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Compartiment Comunicare, Relații Publice 

Nr. 20086/ 08.09.2020 

 

Drept la replică 

cu privire la articolul: ” Mâncare preparată printre muște și gândaci morți la Cantina 

Socială din Alexandria”, publicat în ziarul Liber în Teleorman - 

 

Urmare articolului publicat în presă cu privire la ”Mâncare preparată printre muște și 

gândaci morți la Cantina Socială din Alexandria”, constatăm faptul că, în materialul prezentat nu au 

fost introduse toate informațiile cu privire la această speță, drept urmare facem următoarele precizări în 

vederea unei mai bune informări a cetățenilor din Municipiul Alexandria, după cum urmează: 

- în beciul prezentat atât în video și fotografiile prezentate erau depozitate legume: ceapă și 

cartofi datorită temperaturii constante și scăzute. Mai mult de atât, legumele erau depozitate pe  

europaleți din lemn, în ambalaj propriu, nefiind afectați în vreun fel de umezeala ori mucegai, 

așa cum precizați în articol ”(…) utilizarea unor spații de depozitare a legumelor într-un beci 

insalubru, cu scări și pereți degradați, cu mucegai, dar și prezența insectelor (muște, gândaci 

morți) în spațiile de depozitare și în cele de gătire (…)”, așa cum reiese și din imaginile 

prezentate de dvs.. De asemenea, precizăm că obiectele din colțul beciului prezentate în video 

sunt doar depozitate, nu și folosite, fiind obiecte casate. 

Menționăm faptul că în luna august a fost efectuată dezinsecția și dezinfecția periodică, 

astfel că, în materialul prezentat de dvs. nu este evidențiat faptul că acele insecte erau afectate de 

substanțele utilizate în procesul de dezinsecție, fiind moarte și nu vii. Mai mult, ferestrele cantinei sunt 

prevăzute cu site. 

Precizăm faptul că din cauza infiltrațiilor de apă dar și temperaturilor scăzute din beci, 

pereții prezentați în video au fost vizibil deteriorați, necesitând reparații dar nu afectau în niciun fel 

produsele depozitate, așa cum am precizat mai sus. 

 Produsele alimentare au fost etichetate pe lateralul lăzilor depozitate și nu pe fața sacilor, 

acesta fiind un motiv de neconformitate, nu cum ați prezentat dvs. în articol ”(…) despre utilizarea unor 
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produse alimentare fără etichete care să precizeze elementele de identificare și caracterizare a acestora 

sau despre utilizarea, în bucătărie, a unor ustensile degradate, cu email sărit și urme de rugină. (…)”, 

cât despre ustensilele utilizate, precizăm faptul că, lingurile de lemn la care faceți referire, erau afectate 

de buretul de sârmă iar anumite vase necesitau înlocuirea deoarece nu mai erau conform cerințelor din 

cauza utilizării intense; 

 

Soluțiile care s-au luat în urma controlului: 

- dezafectarea beciului până la repararea acestuia; 

- legumele au fost mutate în lădițe de plastic și depozitate în interiorul cantinei; 

- vopsirea grilajelor și îndepărtarea muștelor; 

- înlocuirea ustensilelor utilizate cu produse din inox; 

- utilizarea caserolelor din plastic/ de unică folosință, pentru livrarea hranei la domiciliul 

beneficiarilor nedeplasabili; 

- produsele achiziționate vor fi refrigerate și nu congelate.              

 

În urma unor atente analize pe fotografiile prezentate în materialul dvs., vă facem cunoscut 

faptul că noi nu deținem ciocolată ori siropuri, drept pentru care, imaginea prezentată de dvs. cu acele 

cutii, nu ne aparțin. O atașăm mai jos, pentru a vă simplifica verificarea și solicităm să o ștergeți din 

cadrul materialului publicat. Probabil ați primit-o printre altele… 

 

  

Solicităm ca prezentul drept la replica să fie publicat în următorul dvs. număr al ziarului 

pentru a face publice informațiile prezentate mai sus. 
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