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“Să vezi fremeo ce-ți dau eu ție…”, a bâiguit, la ora 9:24, un
individ care răspunde la numărul de contact al firmei Multi
Function Eve, cea de la care Centrul Județean de Cultură și
Creație Călărași a efectuat, la data de 10.12.2019, achiziția
denumită “Coș de Crăciun”. Deși i-am cerut să ne repete
termenul, individul, parcă lovit în cap, nu a mai avut nici un
fel de reacție.

3.000 de pachete, cuprinzând 1 pungă croissant Magic – 300 gr,
1 pungă napolitane Naty – 75 gr, 1 pungă bomboane pom Laura –
140 gr, 1 pungă covrigei Brezel – 80 gr, 1 pungă portocale – 1
kg, 1 pungă bomboane M&M – 45 gr, 1 ruladă – 120 gr, 1
ciocolată Milka – 100 gr, 1 Crackers – 100 gr și 1 suc Tymbark
– 1 l, a achiziționat Centrul Județean de Cultură și Creație
Călărași de la această firmă nou-înființată. Multi Function
Eve are atribuit număr la Registrul Comerțului la data de
31.10.2018. Figurează cu sediul social pe strada Flacăra, nr.
22, într-un apartament deținut de mama unui ospătar de la
cafeneaua Class Longue, din Călărași, Netuța Porumb. Ospătarul
se numește Florin Marian Porumb.

Porumb este vânzătoare la un magazin de cartier, de pe strada
Progresul, din municipiul Călărași. Știe că are declarat la
domiciliu sediul social al firmei Multi Function Eve SRL. Dar
doar atât. “Nu am acte contabile la sediu, nimeni nu mi-a
lăsat nici un act, acasă”. Fiul acesteia, Forian Marian
Porumb, este ospătar la cafeneaua Class Longue, deținută de
Iuliana Raiu, o individă cunoscută mai ales prin prisma
relațiilor avute cu interlopii locali și, mai nou, cu lumea
politică locală.

Iuliana Raiu a fost acuzată public de constituire de grup
infracțional organizat, într-o afacere imobiliară, grup
specializat în escrocare, din acesta figurând numiții Ionuț
Valentin Vasile și Denis Adin Vodă. Vasile Ionuț Valentin și
Iuliana Raiu, ca mandatar al firmei Antonova SRL, sunt trimiși
în judecată, pentru infracțiuni la Legea 50/1991 R.

134.820 lei este suma dată de Centrul Județean de Cultură și
Creație Călărași pentru cele 3.000 de pachete denumite “Coș de
Crăciun” acestei firme care, pe anul 2018, nu are declarată
activitate comercială. Suma este fără taxa pe valoarea
adăugată, în acest caz suma cheltuită, din bani publici,
ridicându-se la ceva mai mult de 160.000 lei. Astfel, costul
unui așa-zis “Coș de Crăciun” este de 54 lei.

Luate absolut la întâmplare, prețurile produselor
achiziționate de Centrul Județean de Cultură și Creație

Călărași sunt următoarele:

pungă 300 gr croissant Magic – 3,38 lei (Cora)
pungă 75 gr napolitane Natty – 1,60 lei (Carrefour)
pungă bomboane pom Laura 140 gr – 3,99 lei (Emag)
pungă covrigei Brezel 80 gr – 1,03 lei (Cora)
portocale pungă 1 kg – 3,49 lei (Cora)
bomboane M&M – 45 gr – 2,35 lei (Auchan)
ciocolată Milka – 2,99 lei (Emag)
pungă Crakers 100 gr – 1,45 lei (Auchan)
Tymbark – 1 l – 4,12 lei (Emag)

24,4 lei este valoarea reală a așa-zisului “Coș de Crăciun”,
fără să punem și prețul pentru produsul ruladă (marcă
neprecizată) cu o greutate de 120 gr. Prin absurd, presupunem
că o astfel de ruladă ar costa 2,6 lei, fapt care ar duce la
un cost final de 27 lei (cu tot cu TVA). Cu alte cuvinte,
adaosul comercial este de 100 %, Multi Function Eve, firmă
fără activitate, pentru anul 2018, are un profit, de pe urma
acestei afaceri, de 80.000 lei. Cu alte cuvinte, vorbim de un
tun financiar de 800 de milioane de lei vechi, tun dat
bugetului public al județului Călărași, numai de pe urma
produselor destinate pachetelor de Crăciun pentru copii.
Faptul este unul scandalos și fără precedent! Și ilegal, dar
Curtea de Conturi a județului Călărași nu vrea să vadă aceste
aspecte.

“Eu sunt director adjunct pe zona de cultură. Eu nu mă ocup de
achiziții. Compartimentul acesta nu este în subordinea mea. Cu
managerul trebuie să vorbiți, cu domnul Virgil Diaconu”, a
fost reacția Georgianei Teororescu, director adjunct în cadrul
Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași. Virgil
Diaconu nu a putut fi contactat.

“Coșul de Crăciun” achiziționat de Centrul Județean de Cultură
și Creație Călărași s-a dovedit a fi nu numai o afacere

păguboasă pentru bugetul public, dar și una care a pus în
pericol siguranța alimentară a destinatarilor acestor pachete.
Produse mucegăite, cu un aspect îndoielnic, au fost
distribuite copiilor.

Multi Function Eve are sediul social declarat în municipiul
Călărași, strada Flacăra, bloc B10, apartament 1, camera 1 și
e declarată ca asociat unic și administrator numita Vasile
Stanca, născută la data de 26.09.1957, în comuna Cuza Vodă,
județul Călărași. Este mama numitului Valetin Ionuț Vasile,
cel care, luat prea de dimineață, s-a arătat dispus să ne dea
un “fremeo”. Toți aceștia fac parte din cercul de interese al
directorului executiv al Direcției Dezvoltare Regională și
Relații Externe din cadrul Consiliului Județean Călărași,
individul cu trecut infracțional, Eduard Grama. Produsele au
fost distribuite inclusiv prin Consiliul Județean Călărași,
condus de Vasile Iliuță. De la firma Multi Function Eve, în
cursul acestui an, Centrul Județean de Cultură și Creație
Călărași a mai achiziționat, pentru suma de 20.867 lei, fără
TVA, “costume băieți-fete cu motive tradiționale românești”.

