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////PROMO

Un proiect de investigaţii în format TV şi Radio des-
pre corupţie şi drepturile omului.

În fiecare săptămână la TV 7, N 4, Canal regional, 
Vocea Basarabiei, TV Prim, Drochia TV, Media TV, 
Albasat, SorTV.
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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poţi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaţia 
qr-code de pe 
telefonul tău mobil
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În ultimii trei ani și jumătate, „Get 
Premium” SRL, firmă fondată 

de Veaceslav Ceban, partenerul de 
afaceri al președintelui Partidului 
Liberal, Mihai Ghimpu, a obținut 
contracte în valoare de zeci de mili-
oane de lei cu instituții subordonate 
partidului pe care acesta îl conduce. 
SRL-ul are adresa juridică într-un 
fost sediu al PL, oficiu care aparține 
astăzi firmei comune a acestora, 
„Eurosim”, în care Ghimpu deține 
34% din capitalul social. Doar în 
2015, Calea Ferată din Moldova, 
întreprindere condusă de liberalul 

Iurie Topală, a achiziționat produse 
petroliere în valoare de 60 milioane 
de lei de la acest agent economic. 
Alte patru întreprinderi munici-
pale care utilizează în activitatea 
lor de zi cu zi carburanți i-au avut 
în calitate de furnizori pe cei de la 
„Get Premium”, care a intrat pe 
piață abia în 2013, devenind prac-
tic „moștenitoarea” contractelor de 
milioane cu statul ale unei alte fir-
me a partenerilor deputatului, „Par-
star Petrol”, care practic a dispărut 
după ce a ajuns în vizorul presei și 
al organelor de drept.

Datele de la Camera Înregis-
trării de Stat arată că „Get Pre-
mium” a fost înregistrată în fe-
bruarie 2013. Astăzi, aceasta are 
doi fondatori, pe Veaceslav Ceban, 
cu 99,9% din capitalul social, tot 
el, fostul administrator al „Parstar 
Petrol”, și pe Viorel Popescu, care 
deține doar 0,09%. Ceban, parte-
nerul lui Mihai Ghimpu de la firma 
„Eurosim”, este și administratorul 
companiei cu un capital social de 
8,1 milioane de lei. „Importul și 
(sau) comercializarea cu ridicata 
și (sau) cu amănuntul a benzinei, 

motorinei și (sau) a gazului li-
chefiat la stațiile de alimentare” 
constituie unul din principalele 
genuri de activitate declarat de 
către firma care are adresa juridi-
că pe str. București 87, apartamen-
tul nr. 3. În această clădire, acum 
patru ani, era sediul PL, iar ulteri-
or, cel al Organizației Tineretului 
Liberal. Astăzi, acest apartament, 
adresa juridică a Companiei „Get 
Premium”, aparține firmei „Euro-
sim” SRL, despre care menționam 
anterior că este fondată de liderul 
PL, Mihai Ghimpu.

Partenerul lui GhimPu
Contracte de zeci de milioane cu întreprinderi subordonate PL-ului
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„PROIect vIcIat”, 
pus pe umerii cetăţenilor

Pe masa deputaților Parlamentu-
lui a ajuns un proiect de lege ce 
urmează să fie discutat în regim 
prioritar. Proiectul poartă ștam-
pila premierului Pavel Filip și 
este contrasemnat de către Oc-
tavian Calmâc, ministrul Econo-
miei, Octavian Armașu, ministrul 
Finanțelor, și Vladimir Cebotari, 
ministrul Justiției. 
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De ce a clasat CNI 
dosarul judecătoarei cu 
Porsche de 11 mii de lei 

Mariana Pitic, judecătoarea pro-
movată suspect acum trei luni 
de la Judecătoria Centru direct 
la Curtea Supremă de Justiție, 
despre care ZdG a scris că deține 
un Porsche Cayenne pe care-l 
evaluează la doar 11 mii de lei și 
locuiește  împreună cu partene-
rul de viață într-o casă de lux de 
lângă Chișinău, nedeclarată, a fost 
„cruțată” de membrii CNI. 
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