
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 08 decembrie 2022 
Nr. 4C-11/357 

 
RAPORT PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării 
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din  

300 de unități de învățământ preuniversitar de stat 
(PLx. 572/2022) 

 
1. În baza prevederilor art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 572 din 11 octombrie 

2022, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, în fond, în procedură de 
urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-
pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie, avizul favorabil al Comisiei 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul 
favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 756/29.06.2022.  

 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Astfel, în anul școlar 2022-2023, pe perioada desfășurării cursurilor, 
preșcolarilor și elevilor din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, 
un suport alimentar constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa 
pe valoarea adăugată. Limita valorică zilnică de 15 lei/beneficiar cuprinde prețul produselor, cheltuielile de transport, de distribuție și de 
depozitare a acestora, după caz. Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor, se vor distribui numai produse alimentare obținute în unități 
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autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile legislației sanitar-veterinare și pentru 
siguranța alimentelor în vigoare. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din data de 3 octombrie 2022, în condițiile articolului 
115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată.   
 

4.  În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 
Lege în ședințe separate. 
  

Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de Lege în ședința din data de 07 decembrie 2022.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 16 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege a participat ca 

invitat domnul Cătălin Micu - subsecretar de stat, Ministerul Educației; domnul Robert Avram - președinte, Consiliul Național al Elevilor; 
doamna Ariana Dudună - președinte, Asociația Elevilor din Constanța.   

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, cu amendamentele admise din Anexa.  

 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 

 Șef birou Ioana Florina Mînzu 
Consilier parlamentar Monica Tudor 
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Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text  
OUG 105/2022 

(varianta consolidată la data de 7 decembrie 2022) 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

1. Titlul Legii:  Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență privind aprobarea continuării Programului-
pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat 

Titlul Legii: Lege pentru 
aprobarea Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.105/2022 
privind aprobarea continuării 
Programului-pilot de acordare a 
unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 300 de 
unități de învățământ 
preuniversitar de stat

Titlul Legii: Lege pentru aprobarea 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.105/2022 privind aprobarea 
continuării Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 450 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat 
 

Autor: Comisia 

Modificare de 
tehnică legislativă / 
punerea în acord cu 
forma actuală a 
OUG nr. 105/2022 
după publicarea în 
MOF a ultimul act 
modificator OUG 
nr. 145/2022

2.  
 
 

--- 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.105 din 30 iunie 
2022 privind aprobarea 
continuării Programului-pilot 
de acordare a unui suport 
alimentar pentru preșcolarii și 
elevii din 300 de unități de 
învățământ preuniversitar de 
stat, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 657 din 30 iunie 2022.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.105 din 30 
iunie 2022 privind aprobarea continuării 
Programului-pilot de acordare a unui 
suport alimentar pentru preșcolarii și 
elevii din 450 de unități de învățământ 
preuniversitar de stat, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 657 din 30 iunie 2022, cu 
modificările și completările 
ulterioare, cu următoarele modificări 
și completări:

Respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

3. Titlul Ordonanței: Ordonanța de urgență privind 
aprobarea continuării Programului-pilot de acordare 
a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din  
450 de unități de învățământ preuniversitar de stat 

 
--- 

1. Titlul va avea următorul cuprins: 
"Ordonanță de urgență privind 
aprobarea continuării Programului-pilot 
de acordare a unui suport alimentar 
pentru preșcolarii și elevii din 450 de 
unități de învățământ preuniversitar de 
stat" 

Autor: Comisia 

Text preluat din 
OUG 145/2022 
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4. Art. 1. - (1) În anul școlar 2022-2023, pe perioada 
desfășurării cursurilor, preșcolarilor și elevilor din  
450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, 
denumite în continuare unități-pilot, li se acordă, 
zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând 
într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în 
cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în 
limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv 
taxa pe valoarea adăugată. 
(2) Pe durata de implementare prevăzută la alin. (1), 
personalul necesar desfășurării Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 
elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar 
de stat, denumit în continuare Programul-pilot, poate 
fi suplimentat, la solicitarea unităților-pilot, prin: 
a) angajarea unor categorii de personal pe perioada 
implementării programului, cu încadrarea în numărul 
total de posturi aprobat la nivelul inspectoratului 
școlar, în baza analizei cu privire la personalul 
necesar implementării programului, realizată de 
inspectoratul școlar; 
b) detașare sau delegare de personal din cadrul 
autorităților administrației publice locale, cu 
modificarea corespunzătoare a fișei postului, cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
(3) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde 
prețul produselor, cheltuielile de transport, de 
distribuție și de depozitare a acestora, după caz. 
(4) La cererea motivată a părinților/ reprezentantului 
legal, formulată în scris și susținută de un document-
suport, înregistrată la secretariatul unității de 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) 
vor avea următorul cuprins: 
"Art. 1. - (1) În anul școlar 2022-2023, 
pe perioada desfășurării cursurilor, 
preșcolarilor și elevilor din 450 de 
unități de învățământ preuniversitar de 
stat, denumite în continuare unități-
pilot, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, 
un suport alimentar constând într-o 
masă caldă sau într-un pachet alimentar, 
în cazul în care masa caldă nu poate fi 
asigurată, în limita unei valori zilnice de 
15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată. 
(2) Pe durata de implementare prevăzută 
la alin. (1), personalul necesar 
desfășurării Programului-pilot de 
acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 450 de unități de 
învățământ preuniversitar de stat, 
denumit în continuare Programul-pilot, 
poate fi suplimentat, la solicitarea 
unităților-pilot, prin: 
a) angajarea unor categorii de personal 
pe perioada implementării programului, 
cu încadrarea în numărul total de posturi 
aprobat la nivelul inspectoratului școlar, 
în baza analizei cu privire la personalul 
necesar implementării programului, 
realizată de inspectoratul școlar; 
b) detașare sau delegare de personal din 
cadrul autorităților administrației 
publice locale, cu modificarea 
corespunzătoare a fișei postului, cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 

Text preluat din 
OUG 145/2022 
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învățământ în care este înmatriculat 
preșcolarul/elevul, preșcolarii și elevii care din 
considerente de natură medicală, culturală sau 
religioasă nu pot beneficia de masa caldă sau, după 
caz, de pachetul alimentar, vor beneficia de produse 
alimentare adecvate situației acestora, în limita 
valorii zilnice prevăzute la alin. (1). În cazul 
preșcolarilor și elevilor care din considerente de 
natură culturală sau religioasă nu pot beneficia de 
masa caldă sau, după caz, de pachetul alimentar, 
documentul-suport este reprezentat de declarația pe 
propria răspundere a părinților/reprezentantului legal.
(5) Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și 
elevilor prevăzuți la alin. (1), în cadrul Programului-
pilot, se vor distribui numai produse alimentare 
obținute în unități autorizate/înregistrate sanitar-
veterinar și pentru siguranța alimentelor, în 
conformitate cu prevederile legislației sanitar-
veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare. 
(6) Produsele distribuite vor respecta cerințele 
prevăzute de 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. 

53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
și ale Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare." 

Autor: Comisia 
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5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

2. La articolul 1, după alineatul 1 se 
introduce un nou alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins: 
”(11) Începând cu anul școlar 2023 - 
2024, numărul de unități de învățământ 
preuniversitar de stat în care se 
implementează Programul-pilot crește 
cu cel puțin 35% în fiecare an școlar față 
de anul precedent, până când toate 
unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat sunt înscrise în acest program. În 
urma evaluării anuale a impactului 
social și educațional al programului se 
poate stabili prin hotărâre de guvern 
includerea unui număr mai mare de 
unități de învățământ preuniversitar de 
stat.” 

Autor: Comisia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Art. 2. - (1) Finanțarea Programului-pilot în perioada 
desfășurării cursurilor preșcolarilor și elevilor din 
450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, în 
anul școlar 2022-2023, se alocă bugetelor locale ale 
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 
municipiilor pe raza cărora se află unitățile-pilot, din 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor 
și municipiului București, astfel: în anul 2022 suma 
de 147.000 mii de lei, iar în anul 2023 suma de 
266.510 mii lei. 
(2) Lista unităților/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale municipiilor și a unităților-pilot în care 
se implementează Programul-pilot de acordare a unui 
suport alimentar, numărul de beneficiari și sumele 
alocate pentru finanțarea programului în anul școlar 

 
 
 
 

--- 

3. La articolul 2, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 2. - (1) Finanțarea Programului-
pilot în perioada desfășurării cursurilor 
preșcolarilor și elevilor din 450 de 
unități de învățământ preuniversitar de 
stat, în anul școlar 2022-2023, se alocă 
bugetelor locale ale 
unităților/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale municipiilor pe raza 
cărora se află unitățile-pilot, din sume 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și municipiului București, 
astfel: în anul 2022, suma de 147.000 

Text preluat din 
OUG 145/2022 
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2022-2023 se aprobă prin ordin al ministrului 
educației, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 
(3) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate 
din veniturile proprii ale bugetelor locale ale 
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 
municipiilor sau din alte surse de finanțare, legal 
prevăzute, în următoarele situații: 
a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei 
valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 
alin. (1); 
b) creșterea, în perioada aplicării Programului-pilot, a 
numărului de preșcolari/elevi beneficiari din 
unitățile-pilot; 
c) asigurarea unor spații pentru prepararea, 
depozitarea sau servirea mesei; 
d) asigurarea transportului către beneficiari al 
suportului alimentar, dacă cheltuielile aferente 
depășesc bugetul alocat inițial, după caz. 
(4) Reflectarea în bugetele unităților/ subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale municipiilor a sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
primite, precum și a creditelor destinate 
implementării Programului-pilot se va face cu 
ajutorul indicatorilor distincți, prevăzuți în normele 
metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de 
urgență. 

mii lei, iar în anul 2023, suma de 
266.510 mii lei." 

Autor: Comisia 

7. Art. 3. - (1) Procedura de atribuire a contractelor de 
furnizare/servicii a mesei calde sau, după caz, a 
pachetelor alimentare se organizează la nivelul 
fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale 
a municipiilor și se stabilește potrivit prevederilor 
Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 

--- 

 
 

Text nemodificat 
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(2) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale 
ale municipiilor, care dispun de mijloacele necesare 
preparării și distribuirii mesei calde sau, după caz, a 
pachetelor alimentare, în scopul creșterii calității 
acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate 
potrivit prevederilor art. 2 alin. (1). 
(3) Pentru obținerea unor prețuri cât mai competitive, 
autoritățile contractante pot opta pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică fie pe întreaga masă 
caldă sau, după caz, pe întregul pachetul alimentar, 
fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră 
în componența mesei calde, sau, după caz, a 
pachetului alimentar, potrivit Legii nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, iar faza finală 
a procedurii de atribuire poate fi organizată prin 
licitație electronică, cu respectarea legislației din 
domeniul achizițiilor publice. 
(4) Pentru a monitoriza modul de utilizare a resurselor 
financiare disponibile și pentru a asigura un aport 
nutrițional adecvat, autoritățile contractante vor 
introduce în caietul de sarcini cerința ca ofertanții să 
introducă o defalcare a costurilor, per porție, pe 
următoarele categorii: 
a) materie primă; 
b) prepararea hranei; 
c) distribuție. 
(5) În cadrul procesului de selecție vor fi preferate și 
considerate că îndeplinesc criteriul privind cel mai 
bun raport calitate-preț acele oferte care alocă cel 
puțin 40% din suma disponibilă per beneficiar pentru 
achiziția materiei prime. 
(6) Responsabili pentru efectuarea plăților către 
furnizori sunt primarii unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale municipiilor sau 
persoanele împuternicite, după caz. 
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(7) Plata produselor și a serviciilor contractate se 
efectuează de către ordonatorii principali de credite, 
la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de 
recepție calitativă și cantitativă, întocmite și aprobate 
de unitățile-pilot. 
(8) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului 
de stat alocate unităților/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale municipiilor, potrivit 
prevederilor art. 2, rămase neutilizate la finele 
exercițiului bugetar, se regularizează cu bugetul de 
stat. 

8. Art. 4. - (1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 
1 alin. (1) îl au elevii/preșcolarii prezenți la 
activitățile didactice pe perioada cursurilor, conform 
structurii anului școlar. 
(2) Autoritățile administrației publice locale, 
instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul 
educației au obligația să urmărească și să verifice 
buna desfășurare a procesului de aprovizionare 
privind distribuția către elevi/preșcolari a pachetului 
alimentar/mesei calde. 
(3) Controlul respectării prevederilor legislației în 
vigoare privind condițiile igienico-sanitare prin care 
masa caldă sau, după caz, pachetul alimentar este 
oferită/oferit elevilor/preșcolarilor, precum și al 
respectării unei alimentații sănătoase în unitățile de 
învățământ preuniversitar se exercită de către 
personalul împuternicit de Ministerul Sănătății, din 
cadrul Inspecției Sanitare de Stat și al direcțiilor de 
sănătate publică județene și a municipiului București, 
pentru masa caldă distribuită sau, după caz, pachetul 
distribuit în spațiul unității de învățământ 
preuniversitar. 
(4) Unitățile care produc, prepară, transportă și 
distribuie alimente în cadrul acestui program sunt 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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supuse controalelor sanitar-veterinare și pentru 
siguranța alimentelor oficiale, efectuate de către 
personalul de specialitate din cadrul direcțiilor 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor 
județene, respectiv a municipiului București, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 
2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte 
activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea 
legislației privind alimentele și furajele, a normelor 
privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea 
plantelor și produsele de protecție a plantelor, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 
(CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 
1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, 
(UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) 
nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a 
Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) 
nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 
96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 
92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind 
controalele oficiale). 

9.  
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

4. După articolul 4 se introduce un 
nou articol, art. 41, cu următorul 
cuprins: 
„Art.41.- (1) Unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale pe raza cărora 
se află unitățile-pilot, în procedura de 
atribuire a contractelor de 
furnizare/servicii a alimentelor și a 

Text preluat din forma 
adoptată de Senat la 
Legea de aprobare a 
OUG 124/2022. 
Pentru asigurarea 
calității și prospețimii 
produselor. 
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mesei calde, respectă lanțul scurt de 
aprovizionare. 
(2) Prin lanț scurt de aprovizionare se 
înțelege circuitul de aprovizionare care 
implică un număr limitat de operatori 
economici angajați în activități de 
cooperare și de dezvoltare economică 
locală, precum și relații geografice și 
sociale strânse între producători, 
procesatori și consumatori. 
(3) În sensul prevederilor alin. (1), 
lanțul scurt de aprovizionare se 
organizează astfel: 
a) Lanțul 1 - la nivel de comună/oraș; 
b) Lanțul 2 - la nivel de oraș/ municipiu 
și comune învecinate conform arondării 
din Ordinul președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 
3631 din 11 decembrie 2015 pentru 
aprobarea competenței teritoriale de 
administrare, publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 939 din 18 
decembrie 2015; 
c) Lanțul 3 - la nivel de județ; 
d) Lanțul 4 - la nivel regional, pe 
teritoriul României, în baza clasificării 
prevăzute în Nomenclatorul comun al 
unităților teritoriale de statistică 
(NUTS), aprobat prin Regulamentul 
(CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 26 mai 
2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților 
teritoriale de statistică;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codurile NUTS 
(Nomenclatorul comun 
al unităților teritoriale 
de statistică) pentru 
România sunt ordonate 
pe trei niveluri: NUTS 1 
cu 4 macroregiuni,  
NUTS 2 cu 8 regiuni,  
NUTS 3  ce cuprinde 
județele și municipiul 
București – 42. 
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e) Lanțul 5 - la nivel regional, pe 
teritoriul României, conform NUTS 1, 
în baza clasificării prevăzute în 
Nomenclatorul comun al unităților 
teritoriale de statistică (NUTS), aprobat 
prin Regulamentul (CE) nr. 1.059/2003;
f) Lanțul 6 - la nivel național; 
g) Lanțul 7 - la nivelul Uniunii 
Europene. 
(4) Unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale pe raza cărora 
se află unitățile-pilot sunt obligate să 
respecte și să aplice lanțul scurt de 
aprovizionare în ordine crescătoare, în 
mod gradual, începând de la Lanțul 1 
până la Lanțul 7. 
(5) Unitățile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale pe raza cărora 
se află unitățile-pilot pot accesa lanțul 
scurt de aprovizionare superior doar 
dacă: 
a) produsul alimentar nu există în lanțul 
scurt de  aprovizionare curent; 
b) produsul alimentar din cadrul lanțului 
scurt de aprovizionare curent nu 
îndeplinește standardele de calitate 
pentru activitatea economică 
desfășurată; 
c) prețul de achiziție al produsului 
alimentar din cadrul lanțului scurt de 
aprovizionare curent este mai mare 
decât cel din cadrul lanțului scurt de 
aprovizionare superior.” 

Autor: Comisia
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10. Art. 5. - (1) Unitățile de învățământ incluse în 
Programul-pilot pot beneficia și de finanțare externă 
pentru susținerea unor activități similare 
programului-pilot, activități reprezentând suport 
alimentar. 
(2) Ministerul Educației, inspectoratele școlare, 
unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 
municipiilor, unitățile de învățământ pot accesa 
fonduri de la bugetul Uniunii Europene sau pot 
finanța din fonduri proprii/din bugetele locale 
desfășurarea unor programe similare, reprezentând 
programe de suport alimentar, și în alte unități de 
învățământ decât cele aprobate prin ordinul de 
ministru, prevăzute la alin. (1). 
(3) Ministerul Educației are atribuții de monitorizare 
și evaluare a programului-pilot. 
(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății 
și Ministerul Educației, împreună cu Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor, elaborează normele metodologice de 
aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 

 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 

 
 


