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

La 29 septembrie 2015, când 
Compania austriacă „EME Parkley-
tsystem” GmbH era desemnată 
câştigătoare a licitaţiei privind im-
plementarea proiectului parcărilor 
cu plată în Chişinău, Igor Gamreţki, 
şeful Direcţiei Generale Trans-
port Public şi Căi de Comunicaţie 
(DGTPCC), era deja de patru zile 
acţionar cu 26% la firma respectivă. 
Schema de trucare a licitaţiei, însă, a 
fost aplicată cu mult mai devreme de 
Gamreţki şi de omul de afaceri mi-

lionar, Alexandru Pincevschi, bene-
ficiarul din umbră al „EME Parkley-
tsystem” GmbH.

Ca să-şi asume „rezolvarea pro-
blemei în întregime”, inclusiv să-l 
convingă pe primarul general, fostul 
său coleg de clasă, şeful DGTPCC i-a 
cerut omului de afaceri un comision 
unic de 2 milioane de euro - 26% din 
capitalul social al firmei care avea 
să semneze contractul cu Primăria. 
Afaceriştii au acceptat cea de-a doua 
opţiune şi, timp de o lună (25 august 

- 25 septembrie 2015), în Cirpu era 
fondată compania „Desonia Invest-
ments” Ltd pe numele lui Eugen 
(Oigan) Pârcia, nepotul din Germa-
nia al lui Gamreţki. Ulterior, la Vie-
na, aceasta a fost introdusă în lista 
acţionarilor „EME Parkleytsystem” 
GmbH. Gamreţki susţine că nepotul 
său era „o persoană de încredere, 
bine cunoscută de Dorin Chirtoacă” 
şi că edilul cunoştea schema de tru-
care a licitaţiei, dar evită să explice 
direct dacă a partajat sau nu cu fos-

tul său coleg de clasă cele 26%.
Este cert că, în urma majorării 

cerinţelor obligatorii faţă de ofer-
tanţi, la concursul de implementare 
a proiectului parcărilor cu plată în 
Chişinău au depus dosare de parti-
cipare doar două companii, ambele 
gestionate din umbră de miliona-
rul Alexandru Pincevschi. Ulterior, 
contractul cu „EME Parkleytsystem” 
GmbH a fost semnat de Nistor Gro-
zavu în lipsa aprobării Consiliului 
Municipal Chişinău (CMC). 

Un proiect de investigaţii în format TV şi Radio 
despre corupţie şi drepturile omului.

În fiecare săptămână la TV8, N4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

////promo

pag. 13 I reporter specIal

doina şi ion aldea-
teodorovici – de 25 de ani 

în amintiri

Au trecut 25 de ani de la trece-
rea în nefiinţă a Doinei şi a lui Ion 
Aldea-Teodorovici, 25 de ani de 
când sute de oameni se adunau în 
Piaţa Marii Adunări Naţionale să le 
asculte vocile ce cântau dragostea 
pentru patrie şi pentru limba româ-
nă. În cei 25 de ani câţi s-au împlinit 
de la plecarea lor, oamenii au con-
tinuat să le păstreze vie amintirea, 
numele şi valorile. 
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Interviu cu Alexandru Lupușor, 
lector universitar, uSM

„Politicianul este croit 
după chipul şi asemănarea 
societăţii”

pretențiile de două mil. de euro ale lui Gamrețki și compania 
cipriotă pe numele nepotului său din Germania

Mărturii din dosarul parcărilor

Colaj: privesc.eu, Ziarul de Gardă, agora.mdmoldova.org, businessclass md

indemnizaţiile 
ambasadorilor

Ambasadorii pe care R. Moldova 
îi are în străinătate beneficiază, pe 
lângă salariile lunare care variază 
între 10 şi 13 mii de lei, de indemni-
zaţii lunare. Dacă până anul trecut 
indemnizaţiile erau aproximativ 
egale pentru toate misiunile diplo-
matice, printr-o hotărâre de Guvern 
din decembrie 2016, s-a decis ma-
jorarea indemnizaţiei personalului 
diplomatic şi administrativ-tehnic al 
misiunii diplomatice a R. Moldova la 
Geneva (Elveţia). 
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