Go2lnk('MjI3OTA2Mg==');


5

 Hotărârii Guvernului nr.533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2018-2019,
precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului
pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

 Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.42 din 31.08.2021, s-a aprobat lista produselor care vor fi
distribuite în cadrul Programului pentru școli al României preşcolarilor din grădiniţele cu program
normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat,
din comuna Gornesti, judeţul Mureş, în anii şcolari 2021-2022

Achiziţia este împărţită pe loturi şi pe tip de produs, după cum urmează:
 Lotul I - Produse de panificaţie;
 Lotul II - Produse lactate;
 Lotul III - Fructe/legume;

Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor, în cadrul programului pentru școli se vor
distribui numai produse alimentare care respectă cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr.
852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare, cu
modificările și completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor
norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările și
completările ulterioare.
Produsele distribuite vor respecta cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele
alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale
Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a
Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE
a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a
Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

6.2. Caracteristici specifice pentru livrare către unitățile de învățământ:

A. Lotul I - Produse de panificaţie
1. Se vor distribui:
- corn și/sau baton ambalat, din făină integrală/dietetică, care pot conţine adaos de zaharuri şi

grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.
1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a
principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
- covrigi simpli și/sau biscuiţi uscaţi, ambalaţi, din făină integrală/dietetică, care pot conţine

adaos de zaharuri şi grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
sănătăţii publice nr. 1.563/2008.
2. Porţia produselor de panificaţie, în funcţie de tipul produsului, va avea 80 grame pentru corn şi

baton sau echivalentul valorii energetice a acestora pentru covrigi simpli sau biscuiţi uscaţi.
3. Pentru diversificare, făina integrală/dietetică folosită la prepararea produselor de panificaţie

poate conţine amestecuri de seminţe de floarea-soarelui, dovleac, susan, in şi/sau mac.
4. Perioada de consum pentru corn sau baton ambalat se stabileşte de producător, fără a depăşi 7

zile de la data fabricaţiei. Pentru celelalte produse de panificaţie se vor respecta prevederile
legislaţiei în vigoare referitoare la informarea consumatorilor.

Produsele solicitate a fi livrate sunt:

javascript:ln2Go2lnk('MjIyODU4MA==');
javascript:ln2Go2lnk('MjIyODU4Mg==');
javascript:ln2Go2lnk('MjIyNzcxMw==');
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- corn și/sau baton ambalat, din făină integrală/dietetică, care pot conține adaos de zaharuri și
grăsimi, cu încadrarea în limitele:

 sub 15 g zaharuri/100g produs ;
 sub 20 g grăsimi/ 100 g produs;
 sub 5 g/100 g produs grăsimi saturate

- covrigi simpli sau biscuiți uscați, ambalați, din făină integrală/dietetică, care pot conține adaos de
zaharuri și grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății
publice nr. 1.563/2008.;

 sub 1,5 g sare/100 g produs (sau sub 0,6 g sodiu/100 g produs)

Porția produselor de panificație, indiferent de tipul produsului, va avea 80 grame.

Fiecare porţie va fi ambalată individual.

Pentru diversificare, făina integrală folosită la prepararea produselor de panificație poate conține
amestecuri de semințe (floarea-soarelui, dovleac, susan, in și/sau mac).

Distribuția produselor de panificație se va realiza zilnic sau bisăptămânal.

Indiferent de modul de distribuție – zilnic sau bisăptămânal, fiecare elev/preșcolar va primi 5
porții de produse de panificație, din care 3 porții de corn și/sau baton și 2 porții de biscuiți
și/sau covrigi uscați .

Graficul de livrare propus este prezentat în anexa nr. 2b la caietul de sarcini.

B. Lotul II - Lapte şi produse lactate
Laptele şi produsele lactate achiziţionate şi care fac obiectul acordurilor cadru încheiate în
conformitate cu prevederile legislaţiei anterioare apariţiei Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, cu
modificările şi completările ulterioare, trebuie să respecte prevederile art. I, punctului 2 si punctului
3 din Legea nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar
și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu
program normal de 4 ore.

Diversificarea programului cu produse derivate din produsul de bază lapte nu va depăși limita
maximă de 50%.

Produsele lactate derivate sunt următoarele: iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir, care
îndeplinesc cerințele specificate în Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și
al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor
agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001
și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu amendamentele ulterioare, precum și cele prevăzute în
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, și în Regulamentul (CE) nr.
853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind normele specifice
de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare."

În cadrul Programului pentru școli nu se vor distribui produse obținute în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului agriculturii și alimentației și al ministrului de stat, ministrul
sănătății , nr.327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea
laptelui de consum.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/97359
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/97359
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În acest sens, ofertantul are obligația de a atașa la propunerea Tehnică, fișa tehnică a produsului, ori
alte documente relevante deținute de către producător, din care să reiasă specificațiile tehnice
solicitate în caietul de sarcini.
Pentru lapte și produse lactate, frecvența livrărilor, precum și spațiile frigorifice din școli
destinate depozitării produselor după livrare în condiții de siguranță alimentară vor fi stabilite de
către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile legislației sanitar-veterinare și pentru
siguranța alimentelor în vigoare pentru fiecare tip de produs în parte, în funcție de termenul de
valabilitate/data durabilității minimale, de condițiile de păstrare specificate pe eticheta produselor
și de condițiile specifice de transport; atunci când condițiile respective nu pot fi îndeplinite, livrările
de lapte și de produse lactate se vor face zilnic."

Produsele distribuite care fac obiectul Programului pentru școli al României trebuie să
provină numai de la furnizori autorizați/înregistrați sanitar-veterinar și trebuie să fie
etichetate și ambalate conform anexei nr. 1, la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu
modificările şi completările ulterioare.

Unitățile de procesare a laptelui şi produselor lactate trebuie să dețină autorizație sanitară veterinară,
iar mijloacele de transport necesare furnizării laptelui și produselor lactate trebuie să dețină
autorizație/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acordului cadru de
furnizare.

Furnizorii de lapte şi produse lactate păstrează și prezintă organismelor de control competente
documentele comerciale care atestă calitatea și siguranța produselor distribuite în unitățile de
învățământ.

Laptele şi produsele lactate distribuite trebuie să respecte prevederile Anexei nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce
priveşte caracteristicile generale, caracteristicile specifice pentru livrare către unitățile de
învățământ, precum şi specificațiile privind etichetarea și marcarea.

Caracteristici specifice pentru livarea către unităţile de învăţământ - Lapte și produse lactate

1. Se vor distribui:
- lapte de consum fără adaos de lapte praf: lapte tratat termic, pasteurizat sau UHT, fără adaos de
zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de cacao;
- produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf: iaurt, lapte acru, lapte covăsit, chefir, sana și
alte sortimente de lapte fermentate sau acrite, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de
fructe, fără adaos de cacao.

2. Porția de lapte și porția de produse lactate au un conținut de minimum 3,2% proteine și de
minimum 1,8% grăsime. Porția de produse lactate conține cel puțin 90% din greutate lapte
tratat termic.
3. Porția de lapte distribuită are 200 ml, iar porția de produse lactate distribuită are 125 grame.
4. În cadrul Programului pentru școli nu se vor distribui produse obținute în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului agriculturii și alimentației și al ministrului de stat, ministrul
sănătății, nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea
laptelui de consum.
5. Perioada de consum a produselor se stabilește conform legislației UE și naționale în vigoare.

Produsele distribuite în cadrul programului pentru școli vor avea inscripționate pe ambalaj
următoarele elemente obligatorii, după caz:
a) denumirea produsului: denumirea lapte de consum, lapte UHT, lapte bătut, etc.;
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b) lista ingredientelor în cazul produselor lactate, conform legislației specifice în vigoare. În cazul
laptelui și al produselor lactate, se vor menționa conținutul minim de proteine și grăsimi;
c) în cazul laptelui, produselor lactate se vor menționa și substanțele care cauzează alergii sau
intoleranțe;
d) declarația nutrițională;
e) cantitatea netă exprimată în mililitri, în cazul laptelui;
f) data durabilității minimale, definită în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 a Parlamentului
European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la
produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale
Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a
Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE
a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a
Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, sub forma: „a se consuma, de preferință înainte de
data…”, urmată de înscrierea necodificată a zilei, lunii și anului sau de indicarea locului unde este
înscrisă data. Legumele și fructele care nu au suferit operatiuni de
curățare, tăiere sau un tratament similar, sunt scutite de indicarea datei durabilității minimale.”
g) condiții de depozitare;
h) denumirea și adresa producătorului și ale distribuitorului, după caz;
i) mențiune privind lotul;
j) ambalajul laptelui și al produselor lactate va prezenta în mod obligatoriu marca de identificare
ovală, care să ateste că laptele și produsele lactate au fost obținute într-o unitate autorizată sanitar
veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare;
k) menţiunea „Produs distribuit gratuit în cadrul Programului pentru şcoli conform Ordonanţei
Guvernului nr. 13/2017. Interzisă comercializarea!" sau menţiunea „Produsele sunt distribuite
gratuit conform Hotărârii Guvernului nr. 640/2017. Este interzisă comercializarea!

Pentru lapte și produse lactate, frecvența livrărilor, precum și spațiile frigorifice din școli
destinate depozitării produselor după livrare în condiții de siguranță alimentară vor fi stabilite de
către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile legislației sanitar-veterinare și pentru
siguranța alimentelor în vigoare pentru fiecare tip de produs în parte, în funcție de termenul de
valabilitate/data durabilității minimale, de condițiile de păstrare specificate pe eticheta produselor
și de condițiile specifice de transport; atunci când condițiile respective nu pot fi îndeplinite, livrările
de lapte și de produse lactate se vor face zilnic."

Graficul de livrare propus este prezentat în anexa nr. 2c la caietul de sarcini.

C. Lotul III - Fructe şi legume
1. Conform HCL nr. 42/2021 se pot distribui următoarele: - mere;
2. Porţia de fructe distribuită are cel puţin 100 grame şi conţine o singură specie de

fructe,
3. Fructele vor fi întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără

urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin.
4. Fiecare porţie va fi ambalată individual.
5. Merele vor fi încadrate la categoria "Extra" şi/sau categoria I, conform standardului de

comercializare specific, prevăzut în anexa I "Standardele de comercializare prevăzute la articolul 3"
- partea B "Standarde specifice de comercializare", partea 1, partea 6, partea 8 şi partea 9 la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi
legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Perioada de consum a fructelor şi legumelor se stabileşte conform legislaţiei UE şi naţionale în

vigoare.

Distribuția fructelor se va realiza o dată pe săptămână sau bisăptămânal.
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Indiferent de modul de distribuție – o dată pe săptămână sau bisăptămânal, fiecare
elev/preșcolar va primi 2 porții de fructe / săptămână.

Graficul de livrare propus este prezentat în anexa nr. 2d la caietul de sarcini.

Loturile de mere vor fi însoţite de buletine de analiză privind conţinutul reziduurilor de
pesticide şi metale grele, care vor fi emise înainte de începerea distribuţiei fructelor, aferente
loturilor respective. Dacă în perioada derulării distribuţiei apar situaţii independente de voinţa
furnizorului, de natură să afecteze loturile de mere destinate programului de încurajare a consumului
de fructe proaspete în şcoli, acestea vor fi însoţite de buletine de analize privind conţinutul de alţi
contaminanţi. Buletinele de analiză se eliberează de laboratoare naţionale sau comunitare acreditate
în conformitate cu ISO EN 17025.

Fructele şi legumele distribuite trebuie să respecte prevederile de la litera A a anexei nr. 1, la
Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce
priveşte caracteristicile generale, caracteristicile specifice pentru livrare către unitățile de
învățământ, precum şi specificațiile privind etichetarea și marcarea.

Furnizorii trebuie să solicite de la direcţiile agricole judeţene eliberarea certificatelor de
conformitate care să ateste calitatea produselor distribuite, în concordanţă cu prevederile
legislației UE și naționale în vigoare. Odată cu această ocazie, furnizorul va solicita şi
înscrierea în baza de date a comercianţilor a MADR.

Certificatele de conformitate aferente loturilor de fructe care urmează să fie distribuite
preşcolarilor şi elevilor, se vor elibera înainte de livrarea către fiecare înstituţie de învăţământ
din depozitul furnizorului, conform metodologiei unitare stabilită de Direcţia Generală
Control Antifraudă şi Inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Produsele distribuite care fac obiectul Programului pentru școli al României trebuie să provină
numai de la furnizori autorizați/înregistrați sanitar-veterinar și trebuie să fie etichetate și ambalate
conform anexei nr. 1, la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările
ulterioare.

Depozitele de fructe și legume, precum şi mijloacele de transport necesare furnizării
fructelor, trebuie să dețină autorizație/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada
contractului/acordului- cadru de furnizare.

Furnizorii de produse păstrează și prezintă organismelor de control competente documentele
comerciale care atestă calitatea și siguranța produselor distribuite în unitățile de învățământ.

Ofertanţii vor prezenta graficul de livrare cuprinzând tipul produsului, ziua de livrare, rutele,
maşinile, orele de livrare la fiecare unitate de învăţământ din anexele la caietul de sarcini (conform
situaţiei privind numărul estimativ de preşcolari din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat
autorizate/acreditate şi elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat din comuna Gornesti,
judeţul Mureş), încadrându-se în intervalul orar 7-1045.

VII. Specificații privind etichetarea și marcarea

Produsele distribuite în cadrul programului pentru şcoli vor avea inscripţionate pe ambalaj
următoarele elemente obligatorii, după caz:
a) denumirea produsului: denumirea speciei şi a soiului de fructe sau legume, lapte de consum,

lapte UHT, lapte bătut, corn, baton etc.;
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b) lista legumelor în cazul amestecurilor şi lista ingredientelor în cazul produselor lactate şi al
celor de panificaţie, conform legislaţiei specifice în vigoare. În cazul laptelui şi al produselor lactate,
se vor menţiona conţinutul minim de proteine şi grăsimi;
c) în cazul laptelui, produselor lactate şi de panificaţie se vor menţiona şi substanţele care

cauzează alergii sau intoleranţe;
d) declaraţia nutriţională;
e) cantitatea netă exprimată în grame, în cazul fructelor, legumelor, produselor lactate şi al celor

de panificaţie, şi exprimată în mililitri, în cazul laptelui;
f) data durabilităţii minimale, definită în Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului

European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la
produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006
ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei,
a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei
2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE
ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, sub forma: "a se consuma, de
preferinţă înainte de data ...", urmată de înscrierea necodificată a zilei, lunii şi anului sau de
indicarea locului unde este înscrisă data. Legumele şi fructele care nu au suferit operaţiuni de
curăţare, tăiere sau un tratament similar sunt scutite de indicarea datei durabilităţii minimale;
g) condiţii de depozitare;
h) denumirea şi adresa producătorului şi ale distribuitorului, după caz;
i) menţiune privind lotul;
j) ambalajul laptelui şi al produselor lactate va prezenta în mod obligatoriu marca de identificare

ovală, care să ateste că laptele şi produsele lactate au fost obţinute într-o unitate autorizată sanitar-
veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare;
k) menţiunea "Produs distribuit gratuit în cadrul Programului pentru şcoli conform Ordonanţei

Guvernului nr. 13/2017. Interzisă comercializarea!" sau menţiunea "Produsele sunt distribuite
gratuit conform Hotărârii Guvernului nr. 640/2017. Este interzisă comercializarea!"

VIII. Evidența cantităților solicitate, distribuite și consumate

Cantitățile totale estimative cu distribuție zilnică, bisăptămânală sau săptămânală sunt prevăzute în
anexele, 3a, 3b, 3c, 3d la caietul de sarcini cu nominalizarea unităților de învățământ din comuna
Gornesti județul Mureș, precum și a numărului de elevi și preșcolari care urmează să beneficieze de
prevederile Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al
României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul
școlar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare.

Cantitățile estimative au fost calculate pe baza datelor furnizate de catre conducerea unitatilor de
invatamant.

Potrivit art.8 alin.(2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr.640/2017, cu modificările și completările
ulterioare, dreptul de a primi produsele pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, îl au
numai preșcolarii și elevii prezenți la cursuri.

Prin preșcolar/elev prezent la cursuri se înțelege preșcolarul/elevul care a frecventat cel puțin o oră
de curs în ziua distribuției.

Ofertanţii vor prezenta graficul de livrare cuprinzând tipul produsului, ziua de livrare, rutele,
maşinile, orele de livrare la fiecare unitate de învăţământ din anexele la caietul de sarcini (conform
situaţiei privind numărul estimativ de preşcolari din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat
autorizate/acreditate şi elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat din comuna Gornesti,
judeţul Mureş), încadrându-se în intervalul orar 7-1045.
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Graficul de livrare propus este prezentat în anexa nr. 2a la caietul de sarcini.

Justificarea distribuției produselor către beneficiari se va face pe baza avizelor de însoțire a mărfii și
a centralizatoarelor lunare, iar prin aplicarea semnăturii și a ștampilei directorilor instituțiilor de
învățământ sau a persoanelor împuternicite de aceștia, se confirmă exercitarea cantităților de
produse livrate. Aceste avize trebuie să indice denumirea completă a produselor distribuite, precum
și cantitatea per unitate de măsură.

Avizele de însoțire a mărfii și centralizatoarele lunare se întocmesc separat pentru fiecare unitate de
învățământ cuprinsă în graficul de livrare. Furnizorul va păstra și va prezenta organelor de control
competente documentele comerciale și tehnice privind produsele distribuite unităților de învățământ.

Fiecare instituție de învățământ va ține evidența cantităților de produse consumate, care trebuie să
conțină categoria de beneficiari, tipul de produs, cantitatea/nr. de porții, numărul de zile de școală
precum și numărul de preșcolari/elevi beneficiari.

În cazul în care, la primirea produselor se constată o neconcordanță între produsele înscrise în avize
și cele primite efectiv, avizul va fi modificat de către persoana care recepționează produsele prin
aplicarea ștampilei și semnăturii, urmând ca aceasta să fie modificat și de către furnizor.

Lunar, AC va realiza centralizarea cantității de produse consumate per categorie de produs, în
funcție de numărul elevilor/preșcolarilor prezenți în luna precedentă, primită de la școli, pe care o va
corela cu situația existentă la furnizor, cu asigurarea respectării regulilor specifice Ghidului
Solicitantului. În acest scop, furnizorul va întocmi, la solicitarea și potrivit modelului indicat de AC,
situația centralizată a avizelor emise pe fiecare unitate școlară sau alte documente necesare pentru
solicitarea ajutorului comunitar.

Facturarea produselor se va face cu respectarea regulilor specificate în Ghidul Solicitantului de
Ajutor Comunitar în vigoare, elaborat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura.

Factura se va trimite autorității contractante numai împreuna cu avizele de însoțire a mărfii și
centralizatorul livrărilor aferente. Plata facturii se va face în termen de 30 de zile de la momentul
primirii documentelor necesare plății.

Facturile fiscale vor fi emise lunar.

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea mentionat numarul
contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in
original la adresa specificata de Autoritatea Contractanta.

Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Autoritatea Contractanta a procesului verbal de receptie
calitativa, dupa livrare. Procesul verbal de receptie calitativa va insoti factura si reprezinta elementul
necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative prevazute mai jos:

A. Pentru produse de panificație:
 factura
 declaraţia furnizorului privind provenienţa produselor de panificație, conform fişei/fişelor

tehnice anexate;
 fişa/fişele tehnice a laptelui şi ale produselor de panificație furnizate, datate, semnate şi

ştampilate atât de producătorul cât şi de furnizorul produselor de panificație; furnizorul
produselor de panificație trebuie să menţioneze în fişa tehnică, faptul că aceasta este
corespunzătoare produselor distribuite în perioada ce face obiectul facturii;
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 certificate de calitate sau declaraţii de conformitate emise de furnizor pentru produselor
de panificație furnizate în perioada ce face obiectul facturii;

 certificatele de conformitate emise pentru produselor de panificație distribuite în instituţiile
de învăţământ;

 centralizatorul avizelor de însoţire a produselor de panificație emise pentru fiecare
instituţie de învăţământ şi întocmit de furnizor, atât pe suport hârtie cât şi pe suport
electronic;

 contractul de vânzare - cumpărare a produselor de panificație încheiat între furnizor şi
producător, în cazul în care furnizorul nu este şi producătorul, în copie. produselor de
panificație contractate de furnizor de la producător/producători trebuie să acopere cantităţile
existente pe facturi.

 facturile de achiziţie a produselor de panificație, de la subcontractanţi/producători, în cazul în
care furnizorul nu este şi producător;

 autorizaţia sanitară-veterinară (în copie, având menţiunea „conform cu originalul”) a
producătorului/producătorilor, pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine
animală si copia rezultatului ultimei verificări şi evaluări realizate de către Direcţia de
Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din cadrul DSVSA/ANSVSA;

B. Pentru lapte și produse lactate:
 factura
 declaraţia furnizorului privind provenienţa laptelui şi a produselor lactate, conform

fişei/fişelor tehnice anexate;
 buletine de analiză emise pentru loturile de lapte şi produse lactate furnizate privind
 conţinutul minim de grăsime şi proteină, în perioada la care se referă factura,
 fişa/fişele tehnice a laptelui şi ale produselor lactate furnizate, datate, semnate şi

ştampilate atât de producătorul cât şi de furnizorul laptelui şi al produselor lactate; furnizorul
laptelui şi al produselor lactate trebuie să menţioneze în fişa tehnică, faptul că aceasta este
corespunzătoare produselor distribuite în perioada ce face obiectul facturii;

 certificate de calitate sau declaraţii de conformitate emise de furnizor pentru laptele şi
produsele lactate furnizate în perioada ce face obiectul facturii;

 certificatele de conformitate emise pentru lapte și produsele lactate distribuite în instituţiile
de învăţământ;

 centralizatorul avizelor de însoţire a laptelui şi produselor lactate emise pentru fiecare
instituţie de învăţământ şi întocmit de furnizor, atât pe suport hârtie cât şi pe suport
electronic;

 contractul de vânzare - cumpărare a laptelui și produselor lactate încheiat între furnizor şi
producător, în cazul în care furnizorul nu este şi producătorul, în copie. Cantitaţile de lapte și
produse lactate contractate de furnizor de la producător/producători trebuie să acopere
cantităţile existente pe facturi.

 facturile de achiziţie a laptelui și produselor lactate, de la subcontractanţi/producători, în
cazul în care furnizorul nu este şi producător;

 autorizaţia sanitară-veterinară (în copie, având menţiunea „conform cu originalul”) a
producătorului/producătorilor, pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine
animală si copia rezultatului ultimei verificări şi evaluări realizate de către Direcţia de
Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din cadrul DSVSA/ANSVSA;

C. Pentru fructe și legume
 factura
 declaraţia furnizorului/furnizorilor privind provenienţa loturilor fructe şi legume furnizate.
 buletinele de analiză ale loturilor de mere furnizate
 certificate de calitate sau declaraţii de conformitate emise de furnizor pentru fructele şi

legumele furnizate în perioada ce face obiectul facturii;
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 certificatele de conformitate emise pentru loturile de fructe şi legume distribuite în instituţiile
de învăţământ;

 centralizatorul avizelor de însoţire a fructelor şi legumelor emise pentru fiecare instituţie
de învăţământ şi întocmit de furnizor pentru perioada la care se referă factura, atât pe suport
hârtie cât şi pe suport electronic;

 contractul de vânzare - cumpărare a fructelor şi legumelor încheiat între furnizor şi
producător, în cazul în care furnizorul nu este şi producătorul, în copie. Cantitaţile de fructe
şi legume contractate de furnizor de la producător/producători trebuie să acopere cantităţile
existente pe facturi.

 facturile de achiziţie a fructelor şi legumelor, de la subcontractanţi/producători, în cazul în
care furnizorul nu este şi producător;

 autorizaţia sanitară-veterinară (în copie, având menţiunea „conform cu originalul”) a
producătorului/producătorilor, pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine
animală si copia rezultatului ultimei verificări şi evaluări realizate de către Direcţia de
Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din cadrul DSVSA/ANSVSA;

IX. Calitatea produselor

Calitatea produselor va respecta prevederile Regulamentului nr. 2.073/2005/CE privind criteriile
microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările și completările ulterioare, cerințele
prevăzute în Regulamentul ( E) nr . 852 /2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind
igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare precum și anexa I
Standardele de comercializare (Partea A: Standardul de comercializare general și Partea B:
Standarde de comercializare specifice) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.543/2011 din
7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1.234/2007 al Consiliului
în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate.
Produsele vor purta marca de identificare prevăzuta în Regulament (CE) nr. 852/2004 al
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica
alimentelor de origine animala, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru grupele speciale de consumatori se va asigura regimul alimentar prescris de medicul
specialist, la cererea motivată a părinților. Tipul de hrană de regim și cantitatea necesară se prevăd
în anexă la contract, fiind specificate pentru fiecare grădiniță/preșcolar și școală/elev.

X. Siguranță și perisabilitate

Data-limită de consum este stabilită de producător în funcție de standardul de firmă și va fi în
concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul școlar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru depozitare în școli se vor folosi spații special amenajate pentru păstrarea produselor
alimentare în condiții de igienă, asigurate de către beneficiar: școală sau grădiniță.

Produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în condițiile indicate de producător, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.

Lot 1 – Fructe și/sau legume: Data-limită de consum al merelor este de 7 zile de la livrare, în
condiţii de temperaturi cuprinse între 18° şi 20°C, la loc răcoros şi întunecat.

Lot 2 - Lapte şi produse lactate: Data-limită de consum al produselor lactate este de:
a) 8 zile de la data fabricaţiei, în cazul laptelui pasteurizat;
b) 5 zile pentru produsele lactate, respectiv pentru sana.
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Lot 3 - Produse de panificaţie Perioada de consum pentru corn sau baton ambalat se stabilește de
producător, fără a depăși 7 zile de la data fabricației.

Loturile de mere vor fi însoţite de buletine de analiză privind conţinutul reziduurilor de
pesticide şi metale grele, care vor fi emise înainte de începerea distribuţiei fructelor, aferente
loturilor respective. Dacă în perioada derulării distribuţiei apar situaţii independente de voinţa
furnizorului, de natură să afecteze loturile de mere destinate programului de încurajare a consumului
de fructe proaspete în şcoli, acestea vor fi însoţite de buletine de analize privind conţinutul de alţi
contaminanţi. Buletinele de analiză se eliberează de laboratoare naţionale sau comunitare acreditate
în conformitate cu ISO EN 17025.

Fructele şi legumele distribuite trebuie să respecte prevederile de la litera A a anexei nr. 1, la
Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce
priveşte caracteristicile generale, caracteristicile specifice pentru livrare către unitățile de
învățământ, precum şi specificațiile privind etichetarea și marcarea.

Furnizorii trebuie să solicite de la direcţiile agricole judeţene eliberarea certificatelor de
conformitate care să ateste calitatea produselor distribuite, în concordanţă cu prevederile
legislației UE și naționale în vigoare. Odată cu această ocazie, furnizorul va solicita şi
înscrierea în baza de date a comercianţilor a MADR.

Certificatele de conformitate aferente loturilor de fructe care urmează să fie distribuite
preşcolarilor şi elevilor, se vor elibera înainte de livrarea către fiecare înstituţie de învăţământ
din depozitul furnizorului, conform metodologiei unitare stabilită de Direcţia Generală
Control Antifraudă şi Inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Produsele distribuite care fac obiectul Programului pentru școli al României trebuie să provină
numai de la furnizori autorizați/înregistrați sanitar-veterinar și trebuie să fie etichetate și ambalate
conform anexei nr. 1, la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările
ulterioare.

Depozitele de fructe și legume, precum şi mijloacele de transport necesare furnizării
fructelor, trebuie să dețină autorizație/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada
contractului/acordului- cadru de furnizare.

Produsele distribuite care fac obiectul Programului pentru școli al României trebuie să
provină numai de la furnizori autorizați/înregistrați sanitar-veterinar și trebuie să fie
etichetate și ambalate conform anexei nr. 1, la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu
modificările şi completările ulterioare.

Unitățile de procesare a laptelui şi produselor lactate trebuie să dețină autorizație sanitară
veterinară, iar mijloacele de transport necesare furnizării laptelui și produselor lactate trebuie să
dețină autorizație/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acordului cadru
de furnizare.

XI. Condiții pentru transport și distribuție

Produsele alimentare vor fi transportate de la furnizor către unitățile de învățământ numai cu
mijloace auto speciale, autorizate în conformitate cu prevederile legislației sanitar-veterinare și
pentru siguranța alimentară privind transportul produselor alimentare în vigoare.
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XII. Metode de testare și control

Analiza produselor distribuite se efectuează doar în laboratoare acreditate.

Furnizorul va prezenta un contract de prestări servicii pentru analize de laborator, încheiat cu
un laborator autorizat în condițiile legii.

XIV. Modul de distribuție în școli/grădinițe

Furnizarea și distribuția produselor către instituțiile școlare trebuie corelate cu prevederile art.3
alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.640/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

”Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i se acordă gratuit 2 porții de fructe, 2 porții de lapte, o
porție de produse lactate și 5 porții de produse de panificație, cu încadrarea în sumele alocate cu
aceste destinații conform prevederilor art.17 alin.(3) și (4).”

Pentru asigurarea diversificării, porția de fructe va fi însoțită de o porție de covrigi simpli sau
biscuiți uscați, iar porția de lapte și produse lactate va fi însoțită de corn și/sau baton ambalat,
conform anexei nr.1 din HGR nr.640/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Graficul de livrare propus este prezentat în anexa nr. 2a la caietul de sarcini.

Distribuția produselor către unitățile de învățământ se va face numai de către persoane având
cunoștințe de igiena alimentelor și sunt instruite în acest sens, având carnet de sănătate/fișe de
aptitudine vizate la zi de către instituțiile competente în condițiile legii.

Ofertantul are obligația de a atașa la propunerea tehnica documente doveditoare in acest sens.

XV. Ambalare, etichetare, marcare

Ambalarea produselor lactate se va face individual.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu
modificările și completările ulterioare, produsele alimentare preambalate trebuie să aibă
inscripționat pe ambalaj următoarele elemente obligatorii, după caz:
a) denumirea produsului: denumirea lapte de consum, lapte UHT, lapte bătut, etc.;
b) lista ingredientelor în cazul produselor lactate, conform legislației specifice în vigoare. În cazul
laptelui și al produselor lactate, se vor menționa conținutul minim de proteine și grăsimi;
c) în cazul laptelui, produselor lactate se vor menționa și substanțele care cauzează alergii sau
intoleranțe;
d) declarația nutrițională;
e) cantitatea netă exprimată în mililitri, în cazul laptelui;
f) data durabilității minimale, definită în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 a Parlamentului
European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la
produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale
Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a
Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE
a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a
Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, sub forma: „a se consuma, de preferință înainte de
data…”, urmată de înscrierea necodificată a zilei, lunii și anului sau de indicarea locului unde este
înscrisă data. Legumele și fructele care nu au suferit operatiuni de
curățare, tăiere sau un tratament similar, sunt scutite de indicarea datei durabilității minimale.”
g) condiții de depozitare;
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h) denumirea și adresa producătorului și ale distribuitorului, după caz;
i) mențiune privind lotul;
j) ambalajul laptelui și al produselor lactate va prezenta în mod obligatoriu marca de identificare
ovală, care să ateste că laptele și produsele lactate au fost obținute într-o unitate autorizată sanitar
veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru schimburi intracomunitare;
k) menţiunea „Produs distribuit gratuit în cadrul Programului pentru şcoli conform
Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017. Interzisă comercializarea!" sau menţiunea „Produsele sunt
distribuite gratuit conform Hotărârii Guvernului nr. 640/2017. Este interzisă comercializarea!

Modul de prezentare a ofertei
- propunerea financiară

Propunerea financiară se va depune pentru unul sau mai multe loturi (pentru toate produsele
solicitate în cadrul unui lot).

Prețul va include și transportul produselor la sediul beneficiarului.
- propunerea tehnică

Propunerea tehnică se va depune pentru unul sau mai multe loturi (pentru toate produsele
solicitate în cadrul unui lot).

Propunerea tehnică va conține descrierea tehnică a produselor, cu respectarea cerințelor
minime și obligatorii ale prezentului caiet de sarcini.

Prin propunerea tehnică, ofertanții își asumă obligația respectării cerințelor din caietul
de sarcini.

Distribuirea alimentelor se va face in conditii de maxima igiena si cu respectarea masurilor
legislative adoptate privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Anexele 2a, 2b, 2c, 2d ,, Graficul de livrare ”, fac parte integranta din prezentul CAIET DE
SARCINI și se constituie ca anexă a contractului ce se va încheia în urma procedurii. Ofertantul are
obligația de a atașa la propunerea tehnica, anexa Graficul de livrare, după caz, însușit.

În situația în care, din motive organizatorice, este necesară modificarea graficului, aceasta se poate
face, prin cerere scrisă, cu acordul autorității contractante și cu respectarea cerințelor prevăzute de
Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea
consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei
90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE, a
Directivei 87/250/CEE, a Directivei 90/496/CEE, a Directivei 1999/10/CE, a Directivei 2000/13/CE,
a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004.

”Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i se acordă gratuit 2 porții de fructe, 2 porții de
lapte, o porție de produse lactate și 5 porții de produse de panificație, cu încadrarea în sumele
alocate cu aceste destinații conform prevederilor art.17 alin.(3) și (4).”
Documente care însoțesc oferta:

A. Documente comune

1. Copie după certificatul de inmatriculare
2. Copie după extras de cont deschis la Trezorerie
3. Certificat constatator eliberat de ONRC ce conține date de identificare reale /actuale la data

limită a depunerii ofertei
4. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind

achiziţiile publice (evitarea conflictului de interese)
5. Formular de ofertă
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6. Centralizator de preţuri pentru produse
7. Formular informații generale
8. Formular experiență similară
9. Propunerea tehnică
10. Propunerea financiară
11. Graficul de distribuție
12. Acte doveditoare că distribuția produselor către unitățile de învățământ se va face numai de

către persoane având cunoștințe de igiena alimentelor și sunt instruite în acest sens, având
carnet de sănătate/fișe de aptitudine vizate la zi de către instituțiile competente în condițiile legii.

13. Angajament terț susținător tehnic- experiență similara - dacă este cazul
14. Contract de prestări servicii pentru analize de laborator, încheiat cu un laborator autorizat în

condițiile legii
15. Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al

relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă
16. Declarație privind acceptarea cauzelor contractuale
17. Declarație privind asigurarea tehnică de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea

corespunzătoare a contractului de furnizare
18. Lista cuprizând principalele utilaje și echipamente propuse de operatorul economic, ca fiind

necesare pentru furnizarea produselor
19. Lisat subcontractanților și contractele de sucontractare, dacă este cazul
20. - Acord de asociere, după caz
21. - Acord de subcontractare, după caz

B. Documente specifice:

1. Pentru produse de panificație:
 declaraţia furnizorului privind provenienţa produselor de panificație, conform fişei/fişelor

tehnice anexate;
 fişa/fişele tehnice ale produsului ori alte documente relevante deținute de către producător

din care să reiasă specificațiile tehnice solicitate în caietul de sarcini;
 contractul de vânzare - cumpărare a produselor de panificație încheiat între furnizor şi

producător, în cazul în care furnizorul nu este şi producătorul, în copie. produselor de
panificație contractate de furnizor de la producător/producători trebuie să acopere cantităţile
ofertate

 autorizaţia sanitară-veterinară (în copie, având menţiunea „conform cu originalul”) a
producătorului/producătorilor, pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine
animală si copia rezultatului ultimei verificări şi evaluări realizate de către Direcţia de
Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din cadrul DSVSA/ANSVSA ( atât pentru spatiu de
producție, spațiu de depozitare precum și mijloacele de transport necesare furnizării)

2. Pentru lapte și produse lactate:
 declaraţia furnizorului privind provenienţa laptelui şi a produselor lactate, conform

fişei/fişelor tehnice anexate;
 fişa/fişele tehnice ale produsului ori alte documente relevante deținute de către producător

din care să reiasă specificațiile tehnice solicitate în caietul de sarcini;
 contractul de vânzare - cumpărare a laptelui și produselor lactate încheiat între furnizor şi

producător, în cazul în care furnizorul nu este şi producătorul, în copie. Cantitaţile de lapte și
produse lactate contractate de furnizor de la producător/producători trebuie să acopere
cantităţile ofertate.

 autorizaţia sanitară-veterinară (în copie, având menţiunea „conform cu originalul”) a
producătorului/producătorilor, pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine
animală si copia rezultatului ultimei verificări şi evaluări realizate de către Direcţia de
Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din cadrul DSVSA/ANSVSA; Unitățile de procesare a
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laptelui şi produselor lactate trebuie să dețină autorizație sanitară veterinară, iar mijloacele de
transport necesare furnizării laptelui și produselor lactate trebuie să dețină
autorizație/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acordului cadru
de furnizare

3. Pentru fructe și legume
 declaraţia furnizorului/furnizorilor privind provenienţa loturilor fructe şi legume furnizate.
 Documentul care certifică faptul că furnizorul a solicitat înscrierea în baza de date a

comercianților a MADR.
 autorizaţia sanitară-veterinară (în copie, având menţiunea „conform cu originalul”) a

producătorului/producătorilor, pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine
animală si copia rezultatului ultimei verificări şi evaluări realizate de către Direcţia de
Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din cadrul DSVSA/ANSVSA ( atât pentru depozitele
de fructe și legume precum și mijloacele de transport necesare furnizării fructelor)


