Consiliul Județean Călărași:
Bani pentru amantă pe spatele
femeilor de serviciu

Au fost date afară din Consiliul Județean Călărași, în locul
acestora fiind adusă o firmă de curățenie. Este vorba de
femeile de serviciu Maricela Coman, Georgeta Nan și Florica
Manea, dar și de Niculae Ispir, și acesta fiind dat afară
dintr-un post similar. Dispozițiile de încetare a raporturilor
de muncă au fost suspendate, prin decizie executorie, de
instanța de contencios a Tribunalului Călărași, printr-o
sentință dată la 27.09.2019.

Concediere premeditată

La data de 8.04.2019 a achiziționat Consiliul Județean
Călărași serviciile de curățenie oferite de firma Topimar Sema
SRL Călărași, cu o valoare de 14.000 lei/lună, fără taxa pe
valoarea adăugată. Concedierea femeilor de serviciu a fost
premeditată. Topimar Sema SRL a fost înființată la data de
22.07.2017, cu obiectul de activitate “activități specializate
de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașinilor
și utilajelor industriale” (cod CAEN principal: 8122). Firma
este deținută de numita Ioana Poteraș. În anul 2017, nu a
înregistrat încasări. Pentru anul 2018, cifra de afaceri
raportată este de 13.367 lei, cu un profit de 7.369 lei, cu
doi angajați declarați, ceea ce reprezintă o aberație fiscală.

Mizeria și mocirla asta
“Nu sunt genul care-și spală rufele în public. Sunt problemele
noastre.” Asta ne-a declarat Steluța Cojocaru, soția
primarului comunei Cuza Vodă, din județul Călărași, Marius
Cojocaru. Cei doi, la acest moment, se află în proces de
divorț, având un prim termen pe data de 10.10.2019. Steluța
Cojocaru nu afirmă în mod tranșant că unul dintre motivele
separării ar fi legat de faptul că Marius Cojocaru, în ultima
perioadă, ar fi avut o relație extraconjugală cu patroana
firmei Topimar Sema, Ioana Poteraș. “Motivele au fost mai
multe. Mergeți la el să vă spună. Eu nu știu ce-au făcut ei și
ce fac. Și nici nu mă interesează. Mă interesează ce fac eu de
aici înainte.” De un bun-simț extraordinar, Steluța Cojocaru
își menține declarația: “Eu nu știu ce a făcut el cât timp nu
a fost acasă, cu mine. Mergeți la ei, să vă lămurească ei. În
timpul ăla când nu era acasă, nu știu ce a făcut… Zvonuri c-au
făcut, c-au dres, au fost. Dar nu mă mai interesează!… Eu nu
vreau să fiu băgată în mizeria asta și-n mocirla asta. Dacă
vreți mai multe informații, mergeți la ei, să vă spună ei cum
e cu firma.”

Relație extraconjugală

Între Marius Cojocaru, primarul comunei Cuza Vodă, și
președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță,
există o relație de amiciție. Am încercat să obținem și un
punct de vedere legat de metoda prin care femeile de serviciu
de la Consiliul Județean Călărași au fost îndepărtate de pe
posturi, cu scopul de a-i da o pâine, să mănânce, Ioanei
Poteraș, femeia cu care primarul din Cuza Vodă, conform
datelor, are, de mai mult timp, o relație extraconjugală.
Marinela Voivozeanu, din cadrul compartimentului de presă al
Consiliului Județean Călărași, nu a știut ce să ne declare.
“S-a făcut o achiziție pe SEAP, eu atâta știu.” La data
documentării noastre, în Consiliul Județean Călărași, nimeni
nu a putut să ne identifice o femeie de serviciu de la firma
amantei primarului din Cuza Vodă. “Sunt pe-aici, pe undeva.
Poate sunt printr-un birou”.

Fără să vină la treabă

În cursul zilei de ieri, am încercat să obținem un punct de
vedere și de la primarul comunei Cuza Vodă, Marius Cojocaru,
însă acesta, la ora 9:30, încă nu venise la serviciu. Nu e
prima dată când se întâmplă acest fapt, Cojocaru venind, în
repetate rânduri, cu mult după ora 9, la primărie. Telefonic,
acesta ne-a transmis: “Nu vreau să discut cu dumneavoastră”.
La Primăria Cuza Vodă se cunoștea faptul că primarul o are

drept amantă pe Ioana Poteraș, patroana firmei de curățenie.

Amantă foarte ocupată
Contactată, aceasta a reacționat: “Dar m-ați întrebat și pe
mine dacă am ce discuta cu dumneata? Sunt foarte ocupată.
Poate când voi avea timp, vom discuta.” Întrebată dacă a
obținut contractul semnat cu Consiliul Județean Călărași, ca
urmare a relațiilor de natură sexuală avute cu primarul
comunei Cuza Vodă, prietenul președintelui Vasile Iliuță,
Ioana Poteraș nu a negat: “Nu am nici o relație în care să dau
notă cuiva, în primul rând. În al doilea rând, eu sunt o firmă
privată, prin SICAP. Atât vă pot spune.” Nu a știut să ne
spună cum a ajuns firma pe care o deține să încheie un
contract de prestări de servicii, cu Consiliul Județean
Călărași. “La revedere! La revedere!” Ulterior, nu a mai putut
fi contactată.

Bani publici
Tot firma Ioanei Poteras, Topimar Sema SRL, a mai încheiat, în
cursul acestei luni, alte două contracte, cu instituții
finanțate de Consiliul Județean Călărași. La data de
2.10.2019, a contractat, cu Biblioteca Județeană Alexandru
Odobescu, serviciul de curățare, pentru un preț de 29.500 lei.
La data de 4.10.2019, un contract similar a încheiat cu Școala
Gimnazială Specială nr. 1 Călărași. Valoarea lunară a
contractului este de 17.430 lei. Finanțarea cheltuielilor
materiale și de funcționare, pentru această școală, este
asigurată tot de către Consiliul Județean Călărași, conform
declarației date de Marian Dinulescu, vicepreședinte. Școala a

fost înființată în 2018, iar femeile de serviciu au fost luate
de la alte unități de învățământ, prin detașare. “La începutul
acestui an școlar, contractele lor de muncă au încetat”, ne
spune directoarea Dorina Petcu. Școala funcționează, acum, cu
5 femei de serviciu, din care 3 au fost preluate de Topimar
Sema SRL, pentru suma de 17.430 lei/lună.

Fără contracte de muncă
“Eu vreau să le fie bine copiilor. Ce-i pe dedesubt, nu mă
interesează.” Elena Cojocaru, una din cele 3 femei de serviciu
care au ajuns drept angajate la Topimar Sema SRL, firma
amantei primarului din Cuza Vodă, amicul președintelui
Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, ne spune că nu
are habar dacă schema de personal, de la Școala Gimnazială
Specială nr. 1 Călărași, a fost blocată, începând cu noul an
școlar. Știe că 1.400 lei net câștigă de la firma Topimar
Sema, reprezentând un venit brut de 2.393 lei. La un contract
lunar de 17.430 lei, încheiat cu Școala Gimnazială Specială
nr. 1 Călărași, cheltuielile cu cele 3 femei de serviciu ale
firmei amantei primarului din Cuza Vodă sunt de 7.179 lei. La
acest moment, cele 3 femei de serviciu nu aveau contracte de
muncă semnate. “Nu am semnat nici un contract de muncă. A spus
că urmează să vină.” La fața locului, s-a deplasat imediat o
echipă a Inspectoratului Teritorial de Muncă al Județului
Călărași, constatând acest fapt.

Termopane cu studii superioare
Marius Cojocaru, actualul primar al comunei Cuza Vodă, se
prezintă drept absolvent al Universității București. E născut

în 1974 și a urmat cursurile Grupului Școlar Danubius. Până să
acceadă în postul de primar, administra o firmă de termopane,
SC Ideal SRL, din satul Ceacu, comuna Cuza Vodă. Pentru anii
2015 și 2016, firma a înregistrat venituri infime, cu pierderi
totale raportate de 36.000 lei. Nu a mai avut rulaje, pentru
anii 2017 și 2018.

