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HOTĂRÂRE nr. 905 din 25 august 2010
privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii
zilnice/elev şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi
a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul
Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2010-2011
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (2) şi (5) şi al art. 12 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a
consumului de fructe în şcoli,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Pentru anul şcolar 2010-2011 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,3 lei/elev, pentru o
perioadă de maximum 93 de zile de şcolarizare, începând cu data de 1 noiembrie 2010.
Art. 2
(1)Măsurile adiacente distribuţiei de mere în anul şcolar 2010-2011 sunt următoarele:
a)organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau
legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri ori alte evenimente şi/sau activităţi similare;
b)organizarea de concursuri tematice cu premii ca modalităţi practice educative care să contribuie la
dezvoltarea competenţelor elevilor şi prin activităţi de grădinărit;
c)realizarea de broşuri sau de materiale didactice al căror scop este cunoaşterea beneficiilor consumului
de fructe şi legume proaspete.
(2)Sumele necesare implementării măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetele
locale ale judeţelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor, după caz, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi nu vor putea depăşi 10% din
fondurile alocate consiliilor judeţene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv,
ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, pentru acordarea gratuită a merelor, aşa cum sunt
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3)Măsurile adiacente prevăzute la alin. (1) care se implementează în anul 2010 se suportă din bugetul
programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, aprobat conform art. 2 alin. (2) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de
fructe în şcoli, şi cele aferente anului 2011 se suportă din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
aprobate prin legea bugetului de stat pe anul 2011.
(4)Consiliile judeţene şi/sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale
comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, optează, în funcţie de preferinţe şi buget, pentru măsurile
adiacente pe care le vor implementa şi vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puţin una dintre
măsurile adiacente prevăzute la alin. (1).
(5)Consiliile judeţene şi/sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale
comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, şi unităţile şcolare vor lua măsurile necesare astfel încât
elevii prezenţi la cursuri să beneficieze de implementarea măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1).
(6)Consiliile judeţene şi/sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale
comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, sunt responsabile de implementarea măsurilor adiacente
prevăzute la alin. (1) şi, respectiv, de organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea
câştigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea şi controlul implementării
măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1).
(7)Consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor, după caz, vor recupera de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, sumele plătite pentru implementarea măsurilor
adiacente, pe care le virează la bugetul de stat.

(8)În funcţie de specificul măsurilor adiacente pe care le vor implementa, consiliile judeţene, consiliile
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după
caz, vor beneficia de asistenţă din partea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului
Şcolar al Municipiului Bucureşti şi/sau a direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a Direcţiei de
Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi/sau din partea direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare
rurală, conform prevederilor legale în vigoare.
(9)Consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor,
oraşelor şi municipiilor, după caz, au obligaţia informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
cu privire la măsurile adiacente prevăzute la alin. (1) implementate.
Art. 3
(1)Finanţarea sumelor aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care reprezintă
sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente prevăzute la art. (2) alin. (1), se asigură de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la titlul "Proiecte cu finanţare
din fonduri externe nerambursabile post-aderare", articolul "Programe din Fondul European de Garantare
Agricolă (FEGA)", reprezentând contribuţie publică naţională totală.
(2)În privinţa măsurilor adiacente prevăzute la art. (2) alin. (1), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură are atribuţiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010.
Art. 4
(1)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, este
autoritatea naţională responsabilă pentru asigurarea evaluării programului.
(2)Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă de organizarea procedurii de
achiziţie publică pentru realizarea de către un evaluator independent a exerciţiului de evaluare prevăzut
la alin. (1).
(3)Sumele alocate pentru evaluarea programului nu vor putea depăşi 10% din plafonul alocat României
de către Uniunea Europeană prin Decizia Comisiei din 29 aprilie 2010 privind repartizarea definitivă a
ajutoarelor Uniunii Europene între statele membre în cadrul programului de încurajare a consumului de
fructe în şcoli, pentru perioada cuprinsă între 1 august 2010 şi 31 iulie 2011.
(4)În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale va emite un ordin prin care se vor stabili indicatorii de evaluare a programului aferentă
perioadei 15 septembrie 2010-15 iunie 2011 şi obligaţiile evaluatorului.
(5)Fondurile necesare realizării evaluării prevăzute la alin. (1) se vor asigura de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentând sprijin financiar aferent Fondului
european de garantare agricolă.
Art. 5
(1)Sumele necesare pentru implementarea Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în
anul şcolar 2010-2011, aferente acordării drepturilor menţionate la art. 1 şi realizării măsurilor adiacente
prevăzute la art. 2 alin. (1), sunt prevăzute în anexă.
(2)În situaţia în care fondurile necesare pentru distribuţia merelor şi/sau implementarea măsurilor
adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1) nu sunt disponibile în anul 2010, prevederile prezentei hotărâri se
aplică începând cu luna ianuarie 2011, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul
2011.
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ANEXĂ: BUGETUL pentru implementarea Programului de încurajare a consumului de fructe în
şcoli - fonduri pentru distribuţia merelor şi implementarea măsurilor adiacente - în anul şcolar
2010-2011
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Alba
27734 851,15646 282,8868 28,28868 311,17548 490,8918 49,08918 539,98098
Arad
36505 1120,3384 372,351
37,2351
409,5861 646,1385 64,61385 710,75235
5
Argeş
50464 1548,7401 514,7328 51,47328 566,20608 893,2128 89,32128 982,53408
6
Bacău
61316 1881,7880 625,4232 62,54232 687,96552 1085,293 108,52932 1193,8225
4
2
2
Bihor
50025 1535,2672 510,255
51,0255
561,2805 885,4425 88,54425 973,98675
5
Bistriţa28335 869,60115 289,017
28,9017
317,9187 501,5295 50,15295 551,68245
Năsăud
Botoşani 44858 1376,6920 457,5516 45,75516 503,30676 793,9866 79,39866 873,38526
2
Braşov
42962 1318,5037 438,2124 43,82124 482,03364 760,4274 76,04274 836,47014
8
Brăila
26477 812,57913 270,0654 27,00654 297,07194 468,6429 46,86429 515,50719
Buzău
38383 1177,9742 391,5066 39,15066 430,65726 679,3791 67,93791 747,31701
7
Caraş24876 763,44444 253,7352 25,37352 279,10872 440,3052 44,03052 484,33572
Severin
Călăraşi 28374 870,79806 289,4148 28,94148 318,35628 502,2198 50,22198 552,44178
Cluj
46300 1420,947
472,26
47,226
519,486
819,51
81,951
901,461
Constanţ 58100 1783,089
592,62
59,262
651,882
1028,37
102,837
1131,207
a
Covasna 19717 605,11473 201,1134 20,11134 221,22474 348,9909 34,89909 383,88999
Dâmboviţ 44766 1373,8685 456,6132 45,66132 502,27452 792,3582 79,23582 871,59402
a
4
Dolj
54102 1660,3903 551,8404 55,18404 607,02444 957,6054 95,76054 1053,3659
8
4
Galaţi
49794 1528,1778 507,8988 50,78988 558,68868 881,3538 88,13538 969,48918
6

Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoar
a
Ialomiţa
Iaşi

24443
32242
28627
34450

750,15567 249,3186
989,50698 328,8684
878,56263 291,9954
1057,2705 351,39

24,93186
32,88684
29,19954
35,139

24115 740,08935 245,973
24,5973
78536 2410,2698 801,0672 80,10672
4
Ilfov
24698 757,98162 251,9196 25,19196
Maramur 42053 1290,6065 428,9406 42,89406
eş
7
Mehedinţi 22700 696,663
231,54
23,154
Mureş
48844 1499,0223 498,2088 49,82088
6
Neamţ
43557 1336,7643 444,2814 44,42814
3
Olt
37455 1149,4939 382,041
38,2041
5
Prahova 59630 1830,0447 608,226
60,8226
Satu
32036 983,18484 326,7672 32,67672
Mare
Sălaj
21134 648,60246 215,5668 21,55668
Sibiu
34948 1072,5541 356,4696 35,64696
2
Suceava 67040 2057,4576 683,808
68,3808
Teleorma 28681 880,21989 292,5462 29,25462
n
Timiş
50878 1561,4458 518,9556 51,89556
2
Tulcea
18880 579,4272 192,576
19,2576
Vaslui
45235 1388,2621 461,397
46,1397
5
Vâlcea
31601 969,83469 322,3302 32,23302
Vrancea 29278 898,54182 298,6356 29,86356
Municipiul 108280 3323,1132 1104,456 110,4456
Bucureşti
TOTAL
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386,529
609,765

43,26411
57,06834
50,66979
60,9765

475,90521
627,75174
557,36769
6707415

270,5703 426,8355
881,17392 1390,087
2
277,11156 437,1546
471,83466 744,3381

42,68355
139,00872
43,71546
74,43381

469,51905
1529,0959
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392,11656 618,5796
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118,6608
50,76537
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