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////PROMO

Un proiect de investigații în format TV și Radio des-
pre corupție și drepturile omului.

În fiecare săptămână la TV 7, N 4, Canal regional, 
Vocea Basarabiei, TV Prim, Drochia TV, Media TV, 
Albasat, SorTV.

Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poþi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaþia 
qr-code de pe 
telefonul tãu mobil
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Acordul cu FMI, 
între ciocan şi 
nicovală
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În octombrie, curent, conducerea 
și Consiliul Executiv al Fondului 
Monetar Internațional (FMI) vor 
examina posibilitatea semnării 
unui acord cu R. Moldova. Deci-
zia FMI de a aproba acordul de-
pinde de acțiunile Guvernului de 
la Chișinău, care, până atunci, va 
trebui să implementeze un set de 
acțiuni prioritare. 
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Miliardul lui Platon
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Procurorii anticorupție și ofi țerii 
Centrului Național Anticorupție 
afi rmă că Veaceslav Platon a ob-
ținut, prin scheme ilegale, 1 mili-
ard de lei de la Banca de Economii 
a Moldovei, în urma a două cre-
dite acordate pentru două fi rme 
conduse de persoane interpuse, 
în noiembrie 2014. Ilan Șor,  care 
pe atunci conducea instituția fi -
nanciară, i-a fost complice.

Satul „Ziarul de Gardă”

În ultimii trei ani, localitatea 
Colibași din raionul Cahul a 

fost, la fi ecare campanie de abo-
nare, satul cu cei mai mulți cititori 
ai Ziarului de Gardă. În ajunul ani-
versării a 12-a de la lansarea ZdG, 
am decis să mergem la Colibași, ca 
să ne cunoaștem mai îndeaproape 
cititorii. 

Primul popas pe care l-am 

făcut la Colibași a fost în familia 
meșterului popular Constantin 
Cojan. Maestru iscusit în prelu-
crarea pieilor, membru al Uniunii 
Meșterilor Populari din Moldova, 
colibășeanul Constantin Cojan 
spune că s-a abonat la ZdG încă 
din primii ani de la lansare. Cu 
mici pauze, de mai bine de 10 ani, 
ZdG ajunge în familia Cojan în fi e-

care săptămână.
„La ZdG sunt abonat de vreo 

5 ani”, ne anunță din start Ion Ia-
coni, un alt cititor căruia i-am tre-
cut pragul. După ce ne-a invitat în 
ogradă, iar tanti Liuba, soția citi-
torului nostru, a așternut în grabă 
un țol pe pragul casei, Ion Iaconi 
se așază, deschide ziarul pe care 
tocmai i-l adusesem și începe să 

ne spună ce-i place și ce nu-i place 
în ZdG.

Ilie Fabian este unicul bărbat 
angajat la poșta din Colibași și, în 
ultimii trei ani, este campion la 
numărul de abonamente perfecta-
te. „Oamenilor le plac dezvăluirile 
care se fac”, ne explică poștașul 
motivul pentru care consătenii săi 
preferă ZdG.
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