Vasile Iliuță vede numai acte
sexuale, cu minore, la CP
Făurei:
Încă
un
denunț
neîntemeiat
făcut
de
președintele
Consiliului
Județean Călărași
Vasile Iliuță, în calitate de președinte al Consiliului
Județean Călărași, a fost cel care a sesizat, la data de
14.02.2018, Inspectoratul de Poliție Județean Călărași, cu
privire la faptul că șeful Centrului de Plasament Făurei,
Nicolae Birjaru, ar fi avut relații de natură sexuală, în mod
repetat, cu o adolescentă instituționalizată, aflată sub
directa sa ocrotire. Faptele sesizate, de o gravitate
excepțională, anterior au fost aduse la cunoștința opiniei
publice prin intermediul unor pretinse publicații locale care,
la acest moment, acționează ca un veritabil grup infracțional
organizat.
Denunțuri peste denunțuri
Vasile Iliuță, în aceeași calitate, de președinte al
Consiliului Județean Călărași, a denunțat-o, prin aceeași
sesizare, și pe directoarea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, Tudora Nicolae, cu
privire la comiterea infracțiunilor de omisiunea sesizării,
prevăzută de art. 267, alin. 1 N.C.P. și de abuz în serviciu,
faptă prevăzută de art. 297, alin. 1 N.C.P. În cursul lunii
februarie 2018, Consiliul Județean Călărași a delegat o
comisie de anchetă, pentru a elucida acest caz care anterior
fusese cercetat de conducerea DGASPC Călărași, imediat după ce
minora P.A.A., întoarsă din vagabondaj, ar fi declarat că

obișnuiește să părăsească, în mod frecvent, Centrul de
Plasament Făurei pentru a întreține relații sexuale cu diverse
persoane, dar și pentru că nu ar mai suporta abuzurile de
ordin sexual la care este supusă de conducătorul acestuia,
Nicolae Birjaru. Declarația minorei a fost consemnată la data
de 6.09.2017, fiind făcută în fața asistentului social
Gherghina Nicolae. Ulterior, în fața unei comisii de
verificare, constituită la ordinul președintelui Vasile
Iliuță, se consemnează că un alt angajat, șofer, ar fi găsit
jucării sexuale folosite de șeful său direct, Nicolae Birjaru.
„Acesta declară tot în 14.02.2018, în fața comisiei de
verificare a consiliului județean că, dorind să caute talonul
mașinii, a observat în torpedoul autoturismului CL-41-JUD,
condus de regulă de Nicolae Birjaru, cutia unui vibrator, dar
pe care nu a atins-o.” Minora P.A.A. a reclamat că Nicolae
Birjaru i-ar fi propus, în mod repetat, să se folosească de
respectivul obiect, pentru a se autosatisface.
Vibratorul din capul aurolacilor de presă
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Protecţia Copilului
Călăraşi, Tudora Nicolae, să fie îndepărtată din funcție. Cel
care a pus documentele respective la dispoziția grupului
infracțional organizat este, cel mai probabil, secretarul
Consiliului Județean Călărași, Emil Mușat, un om lipsit de
personalitate. Și în acest caz, ca și în cele anterioare, prin
care s-a căutat ca persoane aflate în funcții de conducere,
dar care nu execută comenzi sau care au fost promovate pe
posturi de vechea conducere a Consiliului Județean Călărași,
să fie îndepărtate din posturi, s-a acționat după același
tipar: prezentarea unor pretinse infracțiuni comise de
aceștia, devoalarea acestora prin intermediul unor pretinși
ziariști, intimidarea acestora prin această formă de șantaj,
dar și publicarea de acuzații dintre cele mai scelerate, pe
conturi neasumate constituite pe rețele de socializare. Sunt
date conform cărora unii directori, care au refuzat să fie
îndepărtați din posturi, prin aceste metode de presiune, au
fost amenințați inclusiv cu aplicarea de corecții fizice, cu
ajutorul unor grupări de interlopi. Șoferul care ar fi
declarat că ar fi găsit, în torpedoul mașinii folosite, de
regulă, de șeful Centrului de Plasament Făurei, cutia unui
vibrator, în fața comisiei de verificare constituită de
președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, în
fața organelor de cercetare penală declară cu totul altceva:
„Nu am văzut niciodată asupra numitului Birjaru Nicolae sau în
biroul acestuia jucării sexuale”. Șoferul se numește Mircea
Florin Greceanu.
Declarația minorei
Minora P.A.A., la data comiterii pretinselor abuzuri în vârstă
de 17 ani, audiată de organele de cercetare penală, în fața
aparținătorilor, declară următoarele: „…În luna decembrie
2016, numitul Birjaru Nicolae m-a sunat pe telefonul mobil și
mi-a cerut să-i fac o cafea. Am mers la acesta în birou, iar
după ce i-am făcut o cafea, acesta a început să mă mângâie pe
sâni și pe fund, m-a pupat, dar eu nu m-am opus și nici nu i-

am cerut să înceteze. După câteva minute am plecat fără ca să
se întâmple și altceva. Despre cele întâmplate nu am spus la
nimeni. Periodic, numitul Birjaru Nicolae m-a chemat la el în
birou, sub diferite pretexte, unde mă mângâia pe sâni și pe
fund, timp în care mă săruta, dar eu nu m-am opus niciodată și
nici nu am povestit cuiva aceste întâmplări. Menționez că
acesta mă transporta benevol, cu mașina sa, în comuna
Axintele, satul Horia, la locuința tatălui meu, pentru a-l
vedea pe fratele meu, iar pe drum proceda în același mod. În
schimb, acesta îmi făcea diverse favoruri cum ar fi bani,
pachete de țigări și mi-a dat și un telefon mobil. În vacanța
din vara anului 2017, înainte să plecăm toți copiii din centru
în tabără la stațiunea Bran, numitul Birjaru Nicolae mi-a spus
că a cumpărat un vibrator pe care să-l folosesc eu în tabără.
După ce am ajuns în stațiune, eu m-am cazat în cameră cu
Paraschivoiu Georgeta (educatoare), iar acesta s-a supărat că
nu a mai putut face nimic. După aceea, a mai insistat să
folosesc vibratorul, dar nu l-am folosit niciodată, însă nu ma forțat în nici un fel să fac acest lucru. Nu am văzut
vibratorul și acesta doar mi-a vorbit de el. Precizez faptul
că numitul Birjaru Nicolae nu a făcut mai mult decât să mă
mângâie pe sâni, pe fund și nu mi-a cerut niciodată să mă
dezbrac, nu mi-a pus mâna în zona vaginului și nu m-a penetrat
nici cu degetul… După a treia plecare voluntară din centru,
când am revenit, mi s-a cerut să dau declarație unde am fost
plecată, iar în declarația dată în fața asistentului social
Gherghina Nicolae am menționat și cele petrecute cu numitul
Birjaru Nicolae, crezând că în acest mod voi fi dată afară din
sistem…” E de menționat că minora P.A.A. are grad de handicap
psihic.
Dovadă de necontestat
Declarația dată de cel învinuit, Nicolae Birjaru, contrazice
spusele minorei. Printre altele, acesta declară că obișnuia să
le dea copiilor (deci nu numai minorei), pentru serviciile
prestate, însemnând cules de legume și conservarea acestora,

dar și alte activități specifice, în cadrul Centrului de
Plasament Făurei, mici sume de bani, din care aceștia, de
regulă, își achiziționau dulciuri și țigări. „Nu suportam să-i
văd cum caută, în gunoaie, chiștoace.” Deși președintele
Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a sesizat
organele de urmărire penală cu privire la comiterea
infracțiunii de act sexual cu un minor, Nicolae Birjaru a
prezentat organelor de anchetă penală o dovadă extrem de greu
de combătut, în fapt un act medical din care rezultă că de 5
ani este insulino-dependent, „fapt pentru care nu mai am
activitate sexuală.” „Am auzit că minora P.A.A. a sesizat că
este abuzată de către mine, iar cu privire la acest lucru
declar că eu nu m-am atins de această fată, nu am avut nici un
fel de relație cu ea în perioada în care am fost director și
nici după aceea. Nu am pipăit-o niciodată și nici nu am
întreținut acte sexuale cu ea de nici un fel… Nu este adevărat
faptul că am deținut vreun vibrator sau alte jucării sexuale
în birou sau în mașină pentru a întreține raporturi sexuale cu
aceasta.” Nicolae Birjaru și-a arătat totala disponibilitate
de a fi testat inclusiv cu detectorul de minciuni.
Povestea este susținută numai de minoră
Declarația acestuia este susținută de toate celelalte persoane
audiate de organele de cercetare penală. Georgeta
Paraschivoiu, care lucrează în sistem din anul 2001, ca
profesor de sprijin și ulterior ca educator, în luna
septembrie 2017 fiind numită șefă a centrului de Plasament
Făurei, declară că minora P.A.A. i-ar fi povestit aceste
fapte, fără să asiste vreodată la astfel de scene cu conotație
sexuală petrecute între minora în cauză și numitul Nicolae
Birjaru. „În data de 6.09.2017, conform procedurii, a chemat-o
pe minora P.A.A. pentru a-i lua o declarație cu privire la
cele întâmplate în perioada dispariției, iar cu această ocazie
i-a povestit că a fugit din centru întrucât s-a plictisit de
domnul Nicolae Birjaru, povestindu-i că acesta o mângâia pe
sâni, pe fund și că se uitau uneori la filme pentru adulți,

toate acestea întâmplându-se în biroul său, după orele de
program.” Faptele de care a fost acuzat fostul șef de centru
de la Făurei, în prezent pensionat pe caz de boală, au fost
diseminate numai de minora P.A.A., fără să existe probe
materiale, alte dovezi, martori sau martori colaterali. Minora
a povestit aceleași fapte și psihologului unității, Adela
Vasilica Burghel.
Intră în scenă pescuitul recreativ
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C.P. Făurei, Ana
Tița Marin, educator C.P. Făurei, Luminița Spânu, educator
C.P. Făurei. M.C., prietena minorei P.A.A., declară: „Am avut
o relație bună cu P.A.A. și obișnuiam să fugim împreună din
centru, în perioada plecării obișnuiam să ne întâlnim cu
diverși băieți cu care întrețineam raporturi sexuale de bună
voie. Nu făceam aceste lucruri pentru bani sau alte servicii.
A. nu mi-a povestit niciodată despre faptul că ar fi avut o
relație cu directorul centrului, Birjaru Nicolae. Arăt că eu
am o relație foarte bună cu Birjaru Nicolae și îmi este ca un
tată…” După pensionarea pe caz de boală a șeful Birjaru, locul
acestuia a fost luat de Georgeta Paraschivoiu. A fost
îndepărtată și în locul acesteia a fost numită Adela Burghel,

psiholog, ocupând acum postul de șef de centru, cu caracter
interimar. Situația este departe de a fi clarificată câtă
vreme interesele în jurul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi sunt uriașe. Prima
grijă a proaspetei șefe de la CN Făurei a fost să-i ducă pe
copii, la o partidă de pescuit, pe o baltă aparținând
numitului Ion Dumitrescu. Acesta neagă că ar urma să fie
angajat la CP Făurei și că ar avea o relație cu actuala șefă a
centrului, Adela Burghel. Despre această situație vom veni cu
detalii.
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Mihaela Alexandra
Buzoianu, prim procuror adjunct în cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Călărași, a emis, la data de 25.05.2018,
ordonanța de clasare în DP nr. 326/P/2018, reținând că nu
există fapta de act sexual cu un minor. Aceeași soluție a fost
reținută în cauză și pentru cele două pretinse infracțiuni,
sesizate de același președinte al Consiliului Județean
Călărași, Vasile Iliuță, în cazul directoarei DGASPC Călărași,
Tudora Nicolae. Sunt luni bune de când Vasile Iliuță, prin

diferite mijloace, încearcă să o îndepărteze din funcție pe
Tudora Nicolae. Între timp,Vasile Iliuță a angajat, pe
diferite posturi, aproape toate rudele Danielei Mihai, fosta
directoare a Sucursalei Călărași a Băncii Comerciale Române. A
plecat de-acolo în urma unui scandal, din unele surse
specificându-se că ar fi acordat credite uriașe, în baza unor
documente neconforme, exact firmelor actualului său șef,
Vasile Iliuță. Sora Danei Mihai a fost angajată în cadrul
DGASPC Călărași, deși este pensionară și are venituri
consistente. La fel și soțul acesteia, Viorel Bîrzan, angajat
tot la Consiliul Județean Călărași, și acesta tot pensionar,
cu venituri cu mult peste medie.

