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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.
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Rudele unor foşti sau actuali dem-
nitari, dar şi alţi foşti angajaţi, au 
revenit în funcţii importante la În-
treprinderea de Stat Moldatsa. Unii 
au fost încadraţi la scurt timp după 
ce la şefia instituţiei a revenit Vea-
ceslav Frunze, iar alţii, după ce şi-au 
recâştigat dreptul prin procese de ju-
decată. „Toţi au fost angajaţi în baza 
meritocraţiei şi a unei proceduri in-
terne”, susţine şeful Moldatsa. 
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slăbiciunea pentru aviaţie 
a rudelOr demnitarilOr din 
r. mOldOva. un nOu episOd
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O scrisoare semnată de direc-
torii a patru companii din Ucrai-
na, care gestionează mai multe 
sanatorii ale Confederaţiei Na-
ţionale a Sindicatelor din Mol-
dova de la Sergheevca, în care e 
denunţat faptul că, în ultimii 10 
ani, şefii Confederaţiei ar fi pri-

mit, cash, sume cuprinse între 
20 şi 30 de mii de USD, demas-
că un adevărat război între cele 
două tabere, chiar dacă, ulterior, 
ucrainenii au încercat să-şi rene-
ge declaraţiile. 

Şefii Confederaţiei susţin că 
scrisoarea ucrainenilor nu re-

prezintă altceva decât „aberaţii 
şi prostii”, enunţate în urma fap-
tului că Sindicatele au demarat, 
prin intermediul instanţelor de 
judecată, procesul de recuperare 
în proporţie de 100% a sanatori-
ilor de la Sergheevca. „Când îi pui 
la punct şi încerci să restitui ceea 

ce au vrut să fure, nu le convine şi 
e clar că vor scrie. Când am depis-
tat că totul se duce pe apa sâm-
betei şi ne fură din toate părţile, 
ei au început a scrie ca să frâneze 
procesul, să nu mergem mai de-
parte”, zice Mihail Hâncu, vice-
preşedintele Confederaţiei. 

Sanatoriile de la Sergheevca: 
Acuzaţii de mită 
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ctedO: Federaţia rusă, 
vinOvată de viOlarea 
dreptului de prOprietate 
a FermierilOr din dubăsari

Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a pronunţat hotărârea în ca-
uza fermierilor din raionul Dubăsari, 
ale căror terenuri au fost sechestrate 
de către administraţia secesionistă de 
la Tiraspol. Cauza a fost intentată la 
cererea a peste 1600 de reclamanţi şi 
trei companii agricole din Dubăsari. 
Înalta Curte a constatat încălcarea 
dreptului de proprietate, fapt de care 
se face responsabilă Federaţia Rusă.
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14
ANI Interviu cu Valentina Eşanu, 

doctor în istorie, cercetător ştiinţific

„istOria e O chestie 
care se repetă”


