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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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În ultimii 5 ani, printr-o sche-
mă în care au fost implicaţi avo-
caţi, executori judecătoreşti, ju-
decători, oameni de afaceri, dar 
şi diverşi funcţionari, municipiul 
Chişinău a fost deposedat de pes-
te 30 de loturi de teren, cu o su-
prafaţă totală de aproximativ 5,5 
hectare şi o valoare de piaţă de 
peste 100 de milioane de lei. Noi 
am urmărit cine sunt personajele 

care au pus schema în aplicare, 
dar şi care a fost traseul terenuri-
lor. Am constatat că o parte dintre 
ele au ajuns în proprietatea unor 
benzinării, altele, în portofoliul 
unor companii de construcţii şi 
a unor firme offshore din Marea 
Britanie sau insulele Marshall din 
Oceanul Pacific. Unele loturi de 
teren se vând acum cu sute de mii 
de euro, deşi au fost adjudecate 

la preţuri de peste 20 de ori mai 
mici. 

În următoarele săptămâni, 
ZdG va publica mai multe infor-
maţii despre schema simplistă, 
dar „eficientă”, care a sărăcit 
bugetul Chişinăului cu peste 100 
de milioane de lei. Vom publica 
reacţiile persoanelor care, într-
un fel sau altul, sunt implicate 
în implementarea schemei, vom 

arăta cine sunt o parte din bene-
ficiari şi vom analiza mai multe 
informaţii şi documente din do-
sarele penale deschise de pro-
curori la subiect, dosare care bat 
pasul pe loc. Toate astea pentru 
ca opinia publică să afle cum 
poţi face milioane în R. Moldova, 
atunci când ai trecere la judecă-
tori, procurori sau executori ju-
decătoreşti. 
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Copilul are idei, 
tu doar trebuie să-i spui: 
„alege Ce vrei să faCem 
astăzi împreună”
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Interviu cu Ana StăneScu, 
co-fondatoare PlaYouth, România

Vânătorii de terenuri

cum a început schema, cine sunt actorii și unde au 
ajuns terenurile pierdute de Primăria mun. chișinău

avoCaţii lui platon 
susţin Că au fost 
agresaţi de masCaţii de 
la „pantera” după Ce au 
Cerut ajutor mediCal 
pentru Clientul lor

Avocaţii lui Veaceslav Platon susţin 
că clientul lor a fost bătut de anga-
jaţii penitenciarului nr. 13 pe data 
de 24 august, iar de atunci nu a pri-
mit îngrijiri medicale, chiar dacă a 
solicitat acest lucru. Avocaţii mai 
spun că au fost agresaţi şi ei fizic 
de angajaţii „Pantera” în timp ce 
erau la o întrevedere cu clientul lor 
în incinta penitenciarului.
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aCum Cere demisia depu-
tatei valentina buliga

Guvernul R. Moldova a fost obli-
gat să achite 7.680 de euro des-
păgubiri pentru un pensionar din 
Glodeni, care a fost internat forţat 
în Spitalul de Psihiatrie în urma 
incidentului din mai 2014, când 
acesta a lovit-o peste faţă pe Valen-
tina Buliga, ex-ministră a Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, acum 
deputată democrată în Parlamen-
tul R. Moldova.
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