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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

R. Moldova, Ucraina şi Georgia 
sunt trei state post-sovietice care 
se confruntă cu probleme simila-
re din cauza aceluiaşi fenomen – 
oligarhia. Deşi natura influenţei 
oligarhilor în cele trei state diferă, 
efectele acestui fenomen asupra 
societăţii sunt comune: limitarea 
pluralismului politic, capturarea 
instituţiilor statului, corupţia în 
eşaloanele puterii, preluarea con-

trolului asupra justiţiei, blocarea 
reformelor.   

Am urmărit modul în care cele 
trei state conduse de oligarhi com-
bat corupţia şi îi pedepsesc pe cei 
implicaţi în abuzuri. Georgia este 
statul care a întreprins acţiuni tim-
purii şi radicale pentru eradicarea 
corupţiei. Moldova şi Ucraina s-au 
angajat declarativ în această bă-
tălie, modernizând infrastructura 

juridică, dar, în lipsa voinţei poli-
tice reale, rezultatele aşteptate de 
societate şi de partenerii externi nu 
s-au produs.

Georgia este un lider detaşat 
faţă de Moldova şi Ucraina în cla-
samentul mondial privind Indi-
cele Percepţiei Corupţiei. În 2016, 
Transparency International a plasat 
Georgia pe poziţia 44 în clasamen-
tul celor 176 de ţări monitorizate, 

cu un scor de 57 de puncte. Indicele 
se calculează la o scară de la 0 până 
la 100, unde „0” semnifică corup-
ţie totală, iar „100” – lipsă totală 
de corupţie. Republica Moldova a 
înregistrat un scor de 30 de puncte 
în 2016 şi s-a plasat pe locul 123, 
iar acest rezultat este cel mai prost 
pentru Moldova în ultimii cinci ani. 
Ucraina, asemeni Rusiei, se află în 
acest clasament pe locul 131.
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Interviu cu Vladimir Beșleagă, scriitor
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Lumea oLigarhiei 
Corupţie mare şi pedepse mici

„Principiul moral este exclus din politică. Se face orice pentru 
a se câştiga puterea, şi pe urmă, fiecare să-şi facă interesele”
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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. 


