
   
 
 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
 

Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE 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 2011-2012  

Secţiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale Începând cu anul şcolar 2009/2010, 

România implementează programul 

comunitar de încurajare a consumului de 

fructe în şcoli, în conformitate cu Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind 

implementarea programului de încurajare a 

consumului de fructe în şcoli, aprobată cu 

modificări de Legea nr. 195/2010. 

Conform art. 4 alin. (1) din Regulamentul 

(CE) Nr. 288/2009 al Comisiei de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce 

priveşte acordarea de ajutoare comunitare 

pentru aprovizionarea instituţiilor de 

învăţământ cu fructe şi legume, fructe şi 

legume prelucrate şi produse pe bază de 

banane destinate copiilor, în cadrul 

programului de încurajare a consumului de 

fructe în şcoli, statele membre transmit anual 

Comisiei Europene, până la 31 ianuarie a 

anului în care începe anul şcolar, strategia 

de implementare a programului. 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a 

notificat Comisiei Europene strategia de 

implementare a programului la 31 ianuarie 

2011. Strategia cuprinde informaţii legate de: 

 grupul ţintă – elevii din clase I-VIII din 

învăţământul public şi privat, aşa cum 

este prevăzut în art. 1 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 



24/2010 privind implementarea 

programului de încurajare a consumului 

de fructe în şcoli; 

 produsul distribuit – mărul. Conform art. 

3 alin. (2) din Regulamentul (CE) Nr. 

288/2009 al Comisiei de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului 

(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în 

ceea ce priveşte acordarea de ajutoare 

comunitare pentru aprovizionarea 

instituţiilor de învăţământ cu fructe şi 

legume, fructe şi legume prelucrate şi 

produse pe bază de banane destinate 

copiilor, statele membre se asigură că 

autorităţile de sănătate competente 

aprobă lista produselor eligibile în 

cadrul programului. În urma discuţiilor şi 

analizei situaţiei în cadrul reuniunilor 

grupului de lucru organizate de 

Ministerul Agriculturii, Ministerul 

Sănătăţii, ca autoritate competentă în 

domeniul sănătăţii, a fost de acord cu 

propunerea distribuirii de mere în anul 

şcolar 2011/2012. În acest scop, la 

momentul notificării către Comisia 

Europeană, Ministerul Agriculturii a 

anexat strategiei şi nota de aprobare a 

produselor transmisă de Ministerul 

Sănătăţii, nr. 247/06.01.2011. 

 măsurile adiacente – au fost notificate 

următoarele măsuri adiacente: 

organizarea de vizite la ferme pomicole 

sau legumicole, la staţiuni de cercetare 

pomicolă sau legumicolă, la zilele 

recoltei, expoziţii, târguri sau alte 

evenimente şi/sau activităţi similare; 

organizarea de concursuri tematice cu 

premii ca modalităţi practice educative 

care să contribuie la dezvoltarea 

cunoştinţelor elevilor şi prin activităţi de 

grădinărit; realizarea de broşuri 

sau materiale didactice al căror scop 

este cunoaşterea beneficiilor 

consumului de fructe şi legume 



proaspete. 

 bugetul programului – bugetul total al 

programului a fost calculat luându-se în 

considerare o limită a valorii zilnice de 

0,35 lei/elev, 1.623.857 elevi şi un 

număr de 94 de zile de şcolarizare în 

perioada 31 octombrie 2011-31 martie 

2012, conform cifrei de şcolarizare 

transmise de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului prin 

adresa 648/30.05.2011, respectiv 

conform ordinului ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 

4292/2011 privind structura anului 

şcolar 2011-2012. 

Odată cu notificarea strategiei, Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a solicitat 

Comisiei Europene şi suplimentarea 

fondurilor pentru implementarea programului 

în anul şcolar 2011/2012. În urma alocării 

definitive a ajutoarelor în cadrul programului 

de încurajare a consumului de fructe în şcoli, 

prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

din 30.03.2011 privind alocarea definitivă a 

ajutorului Uniunii Europene către statele 

membre în cadrul programului de încurajare 

a consumului de fructe în şcoli, pentru 

perioada 1 august 2011-31 iulie 2012, 

România a obţinut 8.483.523 euro. 

2. Schimbări preconizate Pe lângă obiectivul de stimulare a producţiei 

interne de fructe, prin implementarea 

măsurilor adiacente, programul de încurajare 

a consumului de fructe în şcoli urmăreşte 

crearea şi fixarea de obiceiuri alimentare 

sănătoase în rândul elevilor din clasele I-VIII. 

Măsurile adiacente care se vor implementa 

în anul şcolar 2011/2012 – organizarea de 

vizite la ferme pomicole sau legumicole, la 

staţiuni de cercetare pomicolă sau 

legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri 

sau alte evenimente şi/sau activităţi similare, 

organizarea de activităţi de grădinărit sau 

concursuri tematice cu premii, precum şi 

realizarea de broşuri sau materiale didactice 



– au ca scop conştientizarea specificului 

fructelor şi legumelor ca produse agricole, a 

rolului acestora în alimentaţia umană, 

precum şi a beneficiilor consumului de fructe 

şi legume proaspete. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 3–a  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Implementarea acestui program reprezintă o 

oportunitate acordată sectorului românesc 

de fructe şi legume în diversificarea şi 

dezvoltarea activităţilor de producţie şi 

comercializare. Totodată, pe termen lung, 

implementarea acestui program la o vârstă 

la care se formează obiceiurile alimentare 

poate contribui la reducerea cheltuielilor 

destinate tratării diferitelor afecţiuni (de 

exemplu obezitatea şi diabetul) cauzate de o 

alimentaţie nesănătoasă. 

11 Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Derularea programului de încurajare a 

consumului de fructe în şcoli poate contribui 

la stimularea competiţiei între producătorii şi 

comercianţii de fructe şi legume şi la 

asigurarea unui venit satisfăcător de pe 

urma activităţilor desfăşurate. 

3. Impactul social Programul de încurajare a consumului de 

fructe în şcoli este destinat tuturor copiilor 

din cadrul grupului ţintă, indiferent de statutul 

social. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 4-a  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe 

termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

România asigură, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sumele 

necesare implementării programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, 

reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a 

fondurilor comunitare, cofinanţarea naţională şi cheltuieli altele decât cele eligibile. 

Valoarea totală a programului este de 58.767.384,83 lei, respectiv 13.992.234,48 euro 

şi cuprinde totalul fondurilor reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pe 

perioada de indisponibilitate a fondurilor comunitare 35.630.796,6 lei (8.483.523 euro) 



şi a co-finanţării publice şi a cheltuielilor, altele decât cele eligibile în valoare de 

23.136.588,23 lei (5.508.711,48 euro). Costul programului acoperă distribuţia merelor 

şi implementarea măsurilor adiacente. 

A se vedea informaţiile din Fişa financiară anexată prezentului proiect de hotărâre de 

Guvern. 

Mii lei 

Indicatori Anul 

curent 

 

Următorii 4 ani 

 

Media pe 

2 ani 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 2011 2012 - - - - 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

- 94.398,17 - - - 47.199,09 

a) buget de stat, din acesta: - 35.630,79 - - - 17.815,4 

(i) impozit pe profit - - - - - - 

(ii) impozit pe venit - - - - - - 

b) bugete locale: - 58.767,38 - - - 29.383,69 

(i) impozit pe profit - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

- -    - 

(i) contribuţii de asiqurări - - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

24.382,21 93.152.55 - - - 58.767,38 

a) buget de stat, din acesta: - 58.767,38 - - - 29.383,69 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri si servicii - - - - - - 

b) bugete locale: 24.382,21 34.385,17 - - - 29.383,69 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat 

- - - - - - 

i) cheltuieli de personal - - - - - - 

ii) bunuri şi servicii - -   - - 

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

-24.382,21 +1.245,62 - - - -11.568,3 

a) buget de stat - -23.136,59 - - - -11.568,3 

b) bugete locale -24.382,21 +24.382,21   - 0 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii - - - - - - 
 

Secţiunea a 5-a  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru Nu este cazul. 



aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi  

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii 

2. Conformitatea  proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare  

Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost 

întocmit cu respectarea legislaţiei 

comunitare în materie, luând în considerare 

necesitatea implementării prevederilor 

următoarelor reglementări: 

1. Regulamentul (CE) nr.1234/2007 de 

instituire a unei organizări comune a 

pieţelor agricole şi privind dispoziţii 

specifice referitoare la anumite 

produse agricole („Regulamentul Unic 

OCP”) 

2. Regulamentul (CE) Nr. 288/2009 al 

Comisiei de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

1234/2007 al Consiliului în ceea ce 

priveşte acordarea de ajutoare 

comunitare pentru aprovizionarea 

instituţiilor de învăţământ cu fructe şi 

legume, fructe şi legume prelucrate şi 

produse pe bază de banane destinate 

copiilor, în cadrul programului de 

încurajare a consumului de fructe în 

şcoli 

3. Decizia de punere în aplicare a 

Comisiei din 30.03.2011 privind 

alocarea definitivă a ajutorului Uniunii 

Europene către statele membre în 

cadrul programului de încurajare a 

consumului de fructe în şcoli, pentru 

perioada 1 august 2011-31 iulie 2012 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

4. Hotărâri ale  Curţii de Justiţie  a 

Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 



5. Alte acte normative şi /sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act 

normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Pentru elaborarea proiectului de hotărâre a 

Guvernului s-a constituit un grup de lucru 

interministerial la care au participat 

reprezentanţi ai instituţiilor implicate direct în 

implementarea prevederilor acestuia, 

respectiv: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, Ministerul Finanţelor Publice, 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, Ministerul Sănătăţii, Uniunea 

Naţională a Consiliilor Judeţene din 

România, Autoritatea Naţională pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 

Publice, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură. 

De asemenea, au fost informate structuri 

profesionale din sectorul pomicol – 

Organizaţia Naţională Interprofesională 

PRODCOM, Asociaţia Producătorilor de 

Mere din Transilvania, Asociaţia 

Pomicultorilor Dâmboviţeni şi Asociaţia 

Naţională Profesională „Legume-fructe” cu 

privire la implementarea programului. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul proiectului de 

act normativ 

Având în vedere că obiectul actului normativ 

vizează implementarea unor măsuri la 

nivelul administraţiei publice locale, au fost 

consultate structurile asociative specifice. 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul de 

act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr.521/2005 

privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice 

locale la elaborarea proiectelor de 

Au fost consultate Consiliile Judeţene. 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a 

organizat în 27 aprilie a.c. o reuniune cu 

reprezentanţii Consiliilor Judeţene, pentru a 

discuta problemele întâmpinate în 

implementarea programului şi pentru a 

prezenta modificările pe care le va aduce 

noua legislaţie.  



acte normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de 

către: 

a)Consiliul Legislativ 

b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c)Consiliul Economic şi Social 

d)Consiliul Concurenţei 

e)Curtea de Conturi 

 

 

Proiectul de act normativ va fi supus spre 

avizare Consiliului Legislativ. 

6. Alte informaţii Nu este cazul.  

Secţiunea a 7-a  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi 

implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

În procesul de elaborare a proiectului de act 

normativ au fost îndeplinite procedurile 

prevăzute de Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională. 

Acţiunea de informare se face prin afişarea 

proiectului pe site-ul Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale şi prin centrele judeţene 

şi/sau al municipiului Bucureşti ale Agenţiei 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum 

şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 8-a  Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi /sau locale – înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

prin  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, alături de Consiliile judeţene şi 

locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 

şi respectiv ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor, după caz vor implementa acest 

program în anul şcolar 2011/2012. 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 

 



Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pe care îl 
supunem spre adoptare. 
 
 
 
 
  

Valeriu TABĂRĂ 
 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL, 
 

 
 
 
 Gheorghe IALOMIŢIANU    Daniel Petru FUNERIU  
 
 
 MINISTRUL FINANŢELOR   MINISTRUL EDUCAŢIEI,   
 PUBLICE      CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI  

       SPORTULUI   
 
 
 

Cseke ATTILA     Traian IGAŞ     
 

 MINISTRUL SĂNĂTĂŢII    MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI 
        ŞI INTERNELOR 
              

 
 

 Bogdan MĂNOIU     Cătălin Marian PREDOIU  
 
 MINISTRUL DEPARTAMENTULUI  MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 PENTRU AFACERI EUROPENE 
 
 
 
 
 
 

 
 


