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Programului pentru coli al României, An colar 2017-2018 
 

                  
Informare privind derularea contractului de furnizare și distribuție lapte și produse de panificație  

septembrie-ianuarie 2018 
 
Consiliul Județean  Sibiu gestionează, la nivelul județului nostru, în concordanță cu prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.640/2017, Programul privind acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program 
normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și 
gimnazial de stat și particular de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație. 
 
Contractul de furnizare nr.12543/16.08.2017 perntru produse lactate şi de panificatie având ca zonă de distribuţie 
judeţul Sibiu – grădiniţele (cu program normal de 4 ore) şi şcolile din învăţământul de stat şi privat, pentru 
preşcolarii şi elevii claselor 0-VIII, pentru anul scolar 2017-2018, pentru loturile 1 – 6, pentru un număr maxim de 
42.000 de elevi i pre colari/an colar.  
 
Furnizorul produselor este Asocierea SC Lactate Bicos SRL – SC Achiziție și Dezvoltare SRL prin lider SC 
Lactate Bicos SRL, iar valoarea contractului este de 7.504.980,00 lei fără TVA. 
 
Potrivit ofertei tehnice, livrarea în grădiniţele şi şcolile din judeţul Sibiu se face zilnic sau bisăptămânal, conform 
ghidului „Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcoalare”, după cum urmează: 

I. zone cu distribuţie zilnică pentru localităţile urbane - oraşele  şi municipiile din judeţul 
Sibiu; 

II.  zone cu distribuţie bisăptămânală pentru localităţile din mediul rural din judeţ. 
 
Produsele livrate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 modificată și 
actualizată privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi 
gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal 
de 4 ore și oferta tehnică a furnizorului sunt: 
 
-lapte semidegresat 1,8% -200 ml UHT,   
 
-cornuri şi  biscuiţi uscaţi, în ambalaje de 80 gr./unitate/elev. 
 
În  lunile septembrie – decembrie au fost distribuite și furnizate unităților de învățămînt din județ produse după 
cum urmează:  



 
 

 
Luna Septembrie 2017: 
 
-Lapte semidresat 1,8% 200 ml - 628.449,00 buc în valoare de 465.052,26 lei fără TVA 
-Corn școlar 80g -552.370,00 buc în valoare de 182.282,10 lei fără TVA 
-Biscuiți școlari 76.079,00 în valoare de 25.106,07 lei fără TVA 
 
Luna octombrie 2017: 
 
 -Lapte semidresat 1,8% 200 ml 851891,00 buc  în valoare de   630.399,37  lei fără TVA 
- Corn școlar 80g -759.791,00  buc în valoare de 250.731,03 lei fără TVA 
- Biscuiți școlari 92.100,00 în valoare de 30.393,00 lei fără TVA 
 
Luna noiembrie 2017:  

 
-Lapte semidresat 1,8% 200 ml – 784.996 buc în valoare de 580.897,04 lei fără TVA 
-Corn școlar 80g -635.946,00 buc în valoare de 209.862,18 lei fără TVA 
-Biscuiți școlari 149.050,00 buc  în valoare de 49186,50 lei fără TVA 
 
Luna decembrie 2017: 
 
-Lapte semidresat 1,8% 200 ml – 614.199,00  buc în valoare de 454.507,26 lei fără TVA 
-Corn școlar 80g - 432.927,00 buc în valoare de 142.865,91  lei fără TVA 
-Biscuiți școlari 181.272,00 buc  în valoare de 59.819,76 lei fără TVA 
 
Luna ianuarie2018 
 
-Lapte semidresat 1,8% 200 ml – 495.211,00  buc în valoare de 366.456,14 lei fără TVA 
-Corn școlar 80g – 412.983,00 buc în valoare de 136.284,39 lei fără TVA 
-Biscuiți școlari 82.228,00 buc  în valoare de 27.135,24 lei fără TVA 
 
Implementarea contractului se derulează în condiții normale.  
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