
Nr. 47 (692) Joi, 13 decembrie 2018 săptămânal independent de investigaţii www.zdg.md preţ  5 lei

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

Compania familiei şefului Agen-
ţiei Proprietăţii Publice este antre-
prenor general pe şantierele maga-
zinelor „Kaufland”, care urmează să 
fie deschise la Chişinău începând cu  
2019. Toate cele patru terenuri desti-
nate construcţiei magazinelor au fost 
cumpărate de la compania „Regata 

Imobiliare”, proprietatea omului de 
afaceri Ceslav Ciuhrii, tot el, preşe-
dintele Federaţiei Moldoveneşti de 
Tenis. Ciuhrii a intrat în ultimii ani în 
atenţia opiniei publice după ce a pre-
luat de la compania „Finpar Invest”, 
gestionată de familia lui Vladimir 
Plahotniuc, fosta cafenea Guguţă din 

Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi 
Sfânt”.

Miercuri, 5 decembrie, compania 
germană „Kaufland”, care şi-a anunţat 
anterior intenţia de a deschide pe teri-
toriul R. Moldova 20 de hypermarket-
uri, a organizat evenimentul Richtfest 
- o sărbătoare germană, care marchea-

ză o etapă importantă în construcţia 
primului magazin din ţara noastră, 
montarea acoperişului. La eveniment 
au fost prezenţi, pe lângă reprezen-
tanţii „Kaufland”, premierul Pavel Fi-
lip, mai mulţi membri ai Guvernului, 
dar şi Vladimir Baldovici, directorul 
Agenţiei Proprietăţii Publice. 
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Cine plăteşte „salvarea” 
paCienţilor în r. moldova

La 29 august 2018, Ion Gribiniuc, din 
satul Boldureşti, Nisporeni, s-a sim-
ţit rău, acuzând dureri acute de cap, 
vomă şi febră. S-a adresat la medicul 
de familie, care i-a acordat ajutor şi 
i-a scris bilet de trimitere la spitalul 
raional Nisporeni, pentru investiga-
ţii la medicii specialişti, indicând că 
ar avea nevoie în special de consul-
taţia chirurgului şi de o ultrasono-
grafie. Ajuns la instituţia medicală, 
pacientul a urmat investigaţiile indi-
cate de medicul de familie.  

Magazinele „Kaufland” din Chişinău, 
construite de compania unui funcţionar milionar

la 5 decembrie, compania „Kaufland” a organizat evenimentul richtfest, marcând o etapă  importantă în construcția primului magazin al acestei rețele în r. moldova. la eve-
niment a participat (în spatele prim-ministrului pavel Filip) și vladimir Baldovici, funcționarul milionar firmele căruia construiesc primul hypermarket „Kaufland” la Chișinău
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semnăturile a peste 
50 de mii de Cetăţeni Care 
Cer investigarea Furtului 
miliardului – transmise 
instituţiilor ue

Mişcarea de Rezistenţă ACUM, din 
care fac parte PAS, Platforma DA, 
PLDM, precum şi unii lideri de opi-
nie din societatea civilă, a adresat 
oficialilor Uniunii Europene sem-
năturile a peste 50 de mii de cetă-
ţeni care cer investigarea şi urmări-
rea penală a care se fac vinovaţi de 
spălări de bani şi au fost implicaţi în 
furtul miliardului de dolari.
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De ziua abonatului, 14 decembrie, Ziarul de Gardă oferă

REDUCERI LA ABONARE
ZIARUL DE GARDĂ PENTRU PERSOANE FIZICE

abonament pentru o lună: 20 lei - 17,19 lei
abonament pentru un an: 220 lei - 206 lei

ZIARUL DE GARDĂ PENTRU PENSIONARI, INVALIZI ȘI STUDENȚI
abonament pentru o lună: 16 lei - 12,90 lei

abonament pentru un an: 180 lei - 154,80 lei


