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Direcţia Strategii Proiecte 

Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică şi Socială 

Nr. 401/ 09.01.2023 

 

 

Către, 

INSPECTORATUL ȘCOLAR  JUDEȚEAN  SIBIU 

 

Domnului Marius Emilian Novac, Inspector Școlar General 

 

 

Stimate Domnule Inspector Școlar General, 

 

În vederea implementării Programului pentru Școli al României, în anul școlar 2022-2023, în 

conformitate cu art. 4, alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 640/ 2017, privind aprobarea Programului 

pentru școli al României în perioada 2017-2023, completată și modificată de Hotărârea de Guvern nr. 

1007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru Școli al României în 

perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2022-2023, Consiliul Județean Sibiu, în calitate de solicitant de 

ajutor financiar, va aplica, în mod obligatoriu, măsuri educative, care însoțesc distribuția fructelor, a 

legumelor, a laptelui și a produselor lactate, optând pentru organizarea unor activități combinate -  

concursuri și zile tematice (lit. b și c). 

 Astfel, unitățile de învățământ eligibile în cadrul Programului - grădinițele de stat 

autorizate/acreditate și particulare, cu program normal, de patru ore, școlile primare și gimnaziale, de 

stat și particulare, se vor putea înscrie în vederea implementării împreună a măsurilor educative 

prevăzute la lit.  b) și c), respectiv: 

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 conform prevederilor art. 3 alin. (3) şi/ sau miere, cu acordarea de premii; 

   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. 

Menționăm că, grădiniţele cu program prelungit (P.P.) nu sunt eligibile în cadrul acestui 

Program, iar dacă, în cadrul grădiniţei, funcționează și o structură cu program normal, acestea pot 

organiza și participa la activități în cadrul acestui Program, prin înscrierea grupelor de copii care 

frecventează structura cu program normal. 

În vederea înscrierii în cadrul Programului, fiecare unitate de învățământ interesată să participe 

la acest Program și să implementeze cele 2 tipuri de măsuri educative alese de Consiliu, este invitată să 

trimită o adresă, către Consiliul Județean Sibiu, semnată de către conducerea unității, în care să fie 

cuprinse următoarele: denumirea unității de învățământ, datele de contact ale directorului unității 

de învățământ, ale responsabilului  cu derularea măsurilor educative, de la nivelul instituției 

școlare și ale coordonatorului de grupă/clasă, numărul de grupe/ clase înscrise,  numărul de 

copii/ elevi din fiecare clasă participantă (pentru a fi în măsură să evităm eventualele 

neconcordanțe apărute între numărul maxim de elevi raportați de către Inspectoratul Școlar 

Județean Sibiu și cel raportat de către unitatea de învățământ, avem rugămintea să luați în 

considerare acest aspect și să NU vă înscrieți cu numărul maxim de elevi), măsura/ măsurile 

educative pentru care optează unitatea de învățământ (conform anexei la prezenta adresă). 



2 

 

Menționăm că aceeași unitate de învățământ se va putea înscrie pentru implementarea ambelor 

măsuri educative prevăzute la art. 4, lit. b) și c), atât pentru fructe/legume cât și pentru lactate/miere, 

din Hotărârea de Guvern nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare.  

Precizăm că toate cheltuielile generate de achiziția produselor/ serviciilor necesare derulării 

măsurilor educative în anul școlar 2022-2023, vor fi suportate din bugetul propriu al Consiliului 

Județean Sibiu, în limita sumelor alocate de Guvern, urmând a fi decontate prin Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură din Fondul European de Garantare Agricolă. 

Față de cele cele ce preced, vă adresăm rugămintea de a ne sprijini cu  postarea unui anunț pe 

pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, pentru a invita unitățile de învățământ interesate 

să valorifice această oportunitate, prin înscrierea în vederea implementării măsurilor educative, în anul 

școlar 2022-2023.  

Așteptăm adresa de înscriere de la fiecare instituție școlară interesată, conform celor expuse 

mai sus, până la data de 20.01.2022, urmând ca centralizarea înscrierilor să se realizeze la nivelul 

Consiliului Județean Sibiu, în vederea demarării procedurii de achiziție a produselor/serviciilor. 

În eventualitatea unor informații suplimentare, vă puteți adresa Direcției Strategii Proiecte- 

Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică și Socială, telefon  0269.21.77.33, interior 128/ 135 sau e-

mail:  

- Dana Lupică – Șef Serviciu - dana.lupica@cjsibiu.ro (interior 128); 

- Anca Stoica – Inspector responsabil cu măsurile educative aferente distribuției de 

fructe/legume - anca.stoica@cjsibiu.ro (interior 135); 

- Delia Lisan – Consilier responsabil cu măsurile educative aferente distribuției de lapte-  

delia.lisan@cjsibiu.ro (interior 128). 

În speranța că solicitarea noastră va beneficia de sprijinul dumneavoastră, vă mulțumim 

anticipat. 

Cu stimă, 

    

 

     Administrator Public           Director Executiv 

     Cosmin-Adrian Bibu        Oana Popa 

              

    

 

           Șef Serviciu 

           Dana Lupică 
   

 
 

 

 
 

 Redactat:   D. L.  
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Anexă 

1. Denumirea unității de învățământ 

 

 

2.  Datele de contact ale directorului unității de învățământ 

 

2. Datele de contact ale responsabilului de implementare a măsurilor educative/ unitate de 

învățământ (nr. telefon mobil, adresă e-mail) 

3. Datele de contact ale coordonatorului de grupă/ clasă  ( nr. telefon mobil, adresă e-mail) 

4. Numărul de grupe/ clase implicate (defalcate pe cicluri de învățământ)  

 

5. Numărul de preșcolari/ elevi implicați: grupă/ clasă 

 

6. Măsurile educative pentru care se optează 

(conform H.G. nr. 640/2017), prin bifarea 

uneia sau a ambelor variante  

 

a) Măsuri educative fructe / legume 

și/sau 

b) Măsuri educative lactate / miere 
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