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Interviu cu membrii formației Moldo Crescendo,
care au realizat în premieră un proiect muzical
prin Casele de Cultură din 9 localități ale R. Moldova
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Dosarul Şevciuk:
Anchetat penal la Tiraspol –
victimă la Chişinău

preţ 5 lei

PREMII
PENTRU CEI MAI
BUNI POȘTAȘI
Concursul pentru abonarea la ZdG
pentru jumătatea a doua a anului 2017
s-a încheiat. După ce am recepționat
de la factorii poștali plicurile cu abonamente în copie, realizate în localitățile
în care trăiesc și muncesc, a venit și
timpul să facem totalurile concursului
celor mai activi poștași care au participat la campania de abonare pentru
perioada iulie-decembrie 2017.
Astfel, ZdG a decis să ofere două premii mari - câte un bilet de odihnă și
tratament la Sanatoriul „Speranța”
din raionul Leova, pentru Nina Cazacu din Tănătari, Căușeni, și pentru Tatiana Dabija din Carahasani,
Ștefan-Vodă.
Pentru alți șapte factori poștali,
care au participat la concurs, ZdG
a pregătit alte premii. În lista
câștigătorilor sunt:
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Evgheni Şevciuk, fost şef al regimului separatist transnistrean în
perioada 2012-2016, s-a refugiat
la Chişinău după ce procurorii din
regiune au anunţat deschiderea pe
numele său a cinci dosare penale
pentru furt, contrabandă şi abuz
de putere, el figurând în dreapta
Nistrului ca victimă într-un dosar penal în care se investighează
o presupusă tentativă de omor în
privinţa sa şi a familiei sale. „Eu

Foto: gazeta.ru

sunt convins de faptul că pregătirea omorului lui Şevciuk, posibil şi
a membrilor familiei lui, este absolut reală”, zice Nicolae Chitoroagă,
şeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi
Cauze Speciale.
În ultima lună şi jumătate, pe
reţelele de socializare, Evgheni
Şevciuk şi soţia sa, Nina Ştanski,
s-au dat drept victime ale regimului separatist de la Tiraspol, pos-

tând mesaje împotriva actualului
lider al autoproclamatei republici
moldoveneşti nistrene, Vadim
Krasnoselski, şi împotriva lui Victor Guşan, proprietarul holdingului Sheriff.
ZdG a încercat în ultimele zile
să discute cu Evgheni Şevciuk despre dosarele penale în care figurează în regiunea transnistreană,
dar şi despre cel în care figurează
ca parte vătămată, la Chişinău,

însă fostul lider separatist nu a
răspuns la mesajele redacţiei. Totodată, aşa-zisele organe de drept
din stânga Nistrului au evitat să
discute şi să ofere detalii despre
situaţia lui Şevciuk. Tatiana Ivanceno, responsabila de relaţiile cu
presa în cadrul procuraturii din
regiune, după consultări cu şefii,
ne-a anunţat că instituţia nu poate
oferi comentarii fără acordul comitetului de anchetă din regiune.

Iulia Costaș, s. Fetești, Edineț
Nina Corlăteanu, s. Glinjeni,
Fălești
Nadejda Bejenaru, s. Slobozia
Mare, Cahul
Daniela Pelin, s. Gălășeni,
Râșcani
Maria Bujoreanu, s. Braniște,
Râșcani
Valentina Mhitarean, s. Cucuruzeni, Orhei
Galina Hacina, s. Susleni, Orhei
Pentru detalii despre premii
vă rugăm să ne contactați la
telefonul 022-23-26-33.
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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poţi accesa ZdG
pe facebook, folosind
aplicaţia
qr-code de pe
telefonul tău mobil

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.

