Fără precedent: Zeci de mii
de copii lăsați fără măr,
lapte și corn, încă de la
începerea noului an școlar /
Video
1,92 lei este suma alocată din bugetul național și din fonduri
comunitare pentru preșcolari și elevii din învățământul primar
și gimnazial, în cadrul “Programului pentru școli”, însemnând
destribuirea către aceștia de produse alimentare, în speță
lapte, corn și mere. În județ, aceste produse nu au fost
distribuite niciodată, începând cu noul an școlar 2019-2010.

Consiliul Județean a încercat să
scape de contract
La nivelul județului Călărași, în anul școlar 2018 – 2019,
aceste produse au fost livrate către 32.690 de elevi și
preșcolari. Pentru aceeași perioadă, valoarea acestui program
a fost de 8.561.000 lei. Pentru perioada 2016 – 2019,
distribuția produselor lactate și de panificație a fost făcută
de firma Alfa Clasic SRL Călărași. Aceeași firmă a asigurat și
distribuția de fructe proaspete în cele 291 de unități de
învățământ de pe raza județului Călărași, în baza contractului
subsecvent nr. 2432/7.02.2018, încheiat între furnizor și
Consiliul Județean Călărași. Începând cu anul școlar 2019 –
2020, Consiliul Județean Călărași nu a mai încheiat contracte
de distribuirea acestor produse, la nivelul unităților de
învățămând preșcolar, primar și gimnazial, la nivelul

județului Călărași. Consiliul Județean Călărași a încercat să
paseze responsabilitatea derulării procedurilor de atribuire a
contractelor pentru achiziționarea și distribuirea de legume
și fructe, produse lactate și de panificație la nivelul
unităților administrativ teritoriale, prin adrese emise în
cursul anului trecut, aproape toate consiliile locale de la
nivel județean declinând această posibilitate.

Afirmații mincinoase de la nivelul
biroului de presă
Prima zi de școală a fost 9 septembrie 2019, iar astăzi este
prima zi de școală după vacanța de iarnă, începută cu data de
21 decembrie 2019. Au fost 82 de zile de cursuri, dacă facem
abstracție de vacanța de o săptămână, acordată preșcolarilor
și elevilor din ciclul gimnazial, pentru perioada 26
septembrie – 3 octombrie 2019. La o medie de 32.000 de copii
care ar fi trebuit să beneficieze de aceste produse, prin
neaplicarea acestui program, care este un drept câștigat, s-a
pierdut suma de 5.038.000 lei. Programul s-a derulat prin
Consiliul Județean Călărași, instituție care ar fi trebuit să
organizeze licitația pentru atribuirea contractului pentru
achiziționarea și distribuirea de legume și fructe, produse
lactate și de panificație la nivelul unităților de învățământ
din județul Călărași. De la nivelul Consiliului Județean
Călărași, prin biroul de presă, am primit următoarea
explicație: “Și v-ați interesat de ce nu mai sunt distribuite
aceste produse?” Declarația e făcută de Marinela Voivozeanu:
“Eu, din câte știu, eu vă dau o informație așa la primă linie,
dar o să mă interesez la colegele mele care se ocupă de
laptele și corn, că acum fiecare autoritate administrativteritorială se ocupă de distribuirea acestui lapte și corn”.
Afirmația nu este adevărată.

Copiii așteptau acele pachete
“Nu există lapte și corn, pentru că n-au făcut licitație, la
nivel de județ… La nivel de țară am înțeles că au mai fost
situații, dar la nivel de județ nu. Este prima dată când sentâmplă așa. Noi avem o populație săracă și copiii așteptau
acele pachete.” Asta declară directoarea școlii din comuna
Luica, Octavia Iacob. Numai la nivelul acestei școli, 234 de
elevi nu beneficiază, nici la această dată, de aceste produse.
“Nu este vina noastră. Noi așteptăm…” Situația este identică
și la nivelul comunei Fundeni. Directoarea școlii din
localitate : “Până acum a funcționat normal. În toți anii, nu
am avut probleme. Anul acesta, fără să depindă de noi,
școlile, pe primul semestru a fost întrerupt din cauza unor
probleme referitoare la organizarea licitației. Aceste
produse, pe primul semestru al acestui an, aceste produse nu
au fost achiziționate, la nivel de județ. Produsele erau
așteptate de copii. Copiii au luat această situație ca pe o
normalitate.” În centrul comunei, la școală, responsabilul cu
distribuirea acestor produse se arată extrem de mâhnit: “Au
întrebat de ele ăia mai amărâții, dar…” Și ridică din umeri.

N-au avut în tot anul acesta școlar
La școala din comuna Dorobanțu, directoarea Maria Alexandru
afirmă că, la momentul descinderii noastre, fiind data de 10
și, prin urmare, elevii aflându-se în perioada vacanței de
vară, produsele de tip lapte, corn și măr, nu există. “N-am
avut în tot anul acesta școlar. Nu știu să vă dau un răspuns
de ce nu am avut.” Responsabilul cu distribuirea acestor
produse, către elevi, Ștefan Manolache, ridică din umeri: “Nu
am primit. Nu știu mai multe detalii să zic de ce, cum și ce

fel, nu știu. Nu știu să vă zic de ce și pentru ce nu am
primit aceste produse. Copiii întreabă, dar nu știu ce să le
spun. E normal să întrebe, dar n-am știut să le dau un
răspuns.”

Fără șpagă la nivelul Consiliului
Județean Călărași
Consiliul Județean Călărași, prin purtătorul de cuvânt
Marinela Voivozeanu, nu ne poate oferi o altă explicație
referitoare la această situație fără precedent pentru județul
Călărași. Întrebată dacă la mijloc este vorba de o
neînțelegere referitoare la procentul de șpagă care ar fi
trebuit luat de responsabilii derulării acestei licitații,
reacția acesteia a fost următoarea: “Nu știu ce firmă se ocupa
de lapte și corn. Nu cred că se poate vorbi de șpagă în
Consiliul Județean Călărași. Niciodată!” Vasile Iliuță,
președintele Consiliului Județean Călărași, nu a putut fi
contactat pentru un punct de vedere.

