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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea listei măsurilor educative care însoțesc
distribuția de lapte, produse lactate și fructe în anul şcolar 2022 – 2023 în cadrul
Programului pentru școli al României

Având în vedere Hotărârii Guvernului nr. 52/2021 privind modificarea și
completarea Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 privind aprobarea Programului pentru
şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările
ulterioare, care prevede la art. 18 la alin. (3) responsabilităţile privind distribuţia
produselor şi pentru realizarea măsurilor educative precum și necesitatea consultării
comisiei la nivelul judeţelor.
Prin Adresa nr. 96910 / 07.09.2022 , Consiliul Judeţean Harghita a solicitat punctul
de vedere a comisiei constituite la nivelul judeţului Harghita în conformitate cu art. 18
alin. (1) şi (2) cu privire la lista măsurilor educative, pe care o anexăm în copie.
Propunem spre aprobare lista măsurilor educative aferente anului şcolar 2022-2023:
a) 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) din Hotărârea Guvernului
nr. 640/2017 cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau miere, cu acordarea de
premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;
b) 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.

c) utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preșcolarilor și elevilor
informații adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, lanțuri de
aprovizionare și produse locale, producția ecologică, producția sustenabilă și combaterea
risipei alimentare.

Propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.
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