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Un somer din Cumpana s-a trezit peste noapte cu un
credit de 10 mii de euro
13

Seria escrocheriilor financiare ale caror victime sint constantenii continua. De data aceasta, un
barbat din Cumpana s-a trezit dator la o unitate bancara constanteana, desi nu a luat niciun credit.
Constantin Daniel Barbulescu s-a prezentat, ieri, la Parchetul de pe linga Tribunalul Constanta,
sustinind ca cineva s-a folosit de datele sale de identitate pentru obtinerea unui imprumut bancar.
Tinarul spune ca la sfirsitul saptaminii trecute a primit o instiintare de la Raiffeisen Bank, prin care i
se aducea la cunostinta faptul ca i-a fost acceptata cererea de acordare a unui imprumut de 5.000
de euro, precum si rata de 100 euro pe care urma sa o plateasca timp de sase ani. Intrucit nu
depusese niciodata o astfel de cerere, el s-a dus la sediul bancii din Constanta pentru a lamuri
problema. &#8220;Am ramas foarte uimit stiind ca nu am facut niciun imprumut. De altfel, nici nu as
fi putut, pentru ca nu indeplineam conditiile. Eu sint somer, nu as fi avut din ce sa platesc ratele", a
afirmat Constantin Barbulescu. Spre surpriza sa insa, angajatii bancii i-au pus in vedere ca acesta
nu este primul credit pe care il primeste de la banca, ba mai mult, i-au si pus la dispozitie dosarul cu
actele in baza carora obtinuse banii. &#8220;In felul acesta, am descoperit ca pe numele meu mai
exista un imprumut, obtinut la sfirsitul lui august, tot pe 5.000 de euro, pentru care nu am primit
instiintare acasa. Poate daca nu eram anuntat acum, as fi aflat cind era prea tirziu, cind ar fi venit
sa-mi puna sechestru pe casa pentru ca nu am platit ratele", a mai spus Barbulescu. Dupa studierea
dosarului, barbatul a descoperit ca datele folosite pentru obtinerea creditului erau falsificate. Astfel,
desi tinarul nu este in prezent angajat nicaieri, din documentele aflate la sediul bancii, reiesea ca ar
fi economist la firma TOPOSERV SRL din Constanta. In acelasi dosar se gaseste si o factura
eliberata de Electrica Dobrogea SA, asupra careia Barbulescu are suspiciuni ca ar fi falsificata.
&#8220;In primul rind, pe o factura normala trebuie sa apara insemnele societatii. Ei bine, pe cea
care a fost folosita pentru obtinerea creditului, acestea nu exista. Ba mai mult, factura a fost
eliberata de la casieria situata pe str. Primaverii din Constanta, dar eu, fiind din Cumpana, nu imi
platesc acolo lumina", a adaugat pagubitul. Cit priveste modalitatea in care ar fi ajuns datele sale de
identitate pe mina escrocilor, tinarul banuieste ca e posibil ca acestia sa-i fi gasit buletinul pe care
l-a pierdut in urma cu doua luni. Potrivit procurorilor Parchetului de pe linga Tribunalul Constanta,
aceasta nu este prima plingere pe care o primesc privind obtinerea unor credite de la Raiffeisen
Bank, in baza unor documente false. Saptamina trecuta, o femeie din Constanta a cerut ajutorul
anchetatorilor, spunind ca a fost de asemenea victima unei escrocherii, pe numele sau fiind luat un
imprumut de citeva mii de euro. Anchetatorii banuiesc ca escrocheriile ar fi puse la cale de membrii
unei retele de falsificatori si au demarat o ancheta pentru depistarea lor.
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