
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

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 proaspete în şcoli în anul şcolar 2011-2012 

 

 

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 proaspete în şcoli, 

aprobată cu modificări de Legea nr. 195/2010, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre, 

 

 Art. 1 Pentru anul şcolar 2011-2012, se vor acorda gratuit mere, în limita 

valorii zilnice de 0,35 lei/elev, pentru o perioadă de maximum 94 de zile de 

şcolarizare, începând cu 31 octombrie 2011.  

 

Art. 2 (1) Măsurile adiacente distribuţiei de mere în anul şcolar 2011-2012 

sunt următoarele: 

a) 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; 

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 materiale didactice al căror scop este 

cunoaşterea beneficiilor consumului de fructe şi legume proaspete.  

 (2) Sumele necesare implementării măsurilor adiacente 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) Consiliile Judeţene şi/sau 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). 

 (4) Consiliile Judeţene şi/sau locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi 

respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, şi unităţile şcolare vor lua 

măsurile necesare astfel încât numai elevii prezenţi la cursuri să beneficieze de 

implementarea măsurilor adiacente. 

 (5) Consiliile Judeţene şi/sau 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). 

 (6) 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, a direcţiilor de sănătate publică, respectiv a Direcţiei de 

Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi din partea Direcţiilor judeţene pentru 

Agricultură, respectiv a Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, după 

caz, conform prevederilor legale în vigoare. 

 (7) 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 

implementate. 

   

 Art. 3 (1) 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. 

 (2) Recuperarea sumelor plătite pentru implementarea măsurilor adiacente 

este condiţionată de distribuţia merelor şi se realizează pe baza numărului de elevi 

cărora le-au fost distribuite mere. 

 (3) Finanţarea sumelor aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, care reprezintă sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor 

adiacente 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. 

 (4) În privinţa măsurilor adiacente, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură are atribuţiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 

consumului de fructe proaspete în şcoli. 



 

 Art. 4 (1) În situaţia în care nu se pot aplica prevederile art. 2 alin. (2), sumele 

necesare pentru realizarea măsurilor adiacente menţionate la art. 2 alin. (1) se 

suportă din bugetele locale ale judeţelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi, 

respectiv, ale comunelor, oraşelor şi muncipiilor, după caz. 

 (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), sumele reprezentând sprijinul financiar 

pentru implementarea măsurilor adiacente, recuperate conform art. (3) alin. (2) se fac 

venit la bugetele locale ale judeţelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, 

ale comunelor, oraşelor şi muncipiilor, după caz. 

 

 Art. 5 (1) Sumele necesare pentru implementarea programului de încurajare a 

consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2011/2012, aferente acordării 

drepturilor menţionate la art. 1 şi realizării măsurilor adiacente menţionate 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 2011, prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu luna ianuarie 2012, 

din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2012 şi/sau din 

bugetele locale ale judeţelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale 

comunelor, oraşelor şi muncipiilor, după caz. 

   

 

PRIM-MINISTRU 

EMIL BOC 



ANEXA 

 

BUGETUL PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE ÎN ŞCOLI – 

FONDURI PENTRU DISTRIBUŢIA MERELOR ŞI IMPLEMENTAREA MĂSURILOR ADIACENTE – 

AN ŞCOLAR 2011/2012 

- mii lei - 

 

JUDEŢ 

Elevi clasele 
I-VIII în anul 
şcolar 2011-

2012 

Total 
fonduri an 

şcolar 
2011-2012 

Fonduri 
alocate în 

2011 pentru 
distribuţia de 

mere 

Fonduri 
alocate în 

2011 pentru 
implementarea 

măsurilor 
adiacente 

Total 
fonduri 

2011 

Fonduri alocate 
în 2012 pentru 
distribuţia de 

mere 

Fonduri 
alocate în 

2012 pentru 
implementarea 

măsurilor 
adiacente 

Total 
fonduri 

2012 

Alba 26.926 974,45 367,54 36,75 404,29 518,33 51,83 570,16 

Arad 33.891 1.226,52 462,61 46,26 508,87 652,40 65,24 717,64 

Argeş 48.311 1.748,38 659,45 65,94 725,39 929,99 93,00 1.022,99 

Bacău 58.680 2.123,63 800,98 80,10 881,08 1.129,59 112,96 1.242,55 

Bihor 49.490 1.791,04 675,54 67,55 743,09 952,68 95,27 1.047,95 

Bistriţa-Năsăud 27.682 1.001,81 377,86 37,79 415,65 532,88 53,29 586,17 

Botoşani 41.946 1.518,03 572,56 57,26 629,82 807,46 80,75 888,21 

Braşov 41.523 1.502,72 566,79 56,68 623,47 799,32 79,93 879,25 

Brăila 24.643 891,83 336,38 33,64 370,01 474,38 47,44 521,82 

Buzău 36.157 1.308,52 493,54 49,35 542,90 696,02 69,60 765,62 

Caraş-Severin 24.189 875,40 330,18 33,02 363,20 465,64 46,56 512,20 

Călăraşi 26.915 974,05 367,39 36,74 404,13 518,11 51,81 569,93 

Cluj 43.048 1.557,91 587,61 58,76 646,37 828,67 82,87 911,54 

Constanţa 55.515 2.009,09 757,78 75,78 833,56 1.068,66 106,87 1.175,53 

Covasna 18.616 673,71 254,11 25,41 279,52 358,36 35,84 394,19 

Dâmboviţa 42.769 1.547,81 583,80 58,38 642,18 823,30 82,33 905,63 

Dolj 50.827 1.839,43 693,79 69,38 763,17 978,42 97,84 1.076,26 

Galaţi 46.428 1.680,23 633,74 63,37 697,12 893,74 89,37 983,11 



Giurgiu 23.807 861,58 324,97 32,50 357,46 458,28 45,83 504,11 

Gorj 29.164 1.055,45 398,09 39,81 437,90 561,41 56,14 617,55 

Harghita 27.262 986,61 372,13 37,21 409,34 524,79 52,48 577,27 

Hunedoara 32.447 1.174,26 442,90 44,29 487,19 624,60 62,46 687,07 

Ialomiţa 23.308 843,52 318,15 31,82 349,97 448,68 44,87 493,55 

Iaşi 74.363 2.691,20 1.015,05 101,51 1.116,56 1.431,49 143,15 1.574,64 

Ilfov 24.975 903,85 340,91 34,09 375,00 480,77 48,08 528,85 

Maramureş 40.893 1.479,92 558,19 55,82 614,01 787,19 78,72 865,91 

Mehedinţi 21.290 770,49 290,61 29,06 319,67 409,83 40,98 450,82 

Mureş 46.213 1.672,45 630,81 63,08 693,89 889,60 88,96 978,56 

Neamţ 42.359 1.532,97 578,20 57,82 636,02 815,41 81,54 896,95 

Olt 35.244 1.275,48 481,08 48,11 529,19 678,45 67,84 746,29 

Prahova 57.629 2.085,59 786,64 78,66 865,30 1.109,36 110,94 1.220,29 

Satu-Mare 29.826 1.079,40 407,12 40,71 447,84 574,15 57,42 631,57 

Sălaj 20.061 726,01 273,83 27,38 301,22 386,17 38,62 424,79 

Sibiu 33.459 1.210,88 456,72 45,67 502,39 644,09 64,41 708,49 

Suceava 64.298 2.326,94 877,67 87,77 965,43 1.237,74 123,77 1.361,51 

Teleorman 26.614 963,16 363,28 36,33 399,61 512,32 51,23 563,55 

Timiş 46.312 1.676,03 632,16 63,22 695,37 891,51 89,15 980,66 

Tulcea 17.954 649,76 245,07 24,51 269,58 345,61 34,56 380,18 

Vaslui 42.956 1.554,58 586,35 58,63 644,98 826,90 82,69 909,59 

Vâlcea 29.797 1.078,35 406,73 40,67 447,40 573,59 57,36 630,95 

Vrancea 28.999 1.049,47 395,84 39,58 435,42 558,23 55,82 614,05 

Municipiul 
Bucureşti 107.071 3.874,90 1.461,52 146,15 1.607,67 2.061,12 206,11 2.267,23 

TOTAL 1.623.857 58.767,38 22.165,65 2.216,56 24.382,21 31.259,25 3.125,92 34.385,17 

 


