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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

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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infOrmaţiOnal?

Câte zile îi ia unui reporter ca 
să obţină o informaţie de interes 
public?

Cât timp pierde o redacţie ca să 
afle ce salariu are un ministru?

Câţi bani oferă o redacţie sta-
tului pentru acces la informaţie?

Câţi copaci trebuie să taie un 
reporter ca să tipărească scrisori 
de solicitare de informaţii?

Ce ascund paginile oficiale ale 
autorităţilor publice?

Ce informaţii au dispărut în ul-
timii ani sau au fost ascunse de 
jurnalişti?

Cât costă să faci jurnalism in-
dependent în R. Moldova?

Marţi, 2 mai, ora 11.00, la Biblio-
teca municipală „B.P.Haşdeu” va 
avea loc o dezbatere privind ac-
cesul la informaţie în R.Moldova, 
organizată de Ziarul de Gardă.

Sunt invitaţi în mod special: şe-
fii şi reprezentanţii serviciilor 
de presă ale tuturor instituţiilor 
publice din R. Moldova, inclusiv 
Parlament, Guvern, ministere, 
Procuratură, autorităţi publice 
centrale şi locale.

Sunt invitaţi, pentru informare, 
reprezentanţii tuturor parteneri-
lor de dezvoltare ai R. Moldova, 
în special cei care oferă asistenţă 
pentru transparentizarea şi de-
mocratizarea R. Moldova.

Sunt bineveniţi reporterii, acti-
viştii, reprezentanţii ONG-urilor, 
cetăţenii interesaţi de problema 
libertăţii presei în R. Moldova. 

Tranzacţia de 180 de mii de euro pusă la cale de şeful 
Direcţiei Transport a Primăriei  Chişinău, reţinut de CNA
Șapte persoane au fost reţinute la 

25 aprilie 2017 de ofiţerii Centru-
lui Naţional Anticorupţie şi procurori 
într-un dosar de corupţie ce vizează 
selectarea companiei care urma să 
se ocupe de amenajarea parcărilor cu 
plată în capitală. Pe lângă viceprima-
rul mun. Chişinău, Nistor Grozavu, şi 
şeful Direcţiei Transport public şi căi 
de comunicaţie, Igor Gamreţki, după 
gratii au mai ajuns fostul consilier 

municipal Ghenadie Ivaşcenco, care 
a fost secretarul Comisiei care a or-
ganizat licitaţia, administratorii a trei 
companii de parking, dar şi un om de 
afaceri, suspectat că ar fi gestionat 
din umbră mai multe companii parti-
cipante la licitaţie, inclusiv cea câşti-
gătoare. Sursele ZdG au confirmat că 
omul de afaceri reţinut este miliona-
rul moldovean Alexandru Pincevschi, 
care deţine un adevărat imperiu cu 

afaceri în domeniul importului şi co-
mercializării de automobile, hotelier, 
imobiliar, al turismului sau industriei 
alimentare. 

Igor Gamreţki, şeful Direcţiei 
Transport public şi căi de comunicaţie 
din cadrul Primăriei mun. Chişinău, 
şi Nistor Grozavu, viceprimarul mun. 
Chişinău, cele mai importante nume 
care au ajuns după gratii, sunt pro-
prietarii unor bunuri care valorea-

ză milioane de lei. Recent, familia 
Gamreţki a iniţiat vânzarea unei case 
de locuit pentru 180 de mii de euro, 
pe care soţia, Ecaterina Gamreţki, a 
primit-o drept donaţie de la tatăl ei, la 
începutul acestui an. Oficialul, care a 
preluat numele soţiei după căsătorie, 
locuieşte într-o altă casă din vecinăta-
te, înregistrată pe numele socrului său. 
La ambele adrese, Centrul Naţional 
Anticorupţie a efectuat percheziţii. 

Tranzacţii la Primărie
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