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„ATÂTA TIMP CÂT EXISTĂ
INFLUENŢĂ POLITICĂ ÎN EDUCAŢIE,
CRED CĂ NU AVEM ŞANSE SĂ
SCHIMBĂM LUCRURILE ÎN BINE”

Interviu cu Adrian GRĂDINARU,
profesor la Centrul de Excelență în Energetică
și Electronică, instructor robotică
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„Daruri” pentru procurori
MIGRAŢIE PRIN MOŞTENIRE: RUSIA, TURCIA, ITALIA
Îmbătrânite de promisiunile guvernanților, obosite de munci prost
plătite, dezamăgite de restanțe la
salarii și de prețuri ridicate la produse alimentare, primele femei din
R. Moldova au plecat la muncă în
Rusia, Turcia sau Italia, imediat
după proclamarea Independenței.
Între timp, ﬁicele lor au crescut
acasă, alături de bunei sau de străini, după care, deseori, le-au urmat,
plecând la muncă în aceleași țări.
În timp ce unele mame au revenit,
ﬁicele lor au ales să rămână acolo.
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Administrația publică locală din orașul Codru, municipiul Chișinău, a oferit terenuri care valorează câteva zeci de mii de euro familiilor a doi foști șefi ai Procuraturii sectorului Centru, instituție abilitată să
examineze legalitatea activității autorității publice locale. Terenurile au fost oferite gratuit după ce câte
un membru al familiilor celor doi acuzatori de stat și-au făcut vize de reședință în imobilele unui consilier local de la Codru. Cum a fost posibil ca familiile Dulgheru și Geru să beneficieze de terenuri gratuite,
deși nu locuiesc la Codru? Deciziile prin care familiile Geru și Dulgheru au primit loturi nu sunt publice,
iar mai mulți consilieri de la Codru susțin că nu le-au văzut vreodată. Ba mai mult, ei pun la îndoială
inclusiv faptul că acea ședință, care ar fi fost programată pentru 5 mai 2015, ar fi avut loc, de facto.
Cele două terenuri atribuite familiilor Dulgheru și Geru au fost, inițial, în gestiunea unor familii din or.
Codru, care, deși au făcut demersuri pentru a obține titluri de proprietate asupra lor, nu au reușit.

REMANIERI LA GUVERN.
UNII PLEACĂ, ALŢII VIN
Un nou anunț important făcut de
la tribuna Partidului Democrat.
La nici un an de la investirea celor
șapte miniștri noi din Guvernul Filip, Vladimir Plahotniuc a anunțat
noi schimbări în componența nominală a executivului. Schimbările
ar ﬁ fost făcute la cererea premierului, care și-ar dori mai multă performanță în unele domenii.
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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.

