ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 96 din 16 august 2002,
actualizată, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din
clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari
din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
Cu modificările şi completările ulterioare aduse de:
- Legea nr. 16 din 9 ianuarie 2003;
- OUG nr. 70 din 14 august 2003;
- HG nr. 1.052 din 8 iulie 2004;
- HG nr. 882 din 4 august 2005;
- HG nr. 1.284 din 20 septembrie 2006;
- OUG nr. 95 din 24 iunie 2008;
- HG nr. 714 din 2 iulie 2008;
- Legea nr. 32 din 13 martie 2009;
- Legea nr. 6 din 6 ianuarie 2012;
- OUG 67 din 26 iunie 2013, aprobată prin Legea nr. 362 din 18 decembrie 2013;

ART. 1
(1) Se acorda gratuit pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat şi privat
produse lactate si de panificatie in limita unei valori zilnice de 1.17 lei/elev*). Limita
valorica cuprinde pretul produselor, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a
acestora, dupa caz.
(1^1) Incepand cu data de 1 septembrie 2008, se acorda gratuit pentru copiii din
invatamantul prescolar de stat şi privat, cu program normal de 4 ore, produse lactate si de
panificatie in limita unei valori zilnice de 1,17 lei/copil*), in conditiile alin. (1) si
prezentei la program.
(2) Limitele valorii zilnice pentru un elev, respectiv pentru un prescolar, prevazute la
alin. (1) si, respectiv, la alin. (1^1), se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, in functie
de evolutia preturilor si tarifelor.
(2^1) În cadrul programului prevăzut la alin. (1), penntru menţinerea sănătăţii copiilor,
se vor distribui numai lapte şi produse lactate preparate în conformitate cu cerinţ
Ele prevăzute ăn Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare, care vor purta marca de identificare (ştampila ovală) prevăzută în
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29
aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de
origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30
aprilie 2004, cu modificările ulterioare.
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(3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de
panificaţie pentru elevi şi preşcolari se organizează la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la
nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti şi se stabileşte potrivit prevederilor
legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
(4) Diversificarea programului cu produse derivate din produsul de bază lapte nu va
depăși limita maximă de 33 %. Produsele lactate derivate sunt următoarele : iaurt simplu,
lapte bătut, sana sau chefir, care îndeplinesc cerințele specificate în art. 3 din
Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește
acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate
elevilor din instituțiile școlare, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe
cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările
ulterioare.
(5) Conţinutul/specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de
atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi
preşcolari se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
ART. 2
(1) Dreptul de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului scolar,
produsele prevazute la art. 1 il au numai elevii prezenti la cursuri.
(2) Unitatile scolare raspund, in mod direct, de asigurarea conditiilor de primire,
receptie si distributie a produselor lactate si de panificatie, precum si de confirmarea
documentelor ce stau la baza platii acestora.
ART. 3
(1) Sumele aferente acordarii drepturilor prevazute la art. 1 se suporta din bugetele
locale ale judetelor şi, respective, ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi acordate sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.
ART. 4
(1) Produsele lactate si de panificatie, transportul si distributia acestora la unitatile de
invatamant se contracteaza de catre consiliile judetene, respectiv de către consiliile locale
ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu asistenta inspectoratelor scolare judetene,
respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, cu respectarea dispozitiilor
legale in vigoare.
(2) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante pot opta
pentru atribuirea contractului de achiziţie pentru întregul pachet sau distinct, pentru
produsul lactat sau pentru produsul de panificaţie, faza finală a procedurii de atribuire
fiind organizată în mod obligatoriu prin licitație electronică.
(3) Plata produselor si a serviciilor contractate se efectueaza, la solicitarea furnizorilor,
pe baza documentelor de receptie calitativa si cantitativa, intocmite de unitatile de
invatamant si aprobate de presedintii consiliilor judetene si de primarii sectoarelor
municipiului Bucuresti, dupa caz.
ART. 5
Consiliile judeţene si primarii sectroarelor municipiului Bucureşti au obligatia sa
urmareasca si sa verifice buna desfasurare a procesului de aprovizionare si conditiile
igienico-sanitare privind distributia catre elevi a produselor lactate si de panificatie.
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ART. 6
(1) Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se
constituie la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti o comisie alcatuita din: prefect,
presedintele consiliului judetean, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, inspectorul
general al inspectoratului scolar, directorul general al directiei de sanatate publica,
directorul executiv al directiei generale a finantelor publice si directorul executiv al
oficiului judetean pentru protectia consumatorilor si, respectiv, al municipiului Bucuresti.
(2) Componenta nominala a comisiei prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al
prefectului, care este si coordonatorul acesteia.
(3) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea platilor catre furnizori sunt
presedintii consiliilor judetene şi, respectiv, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti.
ART. 7
Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea
disciplinara, administrativa, civila sau penala, dupa caz.
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