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    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 

3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, 

aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, şi al Deciziei de 

punere în aplicare a Comisiei C (2018) 1.762 final din 27.03.2018 de 

stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii 

către statele membre pentru fructe şi legume în şcoli şi pentru lapte 

în şcoli, pe perioada 1 august 2018-31 iulie 2019, şi de modificare a 

Deciziei de punere în aplicare C (2017) 1.792, 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

    ART. I 

    (1) Prezenta hotărâre stabileşte bugetul pentru implementarea 

Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul 

şcolar 2018-2019, care cuprinde şi ajutorul financiar alocat conform 

Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2018) 1.762 din 

27.03.2018 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din 

partea Uniunii către statele membre pentru fructe şi legume în şcoli 

şi pentru lapte în şcoli, pe perioada 1 august 2018-31 iulie 2019, şi 

de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2017) 1.792, aşa cum 

este prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

    (2)  Pentru anul şcolar 2018-2019 se alocă suma de 571.988 mii lei 

pentru Programul pentru şcoli al României. 

    (3)  Suma prevăzută la alin. (2) pentru anul şcolar 2018-2019 se 

utilizează după cum urmează: 

    a) 87.372 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 

43.689 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform 

anexei nr. 1; 

    b) 192.219 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi 

produse lactate fără adaos de lapte praf şi 43.689 mii lei pentru 

derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 2; 

    c) 205.019 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de 

panificaţie, conform anexei nr. 3, exclusiv din bugetul naţional. 

 

    (4)  Repartizările orientative ale ajutorului financiar FEGA 

pentru fiecare stat membru sunt cele care figurează în anexa I la 

Regulamentul (UE) nr. 795/2016 al Consiliului din 11 aprilie 2016 de 

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



stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea 

comună a pieţelor produselor agricole, respectiv pentru anul şcolar 

2018-2019 suma de 6.866.848 euro pentru acordarea gratuită de fructe 

şi legume şi derularea măsurilor educative aferente şi de 10.743.836 

euro pentru acordarea gratuită de lapte şi produse lactate şi 

derularea măsurilor educative aferente. 

 

    ART. II 

    Hotărârea Guvernului 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, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 

septembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează: 

    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

    "(2)  Prezenta hotărâre stabileşte bugetul pentru implementarea 

Programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2017-2018, care 

cuprinde şi ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în 

aplicare a Comisiei C (2017) 1.792 final de stabilire a repartizării 

definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru 

fructe şi legume în şcoli şi pentru lapte în şcoli, pentru perioada 1 

august 2017-31 iulie 2018, precum şi ajutorul financiar alocat conform 

Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2018) 1.762 din 

27.03.2018 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din 

partea Uniunii către statele membre pentru fructe şi legume în şcoli 

şi pentru lapte în şcoli, pe perioada 1 august 2018- 31 iulie 2019, şi 

de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2017) 1.792." 

 

    2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, 

alineatul (6), cu următorul cuprins: 

    "(6)  Prevederile alin. (1)-(5) se aplică şi pentru perioada 2018-

2023." 

 

    3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "ART. 4 

    (1)  Măsurile educative care însoţesc distribuţia fructelor, 

legumelor, laptelui şi produselor lactate în anii şcolari din perioada 

Programului pentru şcoli al României se implementează la nivelul unui 

an şcolar, în oricare din cele două semestre, şi sunt următoarele:" 

 

    4. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

    "(3)  Documentaţiile de atribuire prevăzute în acordurile-cadru de 

furnizare a produselor se elaborează pe baza documentaţiei 

standardizate prevăzute la alin. (8), cu respectarea prevederilor 

prezentei hotărâri şi ale hotărârii anuale a Guvernului adoptate în 

conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul 

pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea 

nr. 55/2018, pentru fiecare an şcolar." 

 



    5. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

    "(2)  Plata ajutorului financiar din FEGA se face de Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în termen de 3 luni de la 

depunerea cererilor de plată, cu încadrarea în sumele alocate cu 

această destinaţie prevăzute la art. 17 alin. (1)." 

 

 

    6. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

    "ART. 17 

    (1)  Repartizările orientative ale ajutorului financiar FEGA 

pentru fiecare stat membru sunt cele care figurează în anexa I la 

Regulamentul (UE) nr. 795/2016 al Consiliului din 11 aprilie 2016 de 

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

stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea 

comună a pieţelor produselor agricole, iar pentru anul şcolar 2017-

2018, potrivit Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2018) 

1.762 din 27.03.2018 de stabilire a repartizării definitive a 

ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe şi 

legume în şcoli şi pentru lapte în şcoli, pe perioada 1 august 2018- 

31 iulie 2019, şi de modificare a Deciziei de punere în aplicare C 

(2017) 1.792, suma este de 5.493.478 euro pentru acordarea gratuită de 

fructe şi legume şi derularea măsurilor educative aferente şi de 

12.605.204 euro pentru acordarea gratuită de lapte şi produse lactate 

şi derularea măsurilor educative aferente." 

 

    7. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, 

cu următorul cuprins: 

    "ART. 17^1 

    (1)  Ajutorul financiar alocat din FEGA pentru măsurile educative 

aferente nu poate depăşi 15% din ajutorul financiar alocat pentru 

acordarea gratuită de fructe şi legume, respectiv de lapte şi produse 

lactate şi pentru derularea măsurilor educative aferente. 

    (2)  În cazul în care ajutorul financiar pentru măsurile educative 

aferente nu este utilizat în întregime, acesta este utilizat pentru 

stabilirea ajutorului financiar destinat acordării gratuite de fructe 

şi legume, respectiv de lapte şi produse lactate. 

    (3)  Stabilirea plafonului ajutorului financiar semestrial pentru 

acordarea gratuită de fructe şi legume, respectiv de lapte şi produse 

lactate se realizează ţinând seama de numărul total de zile de şcoală 

din anul şcolar aferent şi de numărul de zile de şcoală din semestrul 

respectiv. 

    (4)  În cazul în care valoarea totală eligibilă a cererilor de 

plată pentru acordarea gratuită de fructe şi legume, respectiv de 

lapte şi produse lactate depăşeşte plafonul calculat semestrial, 

valoarea ajutorului financiar pentru fiecare cerere eligibilă se 

stabileşte proporţional cu încadrarea în plafonul respectiv. 

    (5)  Plafonul ajutorului financiar al semestrului II al anului 

şcolar se regularizează cu eventualele economii apărute ca urmare a 

plăţilor efectuate pentru semestrul I." 



    8. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

    "ART. 23 

    (1)  În aplicarea prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 

13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, 

contractele/acordurile-cadru încheiate pentru distribuţia laptelui şi 

produselor lactate, precum şi pentru distribuţia de fructe şi/sau 

legume proaspete aflate în derulare la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri fac excepţie de la prevederile art. 3 alin. (3) în 

privinţa numărului de porţii distribuite, produsele distribuindu-se în 

conformitate cu acordurile-cadru/contractele încheiate, până la 

expirarea acestora, fără posibilitatea de prelungire, cu încadrarea în 

sumele alocate conform prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4)." 

 

    9. La articolul 23, alineatul (3) se abrogă. 

 

 

 

 

                    PRIM-MINISTRU 

                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ 

                    Contrasemnează: 

                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 

                    Petre Daea 

                    p. Viceprim-ministru,  ministrul dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice, 

                    Sirma Caraman, 

                    secretar de stat 

                    Ministrul finanţelor publice, 

                    Eugen Orlando Teodorovici 

                    Ministrul sănătăţii, 

                    Sorina Pintea 

                    Ministrul educaţiei naţionale, 

                    Valentin Popa 

                    p. Ministrul afacerilor externe, 

                    Dănuţ Sebastian Neculăescu, 

                    secretar de stat 

                    p. Ministrul delegat pentru afaceri europene, 

                    Cristian-Gabriel Winzer, 

                    secretar de stat 

 

    Bucureşti, 12 iulie 2018. 

    Nr. 533. 

    ANEXA 1 

 

    SUME 

    pentru acordarea gratuită de fructe şi legume proaspete  

    şi pentru derularea măsurilor educative aferente în anul şcolar 

2018-2019 

     

*T* 

 



┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────┐ 

│-mii lei-                                                                          

│ 

├───────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┬───────

────┬─────────┤ 

│               │Numărul   │Distribuţia fructelor şi legumelor│           

│         │ 

│               │total de  ├───────────┬─────────┬────────────┤           

│         │ 

│               │preşcolari│10         │14       │            │Total      

│Măsuri   │ 

│Judeţul        │şi elevi  │septembrie-│ianuarie-│11          

│distribuţie│educative│ 

│               │din ciclul│21         │1        │februarie-14│           

│2019     │ 

│               │primar şi │decembrie  │februarie│iunie 2019  │           

│         │ 

│               │gimnazial │2018       │2019     │            │           

│         │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Alba           │35.853    │617        │129      │688         │1.434      

│717      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Arad           │46.007    │791        │166      │883         │1.840      

│920      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Argeş          │64.727    │1.113      │233      │1.243       │2.589      

│1.295    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Bacău          │70.995    │1.222      │256      │1.363       │2.841      

│1.420    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Bihor          │68.061    │1.170      │245      │1.307       │2.722      

│1.361    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Bistriţa-Năsăud│35.862    │617        │129      │689         │1.435      

│717      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Botoşani       │50.056    │863        │180      │961         │2.004      

│1.001    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Braşov         │63.568    │1.091      │229      │1.221       │2.541      

│1.271    │ 



├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Brăila         │32.129    │554        │116      │617         │1.287      

│643      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Buzău          │47.564    │818        │171      │913         │1.902      

│951      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Caraş-Severin  │26.988    │465        │97       │518         │1.080      

│540      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Călăraşi       │32.690    │562        │118      │628         │1.308      

│654      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Cluj           │71.796    │1.232      │258      │1.378       │2.868      

│1.436    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Constanţa      │78.860    │1.355      │284      │1.514       │3.153      

│1.577    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Covasna        │26.289    │452        │95       │505         │1.052      

│526      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Dâmboviţa      │52.245    │899        │188      │1.003       │2.090      

│1.045    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Dolj           │64.818    │1.114      │233      │1.245       │2.592      

│1.296    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Galaţi         │55.625    │958        │200      │1.068       │2.226      

│1.113    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Giurgiu        │27.743    │477        │100      │533         │1.110      

│555      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Gorj           │35.076    │604        │126      │673         │1.403      

│702      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Harghita       │38.914    │669        │140      │747         │1.556      

│778      │ 



├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Hunedoara      │37.326    │643        │134      │717         │1.494      

│747      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Ialomiţa       │28.580    │491        │103      │549         │1.143      

│572      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Iaşi           │97.771    │1.682      │352      │1.877       │3.911      

│1.955    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Ilfov          │42.987    │738        │155      │825         │1.718      

│860      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Maramureş      │50.927    │876        │183      │978         │2.037      

│1.019    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Mehedinţi      │24.785    │427        │89       │476         │992        

│496      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Mureş          │65.307    │1.123      │235      │1.254       │2.612      

│1.306    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Neamţ          │51.548    │888        │186      │990         │2.064      

│1.031    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Olt            │40.767    │702        │147      │783         │1.632      

│815      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Prahova        │77.540    │1.335      │279      │1.489       │3.103      

│1.551    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Satu Mare      │40.257    │692        │145      │773         │1.610      

│805      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Sălaj          │27.622    │475        │99       │530         │1.104      

│552      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Sibiu          │48.842    │839        │176      │938         │1.953      

│977      │ 



├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Suceava        │83.474    │1.436      │301      │1.603       │3.340      

│1.669    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Teleorman      │31.786    │547        │114      │610         │1.271      

│636      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Timiş          │70.382    │1.209      │253      │1.351       │2.813      

│1.408    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Tulcea         │22.821    │393        │82       │438         │913        

│456      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Vaslui         │49.229    │848        │177      │945         │1.970      

│985      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Vâlcea         │36.440    │627        │131      │700         │1.458      

│729      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Vrancea        │37.234    │641        │134      │715         │1.490      

│745      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Municipiul     │192.971   │3.311      │696      │3.704       │7.711      

│3.857    │ 

│Bucureşti      │          │           │         │            │           

│         │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│TOTAL          │2.184.462 │37.566     │7.864    │41.942      │87.372     

│43.689   │ 

└───────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴────────────┴───────

────┴─────────┘ 

*ST* 

 

 

    ANEXA 2 

 

    SUME 

    pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate  

    fără adaos de lapte praf şi pentru derularea măsurilor educative 

aferente în anul şcolar 2018-2019 

     

*T* 

 



┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────┐ 

│-mii lei-                                                                          

│ 

├───────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┬───────

────┬─────────┤ 

│               │          │Distribuţia laptelui natural de   │           

│         │ 

│               │Numărul   │consum şi a produselor lactate    │           

│         │ 

│               │total de  │fără adaos de lapte praf          │           

│         │ 

│               │preşcolari├───────────┬─────────┬────────────┤Total      

│Măsuri   │ 

│Judeţul        │şi elevi  │10         │14       │            

│distribuţie│educative│ 

│               │din ciclul│septembrie-│ianuarie-│11          │           

│2019     │ 

│               │primar şi │21         │1        │februarie-14│           

│         │ 

│               │gimnazial │decembrie  │februarie│iunie 2019  │           

│         │ 

│               │          │2018       │2019     │            │           

│         │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Alba           │35.853    │1.357      │284      │1.514       │3.155      

│717      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Arad           │46.007    │1.740      │364      │1.943       │4.047      

│920      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Argeş          │64.727    │2.449      │513      │2.734       │5.696      

│1.295    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Bacău          │70.995    │2.689      │562      │2.999       │6.250      

│1.420    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Bihor          │68.061    │2.574      │539      │2.875       │5.988      

│1.361    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Bistriţa-Năsăud│35.862    │1.357      │284      │1.515       │3.156      

│717      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Botoşani       │50.056    │1.898      │396      │2.114       │4.408      

│1.001    │ 



├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Braşov         │63.568    │2.401      │503      │2.685       │5.589      

│1.271    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Brăila         │32.129    │1.218      │254      │1.357       │2.829      

│643      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Buzău          │47.564    │1.801      │377      │2.009       │4.187      

│951      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Caraş-Severin  │26.988    │1.022      │214      │1.140       │2.376      

│540      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Călăraşi       │32.690    │1.237      │259      │1.381       │2.877      

│654      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Cluj           │71.796    │2.710      │569      │3.033       │6.312      

│1.436    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Constanţa      │78.860    │2.981      │625      │3.331       │6.937      

│1.577    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Covasna        │26.289    │994        │208      │1.110       │2.312      

│526      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Dâmboviţa      │52.245    │1.979      │414      │2.207       │4.600      

│1.045    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Dolj           │64.818    │2.451      │513      │2.738       │5.702      

│1.296    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Galaţi         │55.625    │2.107      │441      │2.350       │4.898      

│1.113    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Giurgiu        │27.743    │1.050      │220      │1.172       │2.442      

│555      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Gorj           │35.076    │1.330      │278      │1.482       │3.090      

│702      │ 



├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Harghita       │38.914    │1.471      │308      │1.644       │3.423      

│778      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Hunedoara      │37.326    │1.414      │296      │1.577       │3.287      

│747      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Ialomiţa       │28.580    │1.081      │226      │1.207       │2.514      

│572      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Iaşi           │97.771    │3.701      │774      │4.130       │8.605      

│1.955    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Ilfov          │42.987    │1.623      │340      │1.816       │3.779      

│860      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Maramureş      │50.927    │1.927      │403      │2.151       │4.481      

│1.019    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Mehedinţi      │24.785    │939        │196      │1.047       │2.182      

│496      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Mureş          │65.307    │2.470      │517      │2.759       │5.746      

│1.306    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Neamţ          │51.548    │1.953      │408      │2.177       │4.538      

│1.031    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Olt            │40.767    │1.544      │323      │1.722       │3.589      

│815      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Prahova        │77.540    │2.937      │614      │3.275       │6.826      

│1.551    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Satu Mare      │40.257    │1.522      │319      │1.700       │3.541      

│805      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Sălaj          │27.622    │1.044      │219      │1.167       │2.430      

│552      │ 



├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Sibiu          │48.842    │1.845      │387      │2.063       │4.295      

│977      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Suceava        │83.474    │3.159      │661      │3.526       │7.346      

│1.669    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Teleorman      │31.786    │1.204      │252      │1.343       │2.799      

│636      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Timiş          │70.382    │2.660      │557      │2.973       │6.190      

│1.408    │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Tulcea         │22.821    │864        │181      │964         │2.009      

│456      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Vaslui         │49.229    │1.865      │390      │2.079       │4.334      

│985      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Vâlcea         │36.440    │1.380      │289      │1.539       │3.208      

│729      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Vrancea        │37.234    │1.409      │295      │1.573       │3.277      

│745      │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│Municipiul     │192.971   │7.289      │1.529    │8.151       │16.969     

│3.857    │ 

│Bucureşti      │          │           │         │            │           

│         │ 

├───────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────

────┼─────────┤ 

│TOTAL          │2.184.462 │82.646     │17.301   │92.272      │192.219    

│43.689   │ 

└───────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴────────────┴───────

────┴─────────┘ 

*ST* 

 

 

    ANEXA 3 

 

    SUME 

    pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie în anul şcolar 

2018-2019 



     

*T* 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────

┐ 

│-mii lei-                                                            

│ 

├───────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────

┤ 

│               │Numărul   │          │         │         │           

│ 

│               │total de  │10        │14       │11       │           

│ 

│               │preşcolari│septembrie│ianuarie │februarie│Total      

│ 

│Judeţul        │şi elevi  │- 21      │- 1      │- 14     

│distribuţie│ 

│               │din ciclul│decembrie │februarie│iunie    │           

│ 

│               │primar şi │2018      │2019     │2019     │           

│ 

│               │gimnazial │          │         │         │           

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Alba           │35.853    │1.465     │307      │1.594    │3.366      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Arad           │46.007    │1.878     │393      │2.045    │4.316      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Argeş          │64.727    │2.644     │553      │2.878    │6.075      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Bacău          │70.995    │2.903     │607      │3.156    │6.666      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Bihor          │68.061    │2.778     │582      │3.026    │6.386      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Bistriţa-Năsăud│35.862    │1.465     │307      │1.594    │3.366      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Botoşani       │50.056    │2.049     │428      │2.225    │4.702      

│ 



├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Braşov         │63.568    │2.592     │544      │2.826    │5.962      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Brăila         │32.129    │1.315     │275      │1.428    │3.018      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Buzău          │47.564    │1.944     │407      │2.115    │4.466      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Caraş-Severin  │26.988    │1.103     │231      │1.200    │2.534      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Călăraşi       │32.690    │1.336     │279      │1.453    │3.068      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Cluj           │71.796    │2.926     │614      │3.192    │6.732      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Constanţa      │78.860    │3.219     │674      │3.506    │7.399      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Covasna        │26.289    │1.073     │225      │1.169    │2.467      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Dâmboviţa      │52.245    │2.136     │447      │2.323    │4.906      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Dolj           │64.818    │2.646     │554      │2.882    │6.082      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Galaţi         │55.625    │2.275     │476      │2.473    │5.224      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Giurgiu        │27.743    │1.134     │237      │1.233    │2.604      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Gorj           │35.076    │1.436     │300      │1.559    │3.295      

│ 



├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Harghita       │38.914    │1.588     │333      │1.730    │3.651      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Hunedoara      │37.326    │1.526     │319      │1.660    │3.505      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Ialomiţa       │28.580    │1.167     │244      │1.271    │2.682      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Iaşi           │97.771    │3.995     │836      │4.347    │9.178      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Ilfov          │42.987    │1.752     │368      │1.911    │4.031      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Maramureş      │50.927    │2.080     │435      │2.264    │4.779      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Mehedinţi      │24.785    │1.013     │212      │1.102    │2.327      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Mureş          │65.307    │2.666     │558      │2.904    │6.128      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Neamţ          │51.548    │2.108     │441      │2.292    │4.841      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Olt            │40.767    │1.666     │349      │1.813    │3.828      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Prahova        │77.540    │3.171     │663      │3.447    │7.281      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Satu Mare      │40.257    │1.643     │344      │1.790    │3.777      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Sălaj          │27.622    │1.127     │236      │1.228    │2.591      

│ 



├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Sibiu          │48.842    │1.992     │418      │2.172    │4.582      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Suceava        │83.474    │3.411     │714      │3.711    │7.836      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Teleorman      │31.786    │1.299     │272      │1.413    │2.984      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Timiş          │70.382    │2.871     │602      │3.129    │6.602      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Tulcea         │22.821    │933       │195      │1.015    │2.143      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Vaslui         │49.229    │2.014     │421      │2.189    │4.624      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Vâlcea         │36.440    │1.490     │312      │1.620    │3.422      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Vrancea        │37.234    │1.521     │318      │1.655    │3.494      

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│Municipiul     │192.971   │7.871     │1.647    │8.581    │18.099     

│ 

│Bucureşti      │          │          │         │         │           

│ 

├───────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────

┤ 

│TOTAL          │2.184.462 │89.221    │18.677   │97.121   │205.019    

│ 

└───────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────

┘ 

*ST* 
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