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Cei doi soți atacați, în cursul serii de ieri, de doi
autostopiști, după ce au fost luați la ocazie, sunt din
municipiul Călărași. Se duceau în satul Ștefan cel Mare, unde
e casa bătrânească și unde locuiește unul dintre părinți, mama
bărbatului ucis. La Drajna, au oprit și au luat la ocazie doi
tineri. În dreptul satului Tudor Vladimirescu (Ogoare),
aceștia le-au cerut soților să oprească mașina, după care i-au
atacat cu cuțitele. Bărbatul nu a supraviețuit.
Femeia atacată lucrează la AJOFM
Unul dintre criminali are sub 1,65 m, e robust. Celălalt e
tot de aceeași înălțime, dar e mai subțire. Sunt români și
erau îmbrăcați normal. Au până în 30 de ani. Și la acest
moment, satul Tudor Vladimirescu este împânzit de polițiști.
În cursul nopții, la fața locului au fost aduși câini de urmă,
fără rezultat. Jandarmii periau, în jurul orei 12:00, câmpul
din dreapta drumului DB3A, spre direcția Fetești. Ne-au spus
că urmăresc orice indiciu, cât de mic, care să-i ajute pe
criminaliști la prinderea infractorilor. Cei doi soți veneau
în satul Ștefan cel Mare la fiecare sfârșit de săptămână.
Bărbatul era pensionat medical, în vreme ce femeia e angajată
la SC R&S Guard Security Călărași, o firmă de pază. Lucrează,
pe bază contractuală, ca femeie de serviciu, la AJOFM
Călărași.
Au fost trei
Numărul persoanelor care urmau să fie luate la ocazie, de la
Drajna, este de 3. Cel de-al treilea, din satul Ștefan cel
Mare, nu a mai încăput pe bancheta din spate. Sunt date

relatate de sora bărbatului ucis. Cei doi soți aveau, în
Logan, un televizor. În zona nodului rutier Drajna, camere de
supraveghere sunt la restaurantul Popasul Drumețului. Sunt
zvonuri conform cărora, în fiecare seară, până la producerea
acestei crime, două persoane, mereu aceleași, așteptau să fie
luate la ocazie. În Tudor Vladimirescu, polițiștii răscolesc
și la acest moment satul. Există deja un cerc de suspecți.
Polițiștii prezintă localnicilor fotografii cu doi indivizi.
Din primele date, indivizii din fotografii nu sunt din satul
Tudor Vladimirescu.
Criminalii au fugit pe câmp
Nu au fost discuții în mașină. “I-au întrebat la Ogoare dacă
intră în sat. Au spus că nu, că ei merg mai departe, la
Fetești.” La acel moment, cei doi criminali au scos cuțitele.
Cei doi soți s-au trezit cu cuțitele la gât. În mașină au fost
tăiați. Bărbatul a oprit și a coborât din mașină. “A coborât
și cumnata, în timp ce unul încerca să o înjunghie.” Un camion
de marfă a oprit la locul grozăviei. Femeia e tăiată la gât,
la mână și pe spate. Bărbatul a vrut s-o apere. Acesta a fost
momentul în care a fost înjunghiat mortal. Scenele de groază
au avut loc prima dată în autoturism, apoi în afara acestuia.
Bărbatul a murit la 5 metri de mașină. Cei doi criminali au
fugit, ulterior, pe câmp, în partea opusă satului Tudor
Vladimirescu, spre Călărași. Sunt indicii că s-ar fi îndreptat
spre Autostrada Soarelui.
Nu e un act de răzbunare
Femeia atacată se numește Violeta Constantin, iar bărbatul se
numește Ion Constantin. Sunt soț și soție. Cei doi au doi
copii, aceștia locuind în București. O rudă a acestora spune
că a fost prima dată când cei doi soți au luat pe cineva la
ocazie. “Ea ar fi zis: hai să-i luăm, că sunt doi copii și,
uite, pe vremea asta să stea să înghețe!…” La Drajna, alături
de cei doi criminali, mai așteptau și alți tineri, printre
care Marian al lui Arsenoiu, tânărul cu handicap, dar și un

altul, cunoscut drept al lui Vlădău, din Ștefan cel Mare. Nu
este vorba de un act de răzbunare, cei doi neavând conflicte
care să genereze un asemenea asasinat.
E posibil ca asasinii să fie recent eliberați din pușcărie
Ion Constantin avea 600 de lei pensie, în vreme ce Violeta
Constantin lucrează pentru 1.000 de lei, lunar. Dacă a fost o
crimă în scop de jaf, cei doi criminali nu ar fi reușit să
plece cu cine știe ce pradă. “Mai bine îi dădea jos și fugeau
cu mașina, nu să-i omoare.” Autoturismul în care s-a petrecut
atacul este marca Dacia Logan, model 2010. Televizorul aflat
pe bancheta din spate nu era de soi. Ion Constantin, bărbatul
decedat, urmează să fie îngropat în satul Ștefan cel Mare.
Mama acestuia a avut nevoie toată noaptea de îngrijiri
medicale. O asistentă a stat în permanență cu ea. Violeta
Constantin este cea care a alertat forțele de ordine, după
care și-a sunat rudele. Polițiștii iau în calcul și varianta
ca asasinii să fie recent eliberați din pușcărie.

