Foto: ZdG

PAG. 10-11 I EXCLUSIV

„Căsătoriile la 13 ani,
copiii romi din ultima
bancă şi ruşinea de
a merge la şcoală”
Interviu cu Natalia Duminică,

Coordonatoarea Națională pentru Programul
de Burse Universitare în Drept și Științe Umaniste al Fondului de Educație pentru Romi
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VULNERABILITÃÞILE
din CV-urile candidaþilor
Ion Ceban ºi Silvia Radu

PREŢ 5 LEI

ISTORIA SLOGANELOR ELECTORALE PENTRU PRIMĂRIA CHIŞINĂU:
DE LA „ARE CEVA ÎN PLUS” LA
„SCHIMBAREA ÎN BINE DE LA
LIBERALI VINE”

„E timpul să decidem”, „Are ceva
în plus”, „Schimbarea în bine de la
liberali vine”, „Gospodarul se întoarce”, „Atenție, vine justițiarul!”,
„Primarul familiei tale”, „Eu voi face
ordine în Chișinău”, „Primul care va
reuși” — sunt doar câteva slogane
cu care, de-a lungul istoriei, s-a încercat „cucerirea” Chișinăului.
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Tranzacțiile imobiliare, firmele și proiectele finanțate de Occident
din familia socialistului Ion Ceban vs Silvia Radu, candidata
(in)dependentă, susținută de televiziunile lui Vlad Plahotniuc

Ion Ceban, candidatul Socialiștilor la funcția de primar de Chișinău, a
avut, în 2017, venituri de 270 de mii de
lei, dar și-a cumpărat o mașină nouă,
de peste 450 de mii de lei. În 2016,
Ceban a primit, cu titlu de donație, un
apartament de 230 m.p. de la părinții
săi, care au trecut cu traiul într-o casă

nouă, dintr-o suburbie a Chișinăului.
Deși reprezintă un partid de orientare
pro-rusă și anti-europeană, membrii
familiei candidatului la funcția de
primar de Chișinău, care gestionează
mai multe companii, sunt implicați în
proiecte ﬁnanțate din bani europeni
sau americani.

Silvia Radu, candidata independentă la funcția de primar de
Chișinău, este promovată masiv de
televiziunile lui Vlad Plahotniuc,
formațiune care, deși este cea mai
numeroasă din Legislativ, nu are
candidat oﬁcial pentru șeﬁa capitalei. Radu a ajuns milionară după ce

a activat timp de 15 ani la cel mai
mare distribuitor de energie electrică din R. Moldova, ﬁind în perioada
2008-2015 președinta întreprinderii.
Un raport al ANRE, scoate la iveală
relații contractuale dubioase dintre
o ﬁrmă aﬁliată Silviei Radu și compania pe care aceasta o conducea.

AMINTIRILE A JUMATE DE OM
CARE A LUPTAT PENTRU O ŢARĂ
ÎNTREGITĂ

Grigore Badașcu a avut nevoie de
26 de ani ca să învețe a trăi în statul care l-a trimis la război, i-a răpit
o mână și un picior și l-a lăsat să
supraviețuiască sub conducerea unor
autorități „cu grad de invaliditate”.
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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 ﬁecare săptămână la TV8, N4, Canal regional,
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

