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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.
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Oamenii din spatele „Casei Albe”

18 aprilie 2017. Daniela Bo-
drug, vicepreședinta Miș-

cării Antimafie, anunța, cu referi-
re la sursele pe care formațiunea 
le are, că Vladimir Plahotniuc, 
președintele Partidului Demo-
crat din Moldova (PDM), s-ar fi 
mutat în casă nouă, „care se află 
la intersecția străzilor Timiș și 
Bujorilor, lângă parcul din „Va-
lea Morilor”. La început de mai, 

jurnaliștii de la Crime Moldova 
au filmat cu drona casele din 
perimetrul străzilor invocate de 
Bodrug, menționând, la fel, că 
acestea ar aparține lui Vladimir 
Plahotniuc. La scurt timp, PDM a 
venit cu o dezmințire, precizând 
că articolul publicat „conține 
informații complet false, pe care 
le-ați publicat fără a le verifica”. 

ZdG a verifi cat informațiile 

care circulau în spațiul public. 
La poalele Parcului „Valea Mori-
lor”, în perimetrul străzilor Timiș 
și Bujorilor se înalță o clădire cu 
două etaje, fl ancată de un gard 
înalt, din beton, iar în apropiere 
se observă altă clădire, deși de 
dimensiuni mai mici, la fel de 
impunătoare. Din cauza gardului, 
clădirile pot fi  vizualizate în în-
tregime doar din aer, fi ind asemă-

nătoare cu obiective de cultură și 
agrement. În fața celei mai mari 
clădiri, anterior, s-a afl at o altă 
casă, mai veche, care însă a fost 
demolată. Astăzi, terenul e gol, 
fi ind utilizat doar pentru trecerea 
autovehiculelor care lucrează la 
fi nalizarea construcției pe care 
vecinii o aseamănă cu „Casa Albă” 
din Washington, SUA, reședința 
președinților americani.

Cine este omul de afaceri implicat în tranzacția de 150 de milioane 
de lei cu un imobil atribuit politicianului Vladimir Plahotniuc 
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13 PREMII 
PENTRU POȘTAȘI

Știm că ziarele nu ajung singure 
la cetățeni. Le duc poștașii. Fără 
ei ar fi greu ca gazetele să își în-
tâlnească cititorii, de aceea ne-
am gândit să îi premiem pe cei 
mai dedicați.

În acest an, ZdG împlinește 
13 ani de activitate. Vom oferi 
13 premii pentru poștașii care 
vor prezenta dovezi că în loca-
litatea lor a crescut numărul de 
abonați pentru cea de-a doua ju-
mătate a anului 2017. 

Premiile sunt foarte diverse: 
foi la sanatoriu, telefoane mo-
bile, electrocasnice, premii bă-
nești. Până la 20 iunie, așteptăm 
scrisorile Dvs., în care să ne in-
formați câte abonamente au fost 
în prima jumătate a anului și cu 
cât a crescut numărul acestora 
pentru perioada iulie-decem-
brie 2017.

Plicul cu copiile abonamente-
lor trebuie să conțină inscripția: 
„Concurs ZdG 2017”, iar în plic 
scrieți datele Dvs. de contact și 
câteva informații despre numă-
rul de abonați din localitate. 

Pentru întrebări, 
puteţi apela: 
02223-26-33, 

Olga SOLTAN, 
Sergiu BEJENARI

////IMPORTANT////

ZDG ANGAJEAZĂ REPORTER 
PENTRU EDIȚIA 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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