lactate trebuie să menţioneze în fişa tehnică,
faptul că aceasta este corespunzătoare
produselor distribuite în perioada ce face
obiectul cererii de plată;
● declaraţia furnizorului privind provenienţa
produselor lactate, în original, conform fişei/
fişelor tehnice anexate la cererea de plată. În
declaraţia privind provenienţa produselor lactate trebuie să fie specificate numele şi adresa
producătorului de produse lactate, numărul
autorizaţiei producătorului pentru schimburi
intracomunitare, data de la care a obţinut
această autorizaţie, nr. mărcii de identificare şi
data întocmirii declaraţiei care trebuie să fie
anterioară depunerii cererii de solicitare a
sprijinului financiar, la APIA;
● autorizaţia sanitară-veterinară în copie,
având menţiunea „conform cu originalul” a
producătorului, pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală;
NOU !!! Autorizaţia sanitar veterinară pentru
schimburi intracomunitare va fi insoţită de
rezultatul ultimei verificări şi evaluări realizate
de către Direcţia de Igienă şi Sănătate Publică
Veterinară din cadrul DSVSA/ANSVSA la
furnizorul/ producătorul laptelui şi produselor
lactate ce fac obiectul distribuirii în instituţiile
şcolare.
● adresa de la inspectoratul şcolar judeţean
sau inspectoratele sectoarelor mun. Bucureşti,
după caz, în original, în care trebuie să fie
specificat numărul total al zilelor de şcoală în
care s-au efectuat cursuri pentru perioada care
face obiectul cererii de plată, fără a se lua în
calcul zilele libere prevăzute de lege, separat
pentru fiecare catego-rie de beneficiari în parte
(grădiniţă, şcoală primară, gimnaziu), precum
şi numărul de copii pentru fiecare instituţie de
învăţământ, conform cifrei de şcolarizare
comunicate de către Inspecto-ratele şcolare,
respectiv Ministerul Educaţiei și Cercetării
Științifice;

● copiile facturilor pentru produsele lactate aferente semestrului pentru care se solicită ajutorul
comunitar şi dovada plăţii către furnizor a
produselor facturate (ordin de plată şi extras de
cont bancar ştampilat de bancă/trezorerie) trebuie
să conţină menţiunea “conform cu originalul”,
făcută de către reprezentantul solicitantului;
● dovada constituirii garanţiei;
● centralizatorul facturilor plătite furnizorului/
furnizorilor, al cărui model este prevăzut în anexa
nr. 6, atât în original pe hartie cât şi pe suport
electronic în format xls.
● contract de furnizare a produselor lactate,
încheiat între solicitant şi furnizor care va avea
înscris contul /codul IBAN al furnizorului: în cazul
în care apare cesiunea de creanță, la dosarul de
plată trebuie depuse toate documentele ce
privesc cesiunea.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Bd. Carol I nr. 17, sector 2, București
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Cererile de plată se depun de două ori pe an,
conform structurii anului şcolar, respectiv două
semestre, la încheierea fiecărui semestru şcolar şi
vor acoperi doar produsele lactate furnizate în
cursul acestuia.
Depăşirea termenului de depunere a cererii de
plată atrage după sine următoarele reduceri ale
ajutorului comunitar (penalităţi):
● 5 %, dacă depăşirea este mai mică sau egală cu
o lună;
● 10 %, dacă depăşirea este mai mare de o lună,
dar mai mică de două luni.
Cererile de plată depuse cu mai mult de două luni
întârziere faţă de termenul limită de depunere nu
se plătesc.
Plata ajutorului comunitar: ajutorul comunitar
este plătit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură în termen de trei luni de la data
depunerii cererii de plată corect completată şi
valabilă, cu excepţia cazului în care s-au iniţiat
anchete administrative.

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.
BENEFICIARI
Beneficiarii ajutorului comunitar sunt copiii din
grădiniţele, şcolile primare şi gimnaziale, de
stat și/sau private, aprobate sau acreditate de
către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Ajutorul comunitar se acordă doar pentru zilele de
şcoală efectiv frecventate.
Nu se acordă ajutor:
- pe perioada vacanţelor;
- pe perioada desfăşurării taberelor şcolare organizate de instituţia şcolară sau de autoritatea
educaţională care administrează instituţia
şcolară respective
CANTITATEA MAXIMĂ ELIGIBILĂ
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.

Categoria III
Brânzeturi proaspete sau procesate, aromatizate
sau nearomatizate, care conţin cel puţin 90 % din
greutate brânză.
Categoria IV
Brânză Grana Padano şi brânză Parmigiano
Reggiano.
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;
● 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.
Solicitanţii ajutorului comunitar 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.
ATENŢIE!
În instituţiile şcolare unde se distribuie produse
lactate conform Reg. Comisiei (CE) nr
657/2008, trebuie să existe un afiş, în conformitate cu cerinţele minime prevăzute în anexa III a
acestui regulament, care va fi amplasat în mod
permanent la intrarea principală a instituţiei,
într-un loc vizibil şi lizibil.
SOLICITAREA AJUTORULUI COMUNITAR
Cererea de plată şi documentele anexate:
Solicitarea ajutorului comunitar se realizează
prin intermediul formularului Cerere de plată a
ajutorului comunitar care poate fi completat în
aplicaţia informatică-CPE, conform ghidului de
utilizare a acesteia.
După introducerea datelor în aplicația CPE a
datelor din Anexa nr. 8 - Evidența numărului de
copii cu frecvență regulată (prezenți) și Anexa
nr. 9 - Evidența produselor lactate distribuite
(consumate), având semnăturile şi ştampilele
aplicate.
Cererea de plată se va depune la Centrele
Județene APIA, insotita de urmatoarele
documente:
● desfăşurătorul cu instituţiile şcolare beneficiare, printat din aplicaţia informatică. În scopul
uşurării procesului administrativ, desfăşurătorul va fi trimis la Centrele Judeţene ale APIA atât
în original pe hartie cât şi pe suport electronic în
format xls (export xls. din aplicaţia CPE).;
● fişa/fişele tehnice ale produselor lactate
furnizate în perioada cererii respective, datate,
semnate şi ştampilate atât de producătorul
produselor lactate cât şi de furnizorul produselor lactate, care trebuie să conţină menţiunea
„conform cu originalul”, în cazul în care acestea
sunt prezente în copie; furnizorul produselor

