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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

DISTRIBUIREA PRODUSELOR LACTATE ŞI DE PANIFICAŢIE 

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA
EDIŢIEI / REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Elemente privind 
responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4  5 

1.1. Elaborat GHEORGHE DAN-IONUŢ Membru C.E.A.C. 01.09.2017 
1.2. Verificat STANCA MARIA Director 01.09.2017 
1.3. Aprobat STANCA MARIA Director 01.09.2017 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR / REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Ediţia / revizia 
în cadrul ediţiei Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei  
1 2 3 4 

2.1. Ediţia I X X 11.09.2017 
2.2. Revizia I 
2.3. Revizia II 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 Procedură operațională  
privind: 

DISTRIBUIREA PRODUSELOR 
LACTATE ŞI DE PANIFICAŢIE 

Ediţia nr. 1 
Nr. de exemplare: 

Departamentul 
ADMINISTRATIV 

Revizia nr.  
Nr. de exemplare:   
Pagina 01 din 07 

Nr. 62  / 01.09.2017 Cod document PO 62 SG39 Exemplar nr.   
Data elaborării: 01.09.2017 
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3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA / 

REVIZIA DIN EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 

Nr. 
Crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
Exemplare 

Serviciu / 
Compartiment  Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Verificare 1 Conducere Director Stanca 
Maria 

11.09.2017  

3.2. Aplicare 1 Administrativ Administrator 
patrimoniu 

Berca 
Florina 

11.09.2017  

3.4. Aplicare Conform 
Deciziei 

371/11,09,2017 

Cadre didactice Diriginţi 
Învăţători  

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

11.09.2017  

3.5. Informare 1 Personal 
didactic 

  11.09.2017  

3.6. Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

11.09.2017  

3.7. Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

11.09.2017  

3.8. Alte 
scopuri 

 Postare pe site-
ul şcolii 

    

 
 
4. SCOPUL 

 
 Procedura reglementează punerea în practică a O.U.G. 96/2002 privind acordarea 
produselor de panificaţie şi lactate pentru H.G. nr. 714/2008 - privind actualizarea limitei 
valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII 
din învăţământul de stat, şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de 
sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.39 . 
 
 
5. DOMENIUL DE APLICARE 

 
5.1.  Procedura vizează şi responsabilizează Comisia „Program – Lapte şi corn” din unitate şi 

este aplicată de către Serviciul / Compartimentul Administrativ; 
5.2.  La procedură participă toate Serviciile şi Compartimentele interesate; 
5.3.  Procedura implică toţi învăţătorii, profesorii diriginţi şi elevii Şcolii Gimnaziale Nr.39 ; 
5.4.  Comisia de aplicare a O.U.G. 96 / 2002 la nivelul unităţii şcolare este constituită din: 

-  Responsabil comisie – coordonează activitatea comisiei; 
-  Membrii – îndeplinesc sarcinile repartizate în cadrul comisiei. 
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6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare; 
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin OMENC nr. Nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare; 
• OMFP nr. 946/ 04.07.2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând 

standardele de management/ control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 
sistemelor de control managerial; 

• OMFP nr. 1389/ 22.08.2006, privind modificarea şi completarea OMFP nr. 946/ 04.07.2005 
• ORDIN Nr. 1225/MECT5031/2003, pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile 

pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor; 
• Ordin 1563 din 12.09.2008, Ord MS 1955/1995, art 17, tabelele 2 si 3, ORD MS 1563/2008 

si Legea 123/2008 , pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomanadate preşcolarilor şi 
şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi 
adolescenţi. 
 
 

7. DOCUMENTE CONEXE 
 

• Decizia internă  Nr. 371/11.09.2017  
• Tabel Tip Prezenta elevi  
 
 
8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 
8.1. Generalităţi: 

PO de depozitare şi manipulare a laptelui și cornului: 
•  Instruirea îngrijitoarelor, consemnată prin proces verbal; 
•  Caietul de sarcini al îngrijitoarelor. 
 

8.2. Resurse necesare: 
•  legislaţia specifică; 
•  calculator şi  imprimantă; 
•  conexiune Internet; 
•  Registrul  unic  de  decizii  al  directorului. 

• Registru de distribuire / facturi / aviz insoțire  
 
 

8.3. Modul de lucru: 
 
Pasul 1  
Întocmire şi distribuire PO. 

Responsabilul Programului ,, Lapte şi corn ” din unitate întocmeşte prezenta PO, după 
care CEAC o verifică şi o aprobă, iar personalul desemnat o pune în aplicare. Exemplarul 1 al 
prezentei proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. 

Termen: septembrie a.c. 
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Pasul 2  
Accesul în spațiul special amenajat pentru depozitarea produselor. 

Responsabilul Programului ,, Lapte şi corn ” şi îngrijitoarele sunt singurele persoane care 
au dreptul să intre în spaţiul destinat depozitării produselor. 

Termen:  a.c. 
 

Pasul 3  
Depozitarea şi timpii de manipulare a laptelui  ;i  cornului 

Responsabilul  Programului „ Lapte şi corn ” din unitate are obligaţia, conform fişei 
postului, de a recepţiona şi de a prelua laptele și cornurile la sosirea acestora în unitate. 

Îngrijitoarele preiau de la responsabil produsele. 
Produsele lactate se depoziteaza in spațiul special amenajat cu aceasta destinatie, folosit 

special cu această destinaţie, până  la distribuire. 
Termen: a.c. 
 

Pasul 4 
Pregătirea  pentru  arhivare 

Responsabilul Programului „ Lapte şi corn ” va înainta periodic documentele doveditoare 
la administratorul de patrimoniu, care la finele anului şcolar curent, se va asigura de legarea 
acestora în vederea arhivării lor. 

Termen: a.u. 
 

8.4. Descrierea procedurii 
8.4.1. Recepţia produselor lactate şi de panificaţie 

 
• Recepţia produselor alimentare se va efectua la nivelul unităţii şcolare  
• Recepţia are loc la ora 7,30; 
• Recepţia se va face atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ: de catre personalul 

abilitat 
 

8.4.2. Verificarea  calitativă  de  către  recepționer  constă  în: 
 

• Verificarea existenței Declarației de conformitate a producătorului și a Buletinului de  
analiză; 

• Verificarea datei expirării de pe ambalaj (termenul de valabilitate al produsului); 
• Verificarea aspectului vizual şi calităţile organoleptice ce pot fi verificate fără desfacerea 

ambalajului sunt corespunzătoare (nu prezintă: miros rânced, pete de mucegai sau culoare 
improprie produsului, ambalajul nu este deteriorat). 
 

8.4.3. Verificarea cantităţilor: 
 

• Se verifică corespondenţa dintre cantitatea de produse planificată pentru recepţie; 
• Responsabilul comisiei va verifica Notele de recepţie şi pe baza acestora va semna şi 

ştampila documentele de livrare prezentate de furnizor la sfârşitul fiecărei luni; 
• Orice discrepanţe constatate în timpul recepţiei sau observaţii se vor trece în rubrica 

observaţii din cadrul Notei de recepţie. 
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8.4.4. Depozitarea produselor lactate şi de panificaţie 
 

• Se amenajează un spaţiu de depozitare a produselor lactate şi de panificaţie; 
• Dotarea cu frigider şi dulap / coş pentru produsele de panificaţie; 
• Accesul la frigider şi dulap / coş va fi permis doar persoanelor din comisie; 
• După terminarea recepţiei, recepţionerul este responsabil pentru corecta depozitare a  

produselor alimentare în spaţiul special amenajat. 
9. RESPONSABILITĂŢI ŞI  RĂSPUNDERI  ÎN  DERULAREA  ACTIVITĂŢII 
 Membrii comisiei urmăresc modul de îndeplinire a programului conform 
reglementărilor legale și cu respectarea prezentei proceduri aprobate în Consiliul de 
Administrație. 

9.1.  Rolul  în  cadrul  comisiei 
9.1.1. Responsabil comisie  (coordonator) 

• Conduce şi coordonează întreaga activitate privind modul de derulare al programului la 
acest nivel şi răspunde de implementarea acestui program; 

• Stabileşte atribuţiile concrete pentru responsabilii cu distribuirea produselor lactate și de 
panificație şi distribuitori (îngrijitoare); 

• Asigură condiţiile de primire / recepţie şi distribuire a pachetului lapte / corn; 
• Evaluează periodic modul de realizare a obiectivelor. 
• Verifica corelarea datelor din tabelul tip cu notele de receptie si regleaza comanda in 

functie de efectiv.  
• Asigură recepţia cantitativă şi calitativă a produselor lactate şi de panificaţie conform 

cerinţelor din prezentul plan; 
• Asigură depozitarea în condiţiile stabilite în prezentul plan al produselor recepţionate; 
• Asigură raţionarea şi împărţirea către distribuitori a cantităţilor necesare fiecărei clase 

conform prezenţei zilnice în vederea consumului; 
• Întocmește lunar situațiile cerute de furnizor, ISMB și Primărie pentru evidenţa 

distribuirii produselor elevilor prezenți. 
9.1.2. Distribuitori 

• Asigură preluarea cantităţilor necesare consumului zilnic de la responsabilul cu  
distribuirea produselor lactate și panificație; 

• Asigură împărţirea cantităţilor conform prezenţei zilnice; 
• Supraveghează respectarea disciplinei şi a regulilor de igienă înainte, în timpul şi după  

consumul alimentelor; 
• Identifică copiii care, din motive medicale nu pot consuma produsele alimentare  

stabilite; 
• Raportează responsabilului de comisie orice fel de problemă cu privire la calitatea / 

cantitatea alimentelor, descoperite în timpul acestei activităţi. 
9.1.3  Membrii comisiei – Cadre didactice -  coordonatori ai claselor ( nominalizate in 
Anexa Nr. 1 la prezenta procedura) 

• In vederea distribuirii laptelui si a produselor de panificatie către elevi va fi completat 
tabelul Tip, Anexa Nr. 2 la prezenta procedura astfel: 
1. Tabelul tip pentru completarea absentilor pe fiecare saptamană va fi preluat in fiecare 

zi de vineri din Seretariatul unitatii, completat cu efectivul fiecarei clase, pentru 
urmatoarea saptamana 

2. In tabel vor fi raportati absenti elevii care au absentat intreaga zi 
3. Datele raportate trebuie sa fie in concordanta cu catalogul clasei, supus controlului 

Curtii de conturi. 
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4. Corectitudinea datelor consemnate va fi certificata prin nume/prenume si semnatura 
profesorului învățător / diriginte al clasei  

5. Tabelul va fi predat completat si semnat in fiecare zi de vineri, in Secretariatul unității, 
moment in care va fi preluat de catre coordonatori tabelul pentru saptamana 
urmatoare. 

• Membrii comisiei au indatorirea de a consilia elevii privind beneficiul consumului zilnic 
de lapte si corn, astfel incat la finalul programului sa nu ramana in sala de clasa produse 
neconsumate  
 
 

 
10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 
 
10.1. Definiţii  ale  termenilor 

 
Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

1. 
procedura operaţională (PO) 

- prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în 
vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procedural 

2. Bloc alimentar (BA) Spaţiu destinat pentru prepararea hranei / depozitarea  produselor 
 

10.2. Abrevieri 
 

Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul  abreviat 
1 2 

1. PO Procedura operaţională 
2. OUG Ordonanța de urgență a Guvernului 
3. HG Hotărâre de Guvern 
4. OMENCȘ Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale si Cercetării Ștințifice 
5. OMFP Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 
6. In. Informare 
7. Op. Operare 
8. Ap. Aplicare 
9. Ah. Arhivare 

Nr. 
crt. 

                      Acţiunea / 
Operaţiunea 

Compartimentul / Postul 
In. Op. Ap. Ah. Ge. El. Vf. A. 

1. Membrii CEAC      X   
2. Director   X    X  
3. Membrii CA   X      
4. Responsabil program Lapte-corn X X X  X   X 
5. Administrator de patrimoniu    X     
6. Personal nedidactic  X   X    
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10. Ge. Gestionare 
11. El. Elaborare 
12. Vf. Verificare 
13. A. Aprobare 
14. CA Consiliul de Administraţie 
15. CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 
16. BA Bloc alimentar 
17. OF Oficiu 

 
 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă Denumirea anexei Elaborator Aprobă Nr. 

exemplare Difuzare Arhivare Alte 
elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Raport asupra 

respectării 
prezentei PO 

Director CA 1 1 Administraţie  Permanent  

 
 
 
 
 
12. CUPRINS 
 
Numărul componentei 
în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea  
ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii  
operaţionale; 

1 

2. 
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii  
operaţionale; 1 

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia / 
revizia  din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de  aplicare 2 

6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii 
procedurale 2 

7. Documente conexe 3 

8. Descrierea procedurii operaţionale 3 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 5 

10. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 6 
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operaţională 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 6 

12. Cuprins 7 
 


