
                            
 

Anexa nr.3 
 

CAIET DE SARCINI 
privind specificatiile tehnice pentru procedura de atribuire a contractelor privind 

,,Furnizarea si distributia zilnica a fructelor proaspete - MERE, pentru preșcolarii din 
grădinițele de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate cu program normal de 4 

ore, în judetul Botosani pentru anul scolar 2016 – 2017” pentru ZONA VI – SULIŢA. 
 

 
 
 La elaborarea ofertelor, operatorii economici trebuie să respecte specificaţiile 
tehnice pentru procedura de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete în 
şcoli, în conformitate cu Ordinul nr. 243 din 5 noiembrie 2012, privind furnizarea fructelor 
proaspete în şcoli.   

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 100 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, la fiecare grădiniță din judeţul Botoşani, 
conform anexei privind zonele de distribuţie, numărul de preșcolari şi numărul de grădinițe. 
 

2. Cantitati solicitate 
 Cantitatea estimată de mere pentru LOT 6 – ZONA VI  (total cantitati) ce urmează a fi 

achiziţionată este de 52 zile x 637 preșcolari = 33.124 buc. ce se vor furniza cu o greutate 
minima de 100 grame pe bucată. 

Cantităţile totale zilnice sunt stabilite de către Consiliul Judeţean Botoşani cu 
nominalizarea localităţilor, grădinițelor şi a numărului de preșcolari care urmează să beneficieze 
de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 privind modificarea și 
completarea Ordonanţei 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 anexează la prezentul caiet de sarcini.  
 

3. Calitatea, prezentarea si 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 şi numărul de bucăţi; 
- menţiunea privind greutatea minima de 100 grame/bucată; 
- condiţiile de depozitare; 
- denumirea şi adresa furnizorului; 
- menţiune privind lotul; 
- menţiunea «„Produs distribuit gratuit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare. Este interzisă comercializarea!"; 
- data expirării. 
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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 
170251; 
-prelevarea probelor în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea nivelului 
de reziduuri de pesticide și metale grele se va face numai de către inspectorii fitosanitari sau 
ANSVSA, în conformitate cu legislația în vigoare; 
-la depunerea cererii de plată, buletinele de analiză privind conținutul reziduurilor de pesticide și 
metale grele vor fi însoțite de PROCESUL VERBAL de prelevare a probelor de plante și produse 
vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri 
de pesticide și metale grele emise de Unitatea Fitosanitară Teritorială sau Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, 
-buletinele de analiză privind conținutul reziduurilor de pesticide și metale grele vor fi depuse la 
cererea de plată, în original, iar obigativitatea efectuării analizelor mai sus menționate revine 
furnizorului cu care consiliul județean a încheiat contract de furnizare;  
- avize de expediţie care trebuie să indice denumirea produsului, soiului, categoria, numărul 
lotului din care s-au furnizat şi cantitatea de mere furnizată, exprimată în kilograme, şi numărul 
de bucăţi. 
Furnizorul răspunde pentru calitatea produselor în cadrul termenului de garanţie si în 
cazul viciilor ascunse. Produsele furnizate vor fi insotite de certificate de conformitate ale 
producatorului,  conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.420/2008 
privind stabilirea atribuţiilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi 
valorificarea Legumelor şi Fructelor.  

4. Mijloace necesare pentru transport si distributie (precum si spatii de depozitare).  
Pentru transport si distributie se vor utiliza autovehicule (specializate), care să asigure 
integritatea merelor până la destinatar.  
Pentru depozitare, grădinițele vor asigura si vor folosi spatii special amenajate pentru păstrarea 
merelor în conditii de igienă.  

5. Modul de distributie  
Distribuţia fructelor proaspete se va realiza zilnic, conform unei scheme-cadru şi a unui orar 
întocmit de către furnizor care va preciza: 
zonele cu distribuţie zilnică; 
orarul de distribuţie, având în vedere faptul că fructele proaspete se vor distribui în pauza de 
dinaintea ultimei ore, conform Art.2, alin (1) din OUG nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli.  
Distribuţia fructelor proaspete se va face numai de către persoane având cunoştinţe minime de 
igiena produselor agroalimentare sau instruite în acest sens şi având efectuat controlul medical 
periodic. 
În cadrul acestui Program, fiecare preșcolar prezent  va primi câte un măr zilnic. 

6. Puncte de distribuţie  
Grădinițele de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate cu program normal de 4 ore, din 
judetul Botosani, conform zonei VI prezentată în anexa la prezentul Caiet de sarcini.  

7. Recepţia cantitativă şi calitativă  
Dacă la recepţia efectuată la punctele de distribuţie cantitatea de produse livrată (total sau 
parţial) nu va fi acceptată deoarece nu corespunde din punct de vedere calitativ cu cerinţele 
specificate în prezentul caiet de sarcini, la sesizarea autoritătii contractante furnizorul se obligă 
să asigure înlocuirea cantităţii neacceptate cu produse corespunzătoare, în termen de 24 de 
ore, suportând cheltuielile suplimentare de transport.  

 



Anexa nr. 3.1 
 

 
 

ZONARE PREŞCOLARI  
DIN ANUL DE INVĂŢĂMÂNT 2016-2017 

 
ZONA VI – SULIŢA 

 

Nr.crt. Oraş/Comuna 
Mod 

distribuire 
Nr. 

preşcolari 
Număr de 
grădiniţe 

1 Suliţa Zilnic 77 2 

2 Blândesti Zilnic 45 1 

3 Călăraşi Zilnic 88 1 

4 Gorbăneşti Zilnic 112 2 

5 Hlipiceni Zilnic 86 1 

6 Lunca Zilnic 87 2 

7 Răuseni Zilnic 45 1 

8 Todireni Zilnic 97 1 

TOTAL  637 11 

 
 

TOTAL PREŞCOLARI ZONA VI – SULIŢA:  637 
 
 
 
 

 


