INFORMARE
Privind cantitatea de produse lactate şi de panificaţie distribuite în cadrul „PROGRAMULUI
PENTRU ŞCOLI”
în perioada 1 – 21 decembrie 2018
Reţeaua şcolară: 48.377 copii
Nr. zile de distribuţie: 9 zile produse lactate/ 15 zile produse de panificaţie
Nr. maxim porţii: 435.393 porţii produse lactate/ 725.655 porţii produse de panificaţie
Distribuţia produselor lactate şi de panificaţie în perioada 1 – 21 decembrie 2018 s-a
realizat pe 4 zone, respectiv zona Galaţi-Vânători, zona Pechea, zona Tg. Bujor şi zona Tecuci.
Repartizarea pe zone şi distribuitori este următoarea:
a) pentru produse lactate:
-zona Galaţi-Vânători, zona Tecuci, zona Pechea şi zona Tg. Bujor – SC Agro Pan Star SRL
(contracte nr.9141/10.09.2018, nr.9142/10.09.2018, nr.9143/10.09.2018 şi nr.9144/10.09.2018);
b) pentru produse de panificaţie:
-zona Galaţi-Vânători – SC Alpiline SRL (contract nr. 9137/10.09.2018);
-zona Tecuci, zona Pechea şi zona Tg. Bujor – SC Logistic Media Pop Art SRL care a
subcontractat SC Patisgal SRL (contracte nr.9138/10.09.2018, nr.9139/10.09.2018 şi nr.
9140/10.09.2018).
1) SC Agro-Pan-Star SRL - produse lactate - zona Galaţi-Vânători, zona Tg. Bujor, zona
Pechea, zona Tecuci:
283.210 porţii lapte
137.199 porţii iaurt
Total
420.409 porţii lactate
Cantităţi confirmate şcoli: 283.210 porţii lapte
137.199 porţii iaurt
Total
420.409 porţii lactate

Facturi emise:

2) SC Alpiline SRL - produse de panificaţie, zona Galaţi - Vânători:
280.733 porţii cornuri
0 porţii biscuiţi
Total
280.733 porţii panificaţie
Cantităţi confirmate şcoli: 280.733 porţii cornuri
0 porţii biscuiţi
Total
280.733 porţii panificaţie
Facturi emise:

3) SC Logistic Media Pop Art SRL (SC Patisgal SRL) – produse de panificaţie, zona
Tecuci, zona Pechea şi zona Tg.Bujor:
Facturi emise
72.817 porţii cornuri
348.979 porţii biscuiţi
Total
421.796 porţii panificaţie
Cantităţi confirmate şcoli: 72.817 porţii cornuri
348.979 porţii biscuiţi
Total
421.796 porţii panificaţie

RECAPITULAŢIE
1) Produse lactate din care:
- lapte

283.210 porţii

- iaurt

137.199 porţii

Total

420.409 porţii produse lactate.

2) Produse panificaţie din care:
- cornuri

353.550 porţii

- biscuiţi

348.979 porţii

Total

702.529 porţii produse de panificaţie.

Distribuţia de produse lactate şi de panificaţie aferente „Programului pentru şcoli al
României” în luna decembrie 2018 s-a realizat fără deficienţe, livrarea produselor efectuându-se
zilnic, bisăptămânal şi săptămânal.

