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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 2022-2023.

I. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul
cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără
a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță,
siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie,
simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea
conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau
prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la
prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul
îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național.

În cadrul acestei proceduri, UAT Comuna Gornești îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă,
respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca
fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată
pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

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”.

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.
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Pentru fiecare lot se va efectua oferte separate.

II. Contextul realizării acestei achiziții de produse

Legislație comunitară:

 Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de
ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu
lapte;

 Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu
organizarea comună a piețelor produselor agricole;

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce
privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de
lapte în instituțiile de învățământ;

 Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr.
1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea
Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ
și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei;

 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.

 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1239 AL COMISIEI din 17 iunie 2020 de
modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/39 în ceea ce privește evaluarea punerii în
aplicare a programului de încurajare a consumului de fructe, legume și lapte în școli.

 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/933 AL COMISIEI din 9 iunie
2021 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce privește
anumite măsuri menite să răspundă crizei provocate de pandemia de COVID-19.

 Regulamentul (CE) nr. 543/2011 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și
legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, cu modificările și completările ulterioare.

 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.

 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/39 AL COMISIEI din 3
noiembrie 2016 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru
furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ.

Legislație națională:

 Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru
școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
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 Hotărârea 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;

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare

prin FEGA, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea 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;

 Ordinul MADR/ANAP nr.19/2018 privind aprobarea documentaţiei standardizate de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor şi produselor lactate şi
produselor de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României.

 Hotărârea Guvernului nr. 1007/2022 din 10 august 2022 privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar
2022 - 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea 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

 Ordinul nr. 238/1290/2022 din 11 august 2022 pentru aprobarea criteriilor de calificare privind
capacitatea ofertanţilor, a factorilor de evaluare şi a caietului de sarcini aferente atribuirii
acordului-cadru/contractului de achiziţie publică de produse - fructe, legume, lapte şi produse
lactate şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României

În urma adoptării Regulamentului (UE) 2016/791 al Parlamentului European şi al Consiliului
de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește
schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane
și cu lapte şi Regulamentului (UE) 2016/795 al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea
comună a piețelor produselor agricole, Guvernul României a adoptat Ordonanța nr. 13/2017 privind
aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene aprobată cu
completări prin Legea nr. 55/2018 cu completările ulterioare, iar în data de 7 septembrie 2017, au
fost adoptate normele de aplicare a acestei ordonanțe, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 640 pentru
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului
pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018.

Programul pentru şcoli la României este un program menit să creeze obiceiuri alimentare
sănătoase şi să ducă la creşterea consumului de produse locale în rândul copiilor, acesta fiind
construit în jurul a două componente: distribuţia de fructe şi legume proaspete şi lapte de consum şi
produse lactate fără adaos de lapte praf şi punerea în aplicare de măsuri educative aferente.

Programul pentru școli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor
măsuri:

- Acordarea gratuită pentru preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi
particulare acreditate cu program normal de 4 ore şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial de
stat și privat autorizat/acreditat, de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau
produse lactate fără adaos de lapte praf și de produse de panificație în limita valorii
zilnice/perșcolar/elev;

- derularea de măsuri educative care însoţesc distribuţia produselor.

Obiectivele Programului pentru școli al României sunt:
 Conştientizarea preșcolarilor și a elevilor asupra unei alimentaţii sănătoase bazate pe consumul

de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate;
 Deprinderea şi fixarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor şi prevenirea

diferitelor afecţiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare şi obezitate infantilă);
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 Creşterea pe termen scurt şi pe termen lung a consumului de fructe şi legume, lapte şi produse
lactate în dieta copiilor;

 Creşterea gradului de informare despre tipurile de produse alimentare locale şi despre
combaterea risipei de alimente.

Autoritățile contractante la nivel local prevăzute la art.1 alin. (4) din Ordonanţa
Guvernului 13/2017 aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, sunt
consiliile judeţene şi consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, după caz.

Frecvenţa distribuirii produselor

Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i se acordă gratuit 2 porții de fructe și/sau
legume, 2 porții de lapte, o porție de produse lactate, și 5 porţii de produse de panificaţie, cu
încadrarea în sumele alocate cu aceste destinaţii . Pentru asigurarea diversităţii, porţia de
fructe şi/sau legume va fi însoţită de o porţie de biscuiţi şi/sau covrigi uscaţi, iar porţia de lapte
şi produse lactate va fi însoţită de corn şi/sau baton.

In situatia in care nu este posibila distributia specificata mai sus (2 porții de lapte, o
porție de produse lactate și 3 portii de corn şi/sau baton, 2 portii de biscuiţi şi/sau covrigi
uscaţi) cu acordul autoritatii contractante se poate livra doar o un singur tip de produs, adica
corn, baton , biscuiți sau covrigi uscați, din categoria produse de panificatie respectiv lapte sau
produse lactate

Preșcolarul/Elevul prezent la cursuri poate consuma mai mult de o porție de produs în
aceeași zi, ca urmare a redistribuirii produselor neconsumate din motive obiective, dar ajutorul
financiar al Uniunii Europene se va solicita în limita a 2 porții de fructe și/sau legume, 2 porții de
lapte, o porție de produse lactate acordate gratuit pe parcursul unei săptămâni.

Pentru asigurarea diversităţii, porţia de fructe şi/sau legume va fi însoţită de o porţie de
biscuiţi şi/sau covrigi uscaţi, iar porţia de lapte şi produse lactate va fi însoţită de corn şi/sau baton,
conform anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările și completările
ulterioare.

La cererea motivată a părinților, preșcolarii sau elevii care suferă de intoleranță la gluten
și/sau lactoză și/sau la orice alt ingredient sau compus și/sau la orice produs distribuit conform
prevederilor art. 3 alin. (3) sau degustat conform prevederilor art. 4 alin. (6) vor beneficia de
produse adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 3 alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile de la art. 4, art. 8 şi art. 9 din Hotărârea 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 şi completările ulterioare,
vor face referire la scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor din Ordinul ministrului
educației și al ministrului sănătății, în vigoare la acea dată, pentru aprobarea măsurilor de organizare
a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Conform datelor publicate prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.505 din 31 martie
2022 anul şcolar 2022-2023 începe pe 05 septembrie 2022 şi se încheie pe 16 iunie 2023. Pentru
clasele a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9
iunie 2023.

 Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;
o vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

 Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;
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o vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;
 Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 17 februarie 2023, conform

deciziei Inspectoratului Școlar Județean Mureș.
o vacanță: o săptămână, conform deciziei Inspectoratului Școlar Județean Mureș, în

perioada 20-26 februarie 2023;
 Modulul 4 – cursuri: de luni, 27 februarie 2023, la conform deciziei Inspectoratului Școlar

Județean Mureș până joi, 6 aprilie 2023;
o vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

 Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;
o vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la
data de 9 iunie 2023.

Zile libere în 2022 sunt:
 30 noiembrie - Sfântul Andrei
 1 decembrie - Ziua Națională a României
 25 decembrie, 26 decembrie - Crăciunul

Zile libere în 2023 sunt:
 1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou
 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române
 07 aprilie - Vinerea Mare ( catolic)
 10 aprilie (luni) - A doua zi de Paste catolic 2022
 14 aprilie - Vinerea Mare ( ortodox)
 17 aprilie (luni) - A doua zi de Paște ortodox 2022
 01 mai - Ziua Muncii
 29 mai (luni) - A doua zi de Rusalii ( catolic)
 01 iunie - Ziua Copilului
 5 iunie (luni) — A doua zi de Rusalii (ortodox)

In conformitate cu articolul 3 alin. (1) lit. a), b), c) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017,
cu modificările și completările ulterioare ( HG nr.1007/2022), limita valorică zilnică a produselor
distribuite este de:

 0,70 lei pentru porția de fructe și legume;
 0,99 lei pentru porția de lapte de consum și produse lactate fără adaus de lapte

praf;
 0,65 lei pentru porția de produse de panificație.

Prevederile art.3 alin. (1) lit. a), b), c) se aplică și pentru perioada 2018-2023.

Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.

Beneficiarii programului

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

Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i se acordă gratuit 2 porții de fructe și/sau
legume, 2 porții de lapte, o porție de produse lactate, și 5 porţii de produse de panificaţie, cu
încadrarea în sumele alocate cu aceste destinaţii . Pentru asigurarea diversităţii, porţia de
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fructe şi/sau legume va fi însoţită de o porţie de biscuiţi şi/sau covrigi uscaţi, iar porţia de lapte
şi produse lactate va fi însoţită de corn şi/sau baton.

In situatia in care nu este posibila distributia specificata mai sus (2 porții de lapte, o
porție de produse lactate și 3 portii de corn şi/sau baton, 2 portii de biscuiţi şi/sau covrigi
uscaţi) cu acordul autoritatii contractante se poate livra doar o un singur tip de produs, adica
corn, baton , biscuiți sau covrigi uscați, din categoria produse de panificatie respectiv lapte sau
produse lactate

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.

Produsele care se pot distribui preşcolarilor şi elevilor şi gramajele porţiilor sunt prevăzute în anexa
nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Produsele distribuite în cadrul Programului pentru şcoli

Caracteristicile generale:

Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor prevăzuți la art. 2 lit. a) din HG 640/2017, 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.

Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (4) din HG 640/2017, în cadrul scenariilor de organizare şi
desfăşurare a cursurilor prevăzute de legislația în vigoare, porția de corn și/sau baton poate să fie
înlocuită cu o porție de biscuiți și/sau covrigi uscați, iar decizia luată conform prevederilor art. 18
alin. (3) lit.a) din HG 640/2017 poate prevedea ca porţia de produs lactat să fie înlocuită cu o porţie
de lapte, cu respectarea numărului de porţii pe parcursul unei săptămâni aşa cum este prevăzut la
art.3 alin. (3) din HG 640/2017, sub rezerva ca aceste informații/opțiuni să fie prevăzute în
documentele achiziției, anterior inițierii procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile legale
în domeniul achiziţiilor publice, conform art.3 alin. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu
modificările şi 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.

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

Prin excepţie, porţia de fructe şi/sau legume, precum şi porţia de lapte şi produse lactate pot
fi distribuite şi fără porţia de biscuiţi şi/sau covrigi uscaţi, respectiv corn şi/sau baton, dacă, la data
începerii distribuirii, procedura de atribuire a acordului-cadru pentru produsele de panificaţie:
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a) nu a fost finalizată; sau
b) a fost finalizată, dar nu s-a încheiat acordul-cadru; sau
c) nu a fost iniţiată, din motive obiective, independente de voinţa autorităţii contractante.

In situatia in care nu este posibila distributia specificata mai sus (2 porții de lapte, o porție
de produse lactate și 5 porții de produse de panificație) cu acordul autoritatii contractante se
poate livra doar o un singur tip de produs, adica corn, baton , biscuiți sau covrigi uscați, din
categoria produse de panificatie respectiv lapte sau produse lactate.

A. DISTRIBUȚIA DE FRUCTE ȘI LEGUME

Se vor distribui următoarele:
- mere;

Depozitele de fructe și legume, trebuie să dețină autorizație/înregistrare sanitară veterinară
valabilă pe perioada contractului/acordului-cadru de furnizare, conform Ordinului ANSVSA nr.
111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind
procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere
şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală,
precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor
alimentare de origine nonanimală.

Mijloacele de transport necesare furnizării fructelor și legumelor proaspete, trebuie să dețină
autorizație/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acordului-cadru de
furnizare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a
produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie,
procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală.

B. DISTRIBUȚIA DE 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, fără adaos de grăsimi vegetale;
- 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, fără grăsimi vegetale.

La cererea motivată a părinților, preșcolarii sau elevii care suferă de intoleranță la gluten
și/sau lactoză și/sau la orice alt ingredient sau compus și/sau la orice produs distribuit conform
prevederilor art. 3 alin. (3) sau degustat conform prevederilor art. 4 alin. (6) vor beneficia de
produse echivalente adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 3 alin. (1)
din HG nr. 640/2017.

Unitățile de procesare a laptelui şi produselor lactate trebuie să dețină autorizație sanitară
veterinară, valabilă pe perioada contractului/acordului-cadru de furnizare, conform Ordinului
ANSVSA nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare
sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează,
transportă şi/sau distribuie produse de origine animală.

Mijloacele de transport necesare furnizării laptelui și produselor lactate trebuie să dețină
autorizație/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acordului-cadru de
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furnizare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produseor
alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare,
depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală şi Ordinului
ANSVSA nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare
sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează,
transportă şi/sau distribuie produse de origine animală.

C. DISTRIBUȚIA DE PRODUSE DE PANIFICAȚIE

1. Se vor distribui:
- corn sau baton ambalat, din făină integrală/dietetică, care nu sunt produse pe bază de aluat congelat,
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 pentru aprobarea Listei alimentelor
nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase
pentru copii și adolescenți;
- covrigi simpli sau biscuiți uscați, ambalați, din făină integrală/dietetică, care nu sunt produse pe
bază de aluat congelat, 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.

ATRIBUIREA DE PRODUSE CERTIFICATE/ATESTATE/RECUNOSCUTE ÎN CADRUL
SISTEMELOR DE CALITATE EUROPENE ȘI SCHEMELOR DE CALITATE
NAȚIONALĂ:

a) Produse ecologice - certificate în baza Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European
și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului și a Ordonanţei de urgenţă nr. 34 din
17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu modificările și completările
ulterioare;

b) Produse montane – obținute conform Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului
European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor
agricole și alimentare (art.31), Regulamentului Delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie
2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1151/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs
montan”. Legislația națională incidentă: Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 din 20 iulie 2016
privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului
delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.
1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a
mențiunii de calitate facultative ”produs montan”, cu modificările și completările ulterioare și
Ordinului nr. 52/2017 din 3 martie 2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii
datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate
facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către
operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu modificările și
completările ulterioare.

c) Produse tradiționale – produse alimentare pentru care se utilizează materii prime locale, nu au în
compoziţia lor aditivi alimentari, prezintă o reţetă tradiţională, un mod de producţie şi/sau de
prelucrare tradiţional şi care se distinge de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii,
conform OMADR nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale cu modificările și
completările ulterioare. Operatorii economici vor prezenta o copie a documentului «Atestat produs
tradiţional» emis de MADR, care certifică faptul că deţinătorul îndeplineşte condiţiile legale pentru
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producerea/prelucrarea/procesarea materiei prime locale în vederea obţinerii unui produs tradiţional.
Produsele atestate tradițional sunt înregistrate în Registrul Național al Produselor Tradiționale
(RNPT) care este public pe pagina de internet a MADR.

d) Rețete consacrate – sunt produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate din materii
prime și ingrediente, utilizate în proporții stabilite în cadrul unui proces tehnologic dovedit de
producător, înainte de anul 1975, conform Ordinului comun MADR/MS/ANPC nr.
151/1460/213/2021. Producătorul rețetei consacrate deține un atestat pentru produsul alimentar care
este înregistrat în Registrul național al produselor atestate conform rețetelor consacrate-
R.N.P.A.R.C. Atestatul de produs obținut conform unei rețete consacrate este eliberat de MADR și
este însoțit de un logo. Producătorul poate fi: asociație, grup de producători sau operator economic
care produce/procesează produse alimentare. Produsele atestate obținute conform rețetelor
consacrate trebuie să fie denumite sub un nume care nu intră sub incidenţa reglementărilor privind
protecţia indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi ale specialităţilor tradiţionale garantate
ale produselor agricole şi produselor alimentare. Până la data de 13 septembrie 2022 sunt valabile
și atestatele obținute conform unei rețete consacrate românești în baza Ordinului nr. 394/2014.

e) Scheme de calitate europene - sunt denumiri de produse înregistrate la Comisia Europeană
conform REGULAMENTULUI (UE) NR. 1151/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole
și alimentare:
Produs cu indicaţie geografică protejată - IGP - este un produs agroalimentar a cărei denumire
este asociată cu numele unei regiuni, unui loc specific sau al unei ţări. Produsul trebuie să fie: -
originar din această regiune, loc specific sau ţară, - să posede o calitate specifică, reputaţie sau alte
caracteristici atribuite originii geografice, - materiile prime folosite pot să provină şi din afara ariei
geografice definite, - anumite faze de producție cum ar fi ambalarea, congelarea, depozitarea, etc.
pot avea loc în afara ariei geografice definite. Sistemele de calitate înregistrate sunt publice în Baza
de Date -eAmbrosia registru juridic al denumirilor produselor agricole și alimentare la link-ul
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/geographicalindications-register/ .

Produs cu denumire de origine protejată. DOP – este un produs agro-alimentar a cărui denumire
poate fi numele unei regiuni, al unui loc specific sau al unei ţări. Produsul trebuie să fie: - originar
din această regiune, loc specific sau ţară, - calitatea sau caracteristicile sunt datorate mediului
geografic cu factorii săi naturali şi umani, - materiile prime folosite trebuie să provină numai din aria
geografică definită, - producerea, procesarea şi prepararea trebuie să aibă loc numai în aria
geografica definită; Schemele de calitate înregistrate sunt publice în Baza de Date -eAmbrosia
registru juridic al denumirilor produselor agricole și alimentare la link-ul
https://ec.europa.eu/info/food-farmingfisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/geographical-indications-register/ .

Specialitate Tradiţională Garantată – STG - este un produs agro-alimentar tradiţional a cărui
specificitate a fost recunoscută de Comisia Europeană. Specialitatea tradiţională garantată are o
compoziţie tradiţională (reţetă), sau un mod de producţie tradiţional. Materiile prime sau modul de
producţie conferă caracterul tradiţional al produsului în raport cu alte produse. Perioada minimă de
existenţă a produsului pe piaţă pentru a dobândi recunoaşterea este de 30 de ani; Schemele de
calitate înregistrate sunt publice în Baza de Date -eAmbrosia registru juridic al denumirilor
produselor agricole și alimentare la link-ul https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-
safety-andquality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/ .

https://ec.europa.eu/info/food-farmingfisheries/
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2.1 Informații despre Autoritatea contractantă

Autorităţile contractante la nivel local pentru aplicarea Programului pentru şcoli sunt consiliul
judeţean şi/sau consiliul local, care îşi asumă organizarea şi derularea procedurilor de
atribuire a contractelor pentru achiziţia produselor aferente Programului, potrivit prevederilor
legislației în domeniul achizițiilor publice. (autoritățile competente sunt prevazute la art. 1 alin. (4)
din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu
completările ulterioare).
Procedurile de atribuire a acordurilor–cadru/contractelor/de furnizare a produselor și a acordurilor-
cadru/contractelor/de prestare a serviciilor pentru distribuția produselor precum și pentru derularea
măsurilor educative, se organizează la nivel județean și/sau la nivel local și se stabilesc potrivit
prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.

Autorităţile contractante sunt responsabile de:
- elaborarea documentaţiilor de atribuire şi a documentelor-suport ale acestora;
- organizarea procedurilor de achiziţie publică;
- desemnarea câştigătorilor;
- încheierea contractelor/acordurilor-cadru cu furnizorii sau prestatorii;
- monitorizarea şi controlul distribuţiei produselor şi implementarea măsurilor educative.

Documentaţiile de atribuire pentru acordurile-cadru de furnizare a produselor se elaborează pe
baza documentaţiei standardizate (ordin comun MADR și ANAP), cu respectarea prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru
şcoli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările
ulterioare.

Lanţ de aprovizionare scurt - relaţia directă dintre producător/procesator şi consumator, între care
nu poate exista decât maximum un intermediar, unde:
Producătorul - persoana fizică sau juridică de pe a cărei exploataţie se obţin fructe şi/sau legume.
Grupurile şi organizaţiile de producători de fructe şi legume recunoscute conform legislaţiei în
vigoare, precum şi cooperativele de producători de fructe şi legume sunt considerate producători;
Procesatorul - persoana juridică al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă procesarea
laptelui. Cooperativele de procesare a laptelui sunt considerate procesatori;
Consumatorul - preşcolarul/elevul beneficiar al Programului pentru şcoli al României;
Intermediar - orice distribuitor/comerciant care asigură furnizarea produselor de la
producător/procesator la consumator. Autorităţile contractante la nivel local nu sunt considerate
intermediari. Subcontractanții care prestează serviciile de transport nu sunt considerați intermediari.

Autorităţile contractante au obligaţia, să urmărească respectarea acordurilor-cadru/contractelor/
încheiate cu furnizorii, inclusiv la momentul furnizării fructelor, legumelor, laptelui şi a produselor
lactate şi produselor de panificaţie în unităţile de învăţământ.

Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, respectiv acordarea
gratuită de produse și finanțare a măsurilor educative se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, pentru bugetele locale.

Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori şi prestatori sunt
preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii municipiilor, oraşelor, comunelor/sectoarelor municipiului
Bucureşti.

Produsele, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de
autorităţile contractante la nivel local, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
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acordate cu această destinaţie de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de preşcolari şi
elevi beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Autorităţile competente la nivel local şi directorii unităţilor de învăţământ răspund în mod
direct de buna desfăşurare a Programului pentru şcoli al României, având următoarele obligaţii:
- să asigure condiţiile de primire şi recepţie a produselor în unităţile de învăţământ, precum şi
distribuţia produselor elevilor prezenţi la cursuri, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri,
şi
- să garanteze veridicitatea datelor din documentele care atestă furnizarea fructelor, legumelor,
laptelui şi produselor lactate şi realizarea măsurilor educative.

Plata produselor și a serviciilor contractate aferente Programului pentru școli al României se
efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă,
confirmate de directorii unităților de învățământ.

Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind
primirea, depozitarea şi distribuţia produselor, după caz, de comunicarea directă cu furnizorul în
privinţa cantităţilor ce trebuie livrate preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la art. 8 alin. (2), (21), şi (31),
din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de
întocmirea evidenţelor prezenţei preşcolarilor/elevilor la distribuţia produselor.

Depozitarea produselor în unitățile de învățământ se face în spații special amenajate pentru
depozitarea/păstrarea produselor aflate în termen de valabilitate, în condiții de igienă, dotate, după
caz, cu echipamente frigorifice, monitorizate din punctul de vedere al temperaturii.

Directorii unităților de învățământ vor nominaliza una sau mai multe persoane aparținând
personalului didactic sau personalului nedidactic, după caz, care îndeplinesc și respectă normele de
igienă, conform legislației în vigoare.

2.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Programul pentru şcoli al României este un program menit să creeze obiceiuri alimentare sănătoase
şi să ducă la creşterea consumului de produse locale în rândul copiilor, acesta fiind construit în jurul
a două componente: distribuţia de fructe şi legume proaspete şi lapte de consum şi produse lactate
fără adaos de lapte praf şi punerea în aplicare de măsuri educative aferente.

Programul prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:

- Acordarea gratuită pentru preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate cu program normal de 4 ore şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial de stat și privat
autorizat/acreditat, de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate
fără adaos de lapte praf și de produse de panificație din care se exclud aluaturile congelate, în limita
valorii zilnice/perșcolar/elev;
-derularea de măsuri educative care însoţesc distribuţia produselor.

Beneficii:
Conștientizarea preșolarilor și elevilor asupra unei alimentați 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 afecţuni de sănătate (de exemplu, diabetul, boli cardiovasculare ș obezitatea infantila).
Creșterea pe termen scurt și lung a consumului de fructe și legume, lapte și produse lactate în

dieta copiilor.
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Creșterea gradului de informare despre tipurile de produse alimentare locale și despre combaterea
risipei alimentare.

De asemenea, implementarea acestui program reprezintă o oportunitate acordată sectoarelor
româneşti de fructe şi legume, de procesare a laptelui şi a produselor de panificaţie, mai ales în
contextul punerii accentului pe produsele locale.

Totodată pe termen lung, implementarea acestui program, la o vârstă la care se formează obiceiurile
alimentare, prin deprindere și fixare a unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor pot
contribui la prevenirea și reducerea cheltuielilor destinate tratării diferitelor afecţiuni (de exemplu:
diabetul, boli cardiovasculare și obezitatea infantila) cauzate de o alimentaţe nesănătoasă .

Tendinţa de scădere a consumului de fructe şi legume proaspete şi de produse lactate în rândul
copiilor, precum şi persistenţa fenomenului de obezitate infantilă cauzată de obiceiuri alimentare
nesănătoase se poate corecta prin acest program care, prin furnizarea anumitor produse agricole,
poate contribui la promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase şi la consumul de produse locale.

3. Descrierea produselor solicitate

Atribuirea acordului-cadru de furnizare și distribuție a produselor şi serviciilor se va realiza conform
prevederilor 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, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice și a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Achiziția este împărțită pe loturi, tipuri de produse si zone.

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 2022-2023.

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.
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Contractul se va încheia pe o perioadă de 1 an școlar, respectiv anul școlar 2022-2023.

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.

Necesarul de produse este prezentat în anexele nr.4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 6c, și 8 la caietul de sarcini –
precum și anexele 5a, 5b, 5c, 7a, 7b, 7c, și 9 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

limita valorică
zilnică/preșcolar/

elev:
Cantitate
estimata

( nr. portii )

Valoare estimata

fara
TVA

cu
TVA

fara TVA cu TVA

587.00 Corn si/sau baton 0.60 0.65 60,892.00 36,311.74 39,579.80

587.00
Covrigi și/sau biscuiți
uscați

0.60 0.65 39,225.00 23,391.06 25,496.25

587.00
Total produse de
panificație

0.60 0.65 100,117.00 59,702.80 65,076.05

587.00 Lapte 0.91 0.99 41,573.00 37,758.96 41,157.27

587.00 Produse lactate 0.91 0.99 19,319.00 17,546.61 19,125.81

587.00
Total lapte și
produse lactate

0.91 0.99 60,892.00 55,305.58 60,283.08

587.00 Mere 0.64 0.70 39,225.00 25,190.37 27,457.50

587.00
Total fructe și
legume

0.64 0.70 39,225.00 25,190.37 27,457.50

TOTAL PRODUSE 140,198.74 152,816.63

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;

Caracteristici specifice pentru livrare către unitățile de învățământ:

A. Fructe și legume
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1. Porția de fructe distribuită are cel puțin 100 grame și conține o singură specie de fructe, iar porția
de legume distribuită are cel puțin 200 grame și poate fi un amestec din speciile propuse, preparate
și gata de consum în stare proaspătă.
2. Fructele și legumele distribuite vor fi întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine
vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust
străin. Amestecurile vor conține legume sănătoase, spălate, curate fără corpuri străine vizibile, fără
urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin,
curățate și tăiate în bucăți gata de consum și fără niciun alt ingredient.
3. Fiecare porţie va fi ambalată individual.
4. Merele, perele, strugurii de masă și ardeii grași distribuiți întregi vor fi încadrate la categoria
"Extra" și/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 și 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 privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor
prelucrate, cu modificările și completările ulterioare.
5. Prunele, morcovii, păstârnacul, țelina rădăcină și sfecla roșie distribuite vor respecta standardul
din partea A "Standardul de comercializare general".
6. Amestecurile de legume vor respecta prevederile art. 4 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr.
543/2011. Producătorii amestecurilor de legume preparate și gata de consum în stare proaspătă vor
stabili și vor indica pe eticheta produsului data durabilității minimale, conform Regulamentul (UE)
nr. 1.169/2011.
7. Perioada de consum a fructelor şi legumelor se stabileşte conform prevederilor Regulamentului
(UE) nr. 1169/2011 și HG 640/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Fructele şi legumele care urmează să fie distribuite preşcolarilor şi elevilor trebuie să fie însoţite de
certificate de conformitate cu standardele de comercializare, care se vor elibera înainte de livrarea
către fiecare înstituţie de învăţământ din depozitul furnizorului, de către inspectorii de specialitate
din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, în conformitate cu
prevederile Regulamentul (UE) nr. 543/2011 și OMADR nr. 420/2008.

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.

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. 3 la caietul de sarcini.

Loturile de mere vor fi însoţite de buletine de analiză privind conţinutul reziduurilor de
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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.

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.

B. Lapte și produse lactate
1. 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.
2. Porția de lapte distribuită are 200 ml, iar porția de produse lactate distribuită are 125 grame.
3. 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.
4. Perioada de consum a produselor se stabilește conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.
1169/2011 și HG 640/2017, cu modificările și completările ulterioare.

La cererea motivată a părinților, preșcolarii sau elevii care suferă de intoleranță la gluten și/sau
lactoză și/sau la orice alt ingredient sau compus și/sau la orice produs distribuit conform
prevederilor art. 3 alin. (3) sau degustat conform prevederilor art. 4 alin. (6) vor beneficia de
produse echivalente adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 3 alin. (1)
din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare.

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
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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.

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
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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.;
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."
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In situatia in care nu este posibila distributia specificata mai sus (2 porții de lapte, o porție de
produse lactate) cu acordul autoritatii contractante se poate livra doar o un singur tip de
produs (3 portii / saptamana), respectiv lapte sau produse lactate.

C. Produse de panificație
1. Porția produselor de panificație, în funcție de tipul produsului, va avea 80 grame pentru corn și
baton sau echivalentul valorii energetice a acestora pentru covrigi simpli sau biscuiți uscați.
2. Pentru diversificare, făina integrală/dietetică folosită la prepararea produselor de panificație poate
conține amestecuri de semințe de floarea-soarelui, dovleac, susan, in și/sau mac.
3. Perioada de consum pentru corn sau baton ambalat se stabilește de producător, fără a depăși 7 zile
de la data fabricației. Pentru celelalte produse de panificație se vor respecta prevederile legislației în
vigoare referitoare la informarea consumatorilor. Termenul de valabilitate rămas între momentul
recepției și darea în consum a acestuia trebuie să acopere timpul rămas pentru distribuire la elevi și
consum.
4. Fac obiectul Programului pentru școli, doar, produsele proaspete, cu condiția ca la prepararea
acestora să fie interzisă utilizarea aluatului congelat.

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:
- 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.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/97359
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/97359
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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 .
In situatia in care nu este posibila distributia specificata mai sus (3 porții de corn și/sau baton
și 2 porții de biscuiți și/sau covrigi uscați) cu acordul autoritatii contractante se poate livra
doar o un singur tip de produs (5 portii / saptamana), respectiv corn, baton , biscuiți sau
covrigi uscați.

Graficul de livrare propus este prezentat în anexa nr. 3 la caietul de sarcini. Graficul de
livrare se poate stabili la propunerea

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

Autorităţile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru şcoli sunt consiliul
judeţean şi/sau consiliul local, care îşi asumă organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a
contractelor pentru achiziţia produselor aferente Programului, potrivit prevederilor legislației în
domeniul achizițiilor publice. (autoritățile competente sunt prevazute la art. 1 alin. (4) din
Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările
ulterioare).
Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor–cadru de furnizare a produselor și a
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru distribuția produselor, precum și
pentru derularea măsurilor educative, se organizează la nivel județean și/sau la nivel local și se
stabilesc potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.

Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, respectiv acordarea
gratuită de produse și finanțare măsurilor educative se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, pentru bugetele locale.

Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori şi prestatori sunt
preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii municipiilor, oraşelor, comunelor/sectoarelor municipiului
Bucureşti.

Autorităţile competente la nivel local şi directorii unităţilor de învăţământ răspund în mod direct de
buna desfăşurare a Programului pentru şcoli al României, având următoarele obligaţii:
- să asigure condiţiile de primire şi recepţie a produselor în unităţile de învăţământ, precum şi
distribuţia produselor elevilor prezenţi la cursuri, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri,
şi
- să garanteze veridicitatea datelor din documentele care atestă furnizarea fructelor, legumelor,
laptelui şi produselor lactate şi realizarea măsurilor educative.

Plata produselor şi a serviciilor contractate aferente Programului pentru şcoli al României se
efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă,
confirmate de directorii unităţilor de învăţământ.

Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind
primirea, depozitarea şi distribuţia produselor, după caz, de comunicarea directă cu furnizorul în
privinţa cantităţilor ce trebuie livrate preşcolarilor şi elevilor, precum şi de întocmirea evidenţelor
prezenţei preşcolarilor/elevilor la distribuţia produselor şi la desfăşurarea măsurilor educative.

Depozitarea produselor în unităţile de învăţământ se face în spaţii special amenajate pentru
depozitarea/păstrarea produselor în condiţii de igienă, dotate, după caz, cu echipamente frigorifice,
monitorizate din punctul de vedere al temperaturii.
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În aplicarea prevederilor privind respectarea condiţiilor de igienă privind primirea, depozitarea şi
distribuţia produselor, directorii unităţilor de învăţământ vor nominaliza una sau mai multe persoane
aparţinând personalului didactic sau personalului nedidactic, după caz, care îndeplinesc şi respectă
normele de igienă, conform legislaţiei în vigoare.

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Programul pentru şcoli la României este un program menit să creeze obiceiuri alimentare sănătoase
şi să ducă la creşterea consumului de produse locale în rândul copiilor, acesta fiind construit în jurul
a două componente: distribuţia de fructe şi legume proaspete şi lapte de consum şi produse lactate
fără adaos de lapte praf şi punerea în aplicare de măsuri educative aferente.

Programul prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:
- Acordarea gratuită pentru preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate cu program normal de 4 ore şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial de stat și privat
autorizat/acreditat, de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate
fără adaos de lapte praf și de produse de panificație în limita valorii zilnice/perșcolar/elev;
-derularea de măsuri educative care însoţesc distribuţia produselor.

3.3. Termen de valabilitate - produse
Data durabilității minimale, definită în Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului
European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 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, 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 operațiuni de curățare, tăiere sau un tratament similar sunt
scutite de indicarea datei durabilității minimale.
Pentru lapte şi produse lactate, perioada de consum se stabilește de producător conform prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 și HG 640/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru produsele de panificație, facem precizarea că fac obiectul Programului pentru școli, doar,
produsele proaspete, cu condiția ca la prepararea acestora să fie interzisă utilizarea aluatului
congelat.
Perioada de consum pentru corn sau baton ambalat se stabilește de producător, fără a depăși 7 zile
de la data fabricației. Pentru celelalte produse de panificație se vor respecta prevederile legislației în
vigoare referitoare la informarea consumatorilor.

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.
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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.

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.

Înlocuirea produselor
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Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate respectă standardele prezentate în oferta
tehnică şi cele prevăzute la punctul 3 Descrierea produselor solicitate, precum şi reglementările
autorizate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru aceste tipuri de produse.
Termenul de valabilitate acordat produselor de către furnizor este cel declarat în propunerea tehnică.
Această perioadă decurge de la data fabricației.

Autoritatea Contractantă are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, în privinţa oricărei
plângeri sau reclamaţii formulate cu privire la produsele necorespunzătoare din punct de vedere
calitativ (cu ambalaj deteriorat sau defecte de integritate), identificate după recepția mărfii.

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul/produsele
furnizate în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. Produsele
care, în timpul valabilității, le înlocuiesc pe cele neconforme beneficiază de un nou termen de
valabilitate care curge de la data fabricației produsului.

Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeste să înlocuiască produsul/produsele neconforme
în perioada convenită, autoritatea contactantă are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe
cheltuiala furnizorului.

3.4. Ambalare, etichetare, transport, livrare, recepție
În ceea ce priveşte ambalarea şi etichetarea, produsele distribuite în cadrul programului trebuie să
respecte prevederile de la cap. II şi III, din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu
modificările şi completările ulterioare.

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.;
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;
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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!"

Specificații privind etichetarea și marcarea
Produsele distribuite în cadrul programului pentru școli vor avea inscripționate pe ambalaj
următoarele elemente obligatorii, după caz:
a) denumirea produsului: denumirea speciei și a soiului de fructe sau legume, a laptelui si a
produselor lactate, a produselor de panificație (corn, baton, biscuiți) etc.;
b) lista legumelor în cazul amestecurilor și lista ingredientelor în cazul produselor lactate și al celor
de panificație, 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 și de panificație se vor menționa și substanțele care cauzează
alergii sau intoleranțe;
d) declarația nutrițională;
e) cantitatea netă exprimată în grame, în cazul fructelor, legumelor, produselor lactate și al celor de
panificație, și exprimată în mililitri, în cazul laptelui;
f) data durabilității minimale, definită în Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului
European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 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, 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 operațiuni 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) mențiunea «Produs distribuit gratuit în cadrul Programului pentru școli conform Ordonanței
Guvernului nr. 13/2017. Interzisă comercializarea!» sau mențiunea «Produsele sunt distribuite
gratuit conform Hotărârii Guvernului nr. 640/2017. Este interzisă comercializarea!»
Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării
accidentale, expunerii la temperaturi extreme, și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării.
În stabilirea ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de
destinația finală a produselor furnizate.

Destinația de livrare este:

Nr.
crt. Localitatea Unitate Adresa Nr. de telefon

1 GORNESTI PRIMARIA
GORNESTI

STR. PRINCIPALA NR. 429,
SATUL GORNESTI, COMUNA
GORNEȘTI, JUD MURES

0265-342112
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Nr.
crt. Localitatea Unitate Adresa Nr. de telefon

2 GORNESTI

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ ”

TELEKI
DOMOKOS ”
GORNEȘTI

STR. PRINCIPALĂ NR. 432,
SATUL GORNESTI, COMUNA
GORNEȘTI, JUD MURES

0265-342150

3 GORNEȘTI

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
NORMAL
GORNEȘTI

STR. PRINCIPALĂ NR. 159,
SATUL GORNESTI, COMUNA
GORNEȘTI, JUD MURES

0265-342150

4 PADURENI
ȘCOALA

GIMNAZIALĂ
PĂDURENI

STR. PRINCIPALĂ NR. 61,
SATUL PĂDURENI, COMUNA
GORNEȘTI, JUD MURES

0265-342150

5 PĂDURENI

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
NORMAL
PĂDURENI

STR. PRINCIPALĂ NR. 61,
SATUL PĂDURENI, COMUNA
GORNEȘTI, JUD MURES

0265-342150

6 PERIS
ȘCOALA

GIMNAZIALĂ
PERIȘ

STR. PRINCIPALĂ NR. 351,
SATUL PERIȘ, COMUNA
GORNEȘTI, JUD MURES

0265-343150

7 PERIS
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM

NORMAL PERIS

STR. PRINCIPALĂ NR. 351,
SATUL PERIȘ, COMUNA
GORNEȘTI, JUD MURES

0265-343150

8 PETRILACA
DE MUREȘ

ȘCOALA
PRIMARĂ

PETRILACA DE
MUREȘ

STR. PRINCIPALĂ NR. 56,
SATUL PETRILACA DE
MUREȘ, COMUNA
GORNEȘTI, JUD MURES

0265-342150

9 PETRILACA
DE MUREȘ

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
NORMAL

PETRILACA DE
MUREȘ

STR. PRINCIPALĂ NR. 56,
SATUL PETRILACA DE
MUREȘ, COMUNA
GORNEȘTI, JUD MURES

0265-342150

Autoritatea contractantă va întocmi traseele de transport ale produselor la instituţiile de
învăţământ la propunerea ofertantilor.

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 8-0930.

Ofertele cu traseele de transport şi cu numărul mijloacelor de transport ale produselor la instituţiile
de învăţământ vor constitui anexe ale caietului de sarcini.
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Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a
luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici
un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Transportul produselor care fac obiectul Programului pentru școli se face cu respectarea condițiilor
specifice în vigoare, respectiv:
- mijloacele de transport să fie autorizate conform Ordinului ANSVSA nr. 57/2010 pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa
alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse
de origine animală, şi Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi
pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a
produselor alimentare de origine animală sau nonanimală;
- să asigure condițiile de temperatură specifice stării termice a produselor;
- personalul, care asigură manipularea produselor, să aibă controlul medical efectuat periodic,
conform legislației specifice în vigoare.

Termenul de livrare este cel stabilit prin contract, pentru fiecare produs în parte, care va fi respectat
pe întreaga perioadă de derulare a contractului . Un produs este considerat livrat când toate
activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este furnizat și acceptat de instituțiile
de învățământ prin aplicarea semnăturii și ștampilei directorilor instituțiilor de învățământ.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru
fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de aviz de însoțire a mărfii.

Avizele de însoțire trebuie să indice denumirea completă a produselor distribuite, numărul de
porţii/bucăţi, precum și cantitatea per unitate de măsură.

În avizele de însoţire a fructelor şi legumelor, pe lângă denumirea soiului, categoria, numărul lotului,
cantitatea de fructe şi legume, exprimată în kilograme, trebuie să fie înscris şi numărul certificatului
de conformitate.

În avizele de însoţire a laptelui și produselor lactate, pe lângă denumirea produsul lactat livrat,
cantitatea de produse lactate în buc., prețul unitar fără TVA, trebuie să fie înscris lotul, data
fabricației și declarația de conformitate pentru produsele lactate, conform HG 640/2017, cu
modificările și completările ulterioare.

Avizele de însoțire a mărfii și centralizatoarele lunare ale acestora se întocmesc separat pe fiecare
instituție de învățământ cuprinsă în graficul de livrare, iar în cadrul fiecărei instituții de învățământ,
se vor întocmi distinct pentru fiecare ciclu de învățământ, respectiv grădiniță, ciclu primar și
gimnazial.

Furnizorul va păstra și va prezenta organelor de control competente, documentele comerciale și
documentele de certificare a conformității privind calitatea și siguranța produselor distribuite
unităților de învățământ.

La livrare în unitățile școlare, produsele vor fi însoțite de avizul de însoțire a mărfii.

3.5. Condiții privind locația unde produsele trebuie livrate

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
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autorizate/acreditate şi elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat din comuna Gornesti,
judeţul Mureş), încadrându-se în intervalul orar 7-0930.

3.6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligaţiile principale ale furnizorului

a) Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în condiţiile convenite în prezentului contract
b) Furnizorul se obligă ca produsele furnizate să respecte calitatea prevăzută în propunerea tehnică,

anexa la prezentul contract.
c) Dacă furnizorul nu onorează obligația de furnizare a produselor care fac obiectul contractului în

termenul convenit, achizitorul are dreptul de a solicita unilateral rezilierea.
d) Furnizorul are obligaţia să sesizeze în scris, acolo unde este cazul, pe achizitor, dacă spaţiile

puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ nu sunt corespunzătoare cerinţelor de igienă şi
garanţie în timp a calităţii produselor ce urmează a fi distribuite.

e) Promitentul-furnizor are obligaţia de a respecta prevederile art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr.
24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul
European de Garantare Agricolă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 277/2011, cu
modificările ulterioare.

f) Pentru constatarea unei abateri de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu
dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile acordului-cadru ori a altor
angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a
furnizorului, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene și/sau
fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit, furnizorul are
obligația de a plăti daunele constatate de organismele de control abilitate.

g) Neacordarea accesului și nepunerea la dispoziție a documentelor și informațiilor solicitate de
organele de control atrag după sine aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 12 din Ordonanța
Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare
prin Fondul European de Garantare Agricolă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
277/2011, cu modificările ulterioare.

h) Furnizorul se obligă să nu transfere total obligaţiile asumate prin prezentul contract.
i) Furnizorul are obligația de a constitui garanția de bună-execuție în cuantumul precizat în
j) documentația de atribuire în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului

subsecvent; dacă promitentul-furnizor nu își îndeplinește această obligație, promitentul-
achizitor are dreptul de a solicita unilateral rezilierea.

Obligaţiile principale ale achizitorului

a. Achizitorul se obligă ca, în baza contractului, în limita necesităților, să achiziționeze produsele
prevăzute în contract, în condițiile convenite în prezentul contract.

b. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termenul convenit.
c. Achizitorul se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului contract, o noua procedura de

atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze produsele care fac obiectul prezentului
contract, cu excepția cazului în care furnizorul declară că nu mai este în măsură a le furniza și
nici ceilalți operatori economici, la rândul lor, nu au capacitatea de a răspunde solicitării
respective (sau orice alta situație de încetare a contractului).

d. Achizitorul va semna contracte numai în limita fondurilor fiscale cu aceasta destinație.
e. Dacă achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la

sediul achizitorului, furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor și de a beneficia de
ajustarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății.

f. Plata produselor livrate se efectuează pe baza facturii fiscale, emisa în lei de furnizor, în 30 de
zile de la înregistrarea facturii la sediul achizitorului. Factura va fi însoțită de procesul verbal de
recepție a produselor livrate, semnat de către ambele părți.
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4. Documentații ce trebuie furnizate autorității contractante în legătură cu produsul
Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității contractante în cadrul
contractului sunt:
- Factura fiscală;
- Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă a produselor, confirmat de directorul unității de
învățământ;
- Centralizatorul avizelor din ziua respectivă, unde este cazul;
- Specificația/Fișa tehnică a produsului (lapte şi produse lactate)
- Certificate de conformitate (fructe şi legume), conform Regulamentului (UE) nr. 543/2011,
OMADR nr. 420/2008.

5. Recepția produselor
Recepția produselor se va efectua pe baza documentelor justificative, respectiv:
a) recepția cantitativă se va realiza la livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de
Autoritatea contractantă (avize de însoţire a produselor semnate de contractant şi persoana
responsabilă cu recepţia produselor la nivelul unităţilor de învăţământ);
b) recepția calitativă se va realiza la livrarea produselor și constă în verificarea:
- integrității și salubrității produselor,
- documentelor de certificare a conformității calității și siguranței produselor.

La recepția produselor, reprezentanții furnizorului și ai unității de învățământ semnează avizul de
însoțire a mărfii.

Procesul verbal de recepție cantitativă şi calitativă va include unul din următoarele rezultate:
a) acceptat;
b) refuzat;
c) centralizatorul proceselor-verbale de recepție cantitativă și calitativă a produselor, confirmate de
directorul unității de învățământ.

Dacă produsele distribuite nu corespund condiţiilor de calitate cuprinse în Anexa nr. 1 la Hotărârea
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, cu
modificările şi completările ulterioare, reprezentantul instituţiei de învăţământ are dreptul să le
respingă, iar furnizorul are obligaţia de a înlocui produsele refuzate pe parcursul aceleiaşi zile,
sau în funcţie de modul de distribuţie şi se va întocmi proces-verbal de returnare a produselor.

6. Modalități si condiții de plată
Contractantul va emite factura pentru produsele livrate, cu respecatarea prevederilor legale din
Codul fiscal. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de
scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de
Autoritatea contractantă.

Facturile trebuie să mai indice:
1. pentru fructe şi legume: denumirea produsului, soiul, categoria, numărul lotului din care s-au
furnizat, cantitatea furnizată (exprimată în porţii şi kilograme), producătorul, preţul unitar fără
TVA/porţie, valoarea facturată fără TVA, valoarea facturată cu TVA, cota de TVA, categoria de
învăţământ şi luna pentru care se emite factura respectivă.
2. pentru lapte şi produse lactate: denumirea produsului, cantitatea de produse furnizată
(exprimată în porţii şi litri/kilograme), producătorul, preţul unitar fără TVA/porţie, valoarea
facturată fără TVA, valoarea facturată cu TVA, cota de TVA, categoria de învăţământ şi luna pentru
care se emite factura respectivă.



28

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului-verbal de recepție
calitativă, acceptat, după livrare. Procesul-verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă
elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative.
Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termenul stabilit conform înțelegerii
contractuale.

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 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;

 certificate de calitate sau declaraţii de conformitate emise de furnizor pentru produselor
de panificație furnizate în perioada ce face obiectul facturii;

 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;

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

fişei/fişelor tehnice anexate;
 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;
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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;
 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;

Facturile fiscale vor fi emise lunar sau saptamanal, in functie de oferta depusa de catre contractant.

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.
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 15-30 de zile de la momentul
primirii documentelor necesare plății.

Facturile fiscale vor fi emise lunar sau saptamanal, in functie de oferta depusa de catre contractant.
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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.

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant
(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile
aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului,
social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectați din lista de mai
jos după cum este aplicabil]:
i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal
privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al
eliminării acestora (Convenția de la Basel);
xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm
privind POP);
xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză,
aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului
internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale
ale sale.]
xiii. Regulamentul Delegat (UE) 2017/40 AL COMISIEI din 3 noiembrie 2016 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în
instituțiile de învățământ și de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei.
xiv. Actele normative și standardele indicate mai sus sunt considerate indicative și nelimitative;
enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată
limitativă.

8. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
În conformitate cu prevederile art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi
completările ulterioare, atât autoritatea contractantă cât şi furnizorul, au obligaţia respectării
prevederilor din Ghidul solicitantului privind acordarea ajutorului financiar din FEGA pentru
furnizarea fructelor şi legumelor, laptelui și produselor lactate și pentru derularea măsurilor
educative aferente.

Documente emise de contractant (furnizor) în perioada cererii şi care ulterior fac obiectul cererilor
de plată (documente justificative depuse de solicitantul de ajutor financiar):
- declaraţie privind provenienţa laptelui şi a produselor lactate distribuite;
- declaraţie privind provenienţa fructelor şi a legumelor distribuite;
- centralizatorul avizelor de însoţire a fructelor şi legumelor distribuite;
- centralizatorul avizelor de însoţire a laptelui şi a produselor lactate distribuite;
- fişa tehnică a laptelui şi produselor lactate;
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- certificatele de conformitate.

Solicitanții de ajutoare şi instituțiile de învățământ cărora le sunt furnizate și/sau în care sunt
distribuite produsele trebuie să fie aprobați de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură şi
instituția de învățământ căreia îi sunt furnizate și/sau în care sunt distribuite produsele.
Aprobarea este condiționată de următoarele angajamente scrise asumate de solicitanți:
(a) să garanteze faptul că produsele finanțate de Uniune în cadrul Programului pentru școli sunt puse
la dispoziție în vederea consumului de către copiii din instituția sau instituțiile de învățământ pentru
care vor solicita acordarea ajutoarelor, conform tabelului de la punctul 3.5;
(b) să ramburseze orice ajutor plătit în mod nejustificat pentru cantitățile în cauză, dacă se constată
că produsele nu au fost distribuite copiilor sau că nu sunt eligibile pentru acordarea de ajutoare din
partea Uniunii;
(c) să pună la dispoziția autorității competente, la cerere, documente justificative;
(d) să permită autorității competente să desfășoare eventualele controale necesare, în special
verificarea înregistrărilor și inspecția fizică.
În cazul în care cererile de ajutoare vizează activități care fac obiectul procedurilor de achiziții
publice, statele membre pot considera că aprobarea este acordată atunci când angajamentele
prevăzute la primul paragraf sunt incluse în condițiile de participare la procedurile de achiziții
publice.
Dacă o autoritate competentă la nivel local prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr.
13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, nu respectă
obligațiile prevăzute în cadrul Programului pentru școli al României, inclusiv angajamentele,
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură poate aplica prevederile art. 7 și 8 din
Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei, referitor la suspendarea şi retragerea aprobării,
precum şi sancţiuni administrative.

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 1, 2, 3, 4a, b, c, 5a, b, c, 6a, b, c, 7a, b, c, 8, 9, 10, 11, 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, 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,
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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 și/sau
legume, 2 porții de lapte, o porție de produse lactate, și 5 porţii de produse de panificaţie, cu
încadrarea în sumele alocate cu aceste destinaţii . Pentru asigurarea diversităţii, porţia de
fructe şi/sau legume va fi însoţită de o porţie de biscuiţi şi/sau covrigi uscaţi, iar porţia de lapte
şi produse lactate va fi însoţită de corn şi/sau baton.

In situatia in care nu este posibila distributia specificata mai sus (2 porții de lapte, o
porție de produse lactate și 3 portii de corn şi/sau baton, 2 portii de biscuiţi şi/sau covrigi
uscaţi) cu acordul autoritatii contractante se poate livra doar o un singur tip de produs, adica
corn, baton , biscuiți sau covrigi uscați, din categoria produse de panificatie respectiv lapte sau
produse lactate

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
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. Lista 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:
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 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
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)


