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Urmăriţi-ne pe facebook
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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.
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Acum poţi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaţia 
qr-code de pe 
telefonul tău mobil

premii pentrU pOȘtaȘi
Ziarul de gardă a făcut totalurile Concursului poștașilor din 
cadrul Campaniei de abonare pentru anul 2017.

locul i i-a revenit iuliei Costaș din Fetești, edineț.
locul ii a fost ocupat de nina vameșu din glinjeni, Fălești.
locul iii – de n.Ciortescu din Burlacu, Cahul.

redacția va oferi, de asemenea, un șir de premii oficiilor postale 
în care a crescut cel mai mult numărul de abonați. aceste oficii 
sunt din raioanele Cahul, drochia, Fălești, râșcani.

premianții vor fi contactați de redacție.

pag. 10-11 I exclUsIv

Interviu cu Isco DASENI, 
parlamentar, ex-consul al R. Moldova în Georgia

În Georgia, 
cetăţenii 
nu iartă corupţia 
politicienilor

Un an cu Guvernul Filip:
afaceri, interese, promisiuni, eşecuri

Guvernul Filip și-a început 
mandatul la 20 ianuarie 2016, 

fiind votat de 57 de deputați, după 
o ședință-fulger a Parlamentului, 
însoțită de proteste în masă și 
urmată de un jurământ depus de-
parte de ochii presei, aproape de 
miezul nopții. 

La nici trei zile de la învestire, 

premierul PDM dădea asigurări 
că prețurile la produsele petroli-
ere se vor reduce, va fi încurajat 
mediul de afaceri și că R. Moldova 
se va bucura, în sfârșit, de stabi-
litate. Se pare însă că reducerea 
prețurilor la carburanți și insti-
tuirea moratoriului la controalele 
de stat nu au avut decât scopul de 

a promova imaginea noului Cabi-
net de miniștri, deoarece, la un an 
de mandat, prețurile bat tot mai 
simțitor la buzunar, iar lipsa con-
troalelor a devenit motiv pentru a 
salva agenții economici de dosare 
penale.

Vineri, 20 ianuarie 2017, 
Guvernul condus de Pavel Filip 

împlinește un an de la învestirea 
în funcție. În această perioadă, 
unii miniștri, în frunte cu premi-
erul, au avut parte de evenimen-
te importante, toate soldându-se 
cu suplinirea bugetului familiei 
sau cu promovarea intereselor 
pe care aceștia le au în diferite 
domenii. 

Foto: moldova25.md

Hărţi Și palme, 
între dOdOn Și pUtin

Camerele din traFiC:
neFUnCţiOnale în 
raiOane, dar legale. 
Ce va ZiCe CUrtea 
COnstitUţiOnală?
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COndamnat 
la amnistie
sau de ce a fost eliberat 
din izolator fostul procuror 
general interimar


