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////PROMO

Un proiect de investigaţii în format TV şi Radio despre 
corupţie şi 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 poţi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaţia 
qr-code de pe 
telefonul tău mobil
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Cheamă Zdg în satul tău:
„Golul” din speranţele 
lozovenilor

Foto: Ziarul de Gardă

Doisprezece ani ZdG a încercat să 
fie cât mai aproape de cititorii săi, 
aproape de oamenii simpli, aproa-
pe de cei care vor să cunoască ade-
vărul şi nu se lasă manipulaţi. Cu 
acest gând ne-am pornit prin sa-
tele R. Moldova, acolo unde trăiesc 
oameni cu istorii uimitoare. Vrem 
să fim aproape de ei şi de trăiri-
le lor, de aceea, recent, am lansat 
campania „Cheamă ZdG în satul 
tău” - o campanie apolitică, o cam-
panie ce se alimentează din poveş-
tile oamenilor de valoare. 

Prima localitate vizitată de 
echipa ZdG a fost satul Lozova, 
raionul Străşeni, un loc plin de cu-
loare şi oameni diferiţi, care şi-au 
spus păsul şi ne-au primit cu drag. 

În satul Lozova am ajuns joi 
dimineaţa, când poştaşa aranja 
ziarele pe care urma să le ducă la 
casele fiecărui abonat. „Oamenii 
din sat mai citesc, dar rar, pentru 
că salariile sunt mici şi oamenilor 
nu le ajunge nici măcar pentru pâi-
ne. Nu ai dispoziţie, dacă nu ai bani 
în buzunar. Este trist, dar adevărat 
- banii fac totul. Banul joacă rolul”, 
ne-a spus Liuba Ursu, poştaşă în 
satul Lozova, în timp ce-şi îndesa 
geanta cu ziare şi scrisori. 

Casă de lux, credit preferenţial şi intermediari de milioane

Candidatul igor dodon

Igor Dodon, candidatul Partidu-
lui Socialiştilor pentru fotoliul 

de şef al statului, achită mai mult 
de jumătate din veniturile lunare 
ale familiei pentru rambursarea 
unui credit de 1,47 de milioane de 
lei, contractat în 2013 de la Vic-
toriabank, cu ajutorul căruia şi-a 
oficializat achiziţionarea unei case 
de lux în sect. Buiucani al capi-
talei. Deşi nici el, nici soţia sa nu 
deţin firme, numele candidatului 
Dodon este implicat, discret, prin 

diverşi intermediari, inclusiv rude 
apropiate, în afaceri de milioane. 
Cumnata sa, de exemplu, adminis-
trează un SRL care a câştigat în ul-
timii ani nu mai puţin de 50 de li-
citaţii publice în sumă de peste 1,5 
milioane de lei, în timp ce cumetri, 
prieteni şi colegi de partid apropi-
aţi, aparent săraci, deţin firme care 
dezvoltă afaceri prospere.

Nu a fost însă întotdeauna aşa. 
În aprilie 2009, Igor Dodon, fiind 
ministru al Economiei de aproape 

3 ani şi prim-vicepremier în Gu-
vernul Greceanîi, declara un sala-
riu mediu lunar pentru 2007-2008 
de 10,5 mii de lei (252 de mii în doi 
ani), iar alţi 82 de mii din calita-
tea de membru al Consiliului de 
directori al Moldtelecom. Oficialul 
candida atunci la funcţia de depu-
tat pe listele PCRM şi locuia într-
un apartament modest, cu două 
odăi, de 50 m.p., de pe str. Calea 
Orheiului. El mai indica două au-
tomobile, o Mazda 6, din 2003, 

şi un Nissan Micra din 2006. Pa-
radoxal, candidatul la funcţia de 
preşedinte cotat în sondajele de 
opinie drept principalul favorit la 
victorie a trăit modest în perioada 
în care a fost la guvernare. Aflarea 
în opoziţie, dar mai ales detaşarea 
de PCRM şi resuscitarea PSRM, 
i-au adus lui Dodon nu doar noto-
rietate şi voturi, dar şi o avere de 
milioane, deşi acesta trăieşte, îm-
preună cu soţia şi cei 3 copii, doar 
din salariu.


