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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
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Interviu cu Tatiana JIzdan, 
din anenii noi, emigrată în Germania

„Când apelezi la guvernare, 
imediat condiţionează cu 
aderarea la vreun partid”

Candidaţii la şefia ANI: 
Avere, interese şi integritate

Anatolie Donciu, fostul preşedinte al Comisiei Naţionale de 
Integritate şi preşedintele în exerciţiu al Autorităţii Naţiona-
le de Integritate, care locuieşte într-o casă de lux în Chişinău, 
luptă cu un alt milionar, Teodor Cârnaţ, dar şi cu foştii săi sub-
alterni, Victor Strătilă şi Lilian Chişcă, pentru funcţia de preşe-
dinte al Autorităţii care urmează să verifice legalitatea averilor 
funcţionarilor din R. Moldova. De fapt, trei dintre candidaţii în-
scrişi în cursă sunt foşti reprezentanţi ai Comisiei Naţionale de 
Integritate, instituţie reformată la patru ani de la fondare, din 
cauza rezultatelor ineficiente pe care le-a produs asupra inte-
grităţii demnitarilor. Funcţiile publice nu sunt străine nici pen-
tru Teodor Cârnaţ, cel de-al patrulea candidat, astăzi membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii.

Şefii secretariatelOr 
„împart” premii 

băneŞti preŞedinţilOr 
instanţelOr judecătOreŞti
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Cinci preşedinţi de instanţe şi un 
vicepreşedinte vor primi premii 
băneşti cu prilejul sărbătorilor 
naţionale „Ziua Independenţei” şi 
„Limba Noastră”, după ce membrii 
Consiliului Superior al Magistra-
turii au acceptat demersurile fă-
cute de şefii secretariatelor acelor 
instanţe. De la început de 2017, 
membrii Consiliului au aprobat 
premierea a 19 şefi de instan-
ţe, unii dintre ei primind bani de 
două sau chiar trei ori. 
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cv-urile Şi averea 
nOilOr Şefi ai pccOcs Şi 
prOcuraturii chiŞinău

Ştefan Şaptefraţ a câştigat 
concursul pentru funcţia de şef al 
Procuraturii Chişinău, devansân-
du-i pe contracandidaţii săi, Vita-
lie Sibov şi Marcel Cimbir. Ştefan 
Şaptefraţ are 54 de ani. În ultimul 
timp, el a ocupat funcţia de şef 
adjunct al Procuraturii Anticorup-
ţie. Anterior, din octombrie 2014, 
acesta a fost procuror interimar 
al Procuraturii Transporturi. De-a 
lungul anilor, fiind procuror, Şte-
fan Şaptefraţ a fost implicat în 
tranzacţii de milioane de lei.
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