ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NA.SA.DD
COMUNA BUDE~TI
NR.4112 /17.11.2021

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea acordului cadru de furnizare produse de panificatie pentru
elevii din invatamantul primar ~i gimnazial de stat, precum ~i pentru copiii
pre~colari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore din comuna
Bude~ti, judeµil Bistrita-Nasaud, pentru anii 2021, 2022

Obiectul achizitiei
Incheierea acordului-cadru de furnizare ~i distributie a produselor de panificatie
elevilor din invatamantul primar ~i gimnazial de stat, precum ~i pre~colarilor din
gradinitele de stat cu program normal de 4 ore din comuna Bude~ti, judeµil BistritaNasaud, pentru anii 2021, 2022
Durata acordului-cadru: 12 luni, anii 2021, 2022
Beneficiarii Programului pentru scoli al Romaniei
Beneficiarii acestui program sunt pre~colarii din gradini!ele cu program normal de 4
ore ~i elevii din invatamantul primar ~i gimnazial de stat din comuna Bude~ti, judeµil
Bistrita-Nasaud, care pot primi produse de panificatie in limita unei valori zilnice/
pre~colar/ elev.
Limita valorica zilnica cuprinde prep.II integral de achizitie a produselor, inclusiv
taxa pe valoare adaugata, cheltuieli de transport, distribufie ~i depozitare a acestoram
dupa caz.
Pentru anii 2021, 2022 limita zilnica/ pre~colar/ elev, conform art.3 alin. l din
HG nr. 640/2017, este de 0,57 lei valoare cu TVA pentru poqia de produse de
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panificatie. Preµil unitar, estimat 1n lei rarii TVA ale produselor de panificatie ce se
vor distribui este de 0,52 lei, iar cota TVA este de 9%.

1. Specificatiile tehnice
1.1 Caracteristicile generate
Atribuirea acordului-cadru de furnizare 9i distributie a produselor de panificatie se
va realiza conform unniitoarelor acte n01mative:
• Hotiirarii Guvemului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentlu 9coli
al Romaniei 1n perioada 2017-2023 9i pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia 1n anul 9colar 2021-2022, cu modificiirile 9i
completiirile ulterioare;
• Hotiirarii Guvemului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentlu pentru
implementarea Programului pentru 9coli al Romaniei mperioada 2017-2023
pentru anul 9colar 2021-2022;
• Hotiirarii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 9coli
al Romaniei 1n perioada 2017-2023 9i pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia 1n anul 9colar 2021-2022;
• Hotiirarii Guvemului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicii/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificiirile 9i completiirile ulterioare;
• Legea privind achizitiile pub lice nr. 98/2016, cu modificiirile 9i completiirile
ulterioare;
• Legea nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonantei Guve1nului nr. 13/2017
pivind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru 9coli al Uniunii
Europene;
• Regulamentul (CE) nr. 852/2004 9i Regulamentul (CE) nr. 853/2004;
• Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului Ill ceea ce prive 9te sectorul
fructelor 9i legumelor 9i sect01ul fructelor ~i legumelor prelucrate, cu
modificiirile 9i completiirile ulterioare;
• Hotiirarea ru·. 52/2019 privind modificarea 9i completarea Hotiirarii de Guvem
nr. 640/2017;
Modul de distributie a produselor de panificatie pe parcursul unei siiptamani
Luni
Marti
Miercuri
Joi
C01n
sau Com
sau Com
sau Covrigi simpli
baton ambalat baton ambalat baton ambalat sau
biscuiti
uscati
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Vineri
Covrigi simpli
sau
biscuiti
uscati

2. Evidenta cantitatilor solicitate, distribuite si consumate
Cantitatile totale estimative cu distributie zilnica, bisaptamiinala sau saptamiinala
sunt prevazute in anexa nr. I la caietul de sarcini cu nominalizarea unitatilor de
invatamiint dinjudetul Bistrita-Nasaud, precum 9i anumamlui de elevi 9i pre 9colari
care urmeaza sa beneficieze de prevedeile Hotariirii Guvemului nr. 640/2017 pentm
aprobarea Programului penttu 9coli al Romiiniei in perioada 2017-2023 9i penttu
stabilirea bugetului penttu implementarea acestuia in anii 2021, 2022.
Cantitatile estimative au fost calculate pe baza datelor furnizate de $coala
Gimnaziala Bude9ti cu adresa m-. 504 din 17.11.2021, inregistrata la Primaria
Comunei Bude9ti cu nr. 4098 din 17.11.2021 , cu precizarea ca exista actualizari
unitatilor de mvatamant 9i a numarului de beneficiari la inceputul anului 9colar
inttuciit reteaua unitatilor de invatamiint poate suferi modificari prin inchiderea
anumitor unitati de invatamiint , dar 9i prin mfiintarea de noi unitati de mvatamiint.

1. Produse de panificatie
Calcul valoarea minima acord cadru:
232 pre9colari 9i elevi x 114 zile x 0,52 lei rara TVA/buc = 13.752,96 lei
Calcul valoarea maxima acord cadru:
232 pre 9colari 9i elevi x 114 zile x 0,52 lei rara TVA/buc = 13.752,96 lei
Cantitati
, minime estimate acord cadru:
232 pre 9colari 9i elevi x 114 zile x 0,52 lei rara TVA/buc = 13.752,96 lei
Cantitati maxime estimate acord cadru:
232 pre 9colari 9i elevi x 114 zile x 0,52 lei rara TVA/buc = 13.752,96 lei
Valoarea celui mai mic contract subsecvent:
232 pre 9colari 9i elevi x 114 zile x 0,52 lei rara TVA/buc = 13.752,96 lei
Valoarea celui mai mare contract subsecvent:
232 pre 9colari 9i elevi x 114 zile x 0,52 lei rara TVA/buc = 13.752,96 lei
Cantitatile minime pentru produsele fumizate in cadtul acord-cadm vor fi
precizate in contractele subsecvente care urmeaza a fi incheiate cu date privind
numa1ul beneficiarilor 9i locatiilor de distributie fumizate de Inspectoratul
$colarJjudetean Bistrita-Nasaud, potrivit ati.8 alin. (2) 9i (3) din Hotariirea
Guvernului nr. 640/2017, cu modificarile 9i completarile ulterioare.
Au dreptul de a primi produsele de panificatie numai pre 9colarii 9i elevii
prezenti la cursuri, pe toata perioada cursurilor, conform stmcturii anului 9colai·. Prin
pre 9colar/elev prezent la cursuri se intelege pre 9colarul/elevul care a frecventat eel
putin o ora de curs in ziua distributiei.
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Distribufia produselor se va realiza zilnic, bisaptamanal sau sapamanal,
conform unui grafic de livrare aprobat de autoritatea contractanta.
3. Calitatea produselor
Calitatea produselor de panificatie va respecta prevederile Regulamentului nr.
2073/2005/CE privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu
modificarile 9i completarile ulterioare, precum 9i anexa I Standardele de
comercializare (Partea A: Standardul de comercializare general 9i Partea B:
Standarde de comercializare specifice) din Regulamentul de punere In aplicare (UE)
nr. 543/2011 din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1234/2017 al Consiliului In ceea ce prive 9te sectorul fructelor 9i legumelor
9i sectorul fructelor 9i legumelor prelucrate.
Pentru grupele speciale de consumatori, copiii care sufera de intoleranta la
gluten 9i/sau lactoza 9i sau la orice alt ingredient vor beneficia de produse adecvate
situatiei acestora, In limita valorii zilnice, dar 9i la cererea motivata a parintilor.
Produse de panificatie solicitate a fl livrate sunt:
1. Se vor distribui:
- Com sau baton ambalat, din faina integrala/dietetica, care pot contine adaos
de zaharuri 9i grasimi, cu Incadrarea In limitele prevazute In anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului sanatatii publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor
nerecomandate pre9colarilor 9i 9colarilor 9i a principiilor care stau la baza unei
alimentatii sanatoase pentru copii 9i adolescenti;
- Covrigi simpli sau biscuiti uscati, ambalati, din faina integrala/dietetica, care
pot contine adaos de zaharuri 9i grasimi, cu Incadrarea In limitele prevazute In anexa
nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1563/2008.
2. P011ia produselor de panificatie, In functie de tipul produsului, va avea 80
grame pentru com 9i baton sau echivalentul valorii energetice a acestora pentru
covrigi simpli sau biscuiti uscati.
3. Pentru diversificare, faina integrala/dietetica folosita la prepararea produselor
de panificatie poate contine amestecuri de seminte de floarea-soarelui, dovleac,
susan, in 9i/sau mac.
4. Perioada de consum pentru corn sau baton ambalat se stabile 9te de producator,
f'ara a depa9i 7 zile de la data fabricatiei. Pentru celelalte produse de panificatie se
vor respecta prevederile legislatiei In vigoare referitoare la informarea
consumatorilor.

Indiferent de modul de distributie a produselor - zilnic, bisaptamanal 9i
saptamanal, fiecare elev/pre~colar va primi 5 porfii de prod use de panificafie pe
saptamana.
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Ofertantii vor prezenta graficul de livrare care devine anexa la contract,
cuprinzand tipul produsului, ziua de livrare, rutele, ma 9inile, orele de livrare la
fiecare unitate de \'nvatamant din Anexa la Caietul de Sarcini (conform situatiei
privind numarul estimativ de pre9colari din gradinitele cu program normal de 4 ore
de stat autorizate/acreditate 9i elevii din invatamantul primar ~i gimnazial de stat din
comuna Bude9ti, judetul Bistrita-Nasaud incadrandu-se in intervalul orar 07-10 :45.
Justificarea distributiei produselor catre beneficiari se va face pe baza avizelor de
insotire a marfii 9i a centralizatoarelor lunare, iar prin aplicarea semnaturii 9i
9tampilei directorii institu!iilor de invatamant sau a persoanei imputemicite de
acestea sa confirme exactitatea cantitatii de produse livrate.
Aceste avize de \'nsotire a marfii 9i centralizatoarele lunare ale acestora se
\'ntocmesc separat pe fiecare institutie de invatamant, iar 'in cadrul fiecarei institu!ii
de invatamant, se vor intocmi distinct penttu fiecare ciclu de invatamant, respectiv
gradini!a, ciclu primar ~i gimnazial.
Fumizorii vor pastra ~i vor prezenta organelor de control competente, documente
comerciale 9i tehnice privind produsele distribuite unitatilor de invatamant.
Fiecare institutie de invatamant beneficiara, va tine evidenta cantitatilor de
produse consumate, care trebuie sa contina categoria de beneficiari, tipul de produs,
calitatea/numarul de poqii, numarul de zile de ~coala, precum ~i numarul de
pre~colari/elevi, beneficiari ai Programului pentru ~coli ai Romaniei.
Lunar, autoritatea contractanta va realiza centralizarea cantitatilor de produse
consumate per categorie de produs in funqie de situatia numarului de copii prezenti
in luna precedenta, priita de la ~coli, pe care o va corela cu situatia existenta la
fumizori.
Factura se va transmite autoritatii contt·actante impreuna cu centralizatorul de
livrari aferente. Plata produselor ~i a serviciilor contractate aferente prezentului
acord-cadru/contractelor subsecvente se efectueaza la solicitarea fumizorilor, pe
baza documentelor de receptie calitativa ~i cantitativa, confirmate de directorii
unitatilor de invatamant.
'
'
Avizele de insotire a marfii emise de fmnizori trebuie sa indice denumirea
completa a produselor de panificatie distribuite, precum 9i cantitatea per poqie,
exprimata in grame.
In situatia in care ofertantii declara subcontractanti, ace~tia sunt acceptati
doar daca sunt producatori!
4. Siguranta si perisabilitate
Data limita de consum este stabilita de producator in functie de standardul de
firma ~i va fi in concordanta cu prevederile Hotararii Guvernului m·. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru 9coli al Romaniei in perioada 2017-2023 ~i pentru
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stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul ~colar 2021-2022, cu
modificarile 9i completarile ulterioare.
Pentru depozitare in ~coli se vor folosi spatii special amenajate pentru
pastrarea produselor alimentare in conditii de igiena, asigurate de catre beneficiar,
9coala sau gradinita.
Produsele alimentare vor fi pastrate pana la servire in conditiile indicate de
producator, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Data-limita de consum a produselor de panificatie trebuie sa respecte
termenele legale de valabilitate.

5. Conditii pentru transport si distributie
Produsele alimentare vor fi transportate de la furnizor catre unitatile invatamant
numai cu mijloace auto speciale, autorizate in conformitate cu prevederile legislatiei
sanitar-veterinare 9i pentru siguranta alimentara. Se va utiliza minim 1 astfel de
mijloc auto special.
6. Metode de testare si control
6.1 Unitatile de fabricare a produselor de panificatie precum si unitatile de fabricare
a biscuitilor, trebuie sa detina urmatoarele documente:
1. DOCUMENTUL DE INREGISTRARE PENTRU SIGURANTA
ALIMENTELOR pent1u des:fa 9urarea activitatii de fabricare a produselor de
panificatie/biscuiti, emis de Directia Sanitara Veterinara 9i pentru Siguranta
Alimentelor judeteana, conform mt. 32 din Ordinul pre 9edintelui ANSVA nr.
111 din 2008, cu modificarile 9i completarile ulteriom·e.
2. DOCUMENTUL DE INREGISTRARE A MIJLOACELOR DE
TRANSPORT PRO DUSE ALIMENTARE DE ORIGINE NON-ANIMALA.,
emis de Directia Sanitara Veterinara 9i pentru Siguranta Alimentelor
judeteana, conform art. 32 din Ordinul pre~edintelui ANSVA nr. 111 din
2008, cu modificarile 9i completarile ulterioare.
3. ULTIMUL PROCES-VERBAL DE CONSTATARE INTOCMIT IN ANUL
2021 DE DSVSA judeteana care asigura supravegherea pentru siguranta
alimentelor a unitatii de fabricare a produselor de panificatie /biscuiti,
confonn, art. 35 din Ord. 111/2008, din care sa rezulte ca in urma controalelor
oficiale privind siguranta alimentelor nu a fost dispusa masura suspendarii sau
interzicerii des:fasurarii
activitatii.
,
,
4. DOVADA SUPRAVEGHERII SA.NATATII LUCAATORILOR, prin fi 9ele
de aptitudini emise de medicul de medicina muncii, conform Hotararii de
Guvem nr. 355/2007.
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5. CERTIFICAREA INSTRUIRII PROFESIONALE A PERSONALULUI
privind fosu 9irea notiunilor fundamentale de igiena cuprinsa 1n anexa care
face parte integranta din Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1225/2003.
6. DECLARATIA DE CONFORMITATE ELIBERATA DE CATRE
'
AGENTUL ECONOMIC, ce pune la dispozitia producatorului de produse de
panificatie ambalajul (pungile) ce vine 1n contact direct cu alimentul, care sa
ateste ca acestea sunt 1n conf01mitate cu Regulamentul UF. Nr. 1935/2004 9i
ale art.15, cap. IV din Regulamentul UE nr. 10/2011, precum 9i documentatia
suport care sa confirme declaratia de conformitate (teste, calcule, alte analize
9i probe ale sigurantei, etc).
7. BULETINE DE ANALIZA MICROBIOLOGICA $1 CHIMICA din care sa
rezulte calitatea apei utilizate 1n procesul de fabricare conform Legii nr.
458/2002.
8. TABELE
CU
PERSONALUL
IMPLICAT
IN
DERULAREA
PROGRAMULUI.
9. Carnete de sanatate/Fi 9e de aptitudini vizate la zi de institutiile competente.
6.2 Unitatile de depozitare si comercializare a produselor alimentare de origine
non-animala, trebuie sa detina urmatoarele documente:
1. DOCUMENTUL DE INREGISTRARE PENTRU SIGURANTA
ALIMENTELOR pentru desfii 9urarea activitatii de fabricare a produselor de
panificatie /biscuiti, emis de Directia Sanitara Veterinara 9i pentru Siguranta
Alimentelor judeteana, conform art. 32 din Ordinul pre 9edintelui ANSVSA m·. 111
din 2008, cu modificarile 9i completarile ulterioare.
2. DOCUMENTUL DE INREGISTRARE A MIJLOACELOR DE
TRANSPORT PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE NON-ANIMALA, emis
de Directia Sanitara Veterinara 9i pentru Siguranta Alimentelor judeteana, conform
art.32 din Ordinul pre9edintelui ANSVSA nr. 111 din 2008, cu modificarile 9i
completarile ulterioare.
3. ULTIMUL PROCES-VERBAL DE CONSTATARE INTOCMIT IN
ANUL 2019 DE DSVSA judeteana care asigura supravegherea pentru siguranta
alimentelor a unitatii de fabricare a produselor de panificatie /biscuiti, conform,
art.35 din Ordinul nr. 111/2008, din care sa rezulte ca 1n urma controalelor oficiale
privind siguranta alimentelor nu a fost dispusa masura supendarii sau interzicerii
desfii 9urarii activitatii.

Nota: Documentele prevazute la punctul 6.2 vor fl depuse si de catre
subcontractantii nominalizati!
Producatorul /ofertantul sa prezinte un contract ~i/sau angajament cu un
laborator autorizat / acreditat pentru efectuarea analizelor de laborator. Toate
7

produsele distribuite sa aiba inscrise in declaratia de conformitate rezultatele de
laborator pentru analizele microbiologice 9i fizico-chimice.
7. Modul de distributie in scoli / gradinite
Furnizarea 9i distributia produselor ciitre institutiile 9colare trebuie corelate cu
prevederile art.3 alin. (3) din Hotararea Guve1nului m·. 640/2017, cu modificarile 9i
completarile ulterioare, respectiv: "Pe parcursul saptamanii, unui pre:jcolarlelev i
se acorda gratuit 2 porfii de fructe $ilsau legume, 2 porfii de lapte, o porfie de
produse lactate $i 5 porfii de produse de panificafie, cu incadrarea in sumele alocate
cu aceste destinafii ".
Pentru asigurarea diversificiirii, po11ia de mar va fi insotita de o poqie de
biscuiti 9i/sau covrigi uscati, iar poqia de lapte 9i produse lactate va fi insotita de
corn 9i/sau baton, coform anexei nr. 1 din Hotararea Guvernului nr. 640/2017, cu
modificarile 9i completarile ulterioare 9i a tabelului de distributie produse prezentat
mm SUS.
In vederea derularii in conditii optime a "Programului pentru 9coli al
Romaniei" confo1m Hotararii Guvernului nr. 640/2017 9i al Ordonantei nr. 13/2017,
din punct de vedere al legislatiei de sanatate publica, unitatile care produc,
proceseaza, comercializeaza produse alimentare trebuie sa indeplineasca conditiile
igienice de producere 9i comercializare a alimentelor, astfel incat produsul finit sa
fie un produs sigur care nu pune in pericol sanatatea consumatmului.
Unitatile care desfa 9oara activitati de productie/furnizare a produselor de
panificatie trebuie sa prezinte unnatoarele documente:
8. Ambalare, etichetare, marcare
Se va realiza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului 640/2017 cu toate
modificarile si completarile ulterioare Anexa 1-pct III.

Produsele distribuite In cadrul programului pentru 9coli vor avea inscriptionate pe
ambalaj mmatoarele elemente obligatorii, dupa caz:
a) Denumirea produsului: denumirea produsului: corn, baton, etc.;
b) Lista legumelor in cazul amestecurilor 9i lista ingredientelor in cazul
produselor lactate 9i al celor de panificatie, conform legislatiei specifice in
v1goare;
c) In cazul laptelui, produselor lactate 9i de panificatie se vor mentiona 91
substantele care cauzeaza alergii sau intolerante;
d) Declaratia nutritionala;
e) Cantitatea neta exprimata in grame, in cazul fructelor, legumelor, produselor
lactate 9i a celor de panificatie;
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f) Data durabilitatii minimale, dub forma: "a se consuma, de preferinta inainte
de data ... ", urmata de inscrierea necodificata a zilei, lunii ~i anului sau de
indicarea locului unde este scrisa data;
g) Conditii de depozitare;
h) Denumirea ~i adresa producatorului ~i ale distribuitorului, dupa caz;
i) mentiune privind lotul;
j) mentiunea "Produs distribuit gratuit in cadrul Programului pentru ~coli
conform Ordonantei Guvemului nr. 13/2017. Interzisa comercializarea!" sau
mentiunea "Produsele sunt distribuite gratuit conform Hotararii Guvernului
nr. 640/2017. Este interzisa comercializarea!"
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