Referitor la Știrea ”Casa Unirea, un nou exemplu de bani publici, risipiți. Societatea nu mai are
acum niciun magazin funcțional” transmisă în Emisiunea Știrile PROTV din ziua de 24.09.2021
ora 19:00
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/casa-unirea-un-nou-exemplu-de-bani-publici-risipitisocietatea-nu-mai-are-acum-niciun-magazin-functional.html
vă transmitem următorul drept la replică:
În cadrul știrii s-au strecurat câteva inadvertențe:
1.Referitor la afirmația ”peste 60 de magazine ar fi trebuit înființate prin Casa Unirea”.
Niciun document oficial Casa Unirea nu prevede acest obiectiv.
În liniile strategice ale AGA (Hotărârea AGA nr. 3/16.01.2019 document public pe site-ul Casa
Unirea) există un obiectiv de minim 5 spații de vânzare retail în 2019.
Ulterior, Strategia CA aprobată prin Hotărârea 6/09.09.2019 a AGA (document public pe site
Casa Unirea) vorbește de 3 linii de afaceri: A) piețe volante, B)Bursa de pește și C) prelucrare
lână.
Sursa pentru informația referitoare la 60 de magazine este o altă știre PROTV din 30.07.2019 ,
reportaj la un eveniment de promovare inițiat de Ministrul Daea și Casa Unirea. Link știre:
https://stirileprotv.ro/stiri/financiar/casa-de-comenzi-unirea-20-de-milioane-de-europentru-planul-grandios-al-lui-daea.html?fbclid=IwAR3u5D2zgUdu6sEU81W8AcVDfEvniAe2ZeZ563AcnX-Dt-6j5bA4IH5F4s
2. Referitor la afirmația ”au apărut doar 2 magazine”. Afirmația este însoțită de imagini cu
magazine din București și Sibiu.
Filmările la magazinele din București și Sibiu induc ideea că aceste magazine tocmai s-au închis.
La București este filmat în cadru îngust un lacăt la o ușă. Spațiul din București unde se filmează a
fost închiriat de Casa Unirea până în iunie 2020. Nu este relevant pentru Casa Unirea că
proprietarul nu a reînchiriat spațiul. În fața magazinului reportera vorbește de închidere bruscă
fără să spună că știrea prezenta un fost spațiu închiriat de Casa Unirea acum mai bine de un an
(Casa Unirea nu mai deține în chirie spațiul filmat din iunie 2020). Apoi se vorbește de un
producător furnizor care se plânge că nu mai poate vinde produse tradiționale din lavandă, de
exmplu ”tradiționala” ciocolată cu lavandă. Ultima livrare a furnizorului de ciocolată cu lavandă
este din martie 2020. În cadrul știrii nu se precizează când sunt filmate imaginile dar, având în
vedere situația livrărilor acestui furnizor, deducem că sunt imagini din prima jumătate a anului
2020.
Pentru magazinul din Sibiu se pun imagini din 27 noiembrie 2019 (datarea din dreapta sus a
imaginilor filmate) și se vorbește de lipsa de încredere a furnizorilor.
În toată existența ei Casa Unirea a plătit toate facturile de mărfuri sau servicii si nu a încasat o
toate sumele facturate către clienți (există litigii pentru aceste debite).
3. Referitor la afirmația cu privire la activitatea la sediul firmei sunt folosite imagini care induc

faptul că sediul ROMSILVA la care Casa Unirea are închiriate 2 camere ar fi sediul Casei Unirea.
Iar Referitor la afirmația ”Din cei 80 de angajați au rămas doar 10”
Casa Unirea a avut o organigramă aprobată de 22 posturi . În mod abuziv conducerea executivă
de la acea vreme (ianuarie-noiembrie 2019) a angajat un număr de maxim 60 de angajați
(noiembrie 2019). Angajații au fost încadrați discreționar, fără criterii de studii și competențe.
Angajările fără justificare în activitatea Casei Unirea au reprezentat una din principalele cauze ale
pierderilor Casei Unirea (Este în curs o evaluare internă așa cum informează Dl Ministru Oros).
4.Referitor la afirmația”Și Bursa de pește de la Tulcea a fost închisă”.
Se induce ideea că aceasta ar fi investiția neprofitabilă a Casei Unirea.
Conform Știri PROTV acesta este un proiect pe fonduri europene din 2013 care a eșuat (Casa
Unirea s-a înființat în decembrie 2018). Link:
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/bursa-de-peste-de-la-tulcea-inaugurata-dar-pustie-trei-lazide-peste-scoase-la-vanzare.html
Bursa de pește de la Tulcea este proprietatea Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura si este
un proiect pe bani europeni derulat conform contract de finanțare 50/2013 cu peste 5 ani înainte
de înființarea Casei Unirea. Link:
http://www.anpa.ro/?p=1234
Responsabilitatea investiției și transferul ei la Casa Unirea a reprezentat o decizie a Guvernului
Romaniei pe care nu o putem comenta.
Așa cum precizam anterior, la Casa Unirea este în curs o evaluare internă. Urmare a controalelor
MADR din 2020 și control al Inspectiei Economico-Financiare din cadrul Ministerului de Finante
2020, sunt în curs și anchete ale unor instituții ale statului român. La sfârșitul evaluării și
anchetelor Casa Unirea va face demersurile necesare pentru recuperarea eventualelor prejudicii și
va reveni cu un nou comunicat.
Prin prezentul Drept la replică dorim să vă sprijinim în prezentarea corectă a informațiilor. Postul
PRO TV este pentru noi ca și pentru toți românii prima sursă de informații corecte.
Dorim de asemenea să vă asigurăm că pentru conducerea Casei Unirea obiectivul principal in
ultimii 2 ani a fost stoparea cheltuielilor ineficiente, reducerea pierderilor, implementarea
normelor de guvernanta corporativa de natura sa puna bazele unei activitati generatoare de profit
in vederea respectarii legislatiei.
Dorim să vă informăm că acceptăm orice formă veți găsi oportună de a corecta informațiile
eronate.

