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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.
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PAG. 10-11 I EXCLUSIV

Interviu cu Gheorghe ERIZANU, 
directorul Editurii Cartier

PAG. 13 I REPORTER SPECIAL

SPONSORII BINEFACERII 
PREZIDENŢIALE

Fundația „Din Sufl et” a primei-
doamne „pompează” milioane de 
lei în acțiuni de promovare a șefului 
statului, numite și de caritate, fără a 
specifi ca originea resurselor fi nan-
ciare. Potrivit șefului statului, în ca-
litate de sponsori ai unor acțiuni de 
caritate fi gurează Ambasada Turciei 
și Ambasada Chinei în R. Moldova. 
În alte cazuri, donator fi nanciar este 
Asociația obștească „Iubesc Moldo-
va”, al cărei director este deputatul 
socialist Corneliu Furculiță. Aceeași 
asociație fi nanțează construcția 
unor complexe sportive în mai multe 
localități ale R. Moldova, costul unui 
singur teren sportiv fi ind de aproape 
un milion de lei. 

PAG. 3 I POLITIC

PAG. 7 I DOSAR

DOSARUL ªOR 
pleacã în vacanþa de varã

La 23 mai a avut loc cea de-a doua 
ședință de judecată la CA Cahul în 
dosarul de escrocherie și spălare de 
bani pe numele controversatului om 
de afaceri și primar de Orhei. Ilan Șor 
s-a prezentat în fața instanței alături 
de avocați. Acuzarea a fost reprezen-

tată de procurorul anticorupție de la 
Chișinău în gestiunea căruia se afl ă 
dosarul, Andrei Băeșu. 

Dosarul Șor va fi  examinat la 
Curtea de Apel Cahul cu ușile în-
chise. Decizia a fost luată în ședința 
din 23 mai de magistrații Evghenii 

Dvurecenschi, Nina Veleva și Vitalie 
Movilă, la solicitarea procurorului 
pe caz, care a invocat judecarea de-
parte de ochii publicului a dosarului 
în prima instanță. În cea de-a doua 
ședință de judecată în instanța de 
Apel, dar prima la care a participat 

Ilan Șor, a început examinarea pro-
belor. Ofi țerul de presă al Procuratu-
rii Anticorupție (PA), Anastasia Mi-
hălceanu, a precizat că următoarea 
ședință a fost fi xată pentru ziua de 8 
august, fără a specifi ca motivele din 
care a fost stabilită această dată. 

Foto: facebook.com

„În politică poţi să 
minţi, în cazul literaturii 
nu poţi minţi pe nimeni – 
falsul se vede de la 
o poştă”
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CÂT I-A COSTAT UN VOT 
PE CONCURENŢII ELECTORALI? 

În turul I al alegerilor locale noi din 
20 mai, curent, concurenții electorali 
au cheltuit în total aproape 9 milioa-
ne de lei. În cursa electorală au par-
ticipat 2 candidați independenți, alți 
28 de reprezentanți fi ind din partea 
partidelor politice.


