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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.

////prOmO

Ghenadie Tanas este, din mar-
tie 2013, şeful Direcţiei Teritoria-
le Nord a CNA. Anterior, el a fost 
ofiţer de urmărire penală şi şef de 
secţie în cadrul Direcţiei Urmărire 
Penală a instituţiei. În 2012-2016, 
acesta a raportat venituri din sa-
lariu şi din vânzarea unor bunuri 
imobile de aproximativ 1,35 de 
milioane de lei, iar anul trecut a 
avut un salariu lunar, de funcţie 
de 17 mii de lei şi o indemnizaţie 
pentru locuinţă de 20 de mii de lei. 

Deşi a raportat venituri de aproa-
pe 270 de mii de lei în fiecare din 
ultimii cinci ani, Ghenadie Tanas 
a dat cu împrumut, direct sau prin 
intermediul mamei sale, peste 60 
de mii de euro unor persoane fizice 
(1 milion de lei).

Potrivit unei decizii judiciare, 
în 2009, Iulia Tanas, mama anga-
jatului CNA, profesoară de muzi-
că la şcoala din Petreşti, Ungheni, 
de unde ridică un salariu anual de 
câteva zeci de mii de lei, i-a îm-

prumutat, fără dobândă, lui Vasi-
le Ciubotaru, din Ungheni, 6,5 mii 
de euro, bani pe care i-ar fi putut 
acumula, economisind, timp de 
cel puţin 4 ani de muncă în şcoa-
lă. În decembrie 2011, mama an-
gajatului CNA s-a adresat în in-
stanţă, iar Judecătoria Ungheni a 
dispus emiterea unei ordonanţe 
de încasare a celor 6,5 mii de euro 
de la Vasile Ciubotaru. Încercările 
repetate ale ZdG de a discuta cu 
Ciubotaru au eşuat. 

În ultimii 5 ani, Ghenadie Ta-
nas, şeful Direcţiei Teritoriale 
Nord a Centrului Naţional Antico-
rupţie (CNA), a avut venituri ofici-
ale în valoare de 1,35 de milioane 
de lei. În această perioadă, însă, 
funcţionarul şi-a cumpărat un 
apartament în Chişinău, o Skoda 
Superb, nouă, în leasing şi peste 
40 ha de terenuri agricole. Toto-
dată, acesta a practicat cămătăria, 
împrumutând mai multor persoa-
ne zeci de mii de euro. 
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Foto: Balti TV, spikeybits.com

Campania prOmOţiOnală 
„10% pentru pOștași”

Perioada de desfășurare: 
13 noiembrie - 29 decembrie 2017

Dragă poştaş, 
Ziarul de Gardă lansează 

campania de abonare pentru 
anul 2018. Vă propunem un 
parteneriat care va aduce bene-
ficii tuturor: abonaţilor, dar şi 
poştaşilor. Pentru perfectarea 
unui abonament pentru 12 luni 
(un an), poştaşul va primi cadou 
10% din costul abonamentului. 

Pentru a primi cadoul de 
10% din costul abonamentu-
lui, este nevoie de realizarea 
paşilor ce urmează:
colectaţi copiile fişelor de 
abonare pentru următoarele 
12 luni la Ziarul de Gardă
expediaţi copia fişelor de 
abonare la adresa redacţiei: 
Casa Presei, bir. 314, str. 
Puşkin nr. 22, Chişinău, MD-
2012, cu menţiunea „Con-
curs 10% pentru poştaşi”.

Plicurile cu copiile fişelor 
sunt aşteptate până la 10 
ianuarie. La promoţie sunt 
acceptate doar abonamentele 
pentru 12 luni, copiile fişelor 
de abonare pentru 3-6 luni 
expediate la redacţie nu vor fi 
luate în calcul. 

Interviu cu Cathrine Gyldensted, 
fost corespondent al instituției publice 
a audiovizualului din danemarca, în sUA, 
fondatoare a conceptului „Jurnalism Constructiv”

„Cei care deţin puterea 
într-un stat nu ar trebui să aibă 
dreptul să deţină vreo instituţie 
mass-media”
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TranzaCţiile 
cămătarului de la Cna


