
ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 96 din 16 august 2002 
privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - VIII din 
învatamântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si 

private cu program normal de 4 ore 
 
    Text în vigoare începând cu data de 20 martie 2009 
     
    Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, pâna la 17 martie 2009: 
    - Legea nr. 16/2003; 
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2003; 
    - Hotarârea Guvernului nr. 1052/2004; 
    - Hotarârea Guvernului nr. 882/2005; 
    - Hotarârea Guvernului nr. 1284/2006; 
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2008; 
    - Hotarârea Guvernului nr. 714/2008; 
    - Legea nr. 32/2009. 
 
    NOTE: 
    1. Titlul actului normativ a fost modificat conform art. I pct. 1 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 70/2003 si conform articolului unic pct. 1 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 95/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 32/2009. 
    2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 a fost aprobata cu modificari prin 
Legea nr. 16/2003. 
 
    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,  
 
    Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta. 
 
    ART. 1 
    (1) Se acorda gratuit pentru elevii din clasele I - VIII din învatamântul de stat si privat 
produse lactate si de panificatie în limita unei valori zilnice de 7.000 lei/elev*). Limita 
valorica cuprinde pretul produselor, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a 
acestora, dupa caz. 
    (1^1) Începând cu luna septembrie 2003, se acorda gratuit pentru copiii din 
învatamântul prescolar de stat si privat, cu program normal de 4 ore, produse lactate si 
de panificatie în limita unei valori zilnice de 7.000 lei/copil*), în 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 hotarâre a Guvernului, în functie 
de evolutia preturilor si tarifelor. 
    (3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de 
panificatie pentru elevi si prescolari se stabileste potrivit prevederilor legislatiei în 
domeniul achizitiilor publice. 
    (4) Diversificarea programului cu produse derivate din produsul de baza lapte nu va 
depasi limita maxima de 33%. Ca ordine de prioritate în distributia produselor lactate 
derivate pe primul loc se situeaza iaurtul. 



    (5) Continutul/specificatiile tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de 
atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si 
prescolari se aproba prin hotarâre a Guvernului. 
------------ 
    *) Conform Hotarârii Guvernului nr. 714/2008, începând cu data de 1 septembrie 2008 
se actualizeaza limita valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate 
pentru un elev, respectiv pentru un prescolar, la 1,17 lei/elev, respectiv prescolar. 
    Anterior, aceasta valoare fusese stabilita prin art. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 
882/2005, prin art. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 1052/2004 si prin articolul unic din 
Hotarârea Guvernului nr. 1284/2006. 
 
    ART. 2 
    (1) Dreptul de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului scolar, 
produsele prevazute la art. 1 îl au numai elevii prezenti la cursuri.  
    (2) Unitatile scolare raspund, în 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, sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, ale comunelor, 
oraselor si municipiilor, dupa caz. 
    (2) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi acordate sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale. 
    (3) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat catre bugetele locale se 
repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale prin hotarâre a consiliului judetean sau a 
Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu asistenta tehnica de 
specialitate a inspectoratului scolar judetean, respectiv a Inspectoratului Scolar al 
Municipiului Bucuresti. 
    ART. 4 
    (1) Produsele lactate si de panificatie, transportul si distributia acestora la unitatile de 
învatamânt se contracteaza de catre consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, cu 
asistenta inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al 
Municipiului Bucuresti, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare. 
    (2) Pentru obtinerea unor preturi cât mai competitive, autoritatile contractante vor 
opta, de regula, pentru atribuirea contractului pe loturi si pentru organizarea unei licitatii 
electronice, ca faza finala a procedurii de atribuire aplicate. 
    (3) Plata produselor si a serviciilor contractate se efectueaza, la solicitarea 
furnizorilor, pe baza documentelor de receptie calitativa si cantitativa, întocmite de 
unitatile de învatamânt si aprobate de presedintii consiliilor judetene si de primarii 
sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv de primarii comunelor, oraselor si 
municipiilor, dupa caz. 
    ART. 5 
    Consiliile locale si primarii 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. 
    ART. 6 



    (1) Pentru ducerea la îndeplinire 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, respectiv ai 
comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, 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, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, 
primarii comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz.  
    ART. 7 
    Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea 
disciplinara, administrativa, civila sau penala, dupa caz. 
 
                             -------------- 


