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ZdG anGajeaZă reporter 
pentru ediţia rusă

Ziarul de Gardă angajează REPORTER-ŞTI-
RIST pentru ediţia de limbă rusă. 

Persoanele interesate trebuie să demon-
streze abilităţi reportericeşti, cunoaşterea bună 
a limbii ruse, a limbii române, cunoaşterea altor 
limbi moderne va constitui un avantaj.
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un proiect de investigaţii în format tV şi radio 
despre corupţie şi drepturile omului.

În fiecare săptămână la tV 7, n 4, Canal regional, 
tV prim, drochia tV, Media tV, albasat, sortV.

////PROMO

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

Iurie Bolboceanu, ex-deputatul 
arestat pentru spionaj şi trădare 

de Patrie, mai figurează şi în alt do-
sar penal, gestionat de Procuratura 
Anticorupţie, în care un ex-vicemi-
nistru al Transporturilor a recla-
mat faptul că, prin intermediari, 
i-ar fi oferit acestuia bani ca să fie 
numit în funcţia de viceministru 
din partea Partidului Democrat 
din Moldova, pe care Bolboceanu 
îl reprezenta. Deşi intentat acum 
cinci ani, dosarul nu are încă o fi-

nalitate, iar în cadrul urmăririi pe-
nale procurorii nu au putut stabili 
vina lui Bolboceanu, care s-a ales 
doar cu statut de martor. Şi fiul ex-
demnitarului, fost ofiţer de inves-
tigaţii, este judecat penal într-un 
dosar pentru proxenetism. Recent, 
întâmplător sau nu, ex-deputatul 
şi-a trecut apartamentul cu cinci 
camere pe care-l deţine şi îl indică 
în declaraţiile de avere pe nume-
le mamei sale, de 79 de ani, iar la 
scurt timp, în acel apartament şi-a 

mutat adresa juridică şi un SRL la 
care ex-parlamentarul este asoci-
at şi care deţine 6 ha de pădure în 
arendă.

Vineri, 17 martie 2017, la trei 
ani după ce a părăsit fracţiunea 
Partidului Democrat din Moldova 
(PDM) pe motiv că nu se mai regă-
seşte în ea, fostul deputat Iurie Bol-
boceanu a fost reţinut în flagrant 
de procurori şi ofiţerii Serviciului 
de Informaţii şi Securitate (SIS) 
într-un dosar penal deschis pentru 

spionaj şi trădare de Patrie, în timp 
ce furniza informaţii „de interes 
naţional” lui Alexandr Grudin, ad-
junctul ataşatului militar al Amba-
sadei Federaţiei Ruse la Chişinău, 
informaţii ce puteau fi utilizate „în 
dauna suveranităţii şi securităţii R. 
Moldova”. Agentul străin însă a fost 
lăsat liber, deoarece convenţiile eu-
ropene interzic aplicarea măsurilor 
de constrângere asupra ofiţerilor 
sub acoperire ataşaţi misiunilor di-
plomatice.

CV-ul politic şi „afacerile” penale 
ale familiei ex-deputatului învinuit 
de trădare de Patrie
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