
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SAT RĂDENI 

DECIZIE 

pentru numirea responsabilului cu primirea, gestionarea şi distribuirea produselor lactate şi 

de panificaţie pentru elevi 

 
în temeiul: 

- art. 97 din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru 
dezvoltarea sistemelor de control managerial, 
- art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 
având în vedere prevederile: 

-  -art 22 alin. 2, lit. a / art.71 alin.2, lit.a din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților 
de Învățământ Preuniversitar  Aprobat prin ORDINUL nr. 5.447 din 31 august 2020, publicat în 
Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020. 
- propunerea  Consiliului profesoral din data 13 09 2021, 
-Hotărârea   Consiliului de Administrație  nr.6 din 28 09 2021, 
 - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, cu completările şi 
modificările ulterioare, 
- HOTĂRÂRE nr. 714 din 2 iulie 2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele 
lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore 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 elevi şi preşcolari, 
- LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat, 

Profesor  MIHAI DIDINA director al Scolii gimnaziale nr.1 sat Radeni, judeţul Vaslui, numit 
prin decizia IȘJ Vaslui  nr. 823/27.08.2021 

DECIDE: 

Art.1 Se numesc responsabili cu primirea, gestionarea şi distribuirea produselor  lactate şi 
panificaţie pentru elevi  urmatoarele persoane: 
-Leganuta Rodica-responsabil centralizare  documente  pe unitate; 
- Covatica Ovidiu ,responsabil distributie- Scoala+Grădinița Radeni; 
-Lazăr Alina, responsabil  intocmire documente -Școala  Rădeni 
-Popescu Denisa, responsabil  intocmire documente -Grădinița Rădeni, 
-Negruț Cristea, responsabil intocmire documente Scoala+Grădinița Popesti 
-Buganu Mihaela-responsabil distributie Școala Popești 
- Potorac Marilena, intocmire documente, -Scoala+Grădinița Tulesti. 
-Ghiorghiu Corina, responsabil distributie-Școala +Grădinița Tulești 
Art.2 Depozitarea produselor lactate şi de panificaţie se va face conform normelor igienico-
sanitare, în spaţii special amenajate. 
Art.3Intocmirea documentelor privind distribuirea produselor se va efectua pana la data de 05 a 
lunii urmatoare celei in care s-au distribuit. 
Art. 4 Compartimentul secreriat şi contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
decizii.                                                                     

 Nr. ______ din ____________ 
Director,prof. Mihai Didina 


