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Interviu cu Matthias Meyer, 
Ambasadorul Germaniei 
în r. Moldova
 

Cu certitudine, 
Germania va însoţi 
R. Moldova  pe 
calea schimbării
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Ambasadori europeni 
la Chişinău

Fonduri UE, prin off-
shoruri şi firme-fantomă

Strugurii Moldova – 90% 
în CSI, o bobiţă – în UE

Cei 28 de ambasadori ai Comite-
tului pentru Politică şi Securitate 
al Consiliului UE, reuniţi timp de 
două zile la Chişinău, au întreve-
deri cu oficialii R. Moldova, dar 
şi cu reprezentanţii opoziţiei, ex-
primându-şi, în cadrul discuţiilor, 
susţinerea deplină acordată aspi-
raşiilor europene ale R. Moldova. 

Ong-urile acuzate că ar fi obţinut şi 
utilizat în mod fraudulos banii veniţi 
de la Consiliul Europei au apelat la 
firme-fantomă şi off-shoruri pentru 
a şterge urma banilor. Cel puţin asta 
reiese din ordonanţele procuro-
rului. Avocaţii învinuiţilor declară 
însă că, în realitate, lucrurile nu sunt 
chiar aşa cum au fost prezentate.

Cel mai popular soi de masă rămâ-
ne „Moldova”, deşi multe plantaţii 
de vie au recolta compromisă din 
cauza ploilor din septembrie. Şi în 
această toamnă 90% din strugurii 
de masă sunt exportaţi în Rusia şi 
CSI. Totuşi, România cumpără de 
8 ori mai mulţi struguri din R. Mol-
dova decât în anii precedenţi.

În perioada 12-14 septembrie, la So-
fia, Bulgaria, s-a desfăşurat a doua 
etapă a Festivalului Internaţional 
de Film „Sloveanskaya scazka”. 
Aici şi-au prezentat lucrările nu 
doar regizori de talie naţională sau 
mondială, ci şi tineri începători. R. 
Moldova a prezentat 13 filme, iar 6 
dintre acestea au ajuns în finală.

Trandafirul de bronz a 
ajuns în R. Moldova

circ îN tramvai
poliţia şi academia 
unii poliţişti nu sunt capabili să-şi 
dea seama dacă o persoană, prin 
acţiunile şi scandările sale, lezează 
sau nu onoarea şi demnitatea unei 
alte persoane. astfel, ...  pagiNa 19

plahotniuc, preşedintele pD?
mai multe voci din pd încearcă să-l 
încurajeze pe vlad plahotniuc, prim-
vicepreşedintele pd, să candideze la 
următorul scrutin intern al formaţiunii 
la funcţia de preşedinte.  pagiNa 20

Vladimir Botnari – de la apartament 
cerşit de la stat, la case de milioane


