
Nr. 23 (572) JOI, 23 iunie 2016 SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT DE INVESTIGAŢII www.zdg.md PREŢ  5 LEI

CONCURS PENTRU 
POŞTAŞI!!

Dragi poștași
 

Ştim că fără munca şi efortul Dvs. 
abonaţii nu ar mai primi ziare, iar 
dacă abonaţii nu le-ar primi, nu ar 
avea sens nici noi să le scriem. Nu e 
uşoară munca de poştaş, de aceea 
ne-am gândit la nişte premii, care v-ar 
face viaţa mai uşoară, mai comodă, 
mai sănătoasă. Din premiile oferite de 
ZdG, puteţi alege ceea ce aveţi nevoie 
şi ce v-ar fi  mai de ajutor:

 Două bilete de odihnă şi trata-
ment la Sanatoriul „Bucuria” de la 
Vadul lui Vodă 
 O bicicletă pentru a circula mai 
uşor prin comunitate
 O motosapă pentru a vă uşura 
efortul la muncile agricole

Premiile vor fi  oferite la sfârşitul lunii iu-
nie, când vom cunoaşte datele despre 
tirajul ZdG în cea de-a doua jumătate 
a anului 2016. Orice poştaş se poate 
înscrie la concurs, dacă întruneşte o 
singură condiţie: să încurajeze cât mai 
mulţi oameni să se aboneze la ZdG, 
prezentând la redacţie dovada a cel 
puţin 50 de abonamente NOI (iulie-
decembrie 2016). 

Când expediaţi la redacţie plicul cu 
copii ale abonamentelor, scrieţi pe 
plic „Concursul poştaşilor 2016”, iar în 
paranteze scrieţi denumirea premiu-
lui care vă interesează (bilet sanato-
riu, bicicletă, motosapă).

CONCURS PENTRU 
VÂNZĂTORII DE ZIARE

Chioşcherii, factorii poştali care vând 
ziare sunt invitaţi să participe la un 
concurs cu premii oferite de ZdG. 
Persoanele care vor prezenta dovada 
celui mai mare număr de ZdG vân-
dute vor primi în dar 1 telefon mobil.

Interviu cu Angela Sta� i, 
consilieră în relații, � losof practician

„Nevoia mare de 
putere este o mare 
nevoie de iubire”

PAG. 10-11 I EXCLUSIV

PAG. 4-5 I ACTUAL

////CAMPANIE

Echipa ZdG se alătură 
campaniei publice 
”Cartonaşul roşu împo-
triva corupţiei”. Con-
siderăm că problema 
corupţiei este principala 
cauză a sărăciei, a încăl-
cării drepturilor omului 
şi a injustiţiei. ZdG va 
dedica, în continuare, 
un spaţiu extins în ziar 
combaterii corupţiei.

Adriana Bețișor a solicitat ju-
decătorilor condamnarea lui 

Vlad Filat la 19 ani de închisoare. 
Peste câteva ore, același procuror 
anunța că Ilan Șor, denunțătorul 
din dosarul Filat, a fost reținut 
pentru 72 de ore într-un nou dosar 
penal deschis pe numele său pen-
tru escrocherie și spălare de bani 
în proporții deosebit de mari. 

Vladimir Filat, fost premier 
între anii 2009 și 2013, riscă să-și 
petreacă următorii 19 ani după 
gratii. Adriana Bețișor, procurorul 

care instrumentează acest dosar, 
a anunțat, după ședința de jude-
cată de miercuri, că a mai solicitat 
judecătorilor, pe lângă detenție, o 
amendă de 3 mii de unități conven-
ționale, echivalentul a 60 de mii de 
lei, privarea de dreptul de a ocupa 
funcții publice pe un termen de 
cinci ani, dar și confi scarea averii 
fostului prim-ministru. Igor Popa, 
avocatul celui care a fost premier 
între 2009 și 2013, a anunțat că pe-
deapsa cerută de Adriana Bețișor 
este una „neomenească”. 

La câteva ore după fi nalizarea 
ședinței din dosarul lui Filat, Ilan 
Șor, primarul orașului Orhei, a fost 
reținut pentru 72 de ore. Adriana 
Bețișor, procurorul care gestionea-
ză și acest dosar, a anunțat că pri-
marul de Orhei fi gurează într-un alt 
dosar decât cel în care Șor are deja 
statut de învinuit, și care stagnează 
deja de un an și jumătate. 

Adriana Bețișor a declarat în 
cadrul unui briefi ng de presă că 
noul dosar penal a fost deschis la 
fi nele anului trecut și vizează cre-

dite în proporții deosebit de mari, 
acordate de Banca de Economii în 
anul 2014, când la conducere se 
afl a Ilan Șor. Dosarul penal este 
deschis pentru escrocherie și spă-
lare de bani în proporții deosebit 
de mari, a anunțat aceasta, rugând 
presa să nu pună prea multe între-
bări, pentru a nu periclita derula-
rea urmăririi penale. Avocații lui 
Șor au declarat că acțiunile procu-
raturii ar fi  ilegale și că procurorii 
au căzut victime presiunii mass-
mediei. 

Între 19 ani și 72 de ore
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