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Informare referitoare la derularea Programului pentru școli 
la nivelul județului Mureș  

 

 

 

 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 aprilie 2019, în ziarele locale Cuvântul Liber 
și Népújság un material referitor la derularea Programului pentru școli al 
României în județul Mureș; 
 

 În urma finalizării procedurii de achiziție publică și desemnarea 
câștigătorilor, Consiliul Județean Mureș a încheiat în luna aprilie 2019 
acordurile-cadru cu o durată de valabilitate de 2 ani, de furnizare și 
distribuire a laptelui, produselor lactate, produselor de panificație și a 
fructelor, preșcolarilor din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 
autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevilor din învățământul 
primar și gimnazial de stat și particular din județul Mureș. Totodată, 
Consiliul Județean Mureș a încheiat contractele subsecvente nr. 1 la 
acordurile-cadru, pentru perioada 06.05.2019-14.06.2019, din anul școlar 
2018-2019; 
 

 Menționăm faptul că, pe parcursul unei săptămâni, produsele se vor 
distribui astfel: luni – lapte pasteurizat și corn; marți-mere și biscuiți; 
miercuri – sana și corn; joi – lapte pasteurizat și corn; vineri – mere și 
biscuiți;  
 

 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 S.C. LOGISTIC 
MEDIA POP ART S.R.L., a produselor lactate cu S.C. FRIESLANDCAMPINA 

ROMÂNIA S.A. și a produselor de panificație cu S.C. GENESIS SRL. Livrarea 
produselor a început în data de 10.12.2018 pentru produse lactate și de 
panificație respectiv 13.12.2018 pentru fructe. În luna martie 2019, 
Programul pentru școli a funcționat fără probleme la nivelul grădinițele cu 
program normal și unităților de învățământul primar și gimnazial de pe 
raza orașului Miercurea Nirajului, în conformitate prevederile H.G nr. 
640/2017, cu modificările și completările ulterioare. 
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