Dezvăluiri – Cazul Eliza:
Boschetarul Cartoafă a fost
folosit, cu complicitatea
AJOFM Călărași, la prăduirea
sumei de 704.000 euro, din
bani publici, în câteva luni
În comuna Stâlpu, județul Buzău, în fapt un sat așezat la
poalele Subcarpaților Curburii, la care ajungi pe un drum
județean desfundat, DJ 203G, Ion Manea este cunoscut drept Ăla
de la Cartoafă. La Călărași, Cartoafă este unul dintre cei mai
importanți angajatori de pe raza municipiului, pe anul trecut,
deși în sat a locuit, până în urmă cu câțiva ani, într-o casă
bătrânească peste care s-a dat o mână de tencuială.

E plecat de-acasă de câțiva ani. Vecinii îl știu rătăcit prin
satele din Bărăgan. Ultima dată, conform datelor, s-a aciuat
pe raza comunei Unirea, județul Călărași, cioban la o stână,
în balta Borcei. La Primăria Unirea, nu este cunoscut. “Nu lam văzut. Dar dacă este băgat prin baltă, pe la vreo stână,
cine să știe de el?” Nici șeful de post nu-l știe.

Și-n satul Stâlpu, lucra cu ziua. “Nu l-am mai văzut de ani și
ani. Dar n-o să puteți vorbi cu nimeni, știe că ăsta face
prostii! De unde sunteți, de la fisc? ” E băiatul Mirelei, o
femeie care vinde verdețuri și borș, prin piețele din Buzău.
“A stat c-o fată, de pe nu știu unde, a fugărit-o p-aia, a mai
adus altă fată, care avea aia un copil. A mai făcut și cu aia
un copil, a fugărit-o și p-aia! După aia a mai venit iar c-o
femeie, care avea copii, și-a plecat de-aicea”. Acasă, mai
lucra și-n construcții, ca salahor. “Un boschetar. Dar eu nu
l-am mai văzut de ani de zile. Cine știe ce prostii mai face!”
Ni se mai spune că e posibil să stea prin județul Brăila sau
prin județul Galați. La numărul 52, de la strada mare, o
strigăm pe Mirela, mama lui Cartoafă – patronul. Într-un
târziu, ne dumirește o vecină:

Nu răspunde.

De ce?
De frică.
Îi mai caută și alții?
Oho!

Cartoafă, adică Ion Manea, figurează drept asociat unic la
firma Ima Tex Trading SRL, cu sediul în municipiul Călărași,
strada Știrbei Vodă, nr. 16. Are număr de ordine în Registrul
Comerțului atribuit la data de 8.01.2019: J51/21/2019. CUI –
40385640. Aportul de capital este de 300 de lei. Ion Manea,
născut la data de 23.07.1982, în municipiul Buzău, județul
Buzău, cu domiciul în satul Stâlpu, județul Buzău, locuind,
fără forme legale, pe raza satului Unirea, județul Călărași,
conform datelor preliminare, a devenit și administrator al
societății Ima Tex Trading la data de 10.07.2019. Anterior,
firma a fost administrată, conform surselor, de un oarecare
Dumitru Mihu, domiciliat pe raza județului Constanța. Acesta
nu apare în datele din certificatul constatator eliberat de
Oficiul Național al Registrului Comerțului.

În perioada 1.01.2019 – 31.12.2019, Ima Tex Trading, în baza
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj
și stimularea ocupării forței de muncă, prin Agenția Județeană
pentru Ocuprea Forței de Muncă Călărași, a beneficiat de
următoarele sume:

data soluționare cerere: 1.07.2019, suma: 27.000 lei;
dată soluționare cerere: 1.08.2019, suma: 27.000 lei;
dată soluționare cerere: 1.04.2019, suma: 432.000 lei;
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1.04.2019, suma: 351.000 lei
1.04.2019, suma: 567.000 lei;
1.04.2019, suma: 621.000 lei;
1.04.2019, suma: 351.000 lei;
1.04.2019, suma: 378.000 lei;
1.04.2019, suma: 135.000 lei;
18.06.2019, suma: 81.000 lei;
1.08.2019, suma: 324.000 lei;
2.09.2019, suma: 54.000 lei.

În baza art. 85, din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de
muncă, se prevede că angajatorii care angajează în muncă, pe
perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani
sau șomeri întreținători unici de familie, primesc lunar,
pentru o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată
din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu minim brut pe
țară, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de
serviciu cel puțin 2 ani.

Boschetarul Ion Manea, cunoscut în
satul Stâlpu, județul Buzău, drept
Ala de la Cartoafă, patronul firmei
Ima Tex Trading SRL, în cursul
anului 2019, cu o firmă înființată
în anul 2019, cu un aport la
capital de 300 de lei, a primit,
prin Agenția Județeană pentru

Ocuprea Forței de Muncă Călărași,
suma totală de 3.348.000 lei,
pentru angajarea, pe baza unor
documente falsificate, a 124 de
persoane din cele două categorii.
“Nu l-am văzut niciodată pe Manea Ion.” Salariații fimei Ima
Tex Trading, firmă cu sediul social în municipiul Călărași,
strada Știrbei Vodă, nr. 16, au fost preluați, însă, de la
firma Ioana’s Factory SRL, cu sediul social în municipiul
Călărași, strada Știbei Vodă, nr. 16.

Iunie, 2019, contabila Mona
“Pe noi ne-au pus cu actele-n față.” Ni se precizează că de
aceste situații s-au ocupat cele două contabile de la firma
Ioana’s Factory SRL, o oarecare doamnă Mona și o oarecare
doamnă Tănțica. Doamna Mona este și șefa echipei de fotbal
feminin din cadrul AFC Dunărea Călărași.

Între Ioana’s Factory SRL și Ima Tex, ați fost vreodată

în șomaj?
Nu. Noi am lucrat. Pe data de 3-4 ianuarie, am semnat
încetarea activității.
Pe Ioana’s?
Da. Am venit în continuare la muncă și, pe 30 ianuarie
sau pe 31, ne-a luat cu mașina de la firmă, ne-a dus la
Forțele de Muncă, am semnat actele precum că ne
angajează din șomaj.
Dar fetele alea de la Șomaj n-au zis nimic, știau despre
ce este vorba?
Cum să vă spun? Știa toată lumea despre ce este vorba!
Stiau despre ce este vorba.
Adică ați intrat, ați semnat și ura și la gară?
Nu, am intrat, am semnat fiecare. Ne-a dus șoferul
firmei, Cătălin. Actele erau deja depuse, noi doar cât
am am semnat și-atâta tot. Ne-au scos de la program, neam dus acolo, am semnat și ne-am întors la program.
Ați primit vreodată vreun ajutor de șomaj?
Nu.
Păi înțeleg că ați fost luată din șomaj. Ați fost să vă
faceți dosarul pentru șomaj? Ați primit vreo sumă pentru
perioada în care ați stat în șomaj, ca ajutor de șomaj?
Nu, nu.
Doamnă, cine vă chema la muncă, cine conducea firma, de
fapt?
Graur.

Florin Romeo Graur și Alexandra Eliza Graur, fostă Catană,
devenită Graur la data de 19 iulie 2014, au înființat firma
Ioana’s Factory la data de 11.07.2017, cu numărul de ordine în
Registrul Comerțului J51/452/2017. Firma are sediul social în
municipiul Călărași, strada Știrbei Vodă, nr. 16. Are un
capital social de 5.000 lei, cu un aport la profit și
pierderi, pentru cei doi acționari, soț și soție, de 50 la
sută fiecare. Ca administrator figurează Florin Romeo Graur.
Firma a funcționat în anii 2017 și 2018. A intrat în procedură
de insolvență la data de 16.01.2018. Pentru cei doi ani de
activitate, s-au înregistrat următoarele date:

2017
lei;
2018
lei;

– cifră afaceri: 1.275.694 lei; pierderi: 1.211.754
număr mediu angajați: 195;
– cifră afaceri: 4.148.054 lei; pierderi: 2.114.137
număr mediu angajați: 212.

Principal creditor figurează Agenția Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Falimentul a fost declanșat la cererea
debitorului.

Liberala Adina Vălean și regretata Gena Iliescu
În același spațiu, de pe strada Știrbei Vodă, nr. 16,
figurează cu sediul social și firma Alex Conf Design,
înființată la data de 10.09.2009, cu unic asociat Alexandra
Eliza Graur, fata cunoscutei întreprinzătoare Gena Iliescu,
decedată la data de 20 septembrie 2015. Alexandra Eliza Graur
este născută la data de 18.07.1991 și este posesoarea unei
diplome de licență obținută la bancomatul Universității
Româno-Americane. Firma Alex Conf Design a intrat în procedură
de faliment la cererea creditoarei Ioana’s Factory . O firmă
cu aceeași denumire, Alex Conf Design, funcționează și în
Republica Moldova, cu sediul social în localitatea Roșu,
regiunea Cahul, strada Șcheia, nr. 1A. Firma este înființată
în anul 2017, iar ca acționari figurează Florin Romeo Graur și

Valeriu Popa. Ca administrator a figurat și Cătălin Graur, din
Focșani, județul Vrancea, locul de proveniență al lui Romeo
Florin Graur.

În același spațiu din Călărași, strada Știrbei Vodă, nr. 16,
anterior acestor firme, a funcționat Eliza Comimpex SRL,
deschisă în anul 1994, cu Gena Iliescu drept asociată, mama
Alexandrei Eliza Graur, fostă Catană, alături de Gheorghe
Mihai. La momentul deschiderii procedurii de faliment, și-a
mutat sediul social pe un teren viran din municipiul Fetești.
La 31.12.2009, “Eliza Comimpex” figura, numai către ANAF, cu o
datorie de 691.627 lei, reprezentând obligaţii către bugetul
de stat constituite din anii fiscali precedenţi.

“În ianuarie, ne-am călcat în
picioare, la ușa biroului, că am
primit bani din mână. Înainte îi
luam pe card. Sunt persoane care,
din decembrie, nu au luat banii.”
Firma Ima Tex Trading SRL, cu boschetarul Ion Manea-Cartoafă
drept asociat și administrator, ca interpus al lui Florin
Romeo Graur, a început să aibă dificultăți începând cu
sfârșitul lunii noiembrie 2019, la 11 luni de la înființare,
timp în care primise, prin AJOFM Călărași, suma de 3.348.000
lei, ca subvenție pentru stimularea ocupării forței de muncă,
pentru un număr de 124 de persoane. În fapt, pentru anul în
care a funcționat, 2019, salariații firmei Ima Tex Trading au
fost plătiți din bani publici, în beneficiul unei firme
private, în baza unor documente falsificate și cu
complicitatea angajaților Agenției pentru Ocuparea Forței de
Muncă Călărași. Ima Tex Trading a rămas fără alimentare cu
energie electrică în luna decembrie, iar în cursul lunii
ianuarie 2020 a fost sistată și alimentarea cu gaze naturale.
Pentru 10 ore de muncă, salariații obișnuiți erau recompensați
cu salariul minim pe economie care nici măcar nu era plătit de
firmă. În tot timpul ăsta, Inspectoratul Teritorial de Muncă
al Județului Călărași a dormit.

Dar ăsta ce-a făcut cu banii?
Păi, domnule, femeile sunt frumoase, la jocurile de
noroc nu câștigi întotdeauna și drogurile te duc pe
culmi îndepărtate.

Legea nr. 76/2002, pentru stimularea angajatorilor pentru
încadrarea în muncă a șomerilor, prevede, însă, că subvențiile
acordate se returnează în cazul în care angajatorii încetează,
din inițiativă proprie, raporturile de muncă, anteriorul
termenului de 2 ani. La Ima Tex Trading nu se mai lucrează din
decembrie 2019. Fabrica este închisă și e păzită de câțiva
câini, hrăniți, din când în când, de o fostă femeie de
serviciu. Peste 100 de oameni au rămas pe drumuri, fără
posibilitatea de a se angaja în altă parte, câtă vreme
administratorul Cartoafă nu e de găsit, nimeni nu știe unde e
ștampila firmei, Florin Romeo Graur, din data de 29.01.2020, a
fost evacuat din domiciliul conjugal, din Călărași, de pe
bulevardul Republicii, soția acestuia, Alexandra Eliza Graur
cerând ordin de protecție, prin instanță, la data de
26.11.2019, iar legea prevede că, în aceste condiții, ăla al
lui Cartoafă, din satul Stâlpu, județul Buzău, interpusul lui
Florin Romeo Graur, prin firma Ima Tex Trading, trebuie să
returneze către stat subvențiile primite, de la AJOFM
Călărași, pe baza unor documente falsificate și cu
complicitatea angajaților acestei instituții, adică suma de
3.348.000 lei.

