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 Ordonanța de urgență a Guvernului  

 Pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene 

 

 

Având în vedere adoptarea la nivelul Uniunii Europene a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 

2023/102 al Comisiei din 11 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare 

(UE) 2017/39 în ceea ce privește cererile de ajutoare din partea Uniunii prezentate de statele 

membre și a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/106 a Comisiei din 11 ianuarie 2023 de 

stabilire a repartizărilor orientative către statele membre ale ajutoarelor din partea Uniunii pentru 

fructele și legumele destinate școlilor și pentru laptele destinat școlilor, pentru perioada 1 august 

2023-31 iulie 2029, se impune adoptarea de urgență la nivel național a dispozițiilor legale care să 

asigure implementarea măsurilor stabilite prin acesta, 

ținând cont de faptul că actele cu forță juridică obligatorie, precum regulamentul european și decizia 

de punere în aplicare, stabilesc în sarcina statelor membre obligația de a adopta anumite dispoziții 

prin care să asigure în mod adecvat și efectiv respectarea acestora,  

 

având în vedere faptul  că la articolul 23a din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului  a fost prevăzut cuantumul total al ajutoarelor din partea Uniunii Europene 

acordate în fiecare an școlar în cadrul Programului pentru școli în întreaga Uniune Europeană, 

precum și criteriile obiective pentru repartizarea cuantumului total între statele membre, iar în Anexa 

I la Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 sunt stabilite repartizările orientative anuale, pentru fiecare stat 

membru, ale ajutoarelor din partea Uniunii Europene pentru fructele și legumele, destinate școlilor 

precum și pentru laptele destinat școlilor, pentru perioada 1 august 2017-31 iulie 2023. 

 

luând în considerare continuarea Programului pentru școli al României și după perioada de 6 ani, 

respectiv 1 august 2017- 31 iulie 2023, Comisia a stabilit repatizările orientative alocate statelor 

membre pentru perioada 1 august 2023 - 31 iulie 2029 prin noile reglementări, respectiv 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/102 al Comisiei din 11 ianuarie 2023 de modificare a 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce privește cererile de ajutoare din 

partea Uniunii prezentate de statele membre și Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/106 a 
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Comisiei din 11 ianuarie 2023 de stabilire a repartizărilor orientative către statele membre ale 

ajutoarelor din partea Uniunii pentru fructele și legumele destinate școlilor și pentru laptele destinat 

școlilor, pentru perioada 1 august 2023-31 iulie 2029. 

 

în considerarea faptului că lipsa unei intervenții legislative imediate îngreunează licitațiile pentru 

furnizarea produselor în cadrul Programului pentru școli, având în vedere că acestea se realizează pe 

ani școlari și nu pe ani calendaristici, apare riscul apariției unor blocaje sau disfuncționalități în 

implementarea Programului pentru școli, 

 

luând în considerare starea de fapt obiectivă a situației extraordinare reprezentate de necesitatea 

implementării de urgență în legislația națională a prevederilor regulamentelor mai sus menționate 

pentru a se asigura funcționalitatea Programului pentru școli prin adoptarea cadrului legislativ  și a 

procedurilor aferente implementării, 

în considerarea faptului că România are obligația de a asigura buna implementare a Programului 

pentru școli, 

având în vedere necesitatea implementării fără întârziere, la nivel național, a noilor prevederi 

europene, nepromovarea reglementărilor necesare prin ordonanță de urgență ar avea următoarele 

consecinţe negative: 

 

- întârzierea adoptării hotărârii de Guvern de modificare/completare a hotărârii de Guvern 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, actualizată cu prevederile ce țin de repartizările orientative anuale și cu 

stabilirea bugetului necesar anului scolar 2023-2024. Noul cadru legislativ trebuie să fie în vigoare 

înainte de începerea noului an şcolar 2023-2024; 

- întârzierea derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a 

produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor 

educative, organizate la nivel judeţean și/sau la nivel local, deoarece derularea contractelor încheiate 

pentru distribuţia produselor presupune un grafic de producţie şi livrare, distribuție al produselor. 

- circa 1,9 milioane de preșcolari și elevi nu vor beneficia de produsele distribuite prin Program la 

începerea anului școlar și implicit nu va permite atingerea obiectivelor de sănătate și nutriție. 
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În considerarea faptului că elementele menționate vizează începerea anului școlar 2023-2024 și 

constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,   

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

Art. I Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul 

pentru școli al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 681 din 22 august 2017, 

aprobată cu completări prin Legea nr.55/2018, cu completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 1,  alineatul (1) se modifică și va avea  următorul cuprins: 

 

,,(1)  Se aprobă participarea României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/791 din 11 mai 2016 al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 și (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce 

privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte , cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/795 din 11 aprilie 2016 al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor 

ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, și cu prevederile 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/102 al Comisiei din 11 ianuarie 2023 de modificare 

a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce privește cererile de ajutoare din 

partea Uniunii prezentate de statele membre,precum și ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 

2023/106 a Comisiei din 11 ianuarie 2023 de stabilire a repartizărilor orientative către statele membre 

ale ajutoarelor din partea Uniunii pentru fructele şi legumele destinate şcolilor şi pentru laptele 

destinat şcolilor. 

        

2. La articolul 2,  după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11) cu următorul cuprins:  

 

,,(11) La propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului, Programul pentru şcoli al României ce va fi implementat la nivel naţional în perioada 
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2023-2029, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/102 al 

Comisiei din 11 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 în 

ceea ce privește cererile de ajutoare din partea Uniunii prezentate de statele membre ale 

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 

ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile 

de învăţământ şi ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 

ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile 

de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, şi care 

presupune, pe lângă distribuţia produselor prevăzute la art. 1 alin. (2), şi distribuţia de produse de 

panificaţie.” 

 

3. La articolul 3 după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin.(12), cu următorul cuprins: 

 

,, (12) Resursele financiare necesare Programului pentru şcoli al României ce va fi implementat la 

nivel național în perioada  2023-2029 se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin anexă la legile bugetare anuale şi 

din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la 

titlul 8301 Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare pentru cadrul financiar 2023-2029, 

reprezentând sprijin financiar din FEGA” 

 

4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 

 

,,(4) Autoritățile contractante asigură realizarea diversității produselor distribuite prin selecția 

acestora din cele două categorii de produse prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) pentru care se acordă 

ajutoare financiare din partea Uniunii Europene”. 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/ge2demjqgizq/regulamentul-de-punere-in-aplicare-nr-39-2017-privind-normele-de-aplicare-a-regulamentului-ue-nr-1308-2013-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-in-ceea-ce-priveste-ajutoarele-din-partea-uniunii?d=2023-02-08
https://lege5.ro/App/Document/gm4tamrxga/regulamentul-nr-1308-2013-de-instituire-a-unei-organizari-comune-a-pietelor-produselor-agricole-si-de-abrogare-a-regulamentelor-cee-nr-922-72-cee-nr-234-79-ce-nr-1037-2001-si-ce-nr-1234-2007-ale-consi?d=2023-02-08
https://lege5.ro/App/Document/ge2demjqgi2q/regulamentul-delegat-nr-40-2017-de-completare-a-regulamentului-ue-nr-1308-2013-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-in-ceea-ce-priveste-ajutoarele-din-partea-uniunii-pentru-furnizarea-de-fructe?d=2023-02-08
https://lege5.ro/App/Document/gm4tamrxga/regulamentul-nr-1308-2013-de-instituire-a-unei-organizari-comune-a-pietelor-produselor-agricole-si-de-abrogare-a-regulamentelor-cee-nr-922-72-cee-nr-234-79-ce-nr-1037-2001-si-ce-nr-1234-2007-ale-consi?d=2023-02-08
https://lege5.ro/App/Document/gqydimjsge/regulamentul-delegat-nr-907-2014-de-completare-a-regulamentului-ue-nr-1306-2013-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-in-ceea-ce-priveste-agentiile-de-plati-si-alte-organisme-gestiunea-financiar?d=2023-02-08
https://lege5.ro/App/Document/ge3dsmbuha3a/ordonanta-nr-13-2017-privind-aprobarea-participarii-romaniei-la-programul-pentru-scoli-al-uniunii-europene?pid=203063796&d=2023-02-08#p-203063796
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Art. II  Hotărârea Guvernului prevăzută la art.I pct.2 se adoptă, la propunerea Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a 

prezentei ordonanțe de urgență. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

 

 

 

 

 

 


