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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,  
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT  

 
Bucureşti, 25 aprilie 2017  

Nr. 4C-9/52 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ  

ȘI SERVICII SPECIFICE  
Bucureşti,  25 aprilie 2017 

Nr. 4C- 4/234 
 
 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 

consumului de fructe proaspete în şcoli 
(PLx. 112/2017) 

 
 

1.  În baza prevederilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 112 din 13 
februarie 2017, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice au primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli. 

 
 Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie, avizul favorabil 
al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 
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Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, vizând stabilirea modalităţilor de 
finanţare ale acestui program şi beneficiarii acestuia, dar şi prorogarea unor prevederi stipulate prin unele acte normative 
anterioare. În esență, prin această ordonanță se extinde grupul țintă prin includerea preșcolarilor din grădinițele de stat și 
particulare acreditate cu program normal de 4 ore.  

 
            2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor 
art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţe separate. 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut proiectul de Lege  în şedinţa din 28 februarie 2017.   
La lucrările Comisiei pentru învățământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 24 de membri 

ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege au 

participat ca invitaţi: domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat și doamna Antoanela Toma - consilier în cadrul 
Ministerului Educației Naționale.  

În urma dezbaterii, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente admise. 

 
 La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a dezbătut proiectul de 
Lege în şedinţa din data de 07 martie 2017. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege a 

participat ca invitat domnul Dumitru Daniel Botănoiu - secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  
În urma dezbaterii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu unanimitate de 

voturi, a propus adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise. 
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 4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
             Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în ședința din 8 februarie 2017, în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a 
III-a din Constituția României, republicată. 
  
 
 5. În urma dezbaterii, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice propun Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele 
admise din Anexa 1 care face parte integrantă din prezentul raport. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Prof.dr. Camelia GAVRILĂ 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Ioan MUNTAENU 

SECRETAR 
Robert Nicolae TURCESCU 

 
 

SECRETAR 
Dan CIOCAN 

Consilier parlamentar Ioana Florina Mînzu Şef serviciu Anton Păștinaru  
 

Consilier parlamentar Gabriela Amalia Ciurea 
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                  ANEXA 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text  
Acte normative în vigoare 

Text  
OUG nr.66/2016 
OUG nr.24/2016 

Forma adoptată 
 de Senat 

Text propus de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

Titlul Legii:  Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.66/2016 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
24/2010 privind 
implementarea programului 
de încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli 

 
 
 

Text nemodificat 

 

2.  
 
 

--- 

 
 
 

--- 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2010 privind 
implementarea programului de 
încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr.805 din 12 
octombrie 2016. 

Articol unic.  – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 66 din 5 
octombrie 2016 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2010 
privind implementarea 
programului de încurajare a 
consumului de fructe 
proaspete în şcoli, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.805 
din 12 octombrie 2016, cu 
următoarele modificări: 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3.  
 
 

Titlu: Ordonanţă de urgenţă 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
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--- urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind 
implementarea programului 
de încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli 

--- Text nemodificat 

4.  
 
 
 
 

--- 

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de 
încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 204 din 
31 martie 2010, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 
195/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 

 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 

5. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

--- 
 
 

1. La articolul 1, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins: 
 „(11) Începând cu anul şcolar 
2016 – 2017, de prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
beneficiază şi preşcolarii din 
grădiniţele de stat 
autorizate/acreditate și 
particulare acreditate cu 
program normal de 4 ore”. 

 
 
 
 

--- 

1. La articolul I punctul 1, 
alineatului (11) al  
articolului 1, se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
”(11) Începând cu anul 
şcolar 2016 – 2017, de 
prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă 
beneficiază şi preşcolarii 
din grădiniţele de stat 
autorizate/acreditate și 
particulare acreditate.”  

Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
Pentru a fi 
incluși toți 
preșcolarii.  

6.  
 

2. La articolul 1, alineatul (2), 
se modifică şi va avea 
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Art.1 - (2) Începând cu anul 
şcolar 2012-2013, fructele 
proaspete distribuite elevilor, 
perioada şi frecvenţa distribuţiei, 
limita valorii zilnice/elev, 
precum şi fondurile necesare 
pentru distribuţia de fructe se 
stabilesc şi se actualizează anual 
prin hotărâre a Guvernului, în 
funcţie de evoluţia preţurilor şi 
tarifelor. Limita valorică 
cuprinde preţul integral de 
achiziţie a fructelor proaspete, 
inclusiv taxa pe valoarea 
adăugată, cheltuielile de 
transport, distribuţie şi 
depozitare a acestora, după caz. 

următorul cuprins: 
 „(2)  Fructele  proaspete 
distribuite elevilor/ 
preşcolarilor, perioada şi  
frecvenţa distribuţiei, limita 
valorii zilnice  elev/preşcolar, 
precum şi fondurile necesare 
pentru distribuţia de fructe se 
stabilesc şi se actualizează anual 
prin hotărâre a Guvernului, în 
funcţie de evoluţia preţurilor şi 
tarifelor. Limita valorică 
cuprinde preţul integral de 
achiziţie a fructelor proaspete, 
inclusiv taxa pe valoare 
adăugată, cheltuielile de 
transport, distribuţie şi 
depozitare a acestora, după 
caz.” 

 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

(2) Text nemodificat 

7. 
 
 
 
 

 
 
 
Art.3 - (1) Începând cu anul 
şcolar 2012-2013, sumele 
aferente acordării drepturilor 
prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (6) 
se suportă din bugetele locale ale 
judeţelor, respectiv ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti. 
 

 3. La articolul 3, alineatul (1), 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „(1) Sumele aferente acordării 
drepturilor prevăzute la art. 1 
alin. (1), (11) şi (6) se suportă 
din bugetele locale ale 
judeţelor, respectiv ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti.” 

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

Art.3 - (1) Text 
nemodificat 

 

8. 
 
 

 
 
 

 4. La articolul 5, alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
 
 

Art.5 - (2) Text 
nemodificat  
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Art.5 - (2) Fructele proaspete, 
transportul şi distribuţia acestora 
la unităţile de învăţământ se 
contractează de către consiliile 
judeţene şi de consiliile locale 
ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, în limita sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată acordate cu această 
destinaţie de la bugetul de stat, 
avându-se în vedere numărul de 
elevi beneficiari comunicat de 
inspectoratele şcolare judeţene, 
respectiv Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti, cu 
respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare. 
 

 „(2) Fructele proaspete, 
transportul şi distribuţia 
acestora la unităţile de 
învăţământ se contractează de 
către consiliile judeţene, 
respectiv de către consiliile 
locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, în 
limita sumelor defalcate din 
taxa pe valoare adăugată 
acordate cu această destinaţie de 
la bugetul de stat, avându-se în 
vedere numărul de 
elevi/preşcolari beneficiari 
comunicat de inspectoratele 
şcolare judeţene, respectiv de 
Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului București, cu 
respectarea dispoziţiilor legale 
în vigoare.” 

 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Art. 6 - (1) Dreptul de a primi 
fructe proaspete şi de a beneficia 
de măsurile prevăzute la art. 1 
alin. (5) îl au numai elevii 
prezenţi la cursuri. 
…… 
(3) Preşedinţii consiliilor 
judeţene, respectiv primarii 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti au obligaţia de a 
urmări şi a verifica buna 

5. La articolul 6, alineatele (1) 
şi (3) se  modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 „(1) Dreptul de a primi fructe 
proaspete şi de a beneficia de 
măsurile prevăzute la art. (1) 
alin (5) îl au elevii/preşcolarii 
prezenţi la cursuri. 
………… 
(3)  Preşedinţii consiliilor 
judeţene, respectiv primarii 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti au obligaţia de a 
urmări şi a verifica buna 

 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

Art. 6 - (1) Text 
nemodificat 

 
 
 
 

Art. 6 - (3) Text 
nemodificat 
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desfăşurare a procesului de 
aprovizionare, iar directorii 
unităţilor de învăţământ răspund 
de respectarea condiţiilor de 
igienă privind distribuţia 
fructelor proaspete către elevi. 

desfăşurare a procesului de 
aprovizionare, iar directorii 
unităţilor de învăţământ răspund 
de respectarea condiţiilor de 
igienă privind distribuţia 
fructelor proaspete către 
elevi/preşcolari.”  

10.  
 
Art. 7 - Finanţarea sumelor 
aprobate de Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, 
care reprezintă sprijinul 
financiar pentru activitatea de 
distribuire gratuită a fructelor 
proaspete în şcoli, se asigură de 
la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, finanţare 
prevăzută la titlul VIII 
«Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
postaderare», articolul 56.06 
«Programe din Fondul 
European de Garantare Agricolă 
(FEGA)», reprezentând sprijin 
financiar din FEGA şi din 
contribuţia publică naţională 
totală. Contribuţia publică 
naţională totală se compune din 
cofinanţare publică de minimum 
25% din valoarea sprijinului 
financiar acordat prin FEGA şi 
taxa pe valoarea adăugată 

6. Articolul 7 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 7. -  Plăţile aprobate de 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, 
reprezentând sprijinul 
financiar pentru activitatea de 
distribuire gratuită a fructelor 
proaspete în şcoli, se asigură de 
la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, de la titlul 
X „Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 
2014 – 2020”, articolul 58.13 
„Fondul European de Garantare 
Agricolă (FEGA)”, 
reprezentând sprijin financiar 
din FEGA şi din contribuţia 
publică națională totală. 
Contribuţia publică naţională 
totală se compune din 
cofinanţare publică de minim 
11% din valoarea sprijinului 
financiar acordat prin FEGA şi 
taxa pe valoarea adăugată 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 7 - Text nemodificat 
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aferentă achiziţiei fructelor 
proaspete şi prestărilor de 
servicii. 

aferentă achiziţiei fructelor 
proaspete şi prestărilor de 
servicii.” 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Art. 9 - (1) Consiliile judeţene 
şi consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti se constituie ca 
solicitanţi de sprijin financiar 
pentru furnizarea de fructe 
proaspete în şcoli. În acest sens 
depun, înainte de începerea 
anului şcolar, la centrele 
judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, 
angajamente scrise conform 
cărora: 
a) distribuie numai fructele 
proaspete stabilite potrivit art. 1 
alin. (2) şi numai elevilor 
prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi (6), 
cu nominalizarea unităţilor de 
învăţământ; 
 
b) returnează orice ajutor plătit 
nejustificat, pentru cantităţile în 
cauză, în cazul în care se 
constată că fructele proaspete nu 
au fost distribuite elevilor 
conform art. 1 alin. (1) şi (2) sau 
că sprijinul financiar a fost plătit 

7. La articolul 9 alineatul (1), 
partea introductivă şi literele 
a), b) şi d) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 „Art. 9. – (1)  Consiliile 
judeţene şi consiliile locale ale 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti se constituie ca 
solicitanţi de sprijin financiar 
pentru furnizarea de fructe 
proaspete în unităţile de 
învăţământ. În acest sens, depun 
înainte de începerea anului 
şcolar, la centrele judeţene ale 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, angajamente 
scrise conform cărora: 
a) distribuie numai fructele 
proaspete stabilite potrivit 
prevederilor art. 1 alin (2) şi 
numai elevilor/preşcolarilor 
prevăzuţi la art. 1 alin. (1), (11), 
(2) şi (6), cu nominalizarea 
unităților de învățământ; 
b) returnează orice ajutor plătit 
nejustificat, pentru cantitățile în 
cauză, în cazul în care se 
constată că fructele proaspete 
nu au fost distribuite 
elevilor/preșcolarilor conform 
prevederilor art.1 alin. (1), (11), 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 9. – (1)   
Text nemodificat 
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pentru alte produse decât cele 
stabilite conform art. 1 alin. (1) 
şi (2); 
 
 
c) în caz de fraudă sau 
neglijenţă, plătesc către Agenţia 
de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură o sumă egală cu 
diferenţa dintre suma plătită 
iniţial şi cea la care au dreptul; 
d) pun la dispoziţia Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, la cererea acesteia, 
documente justificative legate 
de furnizarea fructelor proaspete 
în şcoli; 
 
e) se supun oricărui control 
dispus de Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, 
în special în ceea ce priveşte 
verificarea înregistrărilor şi 
inspecţia fizică. 

(2) și (6) sau că sprijinul 
financiar a fost plătit pentru alte 
produse decât cele stabilite 
conform prevederilor art.1 
alin.(1), (11), (2) și (6) 

 
 

…………… 
 
 
 
d) pun la dispoziţia Agenţiei de    
Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, la cererea acesteia, 
documente justificative legate 
de furnizarea fructelor 
proaspete în unităţile de 
învăţământ;” 
 
 

………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

 

12.  
 
 
Art. 10 - (1) În vederea acordării 
sprijinului financiar pentru 
furnizarea fructelor proaspete în 
şcoli conform art. 1 alin. (1) şi 
(2), solicitanţii prevăzuţi la art. 9 
alin. (1) depun la centrele 
judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi 

8. La articolul 10, alineatul 1 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „Art.10. – (1) În vederea 
acordării sprijinului financiar 
pentru furnizarea fructelor 
proaspete în unităţile de 
învăţământ conform 
prevederilor art. 1 alin. (1), 
(11), (2) şi (6), solicitanţii 

 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

Art. 10 - (1)  
Text nemodificat 
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Intervenţie pentru Agricultură 
cereri de plată, la sfârşitul 
fiecărui semestru al anului 
şcolar, conform structurii anului 
şcolar aprobate de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, până 
în ultima zi a celei de-a treia luni 
care urmează perioadei ce face 
obiectul respectivei cereri. 

prevăzuţi la art. 9 alin. (1) 
depun la centrele judeţene ale 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură cereri de 
plată, la sfârşitul fiecărui 
semestru al anului şcolar, 
conform structurii anului şcolar 
aprobate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice, până în 
ultima zi a celei de-a treia luni 
care urmează perioadei ce face 
obiectul respectivei cereri.” 
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13. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 10 - (2) Cererea de plată include 
informaţii referitoare la: 
a) cantităţile de fructe proaspete 
distribuite; 
 
b) numele şi adresele sau 
numerele unice de identificare 
ale şcolilor cărora li s-au 
distribuit cantităţile de fructe 
proaspete prevăzute la lit. a); 
 
c) numărul de elevi din fiecare 
şcoală în care au fost distribuite 
fructele proaspete; 
 
 
d) cuantumul sprijinului 
financiar, inclusiv taxa pe 
valoarea adăugată, care se 
stabileşte în funcţie de numărul 
de elevi şi limita valorii zilnice 
prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) 
şi care trebuie însoţit de 
documente justificative. 

9. La articolul 10 alineatul (2), 
literele b), c) şi d) se modifică 
şi vor avea următorul 
cuprins: 
 „b) numele şi adresele sau 
numerele unice de identificare 
ale unităţilor de învăţământ 
cărora li s-au distribuit 
cantităţile de fructe proaspete 
prevăzute la lit. a); 
c) numărul de elevi/preşcolari 
din fiecare unitate de 
învăţământ în care au fost 
distribuite fructele proaspete;  
d) cuantumul sprijinului 
financiar, inclusiv taxa pe 
valoare adăugată, care se 
stabileşte în funcţie de numărul 
de elevi/preşcolari şi limita 
valorii zilnice prevăzute la art. 1 
alin (1) şi (2) şi care trebuie 
însoţit de documente 
justificative.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 10 - (2)  
Text nemodificat 

 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

 Art. II. – (1) Prin derogare de 
la prevederile art. 1 alin. (2) şi 
(5) 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, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, începând cu data 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Art. II. - 
Text nemodificat 
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intrării în vigoarea a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, pentru 
anul şcolar 2016–2017, fructele 
proaspete distribuite 
preşcolarilor, numărul de zile şi 
frecvenţa distribuţiei, limita 
valorii zilnice/preşcolar, precum 
şi fondurile necesare pentru 
distribuţia de fructe şi măsurile 
adiacente sunt prevăzute în 
anexa care face parte integrantă 
din prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
(2) Prin derogare de la 
prevederile art. 3 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2010, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 195/2010, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, începând cu data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, pentru 
anul şcolar 2016-2017, pentru 
aplicarea prevederilor art. 1 
alin. (11) se acordă sume 
defalcate din taxa pe valoare 
adăugată, pentru bugetele 
locale, potrivit anexei. 
(3) Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, în anul şcolar 2016-
2017, pentru sumele alocate 
potrivit prevederilor art. 1 alin 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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(11) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2010, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 195/2010, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările 
aduse prin prezenta ordonanţă 
de urgenţă, nu se aplică 
prevederile art. 4 şi 9 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2010, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 195/2010, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările 
aduse prin prezenta ordonanţă 
de urgenţă. 

15.  Anexă 
1. Fructele proaspete 

distribuite preşcolarilor, 
perioada şi frecvenţa 

distribuţiei,  
limita valorii 

zilnice/preşcolar în anul 
şcolar 2016-2017 

 

 
 
 

--- 

 
 
 

Text nemodificat 

 

16.    
 
 
Anexă 
2. Sumele pentru distribuţia 
de fructe în grădiniţele de 

--- 2. La anexă, titlul 
punctului 2 se modifică și 
va avea următorul 
cuprins: 
„2. Sumele pentru 
distribuţia de fructe în 

 
 
Pentru a fi în 
acord cu art. 11. 
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stat autorizate/acreditate şi 
particulare acreditate cu 
program normal de 4 ore, 
precum şi pentru 
implementarea măsurilor 
adiacente - an şcolar 2016-
2017 
 

grădiniţele de stat 
autorizate/acreditate şi 
particulare acreditate, 
precum şi pentru 
implementarea 
măsurilor adiacente - an 
şcolar 2016-2017” 

 
Autor: Comisia 

 
 
 

                                                                                                                                                                                    ANEXĂ 
 

1. Fructele proaspete distribuite preşcolarilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei,  
limita valorii zilnice/preşcolar în anul şcolar 2016-2017 

 
Fructe proaspete distribuite Numărul de zile de distribuţie Frecvenţa distribuţiei Limita valorii zilnice/preşcolar 

Măr 88 de zile 1 măr/zi/preşcolar 0,37 lei 
 

2. Sumele pentru distribuţia de fructe în grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate, precum şi pentru 
implementarea măsurilor adiacente - an şcolar 2016-2017 

 
- mii lei - 

Judeţ 

Total 
fonduri an 

şcolar 2016-
2017 

Fonduri alocate în 
2016 pentru 
distribuţia de 

mere 

Fonduri alocate în 2016 
pentru implementarea 
măsurilor adiacente 

Total 
fonduri 
2016 

Fonduri alocate în 
2017 pentru 
distribuţia de 

mere 

Fonduri alocate în 2017 
pentru implementarea 
măsurilor adiacente 

Total 
fonduri 
2017 

Alba 246 68 10 78 146 22 168 
Arad 290 80 12 92 172 26 198 
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Argeş 455 126 18 144 271 40 311 
Bacău 438 121 18 139 260 39 299 
Bihor 405 112 17 129 240 36 276 

Bistriţa-
Năsăud 254 70 11 81 150 23 173 

Botoşani 329 91 14 105 195 29 224 
Braşov 340 94 14 108 202 30 232 
Brăila 246 68 10 78 146 22 168 
Buzău 368 102 15 117 218 33 251 
Caraş-
Severin 214 59 9 68 127 19 146 

Călăraşi 258 71 11 82 153 23 176 
Cluj 273 76 11 87 162 24 186 

Constanţa 429 119 18 137 254 38 292 
Covasna 162 45 7 52 96 14 110 

Dâmboviţa 344 95 14 109 204 31 235 
Dolj 412 114 17 131 244 37 281 

Galaţi 307 85 13 98 182 27 209 
Giurgiu 194 54 8 62 115 17 132 

Gorj 246 68 10 78 146 22 168 
Harghita 238 66 10 76 141 21 162 

Hunedoara 244 67 10 77 145 22 167 
Ialomiţa 211 58 9 67 125 19 144 

laşi 681 189 27 216 405 60 465 
Ilfov 180 50 8 58 106 16 122 
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Maramureş 347 96 14 110 206 31 237 
Mehedinţi 182 50 8 58 108 16 124 

Mureş 443 123 18 141 263 39 302 
Neamţ 348 96 14 110 207 31 238 

Olt 366 101 15 116 217 33 250 
Prahova 481 133 20 153 285 43 328 

Satu Mare 225 62 9 71 134 20 154 
Sălaj 188 52 8 60 111 17 128 
Sibiu 243 67 10 77 144 22 166 

Suceava 607 168 25 193 360 54 414 
Teleorman 235 65 10 75 139 21 160 

Timiş 315 87 13 100 187 28 215 
Tulcea 153 44 7 51 89 13 102 
Vaslui 355 98 15 113 210 32 242 
Vâlcea 303 84 13 97 179 27 206 

Vrancea 283 78 12 90 168 25 193 
Municipiul 
Bucureşti 189 52 8 60 112 17 129 

TOTAL 13.027 3.604 540 4.144 7.724 1.159 8.883 
Măsurile adiacente pot fi 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 legate de consumul de fructe şi/sau legume, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete, cu 
acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii; 
c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume sau de activităţi educative practice. 
în cadrul oricăreia din măsurile adiacente prevăzute mai sus se pot organiza sesiuni de degustare de fructe şi/sau legume proaspete. 


