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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

Fo
to

: a
irp

or
t.m

d

CHEAMĂ ZDG ÎN SATUL TĂU!

Trimite o scrisoare la 
adresa redacţiei şi spune 
de ce este bine să venim 
în satul tău.

Ajută-ne să fi m mai 
aproape de tine!

CONCURS

Crăciunul Poștașilor

Dragi poștași, se apropie de fi nal 
un an în care ați alergat mult, 

ați frământat glodurile, ați suportat 
ploile și vânturile, soarele și gerul. 
La sfârșit de an, fi ecare dintre Dvs. 
merită un pic de sărbătoare, un pic 
de odihnă, o surpriză care ar aduce 
buna dispoziție pentru sărbătorile 
de la sfârșit de an.

Până atunci, a mai rămas doar o 
lună. E poate cel mai greu la sfârșit 
de an, dar e și cel mai important să 
lucrăm cu silință, ca să ne putem bu-
cura din plin de rezultate. Ca întot-
deauna, ZdG vine cu PREMII pentru 
poștașii care vor adăuga cei mai mulți 
cititori noi în lista abonaților ZdG. 

Vă rugăm să informați oamenii 
despre ZdG și să îi încurajați să abo-
neze. Vom acorda 3 premii I, 5 premii 
II, 10 premii III. Premiile se vor acor-
da poștașilor care vor trimite dovada 
celor mai mulți abonați noi la ZdG.

PREMIUL I: Masa de Crăciun
Redacția vă oferă cele necesare 
pentru o masă de Crăciun aca-
să, pentru 4 persoane. Sau o 
masă festivă pentru 2 persoa-
ne la unul dintre localurile din 
Chișinău (sau din oricare alt 
oraș din R.Moldova). 

PREMIUL II: Înnoiţi în Anul Nou
Redacția vă oferă un voucher la 
un magazin de încălțăminte sau 
de vestimentație (la alegerea 
Dvs.), ca să aveți o garderobă în-
noită la anul.

PREMIUL III: 
Redacția vă oferă un set de pro-
duse cu însemnele ZdG (geantă, 
umbrelă, fular, tricou, cană).

Plicurile cu copiile abonamentelor 
sunt așteptate până la 20 decembrie 
pe adresa:  

Md-2012, Chișinău, 
str. Pușkin 22, of 314. 

Pentru întrebări puteţi telefona 
la numărul 022-23-26-33.
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Interviu cu Vasile ERNU,
scriitor
Interviu cu Vasile ERNU,

„Un fost bandit 
a devenit oligarh, 
și apoi un stâlp 
al societății”

Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poþi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaþia 
qr-code de pe 
telefonul tãu mobil

CHEAMĂ ZDG ÎN SATUL TĂU!

Trimite o scrisoare la 
adresa redacţiei şi spune 
de ce este bine să venim 

Ajută-ne să fi m mai 

umbrelă, fular, tricou, cană).

Plicurile cu copiile abonamentelor 
sunt așteptate până la 20 decembrie 
pe adresa:  

Md-2012, Chișinău, 
str. Pușkin 22, of 314. 

Pentru întrebări puteţi telefona 
la numărul 022-23-26-33.

La trei ani de la concesionarea În-
treprinderii de Stat „Aeroportul 

Internațional Chișinău”, fi rma care 
a câștigat concursul și-a schimbat 
de mai multe ori fondatorii, princi-
pala poartă aeronautică a Republicii 
Moldova ajungând în prezent în po-
sesia unor fi rme offshore, benefi cia-
rii fi nali ai cărora se pare că nu sunt 
cunoscuți nici de către autoritățile 
statului. Între timp, reparațiile la 

Aeroport se fac mai mult din taxele 
aeroportuare, impuse fi ecărui pasa-
ger la plecare, decât din milioanele 
promise în contractul de investiții. 

Ieri, 4 membri ai Comisiei Par-
lamentare create pentru a elucida 
misterele concesionării Aeroportu-
lui au prezentat o opinie separată 
pe această problemă. Cei 4 deputați 
invocă mai multe nereguli, unele în-
registrate încă la etapa deciziei gu-

vernului de a concesiona aeroportul, 
care continuă și până astăzi. Astfel, 
spun cei 4 deputați, concesionarul 
înregistrează întârzieri la realizarea 
investițiilor și construcțiilor con-
form obligațiilor asumate, iar banii 
investiți vin, în cea mai mare par-
te, din venitul operațional și nu din 
contribuția proprie a investitorului.
Între timp, fi rma „Avia Invest”, cea 
care a obținut drepturile de gestio-

nare a aeroportului pentru o peri-
oadă de 49 de ani, a ajuns să aibă ca 
fondator, cu 95%, un offshore din Ci-
pru. Deși, inițial, autoritățile ne asi-
gurau că investitorii sunt din Rusia, 
încet-încet, în această afacere a de-
venit tot mai implicat Ilan Șor, con-
troversatul businessman și primar al 
or. Orhei, inculpat în dosarele penale 
privind frauda de miliarde din siste-
mul bancar. 

Pasagerii repară aeroportul
Aeroportul Chișinău a ajuns în proprietatea unor � rme 
offshore, iar investițiile se fac din taxele plătite de pasageri

Ilan Şor, preşedintele Consiliului de Administraţie „Avia Invest”,  Vladimir Tonu, directorul fi rmei de construcţii „Exfactor Grup” SRL, şi Petru Jardan, administratorul „Avia 
Invest”, dau startul unor lucrări de reconstrucţie la Aeroportul Internaţional Chişinău


