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circ îN tramvai
Pro-vaca a părăsit Parlamentul
Deputaţii moldoveni s-au împărţit 
iar în tabere. Două tabere: cei care 
au plecat în vacanţă în perioada 
sesiunii  şi cei care au rămas să 
lucreze până la... PagiNa 20

Donciu pleacă
Anatolie Donciu, preşedintele 
Comisiei Naţionale de Integritate 
(CNI), ar urma să plece din funcţie 
după alegerile din 30 noiembrie 
2014.  PagiNa 20
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PagiNa 13 I reporter speCIAl

Cine vinde porci la 
Piaţa Centrală?

Gravide concediate 
de la Air Moldova

Pavilioanele de carne din Piaţa 
Centrală din Chişinău sunt me-
reu aglomerate.  Orăşenii vin 
aici să cumpere carne direct de 
la producător. Totuşi, mulţi ţă-
rani  susţin că nu au posibilita-
tea să îşi vândă carnea aici, de-
oarece locurile sunt ocupate de 
către intermediari. 

A lucrat timp de cinci ani fără nicio 
mustrare, pentru ca, în final, să fie 
concediată. Expirarea termenului 
contractului de muncă este motivul 
oficial invocat de companie. Moti-
vul real ar fi graviditatea angajatei. 
Zece angajaţi ai companiei aeriene 
„Air Moldova” au fost concediaţi, 
printre care şi trei femei gravide. 

PagiNa 18 I lA mArgINeA europeI

La 21 iulie a intrat în vigoare em-
bargoul asupra fructelor moldove-
neşti impus de agenţia fitosanitară 
rusă Rosselhoznadzor. Embargoul 
a avut pretextul ”calităţii nesatis-
făcătoare”.   Potrivit ultimelor de-
cizii, restricţiile se referă la mere, 
pere, gutui, caise, piersici, nectari-
ne, prune şi porumbele. 

Exportatorii de fructe în 
”povidla” politicii ruse

10 ani

PagiNa 18 I trăIND De gArDă

Avem oameni de artă, actori, re-
gizori care au reuşit să-şi facă un 
nume în străinătate, însă acasă ră-
mân a fi mai puţin cunoscuţi. „Asta 
e cel mai trist”, spune regizoarea 
Nicoleta Esinencu. Avem un spaţiu 
neexplorat pentru artă, însă gândesc 
alţii pentru noi şi investesc în cultu-
ră şi în oamenii care gândesc altfel.

Cine susţine arta 
din spălătorie? 

IsaIa Cârmu, artIst plastIC, 
autorul „CâIneluI de pază” - sIgla zdg
Multstimată echipă a ZdG, de 10 ani, de când aţi apărut în viaţa 
noastră, bateţi în toate clopotele pentru deşteptarea noastră şi 
pentru trezirea celor care rămân surzi şi muţi la fărădelegile şi 
crimele pe care le comit chiar ei. Personal, sunt convins că re-

compensa e aproape. Am o vârstă şi îmi mai doresc un singur 
lucru: să urmăresc cu ochii mei ruinarea definitivă a acestei 

lumi care, atâta amar de timp, a schilodit poporul nostru. 
Cu munca voastră, a celor de la ZdG, nobilă şi riscantă, 
cu susţinerea miilor de cititori, cred că vom reuşi. Sincere 
felicitări cu ocazia celor 10 anişori ai ZdG. La mulţi ani!   

Cu munca voastră, nobilă şi 
riscantă, cu susţinerea miilor 
de cititori, cred că vom reuşi
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