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ORDIN nr. 155 din 23 iunie 2011
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 85/2010 privind
aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a
fructelor în şcoli
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici în sectorul vegetal nr. 71.655 din 23 iunie 2011,
având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 195/2010,
în temeiul art. 7 alin. (5) 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 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 85/2010 pentru aprobarea Specificaţiilor
tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în şcoli, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 9 aprilie 2010, se modifică după cum urmează:
1.Punctul 1 "Caracteristici generale" va avea următorul cuprins:
"1. Caracteristici generale
În aplicarea art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr.
195/2010, se vor furniza mere cu o greutate minimă de 110 grame, încadrate la categoria «Extra» şi/sau
categoria I, conform Standardului de comercializare pentru mere, prevăzut în anexa I «Standarde de
comercializare prevăzute la articolul 3» - partea B «Standarde de comercializare specifice» - partea 1
«Standard de comercializare pentru mere» la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al
Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al
Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate.
Se vor asigura transportul şi distribuţia zilnic, bisăptămânal sau săptămânal la destinatar (şcoli)."
2.Punctul 3 "Calitatea, prezentarea şi marcajul produselor" va avea următorul cuprins:
"3. Calitatea, prezentarea şi marcajul produselor
Merele trebuie să respecte anexa I «Standarde de comercializare prevăzute la articolul 3» - partea B
«Standarde de comercializare specifice» - partea 1 «Standard de comercializare pentru mere» la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.
Prezentarea merelor se va face în ambalaje care să permită numărarea cu uşurinţă a acestora.
Pe ambalaje trebuie inscripţionate în mod obligatoriu:
- denumirea produsului;
- cantitatea netă, exprimată în kilograme;
- condiţiile de depozitare;
- denumirea şi adresa furnizorului;
- menţiune privind lotul;
- menţiunea «Produs distribuit gratuit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010. Este
interzisă comercializarea!»;
- data expirării.
Merele trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri
de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, să reziste la transport şi
manipulare.
Loturile de mere destinate programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli vor fi
însoţite de buletine de analiză privind conţinutul reziduurilor de pesticide şi metale grele, care vor fi emise
înainte de începerea distribuţiei fructelor, aferente loturilor respective. Dacă în perioada derulării distribuţiei
apar situaţii independente de voinţa furnizorului, de natură să afecteze loturile de mere destinate
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, acestea vor fi însoţite de buletine de
analize privind conţinutul de alţi contaminanţi. Buletinele de analiză se eliberează de laboratoare naţionale
sau comunitare acreditate în conformitate cu ISO EN 17025."
Art. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
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