Documente care trebuie să fie păstrate de instituţiile şcolare beneficiare
-

avize de expediţie (de însoţire a mărfii) privind livrarea produselor lactate, în
original. Acestea trebuie să fie semnate de instituţia şcolară care a preluat
produsele lactate şi le-a distribuit copiilor şi să conţină denumirea completă a
produselor lactate . Avizele trebuie să fie păstrate la nivelul instituţiei şcolare care
le-a semnat de primire. La nivelul instituţiilor şcolare, în momentul recepţiei,
produsele necorespunzătoare ar trebui retrase/înlocuite chiar în momentul
recepţiei. Metodologia de recepţie cât şi aplicarea uniformă a acesteia în toate
instituţiile şcolare, aparţine solicitantului.

-

documente comerciale care atestă calitatea produselor şi anume, declaraţie
de conformitate sau certificat de calitate,în original.

-

evidenţa produselor lactate (consumate) distribuite copiilor din instituţia
şcolară respectivă şi evidenţa numărului de copii cu frecvenţă
regulată(prezenţi) completată conform catalogului școlar; a se vedea anexele
8 şi 9 prevăzute în acest ghid;

Această evidenţă trebuie să fie păstrată la nivelul fiecărei instituţii şcolare care a
distribuit produsele lactate copiilor beneficiari şi care apare în cererea de aprobare.
Evidenţa se poate ţine şi în format electronic, cu condiţia să fie pusă la dispoziţia
inspectorilor APIA.
În instituţiile şcolare unde se distribuie produse lactate conform Regulamentul
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. Modelul
afişului privind programul european de distribuire a laptelui în şcoli se află la anexa
nr. 10 din acest ghid. În cazul in care în urma efectuării inspecției efectuate de către
inspectorii APIA sau de către alte organisme competente de control, la nivelul
anumitor institutii școlare se constată lipsa afișului sau nerespectarea cerințele
minime prevăzute în anexa III a Regulamentului (CE) 657/2008, suma solicitată
aferentă respectivelor instituții școlare nu se va acorda.
- proces verbal de returnare/refuz al porțiilor deteriorate, întocmit în momentul
recepției produselor lactate, (dacă este cazul) ;
- actul administrativ de desemnare a persoanei care se ocupă cu recepția,
distribuția produselor lactate, conform OUG nr..96/2002 cu modificările și
completările ulterioare.
 solicitarea ajutorului comunitar doar pentru produsele lactate consumate de către
copiii din grădiniţele, unităţile şcolare primare şi/sau gimnaziale, aprobate sau
acreditate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice;
 ţinerea unei evidenţe pe perioade de cerere a tuturor documentelor care au
legătură cu furnizarea laptelui în instituţiile şcolare beneficiare;

 utilizarea de către toate unităţile şcolare a formularelor de evidenţă a consumului,
de prezenţă, prevăzut în Ghidul solicitantului pentru asigurarea uniformităţii
documentelor;
- exactitatea evidenţei cantităţilor de produse lactate furnizate şi a documentelor de
recepţie a produselor lactate pe care trebuie să le păstreze şi să le prezinte în cazul
efectuării inspecţiei la nivelul acestora şi la existenţa afişului privind programul
european de distribuire a laptelui în şcoli;
- permiterea inspecţiei şi
punerea la dispoziţia inspectorilor APIA sau altor
organisme de control competente ale României şi ale Comunităţii Europene
documentele justificative pentru ajutorul solicitat:
avize de expediţie, orice
document care atestă provenienţa şi distribuţia laptelui şi produselor lactate în
instituţiile şcolare, precum și prezența copiilor conform catalogului școlar atunci
când este solicitată;
- produsele lactate nu vor fi utilizate ca ingrediente în prepararea mâncării;
- produsele lactate furnizate în instituţiile şcolare beneficiare respectă cerinţele
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind igiena produselor alimentare şi în Regulamentul (CE) nr.
853/2004 al Parlamentului European privind stabilirea unor norme specifice de
igienă care se aplică produselor de origine animală şi sunt marcate cu ştampila
ovală, conform normelor sanitar veterinare;
- utilizarea obligatorie a formularelor prevăzute în ghidul solicitantului ;
- păstrarea tuturor documentele relevante pe o perioadă de cel puţin trei ani de la
sfârşitul anului întocmirii acestora;
- respectarea cumulativă a regulilor specificate în Ghidul Solicitantului de ajutor
comunitar;

