
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea la nivelul judeţului Prahova a listei produselor  

ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României,  
precum şi stabilirea măsurilor educative aferente,  

pentru anul şcolar 2022-2023 
 
           Având în vedere: 
 -Referatul de aprobare nr. 17968/4.08.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Prahova, precum şi Raportul comun nr.17969/4.08.2022 al Direcţiei Patrimoniu și al 
Direcției Proiecte cu Finanțare Externă privind aprobarea, la nivelul judeţului Prahova, 
a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, 
precum şi stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anul şcolar 2022-2023; 
 -Adresa nr. 12063/0-1/D.L./V.B./2022 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Prahova; 

-Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării 
României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 55/2018; 

-Prevederile art. 4 şi ale art. 18 alin. (3) lit. a) și art. (4)  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; 

  În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) litera f) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
  
   Consiliul Judeţean Prahova  adoptă prezenta hotărâre: 
 
           Art. 1. În vederea implementării Programului pentru şcoli al României în 
perioada 2017-2023 produsele care vor fi achiziţionate în vederea distribuirii în anul 
şcolar 2022-2023 sunt: lapte UHT alternativ cu iaurt/mere, corn/baton alternativ cu 
biscuiţi uscaţi. 
 Art. 2.  Se aprobă opţiunea pentru următoarele măsuri educative, care vor însoţi 
distribuţia fructelor şi a laptelui în cursul anului şcolar 2022-2023: 

a) organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere 
a laptelui şi/sau la unităţi de condiţionare, ambalare, depozitare şi procesare a fructelor 
şi legumelor şi/sau la unităţi de procesare a laptelui, la sediul grupurilor şi/sau 
organizaţiilor de producători de fructe şi legume şi/sau la sediul cooperativelor de 
producători de fructe, legume şi lapte, la staţiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau 
de creştere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau 
alte evenimente şi/sau activităţi similare; 

b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, 
lapte și produse lactate, inclusiv degustarea de fructe și/sau legume proaspete și/sau alte 
produse lactate care nu se distribuie și/sau miere, cu acordarea de premii, precum și 
organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii; 

c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de 
lapte şi produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi 



extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului 
naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei 
opţionale Educaţie pentru sănătate 

d) utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preșcolarilor și 
elevilor informații adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, 
lanțuri de aprovizionare și produse locale, producția ecologică, producția sustenabilă și 
combaterea risipei alimentare. 

Art. 3. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

 
                                                         

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Dumitrescu 
 

                                                                                                        
            CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                       Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploieşti, 9 august 2022 
 

Nr. 209 



 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 17968/4.08.2022 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea la nivelul judeţului Prahova a listei 
produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, 
precum şi stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anul şcolar 2022-2023 

 
 

 
  Prin Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 a fost creat cadrul legal pentru aprobarea 

Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2018 şi pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018. Potrivit modificărilor și completările ulterioare 
aduse acestui act normativ, prevederile sale se aplică și pentru perioada 2018-2023.  

  Conform prevederilor art.18 alin. (3) lit.a) s-a stabilit ca în cadrul unităţilor de învăţământ, 
beneficiare ale programului sus menţionat, din judeţul Prahova să se distribuie următoarele 
produse: 

-   Pentru produsele lactate: lapte UHT şi iaurt 
-   Pentru produsele de panificaţie: corn/baton şi biscuiţi uscaţi 

      -   Pentru fructe: mere. 
  De asemenea conform art. 4 alin. (3), ”Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti optează, în funcţie de preferinţe şi buget, pentru măsurile educative pe 
care le vor implementa pe perioada cursurilor anilor școlari din perioada 2018-2023 și vor 
pune în aplicare în mod obligatoriu cel puțin o măsură educativă care însoțește distribuția 
de fructe și legume și cel puțin o măsură educativă care însoțește distribuția de lapte și 
produse lactate”. 

   În acest sens,  pentru anul școlar 2022-2023 se propun următoarele măsuri educative care vor 
însoţi distribuţia fructelor şi a laptelui : 

a) organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui 
şi/sau la unităţi de condiţionare, ambalare, depozitare şi procesare a fructelor şi legumelor şi/sau la 
unităţi de procesare a laptelui, la sediul grupurilor şi/sau organizaţiilor de producători de fructe şi 
legume şi/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume şi lapte, la staţiuni de 
cercetare pomicolă, legumicolă sau de creştere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele 
recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare; 
     b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi legume, lapte şi 
produse lactate, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau alte produse lactate 
care nu se distribuie şi/sau miere, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de 
grădinărit la nivelul şcolii; 
     c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi 
produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi 
extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv 
curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate. 



d) utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preșcolarilor și elevilor 
informații adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, lanțuri de 
aprovizionare și produse locale, producția ecologică, producția sustenabilă și combaterea 
risipei alimentare. 
 

 Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                        
Nr. 17969/4.08.2022 

 
 

 
R A P O R T  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea la nivelul judeţului Prahova a listei 
produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, 
precum şi stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anul şcolar 2022-2023 

 
 

   Prin Hotărârea Guvernului nr.640/2017 a fost creat cadrul legal pentru aprobarea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2018 şi pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, prevederile sale aplicându-se și pentru perioada 
2018-2023.  

 
   Conform prevederilor art.18 alin. (3) lit.a) care prevede că „în funcţie de specificul local şi 

posibilităţile organizatorice şi cu încadrarea în sumele alocate judeţului sau sectoarelor 
municipiului Bucureşti, după caz, consiliul judeţean/consiliile locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti decide/decid anual asupra listei produselor, în baza art. 23 alin. (11) din Regulamentul 
(UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, care vor fi distribuite conform 
prevederilor art. 3 alin. (3), şi a măsurilor educative aferente conform prevederilor art. 4 alin. (1), 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru anul şcolar în cauză şi în urma consultării 
comisiei” s-a stabilit ca în cadrul unităţilor de învăţământ, beneficiare ale programului sus 
menţionat,din judeţul Prahova să se distribuie următoarele produse: 

-    Pentru produsele lactate: lapte UHT şi iaurt 
- Pentru produsele de panificaţie: corn/baton şi biscuiţi uscaţi 
- Pentru fructe: mere. 
   De asemenea conform art.4 alin (3) „Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti optează, în funcţie de preferinţe şi buget, pentru măsurile educative pe 
care le vor implementa pe perioada cursurilor anului şcolar 2017-2018 şi vor pune în aplicare în 
mod obligatoriu cel puţin o măsură educativă care însoţeşte distribuţia de fructe şi legume şi cel 
puţin o măsură educativă care însoţeşte distribuţia de lapte şi produse lactate.”  

   În acest sens,  pentru următorii 4 ani, se propun următoarele măsuri educative care vor însoţi 
distribuţia fructelor şi a laptelui : 

a) organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui 
şi/sau la unităţi de condiţionare, ambalare, depozitare şi procesare a fructelor şi legumelor şi/sau la 
unităţi de procesare a laptelui, la sediul grupurilor şi/sau organizaţiilor de producători de fructe şi 
legume şi/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume şi lapte, la staţiuni de 
cercetare pomicolă, legumicolă sau de creştere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele 
recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare; 
     b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi legume, lapte şi 
produse lactate, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau alte produse lactate 
care nu se distribuie şi/sau miere, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de 
grădinărit la nivelul şcolii; 



     c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi 
produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi 
extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv 
curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate. 

  
Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre suspus spre 

aprobare. 
 
 
 
     DIRECTOR EXECUTIV,                                     DIRECTOR EXECUTIV,                      
 
       Iamandi Mihaela Irina 

 
 

 
 

 


	R A P O R T

