Bătaie cu sutiene smulse și
țipete,
din
gelozie,
la
Consiliul Județean Călărași
Marinela Voivozeanu, responsabilă de relațiile cu presa din
cadrul Consiliului Județean Călărași, spune că nu a existat un
conflict, în cadrul instituției. “Nu a existat nici un scandal
între angajate. Nu știu de nici o situație conflictuală care
s-a desfășurat în ultima perioadă. Nu a fost nici un scandal”.

Triunghiul amoros

Adriana Vâlcea
S-a derulat la începutul săptămânii trecute. Fosta șefă a
Compartimentului Resurse Umane din cadrul Consiliului Județean
Călărași, Adriana Vâlcea, a avut un conflict fizic și verbal
cu Ana Maria Stanciu, fosta șefă a Direcției Economice, din
cadrul aceleiași instituții. În prezent, aceasta ocupă doar un
simplu post de consilier, în cadrul Direcției Economice, fiind
subalterna soțului fostei șefe a Compartimentului Resurse
Umane, Adriana Vâlcea. Adriana Vâlcea afirmă că între soțul
ei, Mihai Vâlcea, director adjunct în cadrul Direcției
Economice din cadrul Consiliului Județean Călărași, și fosta

lui șefă, în prezent subalternă, ar exista o relație de ordin
intim.

I-a dat una, că s-a luat de ea
Angajații Consiliului Județean Călărași cunosc situația: “Știu
că a avut loc o altercație, dar n-am asistat la ea. S-antâmplat la parter.” Și responsabilul cu paza ne confirmă: “A
fost…” Adriana Vâlcea recunoaște că între ea și presupusa
amantă a soțului său, Ana Maria Stanciu, a avut loc un
conflict violet. Aceasta e sigură că între cei doi e o relație
de natură intimă și că starea de tensiune dintre ele se
datorează acestui aspect: “Nu presupun eu, au declarat-o ei și
eu știu sigur, că mi-a spus-o soțul meu. A plecat de-acasă el.
El e plecat din iulie, cu ea”. Conflictul dintre cele două a
degenerat chiar în Consiliului Județean Călărași. “Pur și
simplu dumneaei, și am martori toți colegii, nu m-a lăsat să
trec de ușa instituției. M-a tras de haine, de sutien… Și-n
momentul ăla, reacția mea a fost să-i dau una pentru că s-a
luat de mine”.

Deficiențe comportamentale
Adriana Vâlcea, fosta șefă a Compartimentului Resurse Umane,
în prezent angajată la Centrul Județean de Cultură și Creație
Călărași, instituție care funcționează în aceeași clădire, ne
povestește varianta ei: “Pur și simplu mi-a blocat ușa, mi-a
pus piciorul în ușă și ținea mâna de clanță. Și nu m-a lăsat
să trec! Deci nu m-a lăsat să trec! A țipat că sunt nebună, că
sunt bolnavă de dus la Săpunari… Mă făcea în toate felurile…
Aia a fost reacția mea! Recunosc, i-am tras una. Dar nu eu i-

am tras intenționat. Dumneaei mi-a blocat intrarea în
instituție! Dumneaei, nu eu. Și sunt martori toți colegii
care-au fost de față. Aia a fost reacția mea firească în
momentul în care mi-a tras de sutien, mi-a scos sutienul de pe
mine. E frumos?” Adriana Vâlcea consideră că presupusa amantă
a soțului ei, Ana Maria Stanciu, este o femeie cu deficiențe
comportamentale. “E o femeie frustrată, o nebună. Mi-a luat
bărbatul și tot ea are probleme cu mine.”

Amenințată că va fi omorâtă și
aruncată în tomberon

Ana Maria Stanciu
Contactată, Ana Maria Stanciu nu a vrut să comenteze
incidentul. “Mergeți la dânsa, să declare ce crede. Eu nu

declar nimic. În timpul ăsta sunt în timpul serviciului și nu
pot să declar absolut nimic.” A rămas că va veni cu precizări,
legate de acest caz, abia săptămâna viitoare. Mihai Vâlcea,
soțul Adrianei Vâlcea, nu a dorit să discute cu noi. “Dumneaei
are probleme cu mine. M-a amenințat că mă găsesc ai mei în
tomberoane. Și altă dată, fiind cu soțul meu în mașină, au
vrut amândoi să dea peste mine cu mașina, să mă calce peste
picioare”, ne explică, în continuare, Adriana Vâlcea. “Ea e
agresiva, ea e cea care are atitudine de om agresiv. Eu, pur
și simplu, nu i-am făcut nimic. M-a amenințat că mă găsesc
copiii mei în tomberoane, când am aflat ce se întâmplă între
ei. Eu sunt pașnică, eu chiar vreau să divorțez, să scap, să
facă ce-o vrea!… E o nebună! Și mă agresează ea pe stradă și
în Consiliu și eu sunt… Să-mi facă plângere!”

