Actualizat
:
Jaf:
Casa
doctorului Teodor Stoiculescu
a fost călcată de tâlhari.
Aceștia au acționat la pont!

Locuința unui renumit doctor neurolog, din Călărași, a fost
călcată de hoți. Medicul în cauză este Teodor Stoiculescu.
Casa acestuia, situată într-o zonă intens circulată, pe strada
Grivița, din municipiu, a fost luată cu asalt de trei tâlhari.
Hoții au plecat cu bani și cu bijuterii

Din primele date, hoții purtau cagule. În casă se afla doar
soția acestuia, profesoara Mioara Stoiculescu. Femeia este
pensionară și are 68 de ani. A predat muzica. A fost legată
și, spun vecinii, strânsă de gât pentru a spune unde sunt
ascunși banii și unde sunt ținute bijuteriile. Alarma a fost
dată la ora 5:00 dimineața. Soția doctorului a ajuns la
unitatea de primiri Urgențe a Spitalului Județean Călărași. Nu
a fost internată, la cerere, conform unor surse. La fața
locului au intervenit două mașini ale Serviciului Județean de
Ambulanță Călărași. Mașinile Inspectoratului Județean de
Poliție Călărași au trezit toată strada. O vecină știe că, din
casa doctorului, a fost furată suma de 250.000 de lei, dar și
aur, fără să poată estima cantitatea. Hoții au furat și o
mașină.
Soția doctorului a ajuns la spital
“Era toată poliția, două ambulanțe…” Vecinei nu-i pare rău că
celor doi le-a fost furată și mașina: “Era mașina ei. Dar are
altă mașină nouă, în curte!” Din primele date, doctorul Teodor
Stoiculescu se afla plecat din localitate, la o întâlnire pe
teme profesionale. Sunt afirmații conform cărora acesta ar fi

fost plecat, la București, să-și viziteze copiii. În fapt,
doctorul se afla la un eveniment de ordin familial, în
localitatea Sinaia. A ajuns la domiciliu în jurul orei 13:00,
după care a plecat imediat. O altă vecină știe că, la ora 6:00
dimineața, a văzut agitație în dreptul casei doctorului
neurolog. “Dimineața, am văzut balamuc. Sunt vecinii mei, sunt
oamenii mei de încredere.” Soția doctorului a fost
transportată la spital în jurul orei 5:00.
Vecinii sunt toți la pușcărie
Gard în gard cu domiciliul doctorului Stoiculescu, locuiește o
familie cunoscută cu antecedente penale. Bătrâna, rămasă
singură, spune că-i mulțumește lui Dumnezeu că toți copiii ei
sunt la pușcărie, altfel ei ar fi fost declarați vinovați. “Ei
nu vorbesc cu mine. Că ei nu vorbește cu țiganii… Dar cine a
știut că pleacă doctorul?… Cine a venit peste doamna
profesoară, a crezut că este plecată și ea”. Ne confirmă că
profesoara Mioara Stoiculescu, rămasă singură acasă, a fost
legată și strânsă de gât, de tâlhari. A fost bătută. “De 37 de
ani de când stăm aici, i s-a spart casa de două ori… Am auzit
de la poliție, că au fost mascați.”
Poliția confirmă jaful
Hoții nu au intrat pe ușa principală, situată în fața
imobilului, ci pe o alta, aflată în lateral. “Știi cum e gura
lumii? Zice că doctorul era plecat la stațiune… Și, de unde,
el era plecat să ducă pomană la copii, la București! Cine a
făcut fapta asta, a făcut-o pe o răzbunare pe doctor. Cum să
te duci tu peste un om în casă, dacă nu ai o răzbunare pe
el?”, crede vecina de peste gard, care are doi băieți la
pușcărie, pentru crime, dar și fetele, închise pentru
proxenetism și prostituție. Inspectoratul Județean de Poliție
Călărași, prin Biroul de presă, ne confirmă jaful. Doctorul
Teodor Stoiculescu nu a putut fi contactat. Conform primelor
date, polițiștii caută trei tineri, cu accent din nordul
Moldovei. Au fost căutați prin unitățile de cazare, din zona

municipiului Călărași.
Doctorul a mai fost agresat
Doctorul neurolog Teodor Stoiculescu a fost, în cursul anului
2008, victima unor agresiuni repetate. A fost bătut, de un
interlop călărășean, Cristinel Ghencea, zis Chirmuș, chiar în
incinta Spitalului Județean de Urgență Călărași. Chirmuș se
sustrage, de câțiva ani, de la executarea unei pedepse
privative de libertate, pentru comiterea infracțiunii de
tentativă de omor. A fost condamnat la 6 ani de închisoare. E
cunoscut că împrumuta, cu bani, capii poliției călărășene.
Ulterior, peste doctorul Stoiculescu au venit alți 6
interlopi, care l-au bătut în timp ce se afla în cabinetul său
particular, situat pe strada Plevna. Cei șase agresori au
așteptat în stradă până ce ultimul pacient a părăsit
cabinetul, apoi au intrat, l-au bătut pe medic și au distrus
obiectele aflate în camera de consultație. În urma acestei
agresiuni, doctorul a fost internat mai multe zile. Corecția
fizică i-a fost aplicată fiindcă nu a dorit să-și retragă
plângerea făcută împotriva lui Cristinel Ghencea, zis Chirmuș.
Ulterior, Chirmuș a ajuns să fie tratat chiar de renumitul
doctor călărășean. “A venit la soț, soțul tremura, el este și
mai timid, cu toate că a fost medic militar prima dată. Mi-a
spus că îl vede ca medic, că el în primul rând este medic. A
venit cu euro. Și și-a cerut iertare, doctore, iartă-mă, că am
fost băut, că am fost un idiot, că nu te-am cunoscut… Și i-a
pus bani. Soțul nu a vrut să primească. I-a zis: dacă vrei să
faci un bine, uite, du-te la spital, că tot nu avem la
pediatrie, du-te și du-i acolo, la copii.”
Ce spune victima
Mioara Stoiculescu, soția doctorului neurolog Teodor
Stoiculescu, ne spune că ar fi urmat să plece, împreună, la
Bușteni, unde urma să se deruleze o petrecere în familie,
legată de tăierea moțului unui nepoțel. Mioara Stoiculescu nu
a mai făcut deplasarea, tot din motive personale, mama

acesteia fiind internată, pe secția de terapie intensivă, la
Călărași, cu grave probleme de sănătate. Se știa că cei doi
soți urmau să plece din oraș, ceea ce indică faptul că
tâlharii au acționat la pont. Jaful s-a derulat începând cu
ora 2:00. “M-am trezit la un zgomot. Am deschis ochii și am
văzut că în sufragerie am lumina aprinsă… Am vrut să mă dau
jos și, când să mă dau jos, atunci am văzut un mascat care mă
păzea la pat.” Mioara Stoiculescu spune că mascatul i s-a
urcat cu genunchii pe piept și că a încercat să o sufoce cu
perna. “A spus: dacă ești cuminte, nu te omor. Dar dacă țipi,
te omor! Vrei să mori? Și vorbea în șoaptă, ca să nu-i aud
dialectul, să nu-i aud vocea, să nu-i aud accentul.”
Hoții aveau canadiene
Profesoara a încercat să scape, iar urmarea este că a fost
lovită, de mascat, cu pumnul, în ochi. “În lupta aceea, după
ce mi-a tras un pumn în ochi, am tras de cagulă.” Primul
mascat avea pe el o canadiană neagră, încheiată până la gât.
În mâini, purta mănuși specifice constructorilor. Avea blugi.
Toți mascații aveau cabane de culoare închisă. “Nu știam câți
sunt dar, la un moment dat, am văzut cum a trecut din
sufragerie într-un dormitor, foarte repede, un altul, un pic
mai legat… Iar am vrut să plec și a venit unul dintre ei, care
era mai rău, cu un ghiozdănel în spate, tot în negru îmbrăcat.
I-am tras și aceluia cagula. Avea o față, m-am mirat, în
timpul ăsta mă loveau cu pumnii în coaste, avea niște ochi
foarte mici, rotunzi. Nu am văzut așa ochi mici, rotunzi și
negri.” Tâlharii comunicau în șoaptă. Gardul unde locuiește
familia Stoiculescu este foarte greu de escaladat. Hoții s-au
folosit de o schelă aflată în dreptul imobilului vecin.
Ce pradă au găsit tâlharii
“Nu mă întrebau unde sunt banii, unde sunt bijuteriile. Doar
șopteau: unde-i? Unde-i? Hai, spune!?” La momentul jafului,
familia Stoiculescu avea în casă suma de 120.000 lei, din care
suma de 50.000 avea ca destinație organizarea unei ceremonii

funerare, iar suma de 70.000 lei reprezintă dividende încasate
de doctorul Teodor Stoiculescu de la firma Aprilia SRL, pe
care își derulează activitatea în regim privat. “N-au vrut să
mă omoare, mai mult să mă sperie.” Hoții au vârste estimate
între 18 și 25 de ani. Au găsit banii și bijuteriile în jurul
orei 2:30 – 3:00 dimineața. Au găsit și caseta cu bijuterii.
Aceasta era ținută în bancă. “Am scos-o că urma să mergem la
nuntă.” În casetă se aflau 4 lănțișoare și câteva brățări, din
care două, lucrate în platină și aur, extrem de vechi și
foarte valoroase. Mioara Stoiculescu spune că hoții aveau
accent moldovenesc specific zonelor Vaslui – Piatra Neamț –
Suceava.
Au fugit cu mașina victimei
A fost legată, de caloriferul din baie, cu arici auto, pentru
capacele de la roți. I-a fost astupată gura cu un prosop. A
fost legată cu un alt prosop, în jurul gâtului. “Lucrau cu
șurubelnițe. A zis: bagă-i, mă, șurubelnița, măcar rănește-o!
Atunci mi-au mai dat niște pumni, să le spun: ce mașină ai? Ce
mașină ai?” Al treilea tâlhar a lucrat în așa fel încât să nu
fie văzut de Mioara Stoiculescu. “I-am întrebat: de ce faceți
asta? Și zice: nu cu tine, cu doctorul! A făcut rău!” Doi
hoți au ieșit pe ușa din față, cea principală, iar celălalt pe
cea aflată în lateralul imobilului. Poarta era încuiată.
Poliția a fost sunată în jurul orei 3:00, după ce Mioara
Stoiculescu a reușit să se elibereze, tăind aricii auto cu
ajutorul unei forfecuțe pentru unghii, aflată pe jos, în
baie. Tâlharii au fugit cu mașina femeii, un Hyundai Santa
Cruz. Mașina a fost găsită abandonată pe drumul care leagă
satul Cuza Vodă de cel care face legătura între DN3 și
intrarea în municipiul Călărași, care traversează prin spatele
fostului Combinat Siderurgic. Este cunoscut drept Drumul
Hoților.
Autoturismul a fost găsit în jurul orei 5:00
dimineața.
Cine sunt tâlharii

Polițiștii au deja un cerc de suspecți. În mod normal, hoții
vor fi prinși în câteva zile. Sunt indicii privind identitatea
acestora. Capul rețelei este venit, recent, din Germania. Este
cel care încerca să se ascundă de privirile victimei, pe
timpul derulării jafului.

