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////PROMO

Un proiect de investigații în format TV și Radio despre 
corupție și drepturile omului.

În fiecare săptămână la TV 7, N 4, Canal regional, Vo-
cea Basarabiei, TV Prim, Drochia TV, Media TV, Alba-
sat, SorTV.

Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poþi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaþia 
qr-code de pe 
telefonul tãu mobil
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Averea și afacerile 
candidatului Ghimpucandidatului Ghimpu
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Interviu cu Silviu Ioan Popa, 
secretarul general al Agenției Naționale 
de Integritate din România

„ANI are nevoie 
de un corp de inspectori 
de integritate foarte bine 
pregătiți și foarte 
ambițioși”

Mihai Ghimpu, candidatul 
Partidului Liberal la funcția 

de președinte al R. Moldova, are 
benefi cii de milioane de pe urma 
companiei „Eurosim”, la care este 
fondator. Recent, aceasta și-a în-
tors benzinăria pe care o deținea 
la marginea capitalei, iar anul tre-
cut a obținut, în arendă, la preț 
de chilipir, un teren de 1300 m.p. 
de la autoritățile publice loca-
le din Chișinău. Și partenerii lui 
Ghimpu din cadrul fi rmei au trăit 

pe picior mare în ultimii ani. De 
când Ghimpu se afl ă la guverna-
re, fi rmele acestora au obținut 
contracte de sute de milioane de 
lei cu întreprinderi subordonate 
Partidului Liberal. Acum doi ani, 
„Eurosim”, dar și alte fi rme afi lia-
te familiilor Ghimpu și Chirtoacă, 
au fost ținta unor acțiuni de am-
ploare ale procurorilor, doar că 
dosarul penal nu a avut o fi nalita-
te, fi ind mușamalizat cu ajutorul 
instanțelor de judecată. 

Mihai Ghimpu, candidatul 
Partidului Liberal (PL) la funcția 
de șef al statului, a ajuns în Par-
lament în urma alegerilor parla-
mentare din aprilie 2009. Atunci, 
acesta declara că deține un aparta-
ment de 63 m.p. pe str. M. Kogălni-
ceanu din Chișinău, un automobil 
Mercedes, dar și 1/3 din capitalul 
social al fi rmei „Eurosim” SRL, de 
la care liberalul primește anual di-
vidende de sute de mii de lei. Pe 
lângă apartamentul de pe str. Ko-

gălniceanu, pe care îl deține încă 
din anii '90, în 2014 Mihai Ghimpu 
a procurat, în urma unui contract 
de investiții, un alt apartament, pe 
str. S. Lazo, de 160 m.p. Locuința 
are trei camere și o valoare cadas-
trală de 1,42 milioane de lei. 

Mihai Ghimpu este și unul din 
donatorii principali ai partidului. 
În 2015 el a donat formațiunii pe 
care o conduce 810 mii de lei, iar în 
2016, până la începerea campaniei 
electorale, alți 201 mii de lei. 

Scrutin marcat 
de nereguli în Rusia
Ambasada Federației Ruse în 
R. Mol dova anunță că, potri-
vit unor cal cule pre li mi nare, pe 
18 septembrie, în ziua ale ge ri-
lor în Duma de Stat a Fede ra ției 
Ruse, au votat 57695 de cetă țeni 
cu drept de vot. În Chi și nău, pre-
zența a fost de 2044 de ale gă tori. 
Cei lalți peste 55 000 au votat 
la sec ți ile de votare des chise în 
stânga Nis tru lui. Potri vit unor 
date sta tis tice sin te ti zate în 2004, 
în R. Mol dova locu iau 369896 
cetă țeni de etnie rusă, ceea ce 
con sti tuia 9,39% din numă rul to-
tal al cetă țe ni lor.

Pacienţii oncologici, 
între „chimie” 
şi alte dureri
Am o relație mai veche cu cance-
rul. Odată acesta s-a aruncat la 
gâtul bunicului meu și s-a ținut 
de el până l-a doborât. Mă gân-
desc, cu stupoare, că simt pașii de 
pe lângă Institutul Oncologic ca 
pe un soi de reîntoarcere la acele 
momente când bunicu-meu tușea 
tare, tușea mult. Zăresc pe lângă 
unul dintre blocurile instituției 
un parc de joacă pentru copii și în 
el o instalație cu două scrâncio-
buri, în care o mamă și un copil 
balansează pe rând.  
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