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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 TV8, N4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.
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pe urmele lui 
gherman gOrbunţOv

Fostul preşedinte şi acţionar 
majoritar al băncii falimentare 
Universalbank din R. Moldova, în 
perioada 2008-2011, dar şi fost 
proprietar al mai multor bănci 
din Federaţia Rusă, implicate 
în scheme de spălare de bani şi 
evaziuni fiscale, Gherman Gor-
bunţov a fost supranumit de pre-
sa din Rusia „bancherul negru”, 
pentru legăturile sale cu structu-
rile mafiote. 
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Interviu cu Tatiana Ţîbuleac, 
scriitoare

„Singura mea tangenţă 
cu politica este votul”
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La Centrul Naţional Antico-
rupţie se trăieşte pe picior larg. Cu 
salarii lunare de circa 20 de mii de 
lei, majoritatea şefilor din cadrul in-
stituţiei abilitate să combată corup-
ţia conduc bolizi de lux şi locuiesc 
în case sau apartamente spaţioase, 
care costă milioane de lei. Deşi în-
tr-un spot anticorupţie, realizat la 
comanda Centrului, se spune că, de 
fapt, „corupţie e atunci când casa e 
înscrisă pe soacră, maşina pe cum-
nat, când eşti nevoit să ascunzi tot 
ce ai agonisit”, o parte dintre anga-
jaţii instituţiei conduc maşini care 

nu sunt înregistrate pe numele lor, 
iar unii dintre ei nici măcar nu le 
înscriu în declaraţiile de avere şi 
interese.

Bogdan Zumbreanu, şeful Direc-
ţiei urmărire penală din cadrul CNA, 
care a avut în 2016 un salariu lunar 
de aproximativ 17 mii de lei (206 mii 
de lei pe an), a obţinut alţi 7 mii de 
euro (140 de mii de lei) cu prilejul zi-
lei de naştere a copilului. 

Nu doar şefii Direcţiei Urmări-
re penală a CNA au un trai îndes-
tulat, ci şi o parte dintre ofiţerii de 
urmărire penală care activează în 

CNA – fabrică de lux şi 
milionari pe banii rudelor

această direcţie. Astfel, Ion Crudu, 
ofiţer superior de urmărire penală 
pe cazuri excepţionale, deţine, prin 
intermediul soţiei, un imobil lu-
xos în or. Cricova, mun. Chişinău. 
Locuinţa, una modernă, cu două 
niveluri, se regăseşte şi în declara-

ţia de avere şi interese depusă de 
Crudu, doar că, în document, care 
urmează să fie verificat de Auto-
ritatea Naţională de Integritate, 
Crudu precizează că imobilul are o 
suprafaţă de 112 m.p. şi ar valora 
doar 167,9 mii de lei. 

Cv-urile şi averile nOilOr 
viCeprimari ai Chişinăului

Fosta directoare a Companiei 
„Gas Natural Fenosa”, Silvia Radu, 
şi consilierul municipal Ruslan 
Codreanu, sunt noii viceprimari ai 
municipiului Chişinău. Dispoziţii-
le de numire în funcţii a celor doi 
au fost semnate de către Nistor 
Grozavu, cel care, în ultimele luni, 
a îndeplinit interimatul funcţiei 
de primar general al mun. Chişi-
nău. Totodată, Grozavu a anunţat 
că se retrage din funcţia de primar 
interimar, iar atribuţiile acestu-
ia vor fi preluate de Silvia Radu.
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