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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poþi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaþia 
qr-code de pe 
telefonul tãu mobil

Un proiect de investigații în format TV și Radio 
despre corupție și drepturile omului.

În fi ecare săptămână la TV8, N4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

////PROMO

28 august 2017. Procurorii 
Procuraturii pentru Combaterea 
Criminalității Organizate și Cau-
ze Speciale (PCCOCS) descind la 
sediul „celei mai mari companiei 
imobiliare din R. Moldova, „Pro 
Imobil”, specializată în intermedi-
erea procesului de vânzare/cum-
părare sau închiriere a bunurilor 
imobiliare. 

În cadrul urmăririi penale, acu-
zatorii de stat anunțau că au pro-
bat cum factori de decizie ai SRL 
„Pro Imobil Grup” au organizat și 
au folosit o schemă de gestionare a 
întreprinderii prin intermediul mai 
multor persoane în scop de prestare 
a serviciilor de comercializare a bu-
nurilor imobile cu încasarea mijloa-
celor în numerar, operațiuni ce nu 

erau refl ectate în contabilitate. „În 
2015-2017, ca rezultat al neinclude-
rii datelor contabile și fi nanciare, a 
datelor cu privire la veniturile reale 
și cheltuielile întreprinderii față de 
bugetul de stat, de către SRL „Pro 
Imobil Grup” nu au fost achitate 
impozite ce depășesc suma de cinci 
milioane de lei”, a declarat, după 
descinderi, procurorul PCCOCS, 

Constantin Miron. La 7 septembrie 
2017, perchezițiile au continuat la 
mai multe apartamente din Chi-
șinău, iar la scurt timp, Vladislav 
Musteață, proprietarul companiei, 
era anunțat în căutare internațio-
nală, după ce Judecătoria Chișinău 
a emis un mandat de arestare pe 
numele său. Ulterior, însă, lucrurile 
au luat altă turnură. 

CONSILIUL AFACERILOR EXTERNE 
AL UE DESPRE NOUL SISTEM 
ELECTORAL, FRAUDA BANCARĂ 
ŞI LEGEA ANTIPROPAGANDĂ 
DIN R. MOLDOVA

Consiliul Afacerilor Externe al UE își 
exprimă regretul că noua lege elec-
torală din R. Moldova nu a abordat 
unele dintre recomandările-cheie 
ale avizului Comisiei de la Veneția 
și declară că implementarea noului 
sistem electoral trebuie monitori-
zată cu atenție pe parcursul cam-
paniei electorale, în ziua alegerilor, 
dar și în perioada ulterioară, pentru 
a stabili impactul acesteia asupra 
democrației. 
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METODOLOGIE NOUĂ 
DE CALCULARE A TARIFELOR 
PENTRU DISTRIBUŢIA ENERGIEI 
ELECTRICE

Agenția Națională pentru Re-
glementare în Energetică (ANRE) a 
aprobat, pe 22 februarie, o Metodo-
logie nouă de calculare, aprobare și 
ajustare a tarifelor pentru serviciul de 
distribuție a energiei electrice, elabo-
rată în concordanță cu noua Lege cu 
privire la energia electrică. 

Foto: Ziarul de Gardă, facebook.com/Colaj: ZdG

Interviu cu Eugen DOGA
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„Dacă 
nu eram 
muzician, 
făceam 
inginerie”
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Luptele au intrat pe piaþa 
imobiliarã. Cazul Pro Imobil


