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„Informaţia independentă
şi obiectivă este ca oxigenul
pentru o democraţie
sănătoasă”
Interviu cu Excelenţa Sa, Stella Ronner-Grubacic,
ambasadoare a Olandei la Bucureşti şi Chişinău
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„Regele” gheretelor
de la Pretura Centru
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8 decembrie - Ziua abonatului
13% reducere pentru
fiecare abonament

Foto: Ziarul de Gardă, facebook.com

Familia pretorului interimar al
sectorului Centru, mun. Chişinău,
Pavel Rusu, gestionează mai multe gherete din Chişinău. Soţia pretorului, Tamara Rusu, profesoară
şi directoare adjunctă la Liceul
„Gheorghe Asachi”, este fondatoarea firmei „Petra TP” şi administrează câteva gherete, inclusiv
cea care vinde cafea la intersecţia
străzilor Puşkin şi 31 august 1989.
Nora pretorului, Inga Lupu, este

fondatoarea unei alte firme implicate în afaceri cu gherete. Pretorul, făcând uz de funcţiile pe care
le-a ocupat sau le ocupă, facilitează businessul familiei sale, semnând note de serviciu în favoarea
activităţii gheretelor. Pretorul a
refuzat să discute cu noi, reporterul ZdG fiind dat afară din biroul
său de la Pretura Centru.
„Ghereta Neamului”, aşa
cum a fost numită de internauţi

toneta de cafea din faţa Liceului „Gheorghe Asachi”, a fost
instalată în noaptea de 22 spre
23 august 2015. În locul unui
chioşc mic, care comercializa
ziare, a apărut o încăpere mult
mai spaţioasă. Peste câteva zile,
în timpul unei şedinţe de la Primărie, primarul general Dorin
Chirtoacă şi viceprimarul Nistor
Grozavu declarau că, atunci, nu
era prevăzută vreo procedură

de înlocuire a gheretelor, astfel
încât a fost posibilă demolarea
acelui chioşc mic şi instalarea
altuia, mult mai spaţios. „Ceea ce
avem la „Gheorghe Asachi” deja
nu e gheretă. E magazin în toată
legea, chiar dacă de mici dimensiuni. E din materiale scumpe,
geamuri termopan, aer condiţionat în interior, conectat la apă
şi canalizare. Ea nu arată rău, vă
spun sincer.”

Dragă cititor,
De 13 ani echipa Ziarului de
Gardă face investigaţii jurnalistice, prin care deconspiră
persoanele publice implicate
în scheme de corupţie. De 13
ani vă informăm obiectiv şi
echidistant. Cu prilejul Zilei
Abonatului, care va avea loc pe
data de 8 decembrie, veţi avea
posibilitatea să vă abonaţi la
Ziarul de Gardă cu o reducere
de 13% în toate oficiile poştale
din toată ţara.
Reducerea de 13% este valabilă atât pentru ediţia în limba
română, cât şi pentru cea în
limba rusă.
Dacă deja sunteţi abonat(ă),
dar aveţi persoane care îşi
doresc să citească şi nu îşi
permit, nu ezitaţi să le faceţi
un cadou inteligent.
Totodată, vă reamintim că
toate persoanele care (se) vor
abona prin intermediul platformei de abonare online vor
participa automat la „Concursul tehnologiilor”, unde aveţi
şansa să câştigaţi premii, cel
mai mare fiind o mini Dronă.
Abonarea la Ziarul de Gardă
poate fi făcută în orice oficiu
poştal din ţară, dar şi prin intermediul platformei de abonare
online: www.zdg.abonare.md.
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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.

