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pentru cititori: 
anun]urile 

sunt GRATUITE

● Persoanele fizice pot
publica anun]uri \n edi]ia
tip=rit= a 7est cu ZERO lei
[i ZERO bani● Nu mai
exist= niciun fel de tarif, in-
diferent de rubrica \n care
vre]i s= apar= anun ]ul dum-
neavoas tr= ● Procedura e
una extrem de simpl=:
cump=ra]i ziarul 7est, de-
cupa]i ta lo nul de la pagina
16, \l completa]i cu anun]ul
dumnea voastr= [i apoi \l
de pu ne]i la una din cele
peste 60 de tonete,
r=sp`ndite \n tot ora[ul,
care primesc taloa ne le 7est
● Ca s= fie c`t mai clar,
lista celor peste 60 de
chio[curi o g=si]i tot \n pag-
ina 16 ●Mai simplu de-
at`t nu se poate!

Bonus de senza]ie:

anun]urile vor fi publicate, 

ABSOLUT GRATUIT, [i pe

www.7est.ro

TALONUL |N PAGINA 16

>> O firm= din Ia[i este acuzat= ca a ]epuit sute de oameni din toat= ]ara
>>Ace[tia au pl=tit 650 de lei fiecare, crezând c= vor fi angaja]i pe pia]a muncii
din Irlanda [i Norvegia >>De fapt, conform contractului, pl=teau simple
„servicii de publicitate” >>S=pt=mâna trecut=, zeci de tineri care au achitat
comisionul respectiv au intrat cu for]a în sediul din Copou pe care l-au luat
în st=pânire pentru câteva ore >>Detalii incredibile, în paginile 6-7

● Klaus schimb= parteneri pe band=
rulant=, este bisexual, face sex-trip-uri
prin Europa, c=l=torii în care amorul
liber e singurul scop, iar când e sin-
gur consum= mii de filme porno
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● S= nu fii sifon, s= nu fii bulan -
giu [i trei, s= nu fii m=gar 
● Afl= semnifica]ia fiec=rei 
reguli de la un criminal condam -
nat la 30 de ani de pu[c=rie
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Afacerea
„miori]a”

● Constantin [i Maria Mihai locuiesc
în G=ne[ti, un sat din comuna Ion
Neculce, [i cresc 500 de oi ● 2012 a
fost un an prost [i pentru ei, seceta
afectându-le afacerea ● Totu[i, la
500 de capete cât num=r= turma lor,
se câ[tig= destul de bine din oierit
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Senza]ional nu e de
ajuns: via]a unui
dependent de sex

Imaginile de la revolt= au fost surprinse cu camera ascuns= de un reporter 7Est

Supravie]uirea 
în pu[c=rie: TREI
REGULI DE AUR

R+SCOAL+
ÎN COPOU



06 anchet=

Li s-a promis c= vor lucra în str=in=tate. Au pl=tit la firm= comisionul pentru plecare, dar

Revolta „norvegienilor“
CELE TREI FAZE ALE „R+SCOALEI“: Secretara a fost \ncol]it= (1), p=gubi]ii au r=scolit prin actele firmei (2) iar apoi poli]ia a intrat pe fir (3)

de Radu }u]uianu

O firm= din Ia[i este acuzat=
ca a ]epuit sute de oameni din
toat= ]ara. Fascina]i cu vorbe de-
spre locurile de munc= în str= i n= -
tate, solicitan]ii au pl=tit 650 lei
fiecare, crezând c= vor fi angaja]i
pe pia]a muncii din Irlanda [i
Nor vegia. De fapt, conform con-
trac tului, pl=teau simple „servicii
de publicitate”. S=pt= mâ na trecu -
t=, zeci de tineri care au pl=tit co -
mi sionul respectiv au intrat cu
for]a în sediul din Copou pe care
l-au luat în st=pânire pentru câ -
te va ore. Doar interven]ia po li ]i ei
a mai calmat lucrurile. Ori cum,
anchetatorii au demarat o inves-
tiga]ie pentru a vedea exact ce s-a
întâmplat în acest caz. 

Forum în clocot
Zilele trecute, forumul online
cs.tuiasi.ro a dat în clocot. Pe In-
ternet, clien]ii firmei Anemary
Tra vel au început s= crâcneasc= în
mesaje. „Am în]eles c= luni, pe 17
septembrie pleac= primele 20 de
persoane în Norvegia la fabrica de
pe[te”. Dup= câteva zile, altul r=s -
punde: „{i trebuia s= plece primele
20 de persoane pe 17 septembrie,
dar acum aia de la Anemary a zis c=
pe 26 septembrie se pleac=”. În data

de 10 octombrie, reporterul 7est a
mers incognito la sediul firmei din
Copou [i a cerut informa]ii despre
locurile de munc= în str=in=tate.
„Da, mai pri mim înscrieri pentru
locuri de munc= în Norvegia [i Ir-
landa”, a spus secretara, care a f=cut
apoi le g=tura prin telefon cu re pre -
zentantul Anemary Travel din Nor -
vegia. Un anume Paul Grigorescu a
r=spuns c= tocmai se afl= în Nor ve -
gia s= discute cu angajatorul scan-
dinav primirea viitorilor mun ci tori
recruta]i în Ia[i. „Mai am cinci lo -
curi de manipulant. Sa lariu de
1.400 euro/lun=. Ai s= în so]e[ti un
[ofer în port s= în c=r ca]i pe[te.

Crezi c= po]i s= conduci [i moto-
stivuitorul? Las= datele de contact
[i te sun când e aproape plecarea”,
i-a spus reporterului incognito, re -
pre zentantul Anemary Travel, pre-
supus a fi în Norvegia. Pe forum,
sutele de clien]i care apucaser= s=
dea 650 lei pentru prelucrarea
dosarului de plecare, au tot comen-
tat, vociferat [i acuzat pân= când,
pe 11 octombrie, a izbucnit revolta. 

{efi nev=zu]i
Dou=zeci de p=gubi]i au venit
la biroul din Copou al societ=]ii
Anemary Travel [i au protestat c=

li s-au luat bani pe baza unor pro -
misiuni verbale c= pleac= la mun -
c= afar=. Celor înscri[i din au gust
li s-a tot spus la fiecare do u=
s=pt=mâni c= pleac=. {i tot a[a au
]inut-o, du[i de nas, pân= când au
în]eles c= au luat ]eap=. P=gubi]ii
au prins-o la birou pe Ema, secre-
tara, care le-a semnat contractele
pentru „serviciile de publicitate
în vederea ob]inerii unui loc de
munc=”. Ema a început s= dea din
col] în col]. C= ea nu a promis,
doar a f=cut o ofert=, c= mai bine
s= îl caute pe consilierul juridic,
aflat în Ia[i, c= mâine vine patro -
nul din Norvegia. 

Secretara a fugit
Consilierul juridic a r=spuns
prin telefon c= se afl= în Ia[i, dar
nu are timp s= vin= la birou s= dea
explica]ii clien]ilor. Secretara s-a
speriat în timpul discu]iei cu
p=gubi]ii [i a cerut s= plece la o
ca fea. Dus= a fost. R=ma[i singuri
în birou, clien]ii Anemary Travel
au sunat la numerele de telefon
din dosare [i i-au chemat [i pe al -
]ii la sediu sau le-au spus telefo -
nic: „Amice, nu te cunosc, dar ai
luat ]eap= ca [i mine”. Oricine se
afla în biroul abandonat r=sfoia de
curiozitate dosarele de înscriere,
unde se aflau date personale, fo-
to grafii, copii dup= diplome de
stu dii, certificate de na[tere ale
su te lor de înscri[i din Ia[i, Foc -
[ani, Bac=u, Bra[ov. 

Hop [i Poli]ia
Dup= câteva ore de înst= pâ ni -
re prin biroul firmei Anemary
Travel, victimele promisiunilor
„norvegiene” au primit vizita or-
ga ne lor de ordine. Reprezenta]ii
poli]iei, sosi]i la biroul Anemary
Travel, au spus c= p=gubi]ii pot s=
mai a[tepte secretara sau consi li -
er ul pân= la închiderea cl=dirii,
dar trebuie neap=rat s= fac= plân-
ge re scris= la poli]ie. Altfel, Servi -
ciul de Investigare a Fraudelor nu
începe cercetarea. Dac= solicitan -

Trecut cel pu]in dubios
Pe pagina de Internet a societ=]ii Anemary Travel, actualii administratori anun]= c= ofer= servicii de
preluare a firmelor cu datorii. În acest context, numele lui Ioan Ionescu, actualul patron al Anemary
Travel SRL, apare în Monitorul Oficial ca fost administrator al unui SRL Actual Gold, o institu]ie financi -
ar= nebancar= (IFN), înregistrat= în 2009 la aceea[i adres= ca [i Anemary Travel. Conform Monitorului
Oficial, Ioan Ionescu anun]a în 2010 c= se retrage din calitatea de administrator [i de asociat al IFN-
ului Actual Gold, [i cesioneaz= cu titlu oneros 19 p=r]i sociale c=tre s=teanul Ioan Diac din Schitu Duca,
Ia[i. Asociata lui Ioan Ionescu, anume fiica sa, Ana Loredana Ionescu, ac]iona în sincron concesio nân -
du-[i partea social= r=mas= din IFN, c=tre Marin Beceru, de asemenea un s=tean din Schitu Duca.
Dup= un an, conform Monitorului Oficial, s=tenii Ioan Diac [i Marin Beceru din Schitu Duca au închis
punctele de lucru din Ia[i ale IFN Actual Gold [i au schimbat sediul în comuna Corbeanca, sat Ostratu,
Ilfov. Numele lui Diac [i Beceru apar de mai multe ori în Monitorul Oficial ca persoane ce preiau în 
admi nistrare SRL-uri precum Anig Trading, Teradata, Flora INN. Ulterior, Diac [i Beceru apar ca pârâ]i 
în mai multe dosare de insolven]= la Tribunalul Ia[i.

Anchet= derulat= în cadrul programului „Supporting Investigative Journalism“, organizat de Freedom House Romania.
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au r=mas cu ochii în soare. S=pt=m`na trecut=, p=gubi]ii au luat cu asalt sediul firmei

PUBLICITATE PUBLICITATE

]ii unui loc de munc= în str=i n= -
tate  pl=tesc comisioane pentru
care nu primesc în schimb servi -
ciile solicitate, cazul intr= sub inci -
den]a penal= [i se încadreaz= la
în[el=ciune. 

15 activit=]i
Oficiul Registrului Comer ]u lui
Ia[i a comunicat c= SC Anemary
Travel SRL, cu sediul social în
Dan cu, Ia[i,  este în prezent în stare
de func]iune, iar asociat în firm=
este Ioan Ionescu, pe nume le c= ru -
ia, de altfel, a fost în ch iriat spa]iul
de birou din Copou, cl= di rea Habi-
tat, etajul 3. Secretara Anemary
Travel obi[nuia s= le arate clien]ilor
suspicio[i un certificat constatator
de la Oficiul Registrului Co mer ]u -
lui Ia[i, care ates t= c= „s-a înregis-
trat declara]ia pe propria r=spun-
dere, conform c=re ia firma în-
depline[te condi]ii de func]ionare”.
Pe certificat, sunt tre cute 15 coduri
CAEN, conform c=rora firma Ane-
mary Travel î[i asum= activit=]i di-
verse, de la comer] cu flori, la leas-
ing cu autovehicule grele, de la ac-
tivitatea de agen]ie imobiliar= la
cea de agen]ie de turism, traducere
sau de publicitate. Certificatul con-
s tatator, datat februarie 2010, este
declarat valid de c=tre directorul
ORC. Codul CAEN 7810, prin care
se identific= activit=]ile de agen]ie

de plasare de for]= de munc=, nu
apare în certificatul firmei Ane-
mary Travel.

Teorie
Din partea Inspectoratului Te -
ri torial de Munc= Ia[i, [eful de
Serviciu de control rela]ii de
munc=, C=t=lin }acu a declarat:

„Dac= clien]ii n-au primit serviciul
prev=zut în contract pot ac]iona cu
plângere penal=. Dac= Anemary
Travel nu este pe lista agen]ilor de
plasare a for]ei de munc= înseamn=
c= nu este înregistrat=, iar des f= [u -
ra rea unei asemenea activit=]i f=r=
a fi înregistrat= constituie contra-
ven]ie [i se pedepse[te cu amend=”.
Inspectorul ITM sus]ine c= pentru
a desf=[ura activit=]i de recrutare,
Anemary Travel ar trebui s= aib=
un contract ferm cu angajatorul din
str=in=tate, contract care s= prevad=
elemente de salarizare. ITM-ul nu
a v=zut nici un contract „norveg-
ian” de la Anemary Travel, dar nici
inspectorii nu i-au întrebat de
s=n=tate pe reprezentan]ii SRL-
ului.

Telefoane închise
Ioan Ionescu [i Paul Grigo res -
cu, cei doi asocia]i care au provocat
scandalul acesta, [i-au închis tele-
foanele în zilele urm=toare revoltei
de joi. Niciun reprezentant al Ane-
mary Travel nu a mai r=spuns la
apeluri de vinerea trecut=. Mai mult
chiar, unul din cei doi asocia]i [i-a
pus o c=su]= vocal= cel pu]in tr=s -
ni t=. Le cerea celor care au de recla-
mat ceva despre respectivele promi-
siuni de plecare la munc= în str= i -
n= tate s=-[i lase datele de contact c=
vor fi c=uta]i ulterior. 

S-au ag=]at de firm= ca
înecatul de un pai
Drago[ Babei, 21 ani, (foto) [i-a depus dosarul pe 8 august. La îns cri e -
re, reprezentan]ii Anemary Travel l-au întrebat dac= este ]igan. 
„Noi nu primim ]igani“, î[i aminte[te Drago[ c= i-ar fi
spus un reprezentant al firmei. Dup= discu]ia cu
tem= rasial=, tân=rului cu experien]= de buc=tar 
i s-a propus s= mearg= în Irlanda, la scoaterea
ma]elor din pui. Babei a a[teptat câteva luni s=
tot plece, cum i se promitea la fiecare dou=
s=pt=mâni. Dar dup= telefoane închise [i termene
dep=[ite a dedus c= a luat ]eap=. Pe 24 septem-
brie, consiliat fiind de secretara de la Anemary
Travel, a depus o declara]ie de retragere, prin
care î[i cerea dreptul de a primi înapoi cei
650 lei, în termen de 14 zile. Babei nu a
primit nimic, laolalt= cu ceilal]i care au
cerut retragerea din „program”. 
Vasile Ungureanu, 50 ani, muncitor, s-a
împrumutat pentru a-[i pl=ti înscrierea
pe lista de plecare în Norvegia. „Am
venit de mai multe ori la sediul firmei
s= îmi spun= m=car cu dou= zile
înainte când este plecarea, s= am
timp s= îmi dau demisia de la actu-
alul loc de munc=”, zice Ungureanu,
aflat la a doua ]eap=. „Tot a[a mi s-a
întâmplat în 2010. Am g=sit anun] în
ziar, c= se pleac= la munc= în
str=in=tate, [i mi-am trimis prin
po[t= dosarul plus 500 lei
la o firm= din Piatra Neam].
N-am depus nicio plângere“. 

Cererea pe care o semnau oa me -
nii e inteligent ticluit=. Practic,
oamenii solicitau „înscri e rea în
baza de date s= mi se ofere con -
sul tan]= [i servicii publicitate”


