INFORMARE
Privind cantitatea de produse lactate şi de panificaţie distribuite în cadrul „PROGRAMULUI
PENTRU ŞCOLI”
în perioada 01 – 31 martie 2019
Reţeaua şcolară: 48.275 copii
Nr. zile de distribuţie: 12 zile produse lactate/ 21 zile produse de panificaţie
Nr. maxim porţii: 579.300 porţii produse lactate/ 1.013.775 porţii produse de panificaţie
Distribuţia produselor lactate şi de panificaţie în perioada 01 – 31 martie 2019 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 subsecvente nr.28016/28.12.2018, nr. 28017/28.12.2018, nr. 28018/28.12.2018 şi nr.
28019/28.12.2018);
b) pentru produse de panificaţie:
-zona Galaţi-Vânători – SC Alpiline SRL (contract subsecvent nr. 27992/27.12.2018);
-zona Tecuci, zona Pechea şi zona Tg. Bujor – SC Logistic Media Pop Art SRL care a
subcontractat

SC

Patisgal

SRL

(contracte

subsecvente

nr.

27993/27.12.2018,

nr.

27994/27.12.2018 şi nr. 27995/27.12.2018).
1) SC Agro-Pan-Star SRL - produse lactate - zona Galaţi-Vânători, zona Tg. Bujor, zona
Pechea, zona Tecuci:
369.325 porţii lapte
185.486 porţii iaurt
Total
554.811 porţii lactate
Cantităţi confirmate şcoli: 369.325 porţii lapte
185.486 porţii iaurt
Total
554.811 porţii lactate

Facturi emise:

2) SC Alpiline SRL - produse de panificaţie, zona Galaţi - Vânători:
394.729 porţii cornuri
0 porţii biscuiţi
Total
394.729 porţii panificaţie
Cantităţi confirmate şcoli: 394.729 porţii cornuri
0 porţii biscuiţi
Total
394.729 porţii panificaţie
3) SC Logistic Media Pop Art SRL (SC Patisgal SRL) – produse de panificaţie, zona
Tecuci, zona Pechea şi zona Tg.Bujor:
Facturi emise
229.473 porţii cornuri
304.856 porţii biscuiţi
Facturi emise:

Total
Cantităţi confirmate şcoli:
Total

534.329 porţii panificaţie
229.473 porţii cornuri
304.856 porţii biscuiţi
534.329 porţii panificaţie

RECAPITULAŢIE
1) Produse lactate din care:
- lapte

369.325 porţii

- iaurt

185.486 porţii

Total

554.811 porţii produse lactate.

2) Produse panificaţie din care:
- cornuri

624.202 porţii

- biscuiţi

304.856 porţii

Total

929.058 porţii produse de panificaţie.

Distribuţia de produse lactate şi de panificaţie aferente „Programului pentru şcoli al
României” în luna martie 2019 s-a realizat cu mici deficienţe, după cum urmează:
prin adresa nr. 1086/25.03.2019 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi în Registrul
de sesizări cu nr. 15.041/25.03.2019/09.10.2018, Liceul Tehnologic „Hortensia Papadat
Bengescu” Iveşti ne aduce la cunoştinţă faptul că există disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte
livrarea produselor de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României în sensul că timp
de 3 săptămâni in luna martie, în zilele de luni nu au fost livrate produsele de panificaţie,
conducerea instituţiei de învăţământ a luat legătura cu reprezentanţii firmei de distribuţie pentru
remedierea deficienţelor, dar fără nici un rezultat favorabil;
prin urmare, Consiliul Judeţean Galaţi a transmis notificare către SC Patisgal SRL
şi spre ştiinţă către S.C. Logistic Media Pop Art S.R.L. înregistrată cu nr. 15041/03.04.2019
pentru remedierea deficienţelor constatate.

