Ca-n Coreea de Nord: Copiii
din centrele de plasament
mănâncă orez luat cu 2 lei
kilogramul!
16,60 lei este suma alocată pentru hrana fiecărui asistat
aflat în centrele de plasament de pe raza județului Călărași.
Marian Dinulescu, vicepreședinte al Consiliului Județean
Călărași, recunoaște că toți șefii centrelor de plasament s-au
plâns de calitatea îndoielnică a produselor achiziționate de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi și repartizate, către asistați, drept hrană, în
ultima vreme. „S-au plâns că produsele sunt extrem de ieftine
și de o calitate foarte proastă”.
Plecate de la Banca Comercială Română
Se întâmplă aceste lucruri în ultimele luni două luni.
Niculina Chivulescu, recent adusă pe postul de director
economic, recunoaște că, în cadrul DGASPC Călărași, s-a
achiziționat, spre exemplu, orezul cu un preț de 2 (doi) lei
pe kilogram. În România, spărtura de orez se vinde la un
astfel de preț și este folosită în special pentru hrana
animalelor. În marile retailuri, un astfel de produs se vinde
cu 3 lei kilogramul. Întrebată dacă a verificat cineva dacă
orezul achiziționat, la un astfel de preț, nu este cumva de
plastic, directoarea economică spune că asta e treaba comisiei
de recepție. Niculina Chivulescu a fost directoare a
Sucursalei Călărași a Băncii Comerciale Române. A plecat de
aici cu scandal, în urma acordării unor credite, în condiții
neclare, firmelor actualului președinte al Consiliului
Județean Călărași, Vasile Iliuță. Tot din cadrul BCR Călărași
și din aceleași motive a plecat și Daniela Mihai, recent
angajată și aceasta în cadrul Consiliului Județean Călărași,

pe postul de director executiv adjunct. Daniela Mihai este
sora Florentinei Bârzan, pensionară a Serviciului Român de
Informații, angajată și aceasta, tot recent, în cadrul DGASPC
Călărași. Soțul acesteia, Viorel Bârzan, și el pensionar, a
fost angajat în cadrul Consiliului Județean Călărași, pe
postul de director administrativ.
Economii la norma de hrană
Marian Dinulescu nu ne poate spune cu certitudine cu cât s-a
diminuat norma de hrană, în centrele de plasament din județul
Călărași, în ultimele luni. Nu ne poate spune dacă acest lucru
s-a întâmplat cu certitudine și care sunt motivele. „Faceți o
adresă pe Legea 544”. Cum suma aprobată ca normă de hrană este
aceea de 16,6 lei pentru fiecare asistat, sunt indicii că, în
ultima perioadă, s-au făcut economii drastice, achiziționânduse produse de o calitate îndoielnică, la prețuri modice.
Astfel, conform unor date, Consiliul Județean Călărași, prin
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
economisește sume între 3 și 8 lei, din norma de hrană de care
ar fi trebuit să beneficieze cei asistați. Economiile sunt
atât de drastice încât noua directoare economică, adusă de
președintele Vasile Iliuță, recunoaște că numără inclusiv
rolele de hârtie igienică date copiilor din centrele de
plasament. „Da, numărăm tot!” Se fac economii inclusiv la
sacii menajeri. După consumarea fiecărei role de hârtie
igienică, partea de carton este colectată în sacii menajeri,
care nu trebuie strânși, pentru a nu face bule de aer și
pentru a încăpea mai multe astfel de cotoare, după care
acestea sunt numărate. În schimb, nu se mai fac economii când
vine vorba de angajarea unor pensionari, cu venituri
astronomice, sau cu cheltuirea banului public pentru
finanțarea unor echipe de fotbal cu sportivi aduși și din
Africa.
Încurcături, la derută, cu meniuri
La momentul actual, stocul de hrană, pentru copiii din

centrele de plasament, ajunge pentru o lună. Niculina
Chivulescu, directoarea economică, nu știe ce calitate are
orezul, cumpărat de DGASPC Călărași și dat drept hrană,
copiilor. Spărtură de orez cu morcovi fierți a fost meniul
propus, la prânz, copiilor din centrele de plasament, pentru
ziua de duminică, 13 mai. „Copiii în nici un caz nu mănâncă
orez gol!” Sanda Nițulescu, șefa de centru de la Sfânta Maria,
ne spune că există probleme referitoare la achiziționarea
produselor alimentare: „Am această problemă vis-a-vis de
achiziția alimentelor. Nu se aprobă ceea ce dorim noi să
achiziționăm. Cantitativ sau calitativ.” Ni se arată, la
derută, meniul din ziua de duminică, 20 mai: dimineața –
lapte cu cereale, tartă cu salam, unt, măsline; ora 10,00 –
fructe; prânz – borș ardelenesc, șnițel din carne de porc cu
piure de cartofi, castraveți acri și caramele; ora 16,00 –
eugenii și compot; seara – budincă de paste cu brânză și
stafide. Pentru data de 13 mai, la Centrul de Plasament Sfânta
Maria, datele sunt următoarele: Emil Manea este muncitorul
care s-a oferit să se ducă acasă, să taie o pasăre, pentru a
fi pusă în mâncarea de orez achiziționat cu 2 lei kilogramul;
există referate de necesitate cu produse alimentare
neaprobate; 9 copii mănâncă un pui. Directoarea delegată, la
acest moment, să se ocupe cu conducerea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, Lavinia
Grosu, recunoaște că merge, în timpul programului, la grupul
sanitar. Nu știe să ne spună ce face în cazul în care se
termină rola de hârtie igienică și dacă și domnia sa e
obligată să prezinte partea de carton a rolei. Lucrurile sunt
extrem de ciudate.
Pilaf chior și note către statul paralel
La Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Călăraşi, se fac economii la sânge. Nu același lucru
se întâmplă când este vorba de angajarea de pensionari, cum
este cazul Florentinei Bârzan, la acest moment aflată în
concediu legal de odihnă. Ni se spune că ocupația principală a

acesteia este aceea de a redacta note informative. Lavinia
Grosu nu știe unde ajung respectivele însemnări, dacă ajung
cumva la conducerea Consiliului Județean Călărași sau
la
statul paralel. Sanda Nițulescu, care este șefă a Centrului de
Plasament Sfânta Maria de mai puțin de două săptămâni,
precizează că a refuzat să semneze pentru meniuri formate din
orez gol, precum în Coreea de Nord, luat cu doi lei pe
kilogram. „Am refuzat să semnez, pentru că nu mi s-a părut în
regulă să semnez pentru așa ceva. Pentru că aia e mâncare care
se aruncă, nu pune nici un copil gura pe ea. Trebuia
îmbunătățit, trebuia făcut cu legume, cu asta, cu asta… Am
văzut că este vorba de un pilaf din ăla chior, și am refuzat
să-l dea copiilor”. Meniul acesta s-a făcut pe baza cantității
calorice și pe baza produselor existente, la data de 13 mai
2018, în magazie. Conform unor date, în data de 13 mai 2018,
în magazia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Călăraşi se mai aflau două produse: orez
luat cu 2 lei kilogramul și morcovi.
DGASPC ne învață proprietățile orezului
Deși regula citării a fost folosită în mod expres, Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi
ne-a remis, în cursul zilei de 25 mai, alte date decât cele
consemnate anterior, într-un drept la replică. Se precizează
următoarele:
În conformitate cu HG 904/2014 valoarea alocației de
hrană/zi/copil/tânăr este 12 sau 16,60 lei, în funcție
de vârstă și tipul de serviciului social în care se află
(serviciu rezidențial/serviciu de zi).
Referitor la calitatea produselor, menționăm că toate
produsele alimentare au fost achiziționate prin
procedura de Licitație deschisă, organizată online în
SEAP, în anul 2017, în conformitate cu Legea 98/2016.
Cerințele tehnice cu privire la calitatea produselor au
fost stabilitate prin documentația de atribuire și
primează în cadrul evaluării licitației. Până la acest

moment, nu s-a depus nicio sesizare sau plângere, din
partea centrelor la sediul D.G.A.S.P.C. Călărași, cu
privire la calitatea produselor.
Produsul la care se face referire în articol, Orez
ambalat – 1 kg, are următoarele caracteristici, în
conformitate cu oferta tehnică furnizorului care a
câștigat licitația, ofertă care face parte integrantă
din acordul cadru:
OREZ AMBALAT 1KG
Proprietati organoleptice:
Aspect: Boabe de formă ovală, uniforme ca mărime,
sănătoase, întregi, complet decorticate;
Culoare: Alb, transparent;
Miros: caracteristic, fără miros străin de mucegai, de
încins, de rozătoare;
Gust: specific orezului.
Valori nutriționale:
valoare nutritivă 351kcal/100g
proteine
9g/100g
lipide 3g/100g
glucide 77g/100g
fibre 9g/100g
sodiu 002g/100g
Alte precizări
Tot în respectivul drept la replică se mai precizează:
Menționăm că în data de 23.05.2018, în urma verificărilor
făcute la C.P.R.U. SF. Maria, de către reprezentanții
Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, S.I.C.E.,
Direcției de Sănătate Publică și Direcției Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor Călărași, s-a întocmit
procesul verbal de constatare, cu numărul 1983/23.05.2018, cu
următoarele constatări: „Referitor la produsul orez

achiziționat, menționăm că acesta este ambalat în pungi a câte
1 kg, cu elementele de identificare ale producătorului și
distribuitorului. La data controlului, pe stoc, se afla orez
marca ARO, distribuit de SC METROU și orez marca PENNY,
ambalat în pungi de 1 kg, ambalajele sunt întregi și în
termenul de valabilitate, la examenul privind calitatea
acestuia, am constatat că este corespunzator.” Se mai arată
că, pentru data de 13 mai 2018, la acest centru se afla un
număr de 137 de produse alimentare (ex.: carne, pește,
brânzeturi, legume, fructe, dulciuri, paste etc.), cu o
valoare contabilă de 5.900 de lei, pentru un număr de 11
beneficiari.

