Informare referitoare la derularea Programului pentru școli
la nivelul județului Mureș în luna noiembrie 2018



În conformitate cu prevederile art. 18, alin. (3), lit. b) din H.G. nr. 640/2017,
cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș a publicat
în cursul lunii decembrie 2018, în ziarele locale Cuvântul Liber și Népújság
un material referitor la derularea în luna noiembrie 2018 a Programului
pentru școli al României în județul Mureș;



În luna noiembrie 2018, Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș a
verificat spațiile de depozitare a produselor distribuite în 234 unități de
învățământ preuniversitar. Pentru deficiențele constatate privind
depozitarea necorespunzătoare a produselor lactate au fost aplicate 3
sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2.400 lei și s-au acordat
termene precise de remediere, urmând a fi efectuate recontroale în
perioada următoare;



În urma unei sesizări privind calitatea produselor distribuite în cadrul
Programului, s-a efectuat un control igienico-sanitar la Depozitul S.C.
Friesland Câmpina Romania S.A., s-au recoltat și analizat probe din toate
produsele distribuite în unitățile de învățământ, rezultatele fiind
neconforme microbiologic la produsul „Corn simplu” (producător S.C.
Logistic Media Pop Art S.R.L., punct de lucru Turda) și „Corn Vel Pitar”
(producător SC Vel Pitar S.A., Râmnicu Vâlcea – punct de lucru Cluj
Napoca). Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș a interzis
distribuirea produselor neconforme în unitățile de învățământ, a solicitat
furnizorului produselor de panificație SC Granpan Dor S.R.L., întocmirea
unui plan de măsuri pentru supravegherea produselor distribuite și a
notificat Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj și Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș în vederea realizării unor
acțiuni de control, conform competențelor. Măsura luată de furnizorul
produselor de panificație SC Granpan Dor S.R.L. a fost de înlocuire a
produsului neconform, până la remedierea situației. În urma obținerii de
rezultate conforme prin reanalizarea celor două produse de panificație și a
informării primite de la DSP Cluj (referitoare la controalele efectuate la cei
doi producători), Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș a permis
reluarea distribuirii produselor în unitățile de învățământ din județ,
începând cu data de 21.11.2018 pentru „Corn simplu” și cu data de
12.12.2018 pentru „Corn Vel Pitar”;
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Începând cu data de 10 septembrie 2018 a început furnizarea produselor
lactate și a celor de panificație, preșcolarilor din grădinițele cu program
normal și elevilor din învățământul primar și gimnazial, conform clauzei de
revizuire din contractele de furnizare încheiate de Consiliul Județean Mureș
pentru anul școlar 2017-2018, respectiv a actelor adiționale aferente
acestora. Produsele lactate sunt livrate în baza acestor acte adiționale doar
de 3 ori pe săptămână și doar până la încheierea unor noi contracte de
furnizare;



Pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ de pe raza orașului
Miercurea Nirajului, unitatea administrativ-teritorială și-a asumat
organizarea la nivel local a procedurii de contractare a produselor ce se
distribuie în cadrul Programului pentru școli al României. Astfel, au fost
încheiate contractele de furnizare a fructelor (mere) cu SC L ogistic Media
Pop Art SRL, a produselor lactate cu S.C. Friesland Câmpina România S.A.
și a produselor de panificație cu GENESIS SRL. Livrarea produselor a
început cu data de 10.12.2018 pentru produse lactate și de panificație
respectiv 13.12.2018 pentru fructe.
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