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

În fi ecare săptămână la TV 7, N 4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

////PROMO

Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poþi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaþia 
qr-code de pe 
telefonul tãu mobil
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Sanatoriile „fantomã” 
ale Sindicatelor

Ofi cial, Confederația Naționa-
lă a Sindicatelor din R. Moldova 
deține 50% din șase sanatorii și 
tabere pentru copii care funcți-
onează pe malul Mării Negre, la 
Sergheevca, Ucraina. În realitate, 
Sindicatele nu se implică în ges-
tionarea acestor proprietăți și nu 

raportează vreun venit ofi cial de 
pe urma activității lor. 

Ba mai mult,  în 2010, fi rma 
privată care administrează două 
dintre cele mai importante sana-
torii și-a majorat capitalul social 
cu 1000 de hrivne, mărindu-și ast-
fel și cota de participare în afacere. 

Documentele arată că, tot în 2010, 
Sindicatele au ieșit, subit, din lista 
proprietarilor unei întreprinderi 
care deține două tabere pentru co-
pii. „Totul e 50 la 50. Pun mâna în 
foc”, ne asigură Oleg Budza, pre-
ședintele Confederației, precizând 
că modifi cările sunt temporare, 

fi ind o consecință a unor tentati-
ve eșuate ale Sindicatelor de a-și 
vinde cota-parte din aceste baze 
de odihnă. 

ZdG a fost la Sergheevca și 
prezintă detalii despre activitatea 
sanatoriilor „fantomă” ale Sindi-
catelor.
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Interviu cu 
Anastasia CONDRUC, 
fondatoarea proiectului 
„Adoptă un vot”

CUM A MOTIVAT CSJ 
ACHITAREA JUDECĂTORULUI 
POPA PENTRU PROVOCARE 
LA COMITEREA INFRACŢIUNII

Dosarul penal pe numele judecă-
torului Gheorghe Popa, reținut în 
fl agrant de către ofi țerii Centrului 
Național Anticorupție și procu-
rori cu 200 USD în toamna anului 
2013, a fost o provocare pusă la 
cale de către organele de drept. 
Este concluzia Colegiului Penal 
lărgit al Curții Supreme de Justiție 
făcută publică la 17 august 2017, 
atunci când s-a pus punct exami-
nării dosarului magistratului, care 
a durat aproape patru ani. „Acțiu-
nile avocatului Durnea Andrei în 
privința inculpatului Popa Ghe-
orghe au avut efectul provocării, 
iar infracțiunea nu putea fi  comisă 
fără intervenția provocatorului”, 
menționează judecătorii de la CSJ, 
în motivarea deciziei prin care s-a 
confi rmat achitarea lui Popa. 

ATENÞIE!
Următorul număr al 
Ziarului de Gardă va 

apărea pe data 
de 7 septembrie.


