Categoria III
Brânzeturi proaspete sau procesate,
aromatizate sau nearomatizate, care
conţin cel puţin 90 % din greutate
brânză.
Categoria IV
Brânză Grana Padano şi
Parmigiano Reggiano.

brânză

Categoria V
Brânzeturi
aromatizate
sau
nearomatizate, care conţin cel puţin 90
% din greutate brânză şi care nu se
încadrează la categoriile III şi IV.

Condiţii pentru produsele lactate
eligibile
 să fie fabricate în Uniunea
Europeană;
 să fie marcate cu ştampila ovală,
conform normelor sanitar veterinare;

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 să fie transportate însoţite de
certificate de calitate sau declaraţie de
conformitate;
 să fie fabricate din lapte de vacă, oaie
sau capră;
 să fie tratate termic (pasteurizare sau
sterilizare);
 nu vor fi utilizate la prepararea
mâncărurilor (să nu îşi piardă
identitatea);
 produsele din categoria I pot conţine
maxim 5mg fluor/kg;
 laptele cu lactoză redusă este eligibil;
 laptele de consum care se va
administra trebuie să aibă minimum
3,2% proteine şi minimum 1,8%
grăsime;
 conform
OUG
96/2002
cu
modificările şi completările ulterioare,
produsele derivate din produsul de baza
lapte, sunt: iaurt simplu, lapte bătut,
sana sau chefir.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

FURNIZAREA LAPTELUI
ÎN INSTITUŢIILE ŞCOLARE

Sprijin Financiar
Programe cu Impact Social

Octombrie 2014
Bucureşti

www.apia.org.ro
www.apia.org.ro

Solicitanţii ajutorului comunitar
Obiectiv
Măsura de acordare a ajutorului
comunitar pentru furnizarea laptelui şi a
anumitor produse lactate în instituţiile
şcolare are drept obiectiv favorizarea
consumului de lapte de către copiii din
instituţiile şcolare beneficiare din
învăţământul de stat şi privat, aprobate
sau acreditate de către Ministerul
Educaţiei Naţionale.

sunt consiliile judeţene şi respectiv
primăriile sectoarelor municipiului
Bucureşti care administrează activitatea
de distribuţie a laptelui şi produselor
lactate în instituţiile şcolare, efectuează
plata către furnizorii acestor produse şi
îndeplinesc condiţiile de aprobare.

Cantitatea maximă eligibilă

Beneficiarii măsurii sunt copiii din
grădiniţele,
şcolile
primare
şi
gimnaziale, aprobate sau acreditate de
către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Cantitatea maximă eligibilă pentru
ajutor comunitar este de 0,25 l lapte /
copil beneficiar / zi de şcoală / instituţie
şcolară. Aceasta se calculează ţinând
seama de numărul maxim de zile de
şcoală şi de numărul aproximativ de
copii care frecventează regulat toate
instituţiile de învăţământ care participă
la programul de distribuire a laptelui în

şcoli, aşa cum reiese din evidenţa
inspectoratelor şcolare pentru perioada
la care se referă o cerere de ajutor
precum şi de coeficientul 1,03 de
conversie a litrilor în kilograme.
Tipurile de lapte şi produse lactate
Categoria I
(a) lapte tratat termic;
(b) lapte tratat termic cu ciocolată, cu
suc de fructe sau aromatizat, care
conţine cel puţin 90 % din greutate
lapte indicat la litera şi maximum 7 %
adaos de zahăr şi/sau miere;
(c) produse din lapte fermentat cu sau
fără suc de fructe, aromatizate sau
nearomatizate, care conţin cel puţin 90
% din greutate lapte indicat la litera (a)
şi maximum 7 % adaos de zahăr şi/sau
miere.
Categoria II
Produse din lapte fermentat, aromatizate
sau nearomatizate, cu fructe, care conţin
cel puţin 80 % din greutate lapte indicat
la Categoria I litera (a) şi maximum 7 %
adaos de zahăr şi/sau miere.

