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CIRC ÎN TRAMVAI
Mâine în sondaje - 
noul ministru al justiţiei

Se pregăteşte un nou sondaj de opi-
nie privind şansele liderilor politici 
de a ajunge în viitorul legislativ.
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Vinul Moldovei, apre-
ciat în SUA

Dosarul „Parmato” 
în mâinile poliţiei

Producătorii de vinuri din R. 
Moldova nu au cedat în urma 
embargoului impus de Rusia 
şi au început să caute noi pieţe 
de desfacere. Americanii le-au 
mers în întâmpinare şi i-au invi-
tat în Statele Unite ca să prezin-
te vinurile moldoveneşti consu-
matorilor de acolo.

„Parmato Grup”, agenţia care 
propune vacanţe de lux prin 
intermediul unor servicii de tip 
„timeshare” şi cluburi de va-
canţă, acuzată de zeci de per-
soane de escrocherie, a ajuns, 
la începutul lunii august, din 
nou, în atenţia organelor de 
drept. 
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A divorţat în speranţa că acest 
fapt va pune capăt certurilor şi 
loviturilor. S-a trezit însă cu trei 
copii în stradă. Poliţiştii, care au 
fost de nenumărate ori la faţa lo-
cului, dau din umeri. 

Rămasă pe drumuri 
cu trei copii
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Deşi, în R. Moldova, asistenţa 
medicală garantată de stat este 
gratuită, mai multă lume optea-
ză pentru clinicile private, unde 
toate investigaţiile şi consultaţi-
ile sunt estimate la sute de lei. 

(Ne)încrederea în 
clinicile medicale
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DE LA PÂINE LA ŞINE

Următorul număr al ZdG 
va apărea pe data de 4 septembrie 
2014. Echipa ZdG vă urează sănătate, 
împliniri şi pace cu ocazia sărbătorilor 
naţionale: Ziua Independenţei şi  Ziua 
Limbii Române.
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