
Casa groazei! Așa poate fi numită o
locuință din municipiul Constanța, în
care au fost descoperite aseară trei

cadavre... Înghesuite într-un hol aflat la intrarea
în imobil, pe podeaua acoperită de sânge,

trupurile sfâșiate de lovituri de cuțit au fost găsite
de un tânăr, rudă de-a victimelor. După ce și-a
revenit din șocul scenei înfiorătoare la care
asistase, acesta a sunat la 112, pentru a anunța
tripla tragedie petrecută pe Șoseaua din Vii, la
numărul 14A. Polițiștii, criminaliștii, dar și un
procuror din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Constanța au sosit la fața locului,
pentru a ancheta unul dintre cele mai șocante

cazuri înregistrate la Constanța în ultimii ani. Sub
privirile îngrozite ale vecinilor, care s-au adunat
în fața gospodăriei în care a avut loc
nenorocirea, anchetatorii au izolat perimetrul și
au început cercetările. Aceștia au reușit să facă
identificarea victimelor: o bătrână de 81 de ani,
proprietara casei, fiica acesteia, de 57 de ani, și
nepotul fiicei, de 19 ani. Oamenii legii spun că
locul faptei trădează o violență extremă.
Anchetatorii au găsit urme de sânge pe pereți,
pe geamuri, pe podea... Lângă cadavre se afla
un cuțit de bucătărie, iar pe masă - un ciocan,
cel mai probabil armele ucigașului. Inițial,
oamenii legii au crezut că au de-a face cu o
dublă crimă, urmată de sinucidere. Ulterior, după
mai bine de cinci ore de cercetări la fața locului,
polițiștii au stabilit că ar fi vorba despre un triplu
asasinat, iar principalul suspect este Ștefan
Alexandru Stoica, de 21 de ani, un alt nepot de-
al victimelor, care locuia în casa bătrânei de 81
de ani. Imediat după ce această ipoteză s-a
conturat, oamenii legii au pornit în căutarea
tânărului. Aceștia au format filtre pe străzile și
bulevardele municipiului Constanța, la ieșirea din
oraș, dar și în localitățile
riverane, precum Ovidiu.
Polițiștii i-au oprit pe șoferi și
i-au întrebat dacă îl
recunosc pe suspect, după
o fotografie prezentată. 

n groază n
Cadavrele au fost
descoperite după ce una
dintre fiicele bătrânei de 81
de ani a sunat de mai multe
ore la locuința acesteia, dar
nu i-a răspuns nimeni.
Îngrijorată, femeia și-a rugat
fiul vitreg și pe fata ei, în
vârstă de 15 ani, să verifice
ce se întâmplă. Cei doi au
mers la locuința bunicii lor și
au descoperit grozăvia. Ei
le-au spus polițiștilor că ușile
imobilului erau încuiate. Un

singur geam era larg deschis... La scurt timp
au ajuns la locul tragediei și rudele victimelor,
care erau în stare de șoc. Mama suspectului a
plâns neîncetat în poarta locuinței. La un
moment dat, femeii i s-a făcut rău și a fost
nevoie de intervenția unui echipaj SMURD
pentru a o readuce în simțiri. Și polițiștii care
au venit la „casa groazei” au declarat că
imaginea trupurilor însângerate ale victimelor
le va rămâne mult timp întipărită în memorie.
„Moartea celor trei persoane a fost violentă,
dar încă nu știm dacă au fost înjunghiate.
Locul în care se aflau este plin de sânge, însă
abia după efectuarea necropsiei se va putea
stabili cu exactitate cauza decesului. La acest
moment, luăm în calcul toate ipotezele”, a
declarat adjunctul Inspectoratului de Poliție al
Județului Constanța, cms. șef Camil Manea.
Surse judiciare au declarat pentru cotidianul
“Telegraf” că, cel mai probabil, cele trei victime
au fost omorâte ieri, în jurul prânzului.
Trupurile neînsuflețite au fost examinate de
medicul legist sosit la fața locului, iar apoi au
fost transportate la morga Cimitirului Central.
Criminaliștii și procurorul de caz au rămas în
imobil și au continuat ancheta, prelevând
probe de la locul
triplului asasinat. 

n TeroriSTul
carTierului n
Vecinii spun că
tânărul a fost un copil-
problemă, care și-a
chinuit mult timp
familia. Rămas fără
tată în urmă cu 15
ani, după ce acesta
s-a sinucis, Ștefan
Alexandru Stoica a
apucat-o pe un drum
greșit. A început să
fure, să spargă mașini
și să-și terorizeze
vecinii. Tot cartierul
știa că este violent și-l
ocolea. A fost de
multe ori cercetat de
polițiști, a primit și
pedepse cu suspendare,
până în noiembrie 2011, când a devenit major și
a ajuns după gratii. O lună mai târziu, Stoica a
fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru

tâlhărie. A ispășit o parte din pedeapsă și, în
urmă cu o săptămână, a fost eliberat condiționat.
Vecinii spun că familia tânărului era foarte
speriată de ideea reîntoarcerii acestuia acasă.

„Mama lui a fost foarte liniștită când
a stat el închis. În clipa în care a
auzit că iese din pușcărie, a devenit
foarte agitată și speriată. Și bunica
lui se temea de el, pentru că o
amenința mereu că o omoară”, a
susținut o vecină. „Înainte de a fi
arestat, am avut mari probleme cu
el. Ne-a spart mașina de mai multe
ori, ne-a furat diverse lucruri din
curte și, la un moment dat, a
aruncat un cocktail Molotov și ne-a
incendiat autoturismul. Nu știu ce a
avut cu noi, era obsedat să ne facă
rău!”, a declarat o altă femeie.
Anchetatorii au aflat că Ștefan
Alexandru Stoica era un
consumator înrăit de droguri. 
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n Azi-noapte, anchetatorii au găsit, în
zona intersecţiei dintre strada Caraiman cu
bulevardul Aurel Vlaicu, autoturismul tânărului
de 19 ani, ucis cu sălbăticie în imobilul de pe
Şoseaua din Vii. Maşina, o Dacie de culoare
verde, cu numărul CT 07 BCD, se afla pe o
alee, lângă scara unui bloc, la doar câteva
străzi distanţă de locul triplului asasinat.
Poliţiştii cred că autorul crimelor a furat
autoturismul victimei şi, din motive încă
necunoscute, l-a abandonat în zona
respectivă. Cu siguranţă însă că a ieşit din
Dacie în grabă, deoarece în interiorul maşinii
se vede o bancnotă de 50 de lei, care i-a
căzut din buzunar. De asemenea, este foarte
posibil ca acesta să-şi fi schimbat
îmbrăcămintea, pe bancheta din spate putând
fi observată o pungă cu haine mototolite.
Maşina este lovită pe partea dreaptă, poliţiştii
urmând să stabilească dacă autorul este cel
care a provocat avaria sau dacă aceasta era
mai veche. O echipă de criminalişti, însoţită de
un câine de urmă, s-a deplasat la faţa locului.
Au fost ridicate amprente pentru a putea stabili
cine se afla la volanul maşinii.
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aMplă ancheTă în derulare

Triplă crimă în casa groazei!

Azi-noapte, la închiderea ediţiei, echipe de jandarmi şi poliţişti au format filtre pe străzile și
bulevardele municipiului Constanța, la ieșirea din oraș. Aceştia au oprit în trafic şoferi,
cărora le-au arătat fotografia suspectului, întrebându-i dacă l-au văzut şi cerându-le ca, în
cazul în care îl zăresc, să sune la 112.

„Să înceapă operațiunea Buzduganul!“. Acesta
a fost semnalul așteptat de „Rechinii Albi“ pentru a
năvăli peste trupele paramilitare care au ocupat
nord-estul statului “Dobreva”. Ordinul de atac a fost
primit la ora 10.00, iar cea dintâi mișcare a fost
făcută de grupele de cercetași care au adunat
informații despre poziționarea și numărul inamicilor.
A urmat apoi o ploaie de obuze, iar concomitent,
profitând de haosul creat în rândul liniilor inamice,
militarii au pornit atacul. La adăpostul TAB-urilor și
tancurilor T-55, „Rechinii Albi“ au reușit să rupă
defensiva teroriștilor. Elicopterul Puma a blocat
retragerea flancului stâng al trupelor paramilitare,
iar soldații de la bordul aeronavei au coborât în
rapel pentru a apăra poziția. Câteva avioane
inamice au încercat să ajungă la artileria

„Rechinilor“, însă acestea au intrat direct în gura
de foc a Gepard-urilor. La ora 13.00 a fost dat
ordinul de „curățare“ a tuturor pozițiilor inamice:
„Să înceapă operațiunea Liniștea!“. Acesta a fost
scenariul exercițiului „TOMIS - 14“ organizat, ieri,
de Brigada 9 Mecanizată „Mărășești“, în poligonul
Babadag. La această aplicație au participat câteva
sute de militari din toate structurile brigăzii de la
malul mării.

n riScurile MeSeriei n Deși timp de
câteva ore au executat misiuni la fel ca în teatrele
de operații, militarii susțin că, oricât de greu ar fi
antrenamentul, nu se poate compara cu o luptă
reală. „Acum am avut misiunea să distrugem
vehiculele ușoare ale inamicului. Eu am fost în
misiuni în Kosovo, Irak și Afganistan. Este o

diferență mare între exerciții și misiunile reale,
pentru că acolo sunt și pierderi. Dacă nu ești atent,
se pot întâmpla adevărate tragedii... Am trecut
printr-un asemenea incident cu echipajul meu, în
Afganistan. La scurt timp după ce colegii au
coborât din vehicul să cerceteze o zonă, a
explodat o bombă artizanală. Doi dintre ei au fost
răniți...“, a declarat caporalul Silviu Smuca. Din
comisia de evaluatori care a urmărit pas cu pas
activitatea militarilor a făcut parte și șeful Statului
Major al Forțelor Terestre (SMFT), gen. maior
Nicolae Ciucă. „A fost un program foarte bine
pregătit, care a arătat că Brigada 9 Mecanizată
este în măsură să conducă exerciții de tip întrunit.

Pentru mine a fost cât se poate de evident că
nivelul de pregătire este foarte bine conturat la
nivel de echipe de comandă și de execuție.
Tehnica s-a comportat foarte bine, există un nivel
de mentenanță foarte bun. Sigur că ea nu este de
cea mai nouă generație, dar avem echipe de
mentenanță cu militari profesioniști “, a declarat
șeful SMFT, la finalul exercițiului.

Fotografii spectaculoase ale exerciţiului pot fi
văzute în galeria foto a acestui material, în ediţia
online a cotidianului nostru, www.telegrafonline.ro.

Florin cical
florin.cical@telegrafonline.ro

Trupe paramilitare nimicite
de „rechinii albi“

Maşina cu care se presupune că ar fi fugit principalul suspect

adjunctul ipJ, cms. șef camil Manea:
„Moartea celor trei persoane a fost violentă,
dar încă nu știm dacă au fost înjunghiate.
Locul în care se aflau este plin de sânge, însă
abia după efectuarea necropsiei se va putea
stabili cu exactitate cauza decesului. La acest
moment, luăm în calcul toate ipotezele”.

„Să înceapă operațiunea Buzduganul!“


