Modelu: Noi date despre mafia
scutecelor de unică folosință
/ Video
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și, mafia scutecelor de unică folosință își are sediul în
satul Modelu, strada Panseluțelor, nr. 8. Moment Cafe este
barul unde funcționa, până ieri, acest sistem de înșelătorie.
Mii de tinere mame din întreaga țară au fost păcălite, acestea
plătind în avans pentru astfel de produse, dar fără să le și
primească vreodată.
Sistem piramidal
Scandalul a izbucnit în data de 12 iulie, când foarte multe
femei înșelate s-au dus să depună plângeri. La Inspectoratul
Județean de Poliție Călărași, până la acest moment, există
doar două reclamații. La nivel național, Cristina Dobrițoi,
din Miercurea Ciuc, a plătit suma de 85.000 lei pentru produse
de îngrijire a bebelușilor, fără să vadă vreodată o astfel de
marfă. Erau banii, ne spune aceasta, cu care urma să-și

construiască o nouă casă. În Călărași, Mirela Burtan, mamă a
unui copil, a plătit suma de 10.000 lei, în aceleași condiții.
Acestea sunt doar două exemple. Astfel de mămici țepuite sunt
cu miile. Din unele date, valoarea prejudiciului depășește
suma de 1 milion de euro. Sistemul funcționa ca un adevărat
grup infracțional organizat. Funcționa în sistem piramidal.
Ionela Margareta Munteanu a fost cooptată în acest sistem.
Locuiește cu soțul, la aceeași adresă din Modelu. Sunt indicii
temeinice că și acesta a fost implicat în acest sistem de
înșelătorie. E extrem de agresiv. În sat este poreclit
Munteanu Bazar. Cei doi au o școală de ospătari. Ea are în
îngrijire doi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi.

Cazul a ajuns la DIICOT – BT Călărași
Gardul casei e nou, iar casa a fost recent tencuită. Terasa e
bine aprovizionată. Ionela Margareta Munteanu spune că nu ea e
capul rețelei, ci o anume Ecaterina Mihaela Gurbet, din Târgu
Jiu. Ca ea, adică femei care să facă parte din acest sistem de
înșelătorie, mai sunt răspândite prin întreaga țară, mai
precis în zona Iași și București. Ionela Margareta Munteanu ne
spune că ieri a ajuns la Direcția de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –
Biroul Teritorial călărași, adică imediat ce înșelătoria a
început să fie făcută publică. “Am așteptat până marți că
această femeie mi-a spus că îmi dă banii înapoi, să dau la
clienți.” Ionela Margareta Munteanu colecta banii într-un cont
personal, deschis la Banca Românească, Sucursala Călărași. Cu
Ecaterina Mihaela Gurbet s-a asociat în cursul lunii noiembrie
2016. “Am vrut să fac un ban.” Spune că pentru fiecare comandă
primea un comision de 10 lei, la o ofertă de 3 baxuri de
pamperși, cu prețul anunțat de 90 de lei. Legătura o țineau pe
rețeaua de socializare Facebook. Gurbet a vizitat-o pe
Munteanu acasă, la Modelu, în urmă cu 3 săptămâni.

Evaziune cât cuprinde
Ionela Margareta Munteanu nu știe să ne spună de ce percepea
plata în avans pentru astfel de produse și de ce banii erau
virați în contul ei personal. “Așa erau regulile.” Nu știe
nici câți bani a rulat prin cont, nici câți bani mai are de
dat către mămicile înșelate. Crede că e vorba de sume de
ordinul sutelor de milioane de lei vechi. “Banii i-am dat mai
departe sau am plătit la Emag.” Nu știe nici în ce calitate
făcea ea plăți către firma Emag. Nu avea vreun contract scris
cu Ecaterina Mihaela Gurbet sau cu vreo firmă a acesteia. Nu
există forme legale în acest sens. Se lucra la negru, marfa nu
era livrată cu factură sau alte documente de însoțire, în
cazul în care se întâmpla acest lucru. Ionela Margareta
Munteanu, fără discuție, colecta bani și era parte a
sistemului mafiot cu scutece de unică folosință. Nu semna vreo
hârtie în baza căreia își oprea respectivul comision, astfel
încât acești bani să fie contabilizați și fiscalizați. Cert
este că și ea a înșelat o groază de mămici. Despre ce sumă
vorbim, nu are habar. “Nu știu să fac o socoteală. Nu pot să
vă spun exact.” Nu știe nici care este numărul clienților
înșelați.
Bazar vrea la pușcărie
Nu știe să ne spună și de ce anume cereau ca atunci când
primeau banii pe card, aceștia să fie trecuți cu specificația
“donație” sau “alimentare cont”. În tot timpul acesta, soțul
Ecaterinei Margareta Gurbet se poza îmbrăcat în bancnote de
100 de lei. Cazul este fără precedent. Tupeul celor doi soți
Munteanu este unul maxim. Nu se consideră vinovați, ci
victime. Escrocheria e evidentă. De vină, în opinia lor, sunt
și clienții, care au acceptat să plătească înainte de a vedea
marfa. “Au văzut momeala, prețul.” Ionela Margareta Munteanu
spune că a făcut plângere la DIICOT. Același lucru spune că la făcut și la Inspectoratul Județean de Poliție Călărași, fapt
infirmat de reprezentanții acestei instituții. Se consideră o
victimă a Ecaterinei Mihaela Gurbet și nu că a fost în

cârdășie cu aceasta. La acest moment, Gurbet nu mai răspunde
la telefon. Se vehiculează faptul că a fugit din țară. “Sunt
un om disperat. Ați văzut c-am fugit?” Soțul acesteia, tot
extrem de obraznic, spune că lasă instanțele de judecată să
stabilească prejudiciul real și că, dacă așa se va hotărî, e
dispus să meargă la pușcărie. Cei doi nu au bunuri pe numele
lor.
Minori în pericol
De la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Călăraşi, Doinița Nicolae, directoarea acestei
instituții, ne spune că Ionela Margareta Munteanu figurează ca
asistent maternal, având doi copii în plasament. “Are contract
de muncă pe perioadă determinată. Astăzi, o echipă de la
DGASPC a plecat pe teren, la Modelu, să vadă dacă copiii sunt
în situație de risc și dacă e vreo problemă. În același timp
am făcut și adrese oficiale către organele abilitate ale
statului, să ne informeze și pe noi dacă doamna are o problemă
de natură juridică. Zilele trecute, ne-a adus un cazier și nu
ar fi nici o problemă, până în acest moment. Dacă se dovedește
că doamna face parte dintr-o rețea, cu siguranță copiii vor fi
luați în regim de urgență, de la dumneaei.”

