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         COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 
cu privire la implementarea  

PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI 

 

 
Având în vedere H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în 

perioada 2017-2023, începând cu data de 09.09.2019, Consiliul Județean Botoșani va asigura în 

anul școlar 2019 - 2020 - Furnizarea si distribuția merelor, laptelui, produselor lactate şi 

produselor de panificaţie pentru un număr de 44.785 copii din județul Botoșani, respectiv 

preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare 

acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular. 

Astfel, în data de 06.09.2019 au fost încheiate contractele de furnizare a merelor, laptelui, 

produselor lactate şi produselor de panificaţie cu cele 4 firme și distribuția lor în cele 7 zone ale 

județului.   

Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i se acordă gratuit următoarele produse: 

▪ în zilele de luni, marți și miercuri ale săptămânii - 2 porții de lapte și o porție de produse 

lactate 

▪ în zilele de luni, marți și miercuri ale săptămânii – corn,  

▪ în zilele de joi și vineri ale săptămânii - biscuiți uscați și/sau covrigi uscați,  

▪ în zilele de joi și vineri ale săptămânii – mere.  

Pentru asigurarea diversităţii, porţia de mere va fi însoţită de o porţie de biscuiţi şi/sau covrigi 

uscaţi, iar porţia de lapte şi produse lactate va fi însoţită de corn şi/sau baton. 
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