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Informare referitoare la derularea Programului pentru școli 
la nivelul județului Mureș în luna decembrie 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 ianuarie 2019, în ziarele locale Cuvântul 
Liber și Népújság un material referitor la derularea în luna decembrie 2018 

a Programului pentru școli al României în județul Mureș; 
 

 În luna decembrie 2018, Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș a 
verificat spațiile de depozitare a produselor distribuite în 42 unități de 
învățământ preuniversitar. Nu au fost constatate deficiențe. Totodată, 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș a 
verificat unitatea de procesare a laptelui materie primă S.C. Friesland 
Câmpina România S.A. din municipiul Târgu Mureș, unitate furnizoare a 
produselor lactate distribuite în cadrul Programului pentru școli al României 
în perioada 2017-2023 în județul Mureș. În urma verificărilor nu s-au 
constatat neconformități;  
 

 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 Logistic Media 
Pop Art SRL, a produselor lactate cu S.C. Friesland Câmpina România S.A. 
și a produselor de panificație cu S.C. 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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