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ORDIN nr. 105 din 9 mai 2011
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 37/2011
privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a
consumului de fructe proaspete în şcoli şi a obligaţiilor evaluatorului
În temeiul art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 905/2010 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 baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările
şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 37/2011 privind stabilirea
indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în
şcoli şi a obligaţiilor evaluatorului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 15
februarie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
ANEXĂ: Obligaţiile evaluatorului
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 37/2011)
1.Prezentarea unui raport de evaluare preliminar pe care să îl înainteze Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 15 noiembrie 2011 şi
să opereze eventualele observaţii şi propuneri în raportul final
2.Transmiterea raportului final de evaluare către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până
la data de 15 decembrie 2011
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