
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 12498/12.08.2022 
 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 155 
pentru aprobarea listei produselor care se vor distribui și a măsurilor educative care 
se vor implementa în județul Vaslui în cadrul Programului pentru școli al României, 

în anul școlar 2022-2023 
 
având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 12498/12.08.2022 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- Decizia nr.1/10.08.2022 a Comisiei de aplicare a 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; 

- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, nr. 12501/12.08.2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 
juridică și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale 
și Comisia pentru protecție socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, 
cultură, culte și sport; 

 în conformitate cu prevederile: 
   - art.173 alin.(1) lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 
- Ordonanței Guvernului 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; 

- art.4, art.18 alin.(3) și (4) din 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 și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr.1007/10.08.2022 privind stabilirea bugetului pentru 
implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru 
anul școlar 2022-2023, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României 
pentru perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul școlar 2017-2018; 

în temeiul art.182 alin.(1) și al art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. - (1) Se aprobă lista produselor care se vor distribui în județul Vaslui în 
cadrul Programului pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023, și anume: lapte, 
produse lactate, produse de panificație și mere. 

(2) Consiliul Județean Vaslui va implementa cel puțin una dintre următoarele 
măsuri educative care să însoțească atât distribuția fructelor, cât și distribuția laptelui 
și a produselor lactate, în anul școlar 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 şi legume, lapte şi 
produse lactate, 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 școlii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale 
Educaţie pentru sănătate; 
   d) utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preşcolarilor şi elevilor 
informaţii adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, lanţuri de 
aprovizionare şi produse locale, producţia ecologică, producţia sustenabilă şi 
combaterea risipei alimentare. 

  Art.2. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 
președintelui consiliului județean și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 
        Art.3. - Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul 

Vaslui, Comisiei de aplicare a 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, președintelui 
consiliului județean, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean și se va publica pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul 
Oficial Local”. 

 
                                                                                     Vaslui,  ___ august 2022    
  
 
    PREŞEDINTE, 
  Dumitru Buzatu      
 
                                                                             Avizat pentru legalitate: 
                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                               
                                                                              Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 

                                                                       DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
                                                                Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                                             şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii. 
                                                                                     Director executiv, 
                                                                                     Mihaela Dragomir  
 
 
 
 
 
 
 Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre  
       este necesar votul majorității absolute. 
 

http://www.cjvs.eu/


 ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE  
Nr. 12498/12.08.2022 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei produselor care se vor distribui și a 
măsurilor educative care se vor implementa în județul Vaslui în cadrul Programului 

pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023 
 

    I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:  
 Prin 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 si completările 
ulterioare, s-a aprobat Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023. 

Programul pentru şcoli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor 
măsuri: 
    a) acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore 
de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul 
primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse 
lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita 
valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după 
caz; 
    b) finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, 
laptelui şi produselor lactate. 

Pe parcursul săptămânii, unui preşcolar/elev i se acordă gratuit 2 porţii de 
fructe şi/sau legume, 2 porţii de lapte, o porţie de produse lactate şi 5 porţii de 
produse de panificaţie, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinaţii. 
 Referitor la componenta de distribuție a acestui program, informăm că, pentru 
anul școlar 2022-2023, Consiliul Județean Vaslui urmează să încheie, în conformitate cu 
prevederile legale, contracte pentru distribuirea următoarelor produse: lapte și 
produse lactate, produse de panificație și mere.  
 În ceea ce privește măsurile educative care însoțesc distribuția fructelor, 
legumelor, laptelui şi produselor lactate în anii școlari din perioada Programului pentru 
scoli al României, pentru anul școlar 2022-2023 propunem ca la nivelul județului Vaslui 
să fie implementată cel puțin una dintre următoarele măsuri educative: 
    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, 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 școlii, respectiv în cadrul 
disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate; 
   d) utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preşcolarilor şi 
elevilor informaţii adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, 



lanţuri de aprovizionare şi produse locale, producţia ecologică, producţia sustenabilă şi 
combaterea risipei alimentare. 
 Consiliul Județean Vaslui optează, în funcţie de preferinţe şi buget, pentru 
măsurile educative pe care le va implementa în anul școlar 2022-2023 şi va 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. 

Măsurile educative prezentate mai sus se pot desfășura independent sau integrat, 
oricare dintre ele putând include sesiuni de degustare de fructe și/sau legume 
proaspete și/sau alte produse lactate. 

Având în vedere faptul că Hotărârea Guvernului nr.1007/10.08.2022 privind 
stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în 
perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2022-2023, precum și pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 
școli al României pentru perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 a fost publicată în Monitorul Oficial 
al României în data de 11.08.2022, este necesară aprobarea cât mai urgentă a listei 
cu produsele ce urmează a fi distribuite și a măsurilor educative care se vor 
implementa la nivelul județului în cadrul programului amintit, pentru a se putea 
demara procedura legală de achiziție și încheierea contractelor de furnizare, astfel 
încât elevii și preșcolarii din județul Vaslui să beneficieze încă de la începutul anului 
școlar de lapte, produse lactate, produse de panificație și mere. 

     II. Impactul socio-economic:  
La nivelul judetului Vaslui, numărul beneficiarilor Programului pentru scoli al 

României este de peste 39.000 elevi, reprezentând numărul total de preșcolari din 
grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare 
acreditate şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular.  

Prin acest program se dorește încurajarea consumului de fructe, precum și de 
lapte și produse lactate de către elevi, în vederea formării de obiceiuri alimentare 
sănătoase şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare şi 
obezitate infantilă), mediatizând avantajele cu caracter nutriţional şi fiziologic privind 
aportul de vitamine şi minerale prin consumul acestor produse. 
     III. Impactul financiar asupra bugetului judeţului:  

Pentru anul școlar 2022-2023, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 
1007/10.08.2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru 
școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2022-2023, precum și pentru 
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea 
Programului pentru școli al României pentru perioada 2017-2023 și pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, prin care a alocat 
județului Vaslui suma de 4.209.000 lei, în vederea finanțării distribuției fructelor și 
legumelor (suma de 762.000 lei), a laptelui și produselor lactate (suma de 1.654.000 
lei) și produsele de panificație (suma de 1.793.000 lei). 
      IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 640/2017, Consiliul 
Județean Vaslui trebuie să decidă asupra listei produselor care vor fi distribuite și 
măsurilor educative care se vor implementa, în urma consultării comisiei constituite la 
nivelul județului pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017.  

Comisia de aplicare a 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 și-a exprimat 
punctul de vedere prin Decizia nr. 1 din data de 10.08.2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Vaslui cu nr. 12.332/10.08.2022. 

VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
în cauză: nu este cazul. 



VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 
funcţionale preconizate: După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul 
secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege Instituției Prefectului -
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, precum și președintelui 
consiliului județean și Direcției Economice în vederea aducerii la îndeplinire. 

 Totodată, hotărârea se va aduce la cunoştinţă publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul 
Oficial Local”. 

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:  
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi 

oportună inițierea urgentă a proiectului de hotărâre pentru aprobarea listei produselor 
care se vor distribui și a măsurilor educative care se vor implementa în județul Vaslui 
în cadrul Programului pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023, proiect care a 
fost elaborat cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre 
anexat, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Judeţean Vaslui, în vederea supunerii acestuia spre aprobarea autorității 
deliberative județene. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Economică  
Nr. 12501/12.08.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei produselor care se vor distribui și a 
măsurilor educative care se vor implementa în județul Vaslui în cadrul Programului 

pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023 
 

 În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4) coroborate cu ale art.136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  Direcția Economică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei produselor care se vor 
distribui și a măsurilor educative care se vor implementa în județul Vaslui în cadrul 
Programului pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023, în raport cu atribuțiile și 
competențele specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele:   

a) Obiectul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/ 
implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023; 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: Pentru implementarea 
Programului pentru scoli al României, anual, se alocă județului Vaslui prin Hotărâre de 
Guvern, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 

Pentru anul școlar 2022-2023, Guvernul României a adoptat Hotărârea Guvernului 
nr. 1.007/10.08.2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului 
pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2022-2023, precum și 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea 
Programului pentru școli al României pentru perioada 2017-2023 și pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, prin care a alocat 
județului Vaslui suma de 4.209.000 lei, în vederea finanțării distribuției fructelor și 
legumelor (suma de 762.000 lei), a laptelui și produselor lactate (suma de 1.654.000 lei) 
și produsele de panificație (suma de 1.793.000 lei). 

c)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 
elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă 
și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat:  
 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; 
 Hotărârea Guvernului nr.1.007/10.08.2022 privind stabilirea bugetului pentru 
implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul 
școlar 2022-2023, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României pentru perioada 2017-
2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-
2018; 
 Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată a completării prin Legea nr. 
55/2018, cu completările ulterioare. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, propunem analizarea şi supunerea 
proiectului spre dezbatere şi adoptare în forma în care este prezentat. 

  
 Director executiv, 

Mircea Țuțuianu 
 



INSTITUŢIA PREFECTu'LUI 

JUDEŢUL VASLUI 

Comisia de aplicare a Hotărârii Nr.640/2017 pentru aprobarea Programului 
pentru şcoli al României în perioada 2017 · 2023 şi pentru stabilirea 
bugetului pentru Implementarea acestuia în anul şcolar 2022 · 202 3 

DECIZIA Nr. 1 
privind stabilirea produselor care se vor distribui şi a măsurilor educative care 

se vor Implementa în judeţul Vaslui în anul şcolar 2022·2023 

Având în vedere solicitarea Consiliului Judeţean Vaslui nr.11637 /26.07.2022; 

Având în vedere procesul verbal nr.11920/10.08.2022 al Comisiei de aplicare a 

Hotărârii Nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în 

perioada 2017 · 2023 întrunită în şedinţa din data de 10.08.2022; 
în conformitate cu prevederile art. 18, alin. (3), lit. a) din Hotărârea 

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, modificată şi completată; 

Coordonatorul Comisiei de aplicare a Hotărârii Nr.640/2017, emite prezenta 

DECIZIE: 

Art.1 Pentru anul şcolar 2022-2023 în cadrul Programului pentru şcoli al României se

vor distribui la nivelul judeţului Vaslui următoarele produse: 
Lapte; 
Produse lactate; 
Produse de panificaţie; 

- Mere.
Art.2 Măsurile educative care însoţesc distribuţia fructelor, laptelui şi produselor 
lactate în anul şcolar 2022-2023 vor fi următoarele: 
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, 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 
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INSTITUflA PREFECTULUI 
JUDEŢUL VASLUI 

curriculumului naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul 
disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate; 

d) utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preşcolarilor şi
elevilor informaţii adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, 
agricultură, lanţuri de aprovizionare şi produse locale, producţia ecologică, producţia 
sustenabilă şi combaterea risipei alimentare. 

Art.3 Prezenta Decizie va fi înaintata Consiliului Judeţean Vaslui. 

Data astăzi, 10.08.2022 

Daniel-
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