„Guvernarea
întotdeauna a fost şi,
probabil, va fi mizerabilă,
pentru că populaţia
noastră nu poate alege”
Interviu cu profesorul
Teo-Teodor Marşalcovschi
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Donaţie de milioane de euro
pentru reparaţia Preşedinţiei
Pensiile privilegiate ale
judecătorilor: o pensie cât zece

La un an de la reforma sistemului
de pensii şi de la promisiunile autorităţilor de majorare şi egalare a
pensiilor tuturor categoriilor, 73%
dintre cetăţeni trăiesc sub limita
pragului de sărăcie, iar judecătorii
beneficiază de o pensie care face
cât zece pensii medii ale cetăţenilor după ce modificarea sistemului
de pensii a fost declarată neconstituţională tot de judecători.
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Drumurile Moldovei –
dăruite de străini,
compromise de localnici
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Clădirea Preşedinţiei R. Moldova, fost simbol al puterii comuniste,
deteriorată în timpul protestelor
din aprilie 2009, iar mai apoi, din
lipsa resurselor financiare, transformată în şantier, va fi restaurată
din banii Turciei de către o companie de construcţii din Ankara.
Şapte milioane de euro constituie
suma donaţiei pe care o face preşedintele turc, Recep Tayyip Erdo-
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gan, pentru Igor Dodon. În timp ce
compania din Turcia şi-a deschis
deja o firmă în Chişinău şi a demarat lucrările de reparaţie, şeful statului afirmă că nu cunoaşte nici ce
lucrări urmează a fi efectuate, nici
cât constituie suma donaţiei.
După ce i-a oferit o vacanţă cu
toată familia în Antalya, preşedintele Turciei, Recep Erdogan, a acceptat solicitarea lui Igor Dodon de

a repara sediul Preşedinţiei, edificiu
de importanţă naţională, situat vizavi de Parlamentul R. Moldova,
pe artera principală a capitalei, bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt.
Preşedintele pro-rus, cu o poziţie
de statalist convins şi apărător al
ortodoxiei, i-a cerut lui Erdogan să
sponsorizeze reabilitarea clădirii în
iulie 2017, în cadrul vizitei sale la
Ankara. În niciuna dintre apariţiile

sale publice, însă, Igor Dodon nu a
spus în ce condiţii preşedintele unui
stat străin se angajează să investească bani în edificiul care găzduieşte şefia unei alte ţări sau ce avantaje ar avea de la această acţiune.
După nouă ani în care sediul
Preşedinţiei a rămas devastat, Igor
Dodon s-a angajat să găsească surse de finanţare externe pentru reabilitarea imobilului.

În timp ce instituţiile internaţionale
susţin financiar construcţia drumurilor şi dezvoltarea infrastructurii
în R. Moldova, o parte din societate
acţionează distructiv asupra consolidării bunăstării R. Moldova: banii
sunt folosiţi fraudulos, monitorizaţi
insuficient, iar cetăţenii nu sunt informaţi transparent despre cheltuieli, fraude şi perspective.
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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.

