Consiliul Județean Călărași:
Suspiciuni de fals și uz de
fals pentru ocuparea unei
funcții publice de conducere
Afirmă că a îndeplinit condițiile legale pentru a ocupa un
post de conducere în Consiliul Județean Călărași, însă,
conform unor date publice, acest fapt este îndoielnic. Este
vorba de Eduard Grama, personaj venit din mediu privat, în
prezent director executiv-adjunct și om de bază al actualului
președinte al Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță.
Adresă
În cadrul unei adrese, remisă publicației noastre, Consiliul
Județean Călărași spune că a organizat un concurs de recrutare
pentru ocuparea funcției publice de conducere de director
executiv adjunct al direcției Dezvoltare Regională și Relații
Externe, în cursul zilei de 8 decembrie 2016. Printre
condițiile obligatorii pentru ocuparea unui asemenea post, se
specifică faptul că este necesară o vechime minimă de 3 ani în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
În urma concursului, a fost declarat admis Grama Eduard.
Acesta a absolvit, cu diplomă de licență, în anul 2002,
Universitatea Titu Maiorescu, cu specializarea finanțe-bănci.
I-am solicitat acestuia, pe cale legală, prin intermediul
purtătorului de cuvânt al Consiliului Județean Călărași,
Marinela Voivozeanu, să ne specifice firma / firmele unde
acesta a fost angajat pe o asemenea specializare, vreme de
minim 3 ani, însă Eduard Grama nu a dorit să ne ofere astfel
de detalii.
Revisal
Eduard Grama nu apare în Registrul General de Evidență a

Salariaților, Revisal, de la aplicarea acestuia și până în
2017. Este vorba de perioada 2012 – 2017. În toată această
perioadă, actualul director executiv adjunct al Consiliului
Județean Călărași nu are încheiat nici un fel de contract de
muncă, nefigurând ca angajat al vreunei instituții publice sau
societăți comerciale. La momentul selectării acestuia drept
candidat admis pentru postul scos la concurs de Consiliul
Județean Călărași, Eduard Grama, de minim 5 (cinci) ani, nu
lucra nicăieri în baza unui contract individual. În schimb,
din 11.09.2002, figurează ca administrator al firmei Safeba
SRL Călărași. Grama, cu un aport la capitalul social mai mare
de 50 la sută, apare ca asociat, la această firmă, cu Pătruț
Elvira Emilia. Numirea sa ca administrator nu înseamnă în mod
necesar și încheierea unui contract individual de muncă, în
specialitatea studiilor, declarat la Inspectoratul Teritorial
de Muncă al județului Călărași. SC Safeba SRL, în 7 ani de
funcționare, a declarat următorul număr de angajați: 2002 – 3;
2003 – 18; 2004 – 16, 2005 – 18; 2006 – 1; 2007 – 0; 2008 – 0.
Pentru ultimii 3 ani de funcționare, cifrele de afaceri sunt
consistente: 2006 – 8.777.970 lei; 2007 – 6.092.125 lei; 2008
– 6.505.958 lei. În 7 ani de funcționare, Safeba SRL a
raportat pierderi timp de 5 ani, în perioada 2002 – 2006.
Pentru ultimii doi ani, profiturile sunt rizibile: 2007 –
5.958 lei; 2008 – 3.389 lei.
Insolvențe
E ciudat cu această firmă, cu un singur angajat declarat în
anul 2008, raportează o cifră de afaceri de 8.777.970 lei. În
schimb, pentru următorii 2 ani, cu un număr de 0 (zero)
salariați, raportează un total al afacerilor în valoare de
12.598.083 lei. Safeba SRL apare drept contravenientă,
sancțiune aplicată, în cursul anului 2006, de Inspectoratul
Teritorial de Muncă al Județului Călărași. Din 2008, dată de
la care nu mai depune bilanț, Safeba SRL, administrată de
Eduard Grama, declară datorii de 380.512 lei. La Secția civilă
a Tribunalului Călărași, este deschisă procedura de

insolvență, la cererea creditorilor, la data de 27.11.2009. Se
constituie părți creditoare Direcția Generală a Finanțelor
Publice Călărași, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Primăria
Călărași. În aceeași cauză, figurează tot ca părți creditoare
SC Compania de Factoring SRL și Credit Europe Bank SA.
Procedura insolvenței în cazul Safeba SRL, cu Eduard Grama
drept administrator, s-a încheiat la data de 10.03.2015. Ca
administrator și asociat, Eduard Grama nu avea voie să
deschidă o altă firmă până la finalizarea procedurilor de
insolvență. Art. 283, din Legea nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, prevede că atunci când se constată că
falimentul
sau
insolvența
se
produce
din
vina
administratorilor / acționarilor, aceștia au interdicție de a
administra o altă societate până la plata integrală a
debitelor.
Pierderi
De altfel, Eduard Grama figurează în cauze civile, pe rolul
Judecătoriei Călărași, fiind executat silit. Ultima cauză este
înregistrată la data de 23.06.2017, dosar nr. 4149/202/2017,
având ca obiect validare poprire, Eduard Grama figurând drept
debitor și Consiliul Județean Călărași figurând drept terț
poprit. Cu alte cuvinte, se cere obligarea Consiliului
Județean Călărași să plătească, din veniturile obținute de
Eduard Grama drept salariu, debite restante. În schimb, în
aceeași structură a acționariatului, Grama Eduard și Pătruț
Elvira Emilia, cu același Grama Eduard figurând drept
administrator, la data de 28.06.2004, se înființează firma
Pani Pat G & P SRL, cu sediul în municipiul Călărași,
bulevardul Republicii, nr. 167. Firma funcționează în perioada
2000 – 2008. În 8 ani de funcționare, are pierderi declarate
timp de 5 ani. În anul 2006, la o cifră de afaceri
impresionantă, de 14.542.174 lei, declară un profit de 23.577
lei, cu un număr de 5 salariați. În același an înregistrează
datorii de 2.845.778 lei. Rata profitului este de 0,16 la
sută. Pentru ultimul an în care depune acte contabile, 2008,

cifra de afaceri raportată este de 981.560 lei, cu pierderi
declarate de 5.607 lei, înregistrând datorii de 314.271 lei,
la un număr de 0 (zero) salariați.
Adma fugită la Câmpina
SC Pani Pat G & P SRL figurează în structura acționariatului
de la Adma SA, alături de Vlase Marian, domiciliat în comuna
Gheorghe Lazăr, județul Ialomița, Andrei Mihai Sorin,
domiciliat în Slobozia, strada Ardealului, bloc 4, Turcu
Vasilică, domiciliat în Slobozia, bulevardul Unirii, bloc E18,
dar și SC Voluntari Imobiliare SRL, acționarul majoritar al
firmei. Voluntari Imobiliare este administrată de Vlase
Marian, cu următoarea componență a acționariatului: Vlase
Marian, Andrei Mihai Sorin și Turcu Vasilică. Voluntari
Imobiliare SRL a fost dizolvată la data de 30.01.2012, fiind
radiată la data de 15.11.2016. Nu a depus acte contabile. La
17.09.2008, Eduard Grama este revocat din postul de
administrator al firmei SC Adma SA, locul acestuia fiind
ocupat de Pavel Victoraș, domiciliat în municipiul Slobozia,
bulevardul Matei Basarab, bloc M14, sc. C, et. 1, ap. 3,
județul Ialomița. Denumirea firmei este schimbată în SC
Savlievo Fresh SA, sediul social al acesteia fiind mutat în
orașul Câmpina, strada Schelelor, nr. 32, et. 1, bir. 1,
județul Prahova. Anul ultimului bilanț depus, 2008, figurează
cu următoarele date: cifră de afaceri – 10.520.921 lei;
pierderi: 135.071 lei; datorii: 225.965 lei; număr salariați –
12. Firma figurează cu Pavel Victoraș drept administrator,
cooptat în acest post în locul lui Grama Eduard, ulterior
firma intrând în insolvență
Fără indicii
SC Adma SA, devenită SC Savlievo Fresh SA, cu Eduard Grama
deja implicat în alte proceduri de insolvență, din calitatea
de administrator, la acest moment condusă de Pavel Victoraș,
cere deschiderea procedurii de insolvență, la Tribunalul
Prahova, la data de 28.09.2010. Principal creditor figurează

tot Credit Europe Bank SA, dar și Autoritatea pentru
Valorificarea activelor Statului. Se poate observa, conform
acestor date, că Eduard Grama a figurat în activități
comerciale, ca administrator, în diferite firme, în perioada
2002 – 2008. Asta nu înseamnă că a figurat în această calitate
având încheiat și un contract individual de muncă depus la
Inspectoratul Teritorial de Muncă și că obligațiile fiscale
aferente unui astfel de contract au și fost plătite către
stat. Conform acestor date, nu sunt indicii relevante că
acesta a muncit, cu contract individual de muncă, vreme de
minim 3 ani, în specialitatea studiilor (finanțe-bănci) astfel
încât să poată ocupa, prin concurs, o funcție publică de
execuție, în cadrul Consiliului Județean Călărași. Sunt date
care relevă că acesta, în ultimii 9 ani, nu a avut calitatea
de angajat. Acestea sunt doar câteva date despre oamenii
competenți aduși de Vasile Iliuță să dezvolte județul
Călărași. Fără să apară cu un loc de muncă în perioada 2008 –
2017, Eduard Grama pare că se mulează pe profilul
funcționarului competent, căutat de președintele Consiliului
Județean Călărași, Vasile Iliuță. În fond, conform acestor
date, Iliuță l-a luat de pe stradă!
Meca și Kartons
La acest moment, pe strada Varianta Nord, nr. 2, pe sediul
vechii firme ADMA SA, figurează SC Meca Impex SRL, cu Stoica
Claudiu Daniel drept administrator și asociat unic. Tot aici
figurează și firma Papers Kartons SRL, cu Stoica Caludiu
Daniel și Grama Mihaela, drept asociați, cu Grama Mihaela
drept administrator. Firma este înființată la 15.09.2016.

