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I. DEFINIȚIE. ZDG ESTE... 

Potrivit sondajelor: ziarul care se bucură de cel mai înalt nivel 
de încredere în mediul rural, concluzia Studiului realizat de 
CBS-Research la cererea API.

Potrivit rezultatelor concursurilor jurnalistice: 
Cel mai bun la investigații, management și reporterie în teren.

Ziarul de Gardă

Kommersant PLUS

Jurnal de Chișinău

Moldova Suverană

Komsomoliskaia Pravda

Argumentî i factî

Timpul

39,1%

36,2%

29,4%

28,7%

27,6%

26,4%

24,5%

51,3 %

51,0 %

56,2 %

44,0 %

40,4 %

58,4 %

51,3 %

  Foarte multă încredere 
  Oarecare încredere 
  Nu prea am încredere 
  Nu am deloc încredere 
  NȘ/NR

Nivelul de încredere în informația 
comunicată / știrile oferite de ziare
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Reporterii noștri spun că ZdG este:

”ZdG este institutia care scoate în vizor problemele oamenilor, 
care le ofera cititorilor nu doar informatii dar si cunostinte. 
Oricine are dubii in privinta unei informatii, poate sa o 
verifice la ZdG si să fie sigur că este corectă”.

Corina Șeremet, reporteră narativ

„La ZdG am venit atunci când am înțeles că vreau să fac 
jurnalism veritabil, să devin o profesionistă, să fiu mândră de 
munca mea”.

Nicoleta Braghiș, reporteră știri

”Convinsă că jurnalismul adevărat înseamnă investigații 
și că scopul final al meu în presă este anume realizarea 
investigațiilor, după ce mi-am luat licența, am venit la Ziarul 
de Gardă să fur experiență și să învăț, pentru ca într-un final 
să pot fi identificată cu echipa care “spune adevărul”.

Marina Ciobanu, reporteră investigații

ZdG este, 
potrivit echipei...
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ZdG este, 
potrivit cititorilor

„Stau cu mare grijă și mă gândesc, cât de îndrăzneți sunt jurnaliștii de investigație, oare nu se 
tem să meargă pe stradă? Chiar îmi fac griji pentru viața lor, sunt articole de investigație scrise 
cu mult curaj și risc. Este unicul ziar în care am încredere și mă rog să supraviețuiască, chiar 
dacă sunt sigur că au multe bețe în roate”.

Gheorghe Rotaru, Orhei, scrisoare la redacție

„Sunt abonată la Ziarul de Gardă de 10 ani, citesc din scoarță fiecare pagină, îmi pasă de tot ce 
se întâmplă în lume. Vreau să fiu un cetățean informat, dintr-o sursă veridică. Apreciez munca 
echipei și le doresc mulți ani înainte”.

Galina Bodorin, 83 ani, Chișinău. Vizită la redacție

„Așteptăm Ziarul de Gardă cu sufletul la gură, îl citim, îl recitim, e o adevărată bucurie în 
casă”.

 Tudor Plăcintă, satul Drochia , raionul Drochia, apel telefonic

„În fiecare lună, pun ceva bănuți de o parte pentru a putea abona Ziarul de Gardă, îl recomand 
cu încredere tuturor. Îl așteptăm cu mare bucurie, în fiecare joi, viața are sens și prinde culoare 
datorită articolelor scrise cu mult talent jurnalistic”.

Emilian Zgârvaci, Chișinău, apel telefonic.

„Vă citim, vă respectăm munca depusă, este unicul ziar fără frică de guvernare, fără frică de 
oligarhi. O echipă cu mult curaj, adevărați profesioniști, vă mulțumim că existați, să nu vă 
lăsați bătuți!”, 

Ion Rusu,  Edineț, scrisoare.

Citiți un interviu cu un nanogenar, 
cititor fidel al ZdG

http://Citiți un interviu cu un nanogenar, cititor fidel al ZdG
http://Citiți un interviu cu un nanogenar, cititor fidel al ZdG
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VIZIUNE:  Demascăm corupția, oriunde ar fi.

MISIUNE: Expunem corupția prin intermediul 
investigațiilor jurnalistice, a jurnalismului analitic și 
narativ, militând pentru o societate transparentă în care 
se respectă drepturile umane.

SLOGAN: Spune adevărul

Ce facem? ZdG propune oamenilor, care luptă 
cu ilegalitățile, informații veridice, ce îi ajută să ia 
decizii autonome pentru o viață mai bună. ZdG arată 
oamenilor unde este corupția. Suntem citiți și citați în 
sate și orașe, în curți private și de justiție, în ministere și 
penitenciare.

ZdG, potrivit 
statutului...
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2. PLATFORMELE ZDG

Cea mai extinsă platformă 
de investigații jurnalistice din Moldova

  Ziar tipărit în limba română

  Ziar tipărit în limba rusă

  Pagină web în limba română

  Pagină web în limba rusă

  Pagină web în limba engleză

  Program TV de investigații, emise săptămânal de un șir de posturi naționale și regionale. 

  Pagini pe rețele sociale 
 (Facebook, canal Youtube, Odnoklassniki, Twitter, Instagram, Telegram)
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  Pe parcursul anului 2019, edițiile 
tipărite ale ZdG în limbile română 
și rusă au fost abonate în zeci 
de sate din toate raioanele 
Republicii Moldova.

  În 2019, tirajul total al ZdG 
în limba română a constituit 
373 770 exemplare, care 
reprezintă o creștere față de 
anul trecut.

  Ediția de limba rusă a avut un 
tiraj total de 48 500 exemplare, 
fiind abonată și distribuită în 
special în zonele în care locuiesc 
preponderent etnici ucraineni, 
găgăuzi, bulgari, ruși.

Tipar: Tirajul și numărul 
abonamentelor au crescut

preţ 5 lei

Nr. 28 (721) Joi, 25 iUlie 2019
www.zdg.md   e-mail: zdg.redactia@gmail.com

săptămânal independent de investigaţii

CO
LA

J Z
D

G

Justiție în era 
post Kroll 

organele de drept au aplicat sechestru pe bunurile companiei „Finpar 

invest”, controlată de vladimir plahotniuc la un an și jumătate după 

ce au intrat în posesia documentelor din raportul Kroll 2, acolo unde 

apărea, în premieră, informația că firme afiliate politicianului sunt 

printre beneficiarii fraudei bancare. În această perioadă, plahotniuc 

a înstrăinat o parte dintre cele mai luxoase proprietăți deținute 

de companiile sale pe teritoriul r. moldova și a lichidat o altă 

companie care figurează în anexele din Kroll 2. Și în cazul lui ilan Șor, 

organele de drept au aplicat sechestru pe companiile afiliate fostului 

primar de orhei după ce acesta a reușit să le înstrăineze. 

      pag. 18-19 I justiție selectivă

Studiu de caz: 
Vlad Plahotniuc și Ilan ȘorStudiu de caz: 
Vlad Plahotniuc și Ilan Șor

Justiție în era 
post Kroll 

PREŢ 5 LEI

Nr. 35 (728)  JOI, 19 SEPTEMBRIE 2019
www.zdg.md   e-mail: zdg.redactia@gmail.com

TRĂIND DE GARDĂ / P. 19

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT DE INVESTIGAŢII

Mai bine în  Mai bine în  
„Cuibușor” „Cuibușor” 

decât în decât în 
coliviecolivie

Valentina Brâncoveanu: 

de zile 
pentru 
adaptare

EDIȚIE 
SPECIALĂ
P. 11-17

еженедельник расследовательской журналистики
цена 4 лея

pag. 8-9 I dosar

№ 22 (208) Пятница, 28 июня 2019
www.zdg.md/ru  e-mail:zdg.redactia@gmail.com

Как и в предыдущие годы, 

и за 2018 год прокуроры 

из Республики Молдова 

задекларировали, что они 

получили щедрые пожертвования 

в денежном выражении от 

родителей или других близких 

родственников. 

Прокуроры, 
которым 
Помогают 
родители. 
вариант 2018 
года

Прокуроры 
требуют 
арестовать 
илана Шора

////АНОНС

Проект по расследованию коррупции и соблюдению прав человека 

в формате ТВ и Радио. Еженедельно на TV8, 10TV, Media TV, TV 

Prim, SorTV, Albasat, NTS Taraclia, Elita TV, Drochia TV.

Подписка на газету Ziarul de 

Gardă за 2019 год продолжается. 

Желающие могут подписаться 

в любом почтовом отделении, 

или же подойти в редакцию ZdG. 

(

стр. 4-5 I рАССледОвАНие 

стр. 3 I пОлитикА 

Антикоррупционные прокуроры 

обратились в среду, 26 июня, 

к магистратам Кагульского 

апелляционного суда, чтобы 

получить ордер на арест 

Илана Шора, а также объявить 

его в розыск. Информацию 

подтвердила для ZdG и.о. 

главы Антикоррупционной 

прокуратуры (АП), Андриана 

Бецишор.

стр. 8-9 I экСклюзив

«Мы знаеМ, 
насколько велики 

ожидания, Мы 

МожеМ преуспеть, 

только если все 

подставят плечо»

Интервью с 
премьер-министром 

Республики Молдова 
Майей Санду

Руководство 
международным 
наркосиндикатом

Новое обвинение 
России в отношение 
Влада Плахотнюка: 

Мвд россии предъявило обвинение экс-

лидеру демократической партии Молдовы 

бизнесмену владимиру плахотнюку в руководстве 

наркосиндикатом. по версии следствия, он участвовал 

в поставках марокканского гашиша в россию через 

испанию. Об этом пишет рБк.

Руководство 
международным 
наркосиндикатом

стр. 6 I СпеЦиАлЬНЫЙ репОртер 
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Pagina web: numărul 
cititorilor a crescut

  În 2019, pagina web a Ziarului 
de Gardă a fost vizitată de 1,86 
milioane de utilizatori, care au 
vizualizat aproape 8 milioane de 
pagini, în creștere față de anul 
precedent. 

  În 2019 am fost citiți săptămânal 
de aprox. 90,000 vizitatori unici, 
iar lunar această cifră este de 
330,000. Excepții sunt zilele în 
care cad și vin guverne, alegeri 
sau alte evenimente. În acest an, 
doar în săptămâna de 3-9 iunie, 
270,000 vizitatori unici s-au 
informat de pe www.zdg.md, 
atingând recordul anual.

https://www.zdg.md/
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  În anul 2019, redacția a menținut o creștere pe 
rețele sociale.

  Facebook/Ziarul de Gardă - 53 000 urmăritori 
(cu o creștere anuală de peste 13%).

  Facebook/Reporter de Gardă - 37 000 urmăritori 
(+10 000 urmăritori comparativ cu 2018).

  Canal Youtube/Reporter de Gardă - 
15 000 urmăritori

  Facebook/Ziarul de Gardă (RU) - 4 700 urmăritori 
(+800 urmăritori, echivalent cu 17% mai mult 
decât în 2018).

  Odnoklassniki - 2250 participanți, cu “reach” lunar 
de 12,300

  Instagram/ziaruldegarda - 2041 urmăritori 
(lansată în 2018).

Rețele sociale: 
audiență în creștere
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3. JURNALISMUL ZDG
Jurnalismul ZdG
  ZdG este dedicat valorilor fundamentale ale 

jurnalismului: respect pentru interesul public, pentru 
transparență, democrație.

  ZdG militează pentru o presă etică, semnând 
ghidurile de deontologie profesională și alte coduri de 
norme jurnalistice.

  În anul 2019, echipa ZdG a publicat știri la minut, 
săptămânal - anchete reportericești, reportaje, 
interviuri și istorii umane în format print, multimedia 
sau video.

https://www.consiliuldepresa.md/ro/page/codul-deontologic-al-jurnalistului-din-r-moldova
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În 2019, ZdG a scris despre cazuri de corupție la nivel înalt, despre dosarul miliardului 
furat, în care au fost implicați politicieni din cele mai înalte structuri ale guvernării, 
despre justiția de după raportul Kroll.  

Unele istorii au avut un imact neașteptat. 

În urma articolelor noastre din 2019 au fost inițiate anchete penale sau controale. 
Fostul șef adjunct al Agenției pentru Supraveghere Tehnică a ajuns să fie investigat 
pentru îmbogățire ilicită.

ZdG a investigat dosarele de rezonanță inițiate de procurori. 

La trei săptămâni după ce ZdG a scris despre averile acumulate de șefii „de-o viață” ai 
Federației Moldovenești de Fotbal, Pavel Cebanu, care ocupa fotoliul de președinte, și-a 
anunțat demisia. 

Anul 2019 a culminat pentru ZdG cu cea mai complexă investigație - Toți Oamenii 
Președintelui, care dezvăluie cum îmbogățire rudelor și prietenilor apropiați 
președintelui Republicii Moldova are loc odată cu ascensiunea politică a acestuia și a 
partidului socialiștilor. 

Drept consecință, la scurt timp după apariția articolului, unui reporter ZdG i-a fost 
interzis accesul la un eveniment organizat de președinție. 

Investigații jurnalistice

https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/video-casa-de-lux-si-zona-de-agrement-din-proprietatea-familiei-unui-sef-din-guvern-anchetat-penal-pentru-corupere-pasiva/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/video-casa-de-lux-si-zona-de-agrement-din-proprietatea-familiei-unui-sef-din-guvern-anchetat-penal-pentru-corupere-pasiva/
https://www.zdg.md/importante/dosarele-de-rezonanta-ale-ultimelor-100-de-zile/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/ultima-ora-presedintele-federatiei-moldovenesti-de-fotbal-si-a-dat-demisia/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/ultima-ora-presedintele-federatiei-moldovenesti-de-fotbal-si-a-dat-demisia/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/toti-oamenii-presedintelui/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/toti-oamenii-presedintelui/
https://www.zdg.md/importante/video-reportera-zdg-are-zapret-la-petrecerea-jurnalistilor-de-la-presedintie-organizata-de-igor-dodon/
https://www.zdg.md/importante/video-reportera-zdg-are-zapret-la-petrecerea-jurnalistilor-de-la-presedintie-organizata-de-igor-dodon/
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VIDEO/ Cerșetori fără mască - În 2019, ZdG a dezvăluit 
schema unor cerșetori care invocând boli grave pentru 
a obține atenția chișinăuienilor, au pus la punct o 
meserie, pe care o practică la limita legii. Acest video a 
atins un număr de 428 000 vizualizări.

VIDEO/ În satul de baștină al lui Plahotniuc: “Cu și ocazie 
o fugit el?” - Tot în 2019, ZdG a făcut o vizită în satul 
de baștină a lui Vladimir Plahotniuc, pentru a afla cum 
își onorează acesta promisiunile electorale, după ce 
acesta a renunțat la conducerea Partidului Democrat. 
Materialul a atins un număr de 154 000 vizualizări.

VIDEO/ Satul în care nu mai există speranță va alege 
cu rațiune - În februarie 2019, înainte de alegerile 
parlamentare, ZdG a mers în mai multe sate pentru 
a afla cu ce probleme se confruntă oamenii și dacă 
aceștia vor participa la alegerile parlamentare. 
Materialul a atins un număr de 89 000 vizualizări.

VIDEO - jurnalism

https://www.youtube.com/watch?v=Iov8eIuxw0o&t=859s
https://www.youtube.com/watch?v=PUGfoEeuT18&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=PUGfoEeuT18&t=141s
https://www.youtube.com/watch?v=DOGnIKAKXX4
https://www.youtube.com/watch?v=DOGnIKAKXX4
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ZdG ȘTIRI

În 2019 ZdG și-a formalizat și consolidat Departamentul de Știri. Deși suntem 
dedicați jurnalismului de investigație, am înțeles că cititorii vor mai mult 
decât o anchetă reportericească pe săptămână, ei vor știri la minut despre 
tot ce se întâmplă în R.Moldova, pentru că au încredere în standardele ZdG.

Reporterii de la Departamentul Știri fac în proporție de 90% știri de autor, 
dedicând în continuare timp subiectelor ce țin de corupție, justiție, drepturile 
omului, transparență. Suntem, practic, primul departament de știri din 
Moldova cu o asemenea agendă. Cifrele despre traficul de pe site au 
demonstrat că am făcut o alegere corectă, în favoarea interesului public.

Zilnic, știriștii Ziarului de Gardă scriu 
peste 30 de știri de actualitate. În 2019, 
cele mai citite știri au fost cele sociale, 
despre tragediile și problemele cetățenilor, 
dar și știrile din domeniul justiției, despre 
dosarele și cazurile de rezonanță.

Reporterii din Departamentul Narativ 
sunt maeștrii istoriilor umane, 
a interviurilor, reportajelor sau 
relatărilor video despre viața 
oamenilor, în special a celor 
neauziți, ignorați, abandonați dar 
cu drepturi depline și cu istorii de 
viață excepționale: 

Probleme ce țin de ecologie, sănătate 
și servicii medicale, tineri și 
proiecte de viitor, etică și artă, 
drepturi pentru femei, bărbați, 
copii, migranți, minorități 
etnice sau sexuale, persoane 
defavorizate, dar vocea cărora 
este egală cu a oricărui membru al 
societății.

ZdG NARATIV

https://www.facebook.com/zdg.md/photos/a.10150240814012434/10155675146147434/?type=3&theater
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/gradina-de-plumb/
https://www.zdg.md/interviuri/pana-acum-am-luptat-pentru-drepturile-altor-persoane-acum-e-timpul-sa-lupt-pentru-dreptul-meu-de-a-trai-in-continuare/
https://www.zdg.md/interviuri/pana-acum-am-luptat-pentru-drepturile-altor-persoane-acum-e-timpul-sa-lupt-pentru-dreptul-meu-de-a-trai-in-continuare/
https://www.zdg.md/interviuri/generatia-noastra-poate-schimba-totul/
https://www.zdg.md/interviuri/generatia-noastra-poate-schimba-totul/
https://www.zdg.md/interviuri/mani-despre-refuzul-de-a-urca-pe-scena-la-concertele-lui-sor-si-dodon-nu-mi-imaginez-cum-ar-putea-sa-se-intample-asta/
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ZdG NARATIV

ZdG e citat

ZdG Anchetele, reportajele și știrile ZDG, 
în limbile română și rusă, au fost 
citate, publicate sau redistribuite 
de multe mass-media din 
R.Moldova. 

Totodată, ediții importante din România, 
Rusia, Ucraina, Georgia, Suedia, 
Cehia, SUA au citat ZdG pe 
parcursul anului 2018.
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Reporterii ZdG peste Hotare

În anul 2019 reporterii ZdG au realizat 
reportaje nu doar în R.Moldova dar au 
reușit să realizeze filmări, reportaje, 
interviuri în deplasare.

Echipa ZdG a realizat un șir de materiale 
în Bosnia și Herțegovina, comparând 
cu R.Moldova starea jurnalismului 
de investigație dar și succesele în 
combaterea corupției.

De asemenea, reporterii ZdG au realizat 
reportaje în România, Ucraina, Germania.

https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/bosnia-si-hertegovina-vs-republica-moldova-coruptie-injustitie-si-impunitate/
https://www.zdg.md/interviuri/video-interviu-la-30-de-ani-de-la-revolutia-din-decembrie-89-romania-inca-nu-a-scapat-de-comunisti/
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4. PROVOCĂRI ȘI DIFICULTĂȚI
Atacuri. Intimidări. 
Interdicții (”Zapret”)
În 2019 reporterii ZdG au monitorizat dificultățile și agresiunile pe care le 
suportă jurnaliștii din cauza meseriei:

   acces limitat la informații

   acces la informații publice cu plată

  agresiuni verbale de la tribune politice

  agresiuni on-line

  atacuri și amenințări în teren, la locul exercitării meseriei de jurnalist.

Cazul parlamentarului care o bruschează și îi rupe ghiozdanul reporterei 
ZDG la protestele din iunie 2019 a fost pe larg mediatizat, iar 
deputatul s-a văzut nevoit să ceară scuze publice, datorită presiunii 
comunității dar și abilităților video-reporterei ZdG care a filmat tot.

Anul 2019 s-a încheiat cu excluderea reporterilor ZdG de la întrevederea 
Presedintelui cu presa.

https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/video-comportament-de-democrat-reportera-zdg-bruscata-de-un-ex-deputat-pdm-si-de-un-protestatar/
https://www.zdg.md/importante/video-reportera-zdg-are-zapret-la-petrecerea-jurnalistilor-de-la-presedintie-organizata-de-igor-dodon/
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Reporterii ZdG acuză dificultăți cronice privind accesul la informații:

  Solicitări de informații la care autoritățile publice nu au răspuns 
niciodată

  Solicitări de informații la care s-a răspuns parțial

  Solicitări de informații la care s-a răspuns foarte târziu (peste 
limita legală și rezonabilă).

  Impunerea solicitărilor de informații când nu e cazul (date 
statistice, declarații care trebuie să existe pe web, dar nu sunt 
făcute publice de autorități). 

  Lipsa conferințelor de presă în cadrul multor autorități publice

  Organizarea briefingurilor, care nu permit întrebări din partea 
reporterilor

  Lipsa de reacție a autorităților publice la ascunderea informațiilor 
publice și plângerile jurnaliștilor.

(In)accesul la informații

http://media-azi.md/ro/stiri/c%C3%A2t-cost%C4%83-accesul-la-informa%C8%9Bii-%C3%AEn-ani-%C8%99i-%C3%AEn-bani


19

(In)accesul la informații

Semnalăm problemele

Reporterii ZdG abordează în permanență problemele 
accesului la informație și a libertății presei. Lăsăm aici o 
listă de editoriale în care, pe parcursul anului 2019 au fost 
semnalate dificultăți în activitate:

  Despre acces la informațiile privind furtul miliardului 
și rapoartele Kroll

  Despre accesul la informații publice și banii care se 
cer de la redacții

  Despre solicitările de informații remise autorităților 
care primesc răspunsuri descalificante

  Despre controlul politic asupra televiziunilor, inclusiv a 
postului public

  Despre starea jurnalismului și importanța 
independenței media

https://www.zdg.md/blog/editoriale/kroll-2-un-raport-pierdut/
https://www.zdg.md/blog/editoriale/kroll-2-un-raport-pierdut/
https://www.zdg.md/blog/editoriale/banii-si-anii-la-zdg/
https://www.zdg.md/blog/editoriale/banii-si-anii-la-zdg/
https://www.zdg.md/blog/editoriale/genul-epistolar-in-deserviciul-presei-libere/
https://www.zdg.md/blog/editoriale/genul-epistolar-in-deserviciul-presei-libere/
https://www.zdg.md/blog/editoriale/noi-televiziunile-ii-revenim-lui-dodon/
https://www.zdg.md/blog/editoriale/noi-televiziunile-ii-revenim-lui-dodon/
https://www.zdg.md/blog/editoriale/reporteri-politicieni-si-bombe/
https://www.zdg.md/blog/editoriale/reporteri-politicieni-si-bombe/


20

ZdG. Oameni și locuri
Reporterii ZdG au cutreierat Moldova în lung și în lat, pentru a 

colecta opinii, date, fapte și istorii. 

Iată doar câteva dintre localitățile vizitate: Glodeni, Călărași, 
Bulboaca, Socoleni, Crețoaia,Geamăna, Gangura, Zâmbreni 
Ialoveni, Voinescu, Hâncești, Edineț, Terebna, Zăbriceni, 
Onești. Sadova, Cahul, Alexandru Ioan Cuza, Telița, Călinești, 
Fălești, Carbalia, Ungheni, Boșcana, Criuleni

Cea mai mare parte dintre materiale sunt realizate la Chișinău, 
unde reporterii ZdG încearcă să afle răspunsuri în instituțiile 
publice pentru oamenii din toate localitățile Moldovei.

Despre cine și pentru cine scriem?

5. COMUNITATEA ZDG
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ZdG. Diaspora

ZdG menține o relație specială cu 
cetățenii R.Moldova plecați la 
munci sau stabiliți peste hotare. 
O pagină de ziar le este dedicată 
în fiecare număr, unde membrii 
grupurilor diasporei din diferite țări, 
de pe diferite continente relatează 
despre standardele înalte de 
viață de acolo, despre exemple 
demne de urmat, despre dorul de 
casă și despre contribuția lor la 
soluționarea problemelor din statul 
de baștină.
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ZdG este abonat și citit absolut în toate raioanele 
R.Moldova, atât în sate cât și în orașe, inclusiv în 
localitățile populate de minorități naționale, unde 
este distribuită preponderent ediția de lmbă rusă 
a ZdG.

Cei mai mulți dintre cititorii zdg.md au între 25 și 
34 de ani (41%), urmați de cei din categoria 
de vârstă 35 - 44 ani. ZdG.md e citit mai mult 
de femei: 57%.Pe lângă cititorii din R. Moldova 
(57%), site-ul zdg.md este citit din România 
(10%), Italia (7%), UK, SUA, Franța, etc.  Tot mai 
mulți  vizitatori  www.zdg.md ne citesc de pe 
telefonul mobil - 76%.

ZdG. Pentru oameni diverși

http://www.zdg.md
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Harta cititorilor  ZdG
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ZdG. IMPACT pentru OAMENI

Uneori, ZdG reușește să ajute oamenii nu doar prin informațții. 
Redacția organizează campanii și acțiuni pentru a ajuta unele 
persoane ajunse în situații dificile. În vara anului 2019, de ziua 
ZdG, redacția și-a propus să îndeplinească visul unui cititor fidel, 
anunțând un concurs de ”vise”.

Deși am primit zeci de mesaje, am decis să contribuim la realizarea 
visului lui Timofei Catran, care și-a pierdut picioarele și are nevoie 
de o saltea. Acest cititor fidel al ZdG și-a văzut visul împlinit 
cu ajutorul unei agent comercial, care a decis să contribuie la 
realizarea acestei dorințe.

Multe dintre apelurile cititorilor ZdG la redacție devin articole de 
investigație sau reportaje, în urma cărora problemele lor sunt 
rezolvate de autorități sau de comunitate.

ZdG încearcă să fie cât mai aproape de oameni, ca să transmită grijile 
și nevoile lor în pagini, dar și să contribuie la o mai bună informare. 
În anul iulie 2019 ZdG a organizat acțiuni de donare a sute de 
numere de ziar pentru participanții la protestele organizate, de 
PDM,  care erau ținuți în stradă zile în șir.

https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/oferim-visuri-in-dar-de-ziua-sa-ziarul-de-garda-implineste-visurile-cititorilor-sai/
https://www.zdg.md/interviuri/visul-profesorului-timofei-catran-a-devenit-realitate-de-azi-o-sa-visez-mai-frumos/
https://www.facebook.com/zdg.md/photos/a.10150240814012434/10155958780632434/?type=3&theater
https://www.facebook.com/zdg.md/photos/a.10150240814012434/10155958780632434/?type=3&theater
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ZdG. Oameni și lecții

În 2019, am fost alături de oameni la proteste și de la 
ei am învățat că niciodată nu e prea târziu să strigi 
că te doare ce se întâmplă în țara ta. De la Elena 
Anmeghichean, mama unui tânăr homosexual, am 
învățat că dragostea părinților învinge orice și că ne 
putem educa oricând să acceptăm ceea ce poate 
nu neapărat înțelegem până la capăt. De la Tatiana 
Safaler, o profesoară migrantă în Italia, am învățat 
că dacă ne spunem poveștile oricât de dureroase, o 
parte din răni pot începe a se tămădui. De la Eugenia 
Șeremet care și-a pierdut soțul în conflictul de pe 
Nistru am învățat că amintile bune ne pot hrăni din 
căldura lor ani la rând. De la Nicoleta Negrescu, care a 
învins cancerul și alți copii de la Oncologie am învățat 
că sunt bucurii care-și găsesc calea spre noi chiar 
și atunci când suntem în adâncurile disperării. De la 
mamele copiilor cu boli rare, Valentina Matcovschi 
și Doina Losețchi, am învățat că locul în care există 
o urmă de speranță e teren fertil pentru cele mai 
nebănuite victorii.

Aliona Ciurcă, ZdG

De la istoricul octogenar Pavel Parasca, am învățat cât de 
important este să perseverezi și să nu dai mâinile în jos 
chiar și atunci când rămâi singur, iar prin putere lăuntrică 
și tărie de caracter, omul se poate salva. „Singur m-am 
tras de guler din groapă și sper că singur mă voi stăpâni, 
continuându-mi viața”, mi-a spus el.

De la Valeriu Panțîr, eroul ZdG care de mai bine de 20 de ani 
locuiește singur într-un sat depopulat din R. Moldova, 
Elenovca, am învățat cât de importantă este libertatea și 
câtă siguranță poate oferi aceasta omului. Cu împăcare, 
Valeriu relata pentru ZdG: „Libertatea – iată ce iubesc”.

Daniela Calmâș, ZdG

De la Ivan Artamonov din Chișinău am invățat ca niciodata 
nu e tarziu sa inveti, așa cum el a învățat limba  romana 
după ce a ieșit la pensie. Iar de la familiile minorelor cu 
copii mici am învățat cât e de important să comunicăm 
cu copiii atunci când au nevoie, nu atunci când putem.

Corina Șeremet, ZdG
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Zilnic la redacție vin scrisori expediate prin poștă, 
zeci de apeluri telefonice, sute de mesaje 
trimise prin e-mail, prin mesagerie telefonică, 
prin intermediul rețelelor sociale. O parte  
dintre aceste scrisori și apeluri devin articole 
în ZdG.

Pe parcursul anului 2019, echipa ZdG a organizat 
mai multe dezbateri și evenimente cu 
participarea cetățenilor. Clinicile juridice și 
cele psihologice la fel au avut priză la public. 

ZdG apreciază opinia oamenilor și consideră că 
presa trebuie să fie apropiată de audiența sa. 
Tot în 2019, ZdG a organizat focus grupuri 
pentru a înțelege mai bine audiența.

Comunicarea cu cetățenii

https://www.facebook.com/zdg.md/photos/a.10150240814012434/10156167976882434/?type=3&theater
https://www.facebook.com/zdg.md/photos/a.10150240814012434/10156167976882434/?type=3&theater
https://www.facebook.com/zdg.md/photos/a.10150240814012434/10156167976882434/?type=3&theater
https://www.facebook.com/zdg.md/photos/a.10150240814012434/10156215424962434/?type=3&theater
https://www.facebook.com/zdg.md/photos/a.10150240814012434/10156254182757434/?type=3&theater
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6. ȘCOALA ZDG
ÎNVĂȚĂM DE LA ALȚII    ÎNVĂȚĂM CU ALȚII    ÎNVĂȚĂM PE ALȚIITraining

Echipa ZdG ține la statutul său profesional, își analizează performanțele 
și face anual un plan de traininguri alte activități de dezvoltare 
profesională. În anul 2019 angajații ZdG au participat la un șir de 
traininguri planificate, printre care:

  Staff training privind dezvoltarea redacțională, redactia ZdG, 
Chișinău

  Training privind modele de monitorizare și evaluare, Chișinău

  Training specializat pentru jurnaliștii de investigație, Hamburg, 
Germania

  Conferinta Dor Story telling, Bucuresti 

  Training pentru realizarea  focus grupuri și analiza audientei, 
Chisinau

  Training privind protecția datelor cu caracter personal, Chisinau

  Training pe politica editoriala, Vadul lui Voda, moderat de  Cristina 
Lupu, CJI, România

  Tbilisi Storytelling Festival, ZEG, Iunie 2019 - Georgia

Vizite de studiu

Reporterii ZdG au avut oportunitatea să participe 
la câteva vizite de studiu, organizate de reputate 
instituții sau media din Europa sau SUA:

Vizită de studiu în SUA pentru schimb de 
experiențe, vizite la instituții guvernamentale 
și de media. 

Vizită de studiu în Marea Britanie: BBC, The 
Guardian, The Economist

Vizită de studiu în Georgia

Schimb de experiențe cu redacțiile din cadrul 
RLNE.

Participare la German-Moldovan Journalist 
Exchange, Octombrie 2019 - Berlin, Germania 
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Evenimente internaționale 

Membrii echipei ZdG sunt deseori invitați în calitate de experți sau participanți la 
diverse evenimente media sau pentru democrație și dezvoltare din străinătate. În 
2019 colegii ZdG au ținut discursuri sau relatări la:

  Întrunirea globală Free Press Unlimited, Praga, Cehia, februarie 2019

  Conferința ”Noi provocări pentru libertatea presei în Europa de Sud-Est”, 
Tirana, Albania, iunie 2019

  ”Anna Politkovskaya seminar”, organizat de Comitetul Helsinki pentru 
Drepturile Omului, Oslo, Norvegia, octombrie 2019

  Convenția Moldo-Americană (MAC6), Philadelphia, SUA, noiembrie 2019

  Summitul ICPD25/UNFPA. Nairobi, Kenya, noiembrie 2019.

  Conferința “(Last) call for quality journalism” organizată de  Consiliul Europei, 
noiembrie 2019, Ljubljana, Slovenia. 
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În anul 2019 ZdG a oferit spațiu tinerilor 
reporteri pentru stagieri.

Șase tineri au petrecut câteva 
săptămâni la redacție, pentru a 
învăța de la reporterii ZdG să facă 
jurnalismul care li s-ar potrivi cel 
mai bine: investigații, reportaje 
video, interviuri de ziar, fotografie 
jurnalistică, știri, alte produse, în 
limba română sau rusă. Stagiarii 
ZdG vin din diferite regiuni ale 
R.Moldova, inclusiv regiunea 
Transnistreană sau Găgăuzia.

ZdG a desfășurat întâlniri cu toate 
facultățile de jurnalism.

ZdG și tinerii
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Învățare continuă pentru cititori

Echipa ZdG este deschisă pentru învățare permanentă și 
oferă sprijin cititorilor săi în același scop. 

În anul 2019 ZdG a oferit cititorilor pe gratis câteva ședințe 
de consultanță juridică, consultanță psihologică, 
consultanță electorală sau consultanță în privința 
știrilor false, a manipulării și propagandei.

Aceste consultări s-au petrecut în sala de ședințe a ZdG 
pentru cititorii înscriși în prealabil, sau chiar în teren, 
în localitățile în care am fost solicitați și am reușit să 
ajungem.

Cea mai solicitată a fost ”școlarizarea juridică”, de aceea 
vom continua aceste întruniri dintre juriști și cititori și 
pe parcursul anului 2020.

https://www.facebook.com/zdg.md/photos/a.10150240814012434/10156254183097434/?type=3&theater
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/in-noiembrie-la-zdg-vino-sa-consulti-un-psiholog/
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7. ECHIPA ZDG ȘI CINE STĂ ÎN SPATELE EI?

ZdG aparține unui grup de jurnaliști, fără control politic. 

Conținutul ZdG este liber de cenzură, reporterii singuri își aleg 
temele, în concordanță cu valorile acestui grup de presă. 

Ziarul de Gardă  I  nr. 28 (721)  JOI, 25 iulie 2019  I  11

www.zdg.md

Aliona Ciurcă a ajuns la ZdG în toam-

na anului 2015. A terminat, cu un 

an mai devreme, Academia de Studii Eco-

nomice din Moldova, iar în paralel, făcea 

jurnalism, la secţia cu frecvenţă redusă din 

cadrul Universităţii de Stat din Moldova. A 

început timid, însă încet-încet a ajuns să fie 

o descoperire pentru redacţie. Acum, tot ce 

e legat de diasporă sau de interviuri la ZdG 

înseamnă Aliona. Nu se dă într-o parte nici 

de la știri sau articole despre oameni, din 

discuţiile cu care reușește de multe ori să 

numele Danielei este unul dintre 

cele mai recente în paginile ziarului 

(este parte a echipei ZdG din aprilie curent), 

dar vă îndemn să fiţi cu ochii pe acestă fată, 

pentru că urmează multe articole interesan-

te și, cel mai important, care vor schimba 

lucrurile în societate. Știţi de ce? Deoarece 

Daniela și-a dorit întotdeauna prin activi-

tatea sa să-și aducă aportul la schimbarea 

spre bine a omenirii. Planurile grandioase 

vin din copilărie, când își dorea să devină 

arheolog, apoi detectiv. Așa a ajuns la Fa-

cultatea de jurnalism și mai apoi la Ziarul 

de Gardă, unde, zicem noi, sunt încurajate 

„săpăturile arheologice” pe dimensiunile de 

corupţie, bani publici și lipsa de integritate. 

Una dintre primele și de succes „expediţii” 

Daniela a făcut-o, în plină criză politică la 

Chișinău, infiltrându-se în rândurile protes-

tatarilor plătiţi de fosta guvernare pentru „a 

apăra instituţiile statului”. Sunt sigură că aţi 

citit reportajul respectiv în care aflam cine 

plătește și cum sunt organizate protestele 

democraţilor. De atunci, am înţeles că aces-

tă fată, tăcută și modestă în redacţie, este, de 

fapt, un exemplu de curaj și perseverenţă pe 

teren. Marina Ciobanu
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Ca să o cunoașteţi mai bine pe Lud-

mila, imaginaţi-vă despre ea că 

milioane de copii și-ar dori să aibă o astfel 

de mamă. Imaginaţi-vă că milioane de soţi 

și-ar dori o astfel de soţie, iar milioane de 

părinţi ar vrea să aibă o fiică exact ca și ea. 

Alte milioane de persoane ar dori să aibă 

o astfel de colegă. Ludmila e pământeanca 

mea (suntem ambele din Drochia) și, din-

tr-o întâmplare, în copilărie și adolescenţă, 

nefiind rude, purtam același nume de fami-

lie – Tomac. Ludmila nu știe cât de des, vă-

zând-o în redacţie, îmi amintesc de baștina 

și de copilăria mea. Nu știe pentru că, la 

muncă, de obicei, nu e loc și nu e timp pen-

tru astfel de discuţii. 

Noi toţi, colegii și cititorii ZdG, așteptăm 

cu mult interes campaniile de promovare, 

organizate de Ludmila, așteptăm să ne bu-

curăm împreună de tirajul crescut al ZdG, 

de un număr tot mai mare de cititori, dar 

și de poveștile acestora, scrise cu multă 

chibzuinţă de ei. Cu prilejul celor 15 ani ai 

ZdG, cu ajutorul Ludmilei, ZdG a realizat un 

vis special al unui cititor. În viitor, de ce nu 

am culege și alte visuri ale cititorilor ZdG? 

Să devenim o colecţie de visuri împlinite.    
Aneta Grosu

Marina Ciobanu este parte a echipei ZdG din 

2015. Timp de patru ani, a făcut și știri, și vi-

deo, și investigaţii – deși atunci când am întrebat-o 

despre investigaţii, Marina a răspuns, probabil din 

modestie, că „nu a făcut niciodată investigaţii”. 

Marina este omul universal. E o fiică respon-

sabilă, o soţie încântătoare, este poetă, scriitoare, 

jurnalistă, colegă de care și-ar dori orice angajat, 

din orice echipă. Marina, povestește, iubește, ajută, 

visează, se bucură, se întristează. Altfel spus, colega 

noastră, Marina Ciobanu, venind la ZdG, a adus o ener-

gie nouă, prospeţime, liniște și poezie. Așa cum vine de la 

baștina lui Alexei Mateevici, nu doar că a îndrăgit limba noastră 

cea română, dar a învăţat să o promoveze în cel mai elegant și responsabil mod. Este de-

dicată, muncitoare, imprevizibilă, pasionată, adevărată, sinceră. Iar copilul și artistul din 

sufletul ei, o fac deosebită și extrem de plăcută. Până la urmă, Marina rămâne a fi pentru 

mine personal un mister pe care urmează să-l descopăr.
Daniela Calmîș

A ales la început să devină învăţă-

toare. A făcut filologia la Univer-

sitatea Pedagogică  din Bălţi. Patru ani 

mai târziu, se înscrie la Școala de Studii 

Avansate în Jurnalism si din 2011 devine 

parte a echipei ZDG, reporter la Sociale, iar 

din 2015 redactor coordonator al versiunii 

ruse a Ziarului de Gardă. Este deţinătoare 

a 5 premii în jurnalism, inclusiv Premiul I 

al API „Cel mai bun reporter”, în anul 2013.

Este o fire romantică, sensibilă, crea-

tivă, idealistă, dedicată, principială. Ține 

mult la rodul fanteziei sale despre viaţă și 

lume. Este foarte atașată de ceea ce face. 

Lumea din visele sale este mult mai bună 

și mai frumoasă decât cea reală. Este afec-

tivă și ambiţioasă. Dacă ZdG ar fi fost o 

publicaţie care cenzurează libertatea de 

opinie și de creaţie, cine știe dacă olga 

alegea să mai fie parte a echipei ZdG, din 

care face parte de 8 ani.
Petru Grozavu

Deși are un nume care, în traducere din 

latină, ar semnifica exigenţă - Diana 

Severin este una dintre cele mai moderate per-

soane din colectivul redacţional al Ziarului de 

Gardă. În calitate de reporteră, Diana și-a în-

ceput activitatea în ianuarie, curent, venind de 

pe băncile Facultăţii de Jurnalism și Știinţe ale 

Comunicării a Universităţii de Stat din R. Mol-

dova. În mod particular, preocupările Dianei în 

redacţie sunt pregătirea știrilor, însă de multe 

ori se întâmplă că ea este implicată și în crearea 

materialelor mai largi, care apar în ediţia tipări-

tă a ziarului. Chiar dacă, în unele situaţii, cole-

ga noastră demonstrează trăsăturile romantice 

ale  firii sale, nu s-a prea întâmplat ca visele să-i 

fure din facultatea de a gândi distant. Diana 

este sinceră și rafinată, este frumoasă, iubește 

vinul roșu și percepe jurnalismul ca pe o stare 

de a fi pe care o include în sfera preocupărilor 

sale de bază. Vlad Țurcanu
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echipa ZdG este mult mai mare. Doar în ultima lună ni s-au alăturat cinci colegi noi. marina gorbatovschi şi Corina Șeremet sunt proaspete 

absolvente ale Şcolii de studii Avansate în jurnalism şi, în iunie 2019, au intrat în redacţia ZdG cu un scop bine definit: să „fure” meserie de la 

reporterii mai vechi şi să devină, la rândul lor, jurnalişti de referinţă în R. Moldova. Şi nicoleta Braghiș s-a alăturat recent echipei noastre, contribuind 

la dezvoltarea Departamentului Ştiri - cel care ţine viu site-ul zdg.md 24 din 24 de ore. viorica pistrui este responsabilă de virgule, cratime şi de tot ce 

ţine de acurateţea limbajului pe care-l folosesc reporterii ZdG în materialele lor. Oamenii care sună sau vin zilnic la ZdG să ne spună despre problemele 

lor sunt primiţi şi ascultaţi cu răbdare de fier de către diana marian.

De asemenea, deşi în ziarul tipărit sunt mai puţin vizibile, produsele colegilor noştri din departamentul video se bucură de o mare popularitate în 

mediul online/pe reţelele de socializare. andrei tudor, igor ionescu şi viorica tătaru sunt cei care fotografiază, filmează şi editează sute de imagini 

foto şi zeci de ore de video săptămânal. cel mai numeros şi important „departament” de la ZdG, însă, sunteţi voi, cititorii noştri: peste opt mii de abonaţi 

ai ediţiilor print şi zeci de mii de urmăritori online. Fără voi, munca noastră ar fi în zadar. vă mulţumim că sunteţi cu noi şi vă îndemnăm să ne fiţi alături 

şi în următorii 15 ani!

Vitalie Munteanu este omul care are 

grijă de felul în care arată ZdG, in-

clusiv acest număr pe care îl citiţi acum. A 

venit în mass-media în 1992 și, de atunci, a 

adunat ani buni de experienţă, activând an-

terior în redacţii precum „Flux” și „Timpul”. 

Colegii săi povestesc că este unul dintre pri-

mii designeri din Moldova, care a început să 

pagineze ziarele la computer. 

În redacţia noastră, deocamdată, despre 

Vitalie nu se cunosc prea multe. Pe de o parte, 

pentru că se află aici, la birou, mai puţin de-

cât alţi oameni și, pe de alta, pentru că Vitalie 

tace și face - vine, se așează la masa lui și se 

pune pe lucru. Rareori poţi auzi vocea lui prin 

oficiu - atunci când trebuie să facă o preciza-

re despre vreo fotografie, despre o legendă la 

aceasta, sau despre unele greșeli, care trebuie 

corectate, ori când îl sună copiii de acasă și el 

le promite să se întoarcă repede.

Uneori, Vitalie se prinde în horă și mai 

râde la glumele „aruncate” prin birou. Dar, 

cel mai des, rămâne cu ochii ţintiţi în calcu-

lator, aranjând texte după texte, fotografii, 

linii, culori, titluri și o mulţime de alte lu-

cruri mai mici și mai mari, astfel încât ZdG 

să arăte impecabil.
Aliona Ciurcă

De-a lungul anilor, ZdG a fost o 

adevărată școală pentru zeci 

de jurnaliști. Unii au învăţat de la zero 

cum se scrie o știre, iar alţii și-au cize-

lat abilităţile dobândite în anii de stu-

dii, evoluând în fiecare zi împreună cu 

ZdG. Vlad Țurcanu a devenit „reporter-

student” în redacţia noastră cu jumă-

tate de an în urmă. Se documentează 

(uneori poate prea îndelung), vorbește 

cu sursele, face fotografii, cere sfaturi 

de la colegi, apoi scrie textul îndrumat 

de redactorul-șef. Îi plac temele socia-

le, de aceea a scris despre donatorii de 

sânge, despre bolnavii de cancer care 

au rămas fără singurul aparat modern 

de radioterapie din R. Moldova, dar 

și despre victimele deportărilor, des-

pre pensii sau despre monumentele 

istorice lăsate de izbeliște de către 

autorităţi. Joia, după ce articolul său 

apare în ziar, Vlad se mândrește cu 

acest lucru pe reţelele de socializare. 

În timpul liber face sport. Nu șah, ci 

arte marţiale, mai exact jiu-jitsu brazi-

lian. Zice că luxaţiile de articulaţii sunt 

specialitatea sa, iar noi îl credem pe 

cuvânt, nu vrem să ne convingem pe 

pielea noastră. 
Anatolie Eșanu

scoată tot ce e mai bun din ei. Dacă aţi văzut 

la știrile de la TV sau pe internet o fată mică, 

slăbuţă, care aleargă după ex-premierul Fi-

lip sau după președintele Dodon, dând la o 

parte gloata de bodyguyarzi, să știţi că era 

Aliona.
Dar nu neapărat despre jurnalism tre-

buie să vorbim atunci când auzim numele 

ei. Scriu aici un mic secret. Dacă ajungeţi 

vreodată în vizită la ZdG sau aveţi progra-

mată o întâlnire cu Aliona, o puteţi impre-

siona simplu de tot, cu o bomboană sau cu 

orice care se încadrează în cuvântul „vkus-

neashkă”. După cuvântul „mâncare”, cred 

că e cuvântul pe care-l rostește cel mai des 

de când o cunosc. De fapt, mai este unul, dar 

nu cred că trebuie să-l spun :). or, pe lân-

gă abilităţile de jurnalistă, în ultimii ani am 

observat la Aliona o altă abilitate de invidi-

at, de a veni în bucătărie exact în momentul 

când cineva mănâncă ceva gustos :). Cred 

că nu există om în redacţie care nu a cedat 

măcar o dată în faţa insistenţelor Alionei de 

a-i aduce vreo ciocolată. 
Victor Moșneag

10  I  Ziarul de Gardă  I  nr. 28 (721)  JOI, 25 iulie 2019

www.zdg.mdColegii despre colegi

Dacă m-aţi întreba fără de cine ZdG nu ar mai fi la fel, v-aș spune – fără de Victor Moșneag. Dacă m-aţi întreba de ce, v-aș răspunde – pentru că Victor este creierul redacţiei. Nici o știre nu apare pe site, fără a fi consultată cu Victor. Nici o pa-gină de Dosar nu apare în ziar, care nu ar fi semnată de Victor. Nu este zi ca cineva să nu sune la redacţie și să spună că îl caută pe Victor, și nici un vizitator al redacţiei nu pleacă fără să vrea să-l vadă pe Victor. 

nu mai avem apă potabilă, s-au terminat șerveţelele, trebuie curăţat climatizorul, ne trebuie un ceai-nic nou, au dispărut pixurile, vrem ceai, poate un ventilator etc. Acestea sunt problemele cu care ne înfăţișăm în faţa Alionei Cenușă, pentru că ea este managera financiară a ZdG încă din 2013. Deși nu este zilnic la birou, pentru că are acasă un flăcău de care trebuie să aibă grijă, Aliona reușește cu dexte-ritate să repartizeze resursele financiare astfel încât toată lumea să fie fericită. Tot Aliona este cea care se ocupă de concediile noastre și de deplasările peste ho-tare, iar una dintre cele mai importante sarcini pe care le are, în viziunea angajaţilor, sunt salariile. Atunci când se apropie sfârșitul lunii, știm că în curând vor veni salariile, iar asta o face pe Aliona să fie cel mai așteptat om în redacţie. 

Diana Gațcan

A venit de la Drochia la Chișinău să facă facultatea, dar și să facă rebeliuni în jurnalism. A fost non-conformista care a acţionat în judecată TVM, care a spus lucru-rile verde în ochi administraţiilor instituţiilor media care nu și-au respectat angajamentele.În 2004, Aneta Grosu a devenit co-fon-datoarea și redactora-șefă a ZdG. De atunci, în această redacţie există un singur om care a citit toate textele timp de 15 ani. E adevărat, că și unii colegi au citit multe dintre texte, dar din plăcere și interes profesional. Aneta însă le-a citit din obligaţia statutară, dar și interi-oară, ca textele să fie interesante, ca ziarul să fie bun. A ghidat mulţi tineri prin hăţișurile jurnalismului, arătându-le cărarea cea mai scurtă spre afirmare profesională. Dar câţi oa-meni a ascultat, dintre cei care vin la redacţie cu torbe de hârtii și saci de probleme... Îi plac 

Alina Radu este directoarea Ziaru-lui de Gardă, dar și directoarea pe care toţi ar dori să o aibă. Pentru activi-tatea sa jurnalistică, a obţinut numeroase premii naţionale și internaţionale, pe care însă le tratează cu o modestie aparte. Este o femeie puternică, curajoasă, înţeleaptă, dar și cu mult simţ al umorului. Pentru 

V
ic
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r M

oșn
eag „Eu mă mir cum de Victor Moșneag mai calcă pe pământ”, a zis într-o zi un cititor al ziarului, facând referire la subiectele cu im-pact pe care le investighează și la riscul la care se expune, realizând dosarele pe care le semnează. Când i-am spus lui Victor ce gîn-duri au cititorii, el doar a schiţat un zâmbet. Și nu pentru că nu i-ar fi plăcut, dar pentru că mereu pune la îndoială tot ce vede și aude. Eu îi mai zic Toma Necredinciosul. Să îl convingi pe Victor de ceva, îţi ia timp și efort. La fiecare afirmaţie, el are replică. La fiecare argument, el are contraargument. Iar când într-un final reușești să îl convingi, sentimentul unei bătă-lii câștigate îţi este asigurat.Să arunce bombe informaţionale, este ocupaţia lui preferată. „Cine vrea să facă o știre bombă”, auzim cel mai des de la el în redacţie. Nu știm cum, dar el mereu află totul înaintea tuturor. Întotdeauna știe cum și de unde să obţină informaţia. Pe cine să sune și opinia cui să o afle. În final, iese o știre genială. Pentru că și el e genial. Iar acesta, probabil, e unul din lucrurile pe care noi, colegii, nu îl punem la îndoială, când vine vorba despre Victor Moșneag. 

Ludmila Bogheanu
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De mai bine de un an, Diana este responsabilă de știrile care apar pe www.zdg.md, dar și în pagi-nile ziarului tipărit. Venirea ei a adus un suflu nou în redacţie, crescând și  valoarea echipei ZdG. Ea e cea care „torturează” zilnic politicienii și alţi funcţionari cu întrebări, pentru a oferi publicului știri complexe și exclusive. Când cei pe care-i contactează se încurcă în declaraţii sau spun lucruri trăsnite, Diana râde ca un copil, molipsindu-ne și pe noi. Dar, pe lângă faptul că este o jurnalistă foarte bună, Diana este și o colegă minunată - prietenoasă, implicată, de gașcă. Cu ea poţi discuta la infinit despre filme, cărţi și bere. E o glumă, evi-dent. Despre bere nu ai ce discuta cu ea. În schimb, îţi poate po-vesti despre... broccoli - o legumă despre care ea susţine că ar fi comestibilă și că e alimentul 
ei preferat. Tot Diana ne-a învăţat că jocurile nu sunt doar pentru copii și că nu este impo-
sibil să păstrezi ordine pe birou (așa cum credeam noi). Diana, îţi mulţumim că ne-ai ales. 

Anatolie Eșanu
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Anatolie Eșanu a venit la Ziarul de Gardă acum patru ani, iniţial, pentru un stagiu, după care a decis să ră-mână, ce-i drept, part-time. Între timp, Anatol încerca să facă alegerea între două joburi, pentru ca, într-un final, favoritul (ZdG) să câștige această bătălie crânce-nă. Ce face Anatolie? Păi, investighează, 

petru s-a născut la Dunăre, a copilă-rit între nuferi, pescari și pichetul de grăniceri care despărţea Basarabia de România și de Europa. Tot ce a făcut ulteri-or în viaţă poartă amprenta acelui univers. A vorbit o română pe care nu au putut-o distruge hotarele, regimurile sau sărăcia de cărţi românești. Ba mai mult, atunci când și-a început cariera de jurnalist la Radio Moldova, în plină epocă sovietică, româ-na lui de la Cartal enerva de tot Glavlitul (structura de cenzură sovietică obligatorie în instituţiile de presă), dar Petru Grozavu nu a cedat, pur și simplu, i-a convins pe toţi că limba maternă nu o poţi scoate din om nici măcar cu KGB-ul la ușă. La ZdG Petru a scris editoriale politice timp de 15 ani. Știţi ce înseamnă asta? Să observi non-stop fauna politică pestriţă, în majoritatea ei pizmașă, egoistă și coruptă, să scrii despre toţi și să rămâi lucid. Este o muncă grea să observi cum se nasc lideri defectaţi, cum se înalţă abuziv și cum pleacă nepedepsiţi. 

noi, Alina este omul care inspiră. Ea este cea care ne unește pe toţi în cele mai gre-le momente și în cele mai încărcate zile. Are un sfat și o vorbă de încurajare pen-tru fiecare. În redacţie, prezenţa sa emană zilnic o doză de energie. Despre începu-turile ZdG povestește de parcă ar spune cea mai frumoasă și mai luminoasă po-veste din viaţa sa. Când vorbește, e numai dragoste și dăruire. Cu un anumit prilej, Alina ne-a povestit că a decis să devină jurnalistă încă de la grădiniţă. A început să corespondeze și să scrie articole pentru ziare pe când era elevă. A făcut Facultatea de Jurnalism, dar și numeroase instruiri peste hotare. Din 1989, activează în acest domeniu. Alina a arătat în repetate rân-duri că încrederea și curajul trebuie să fie mereu la îndemâna unui jurnalist.
Diana Severin

lucrurile făcute repede, oamenii veseli, călătoriile. Dar cel mai mult îi place să consume zilnic cea mai nouă carte a vieţii ei - cartea bucuriilor, frământărilor și năz-bâtiilor nepoţelului ei Ștefan. 
Alina Radu

filmează, montează, rezolvă probleme tehnice și este mereu în căutarea VIRGU-LEI. Dacă aceasta lipsește, îţi împrumută de la el. Dacă e una în plus, ţi-o ia și o păstrează în buzunar pentru „zile negre”. Anatolie poate fi lesne recunoscut drept reporterul/cameramanul, după care se fugărește așa-numitul preot „cu măciu-ca”. Ce-i drept, Tolică al nostru e mai iute de picior. Datorită acestui fapt, imaginile video rămase intacte au scos la iveală o lume a cerșetorilor „fără mască”. Viteza prietenului nostru cred că se datorează și antrenamentului riguros la sală, dar și întâlnirilor săptămânale cu prietenii la un meci de fotbal. Astăzi, munca de reporter o împarte cu cea de părinte al unui fiu de nici un anișor. Va păși oare micuţul pe urmele tatălui său, venind la ZdG? Vom reveni cu detalii în următorii 20 de ani...
Olga Bulat

Petru Grozavu este memoria politică a ZdG și a R. Moldova. El i-a urmărit (cu peniţa) pe toţi actorii din parlamente și guverne, le știe slăbiciunile și vanităţile. Ar putea scrie o enciclopedie politică. Poate ar fi făcut-o, dacă ar fi avut mai puţine obligaţii pentru ZdG și cursul Du-nării mai aproape.
Alina Radu

omul din spatele obiectivului rămâne, de obicei, nevăzut. E și cazul Ecaterinei, care a venit în echipa ZdG acum doi ani și care încearcă să prindă cu camera de luat vederi cele mai expresive crâm-peie din viaţă. Nu cred că era protestatară din fire, dar a devenit în scurt timp, fiind inspirată de realităţile R. Moldova. A însoţit reporterii la cele mai complicate evenimente, realizând reportaje de mare audienţă. Am vrea, într-o bună zi, să ne spună cum e să fii pe prima linie a frontului... Să ne povestească, dar și să ne arate în cadrul unei ample expoziţii, cum sunt cele mai impresionan-te clipe din viaţa oamenilor din această lume. Știm că va reuși, pentru că de asta a venit la ZdG.
Aneta Grosu

zdg a decis să-și prezinte cititorilor într-un mod inedit echipa care face posibilă apariția ziarului în fiecare joi. pentru a nu fi 

acuzați de subiectivism, am ales ca membrii echipei să se prezinte unii pe alții, prin tragere la sorți. vă mulțumim că ne citiți!
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Premii și aprecieri

În fiecare an reporterii ZdG participă la concursuri profesionale, colectând premii 
pentru investigații, reportaje, istorii video, imagini. Jurnaliștii ZdG sunt premiați pentru 
eforturi în combaterea corupției și promovarea drepturilor omului.

În anul 2019, membrii echipei ZdG au fost premiați în cadrul Galei anuale a Clubului 
de Presă din Moldova, a Forumului mass-media din Chișinău, a Concursului anual 
pentru premiile Asociației Presei Independente.

În cadrul Galei Anuale a Clubului de Presă, reportera Aliona Ciurcă a luat tradiționalul 
măr pentru jurnalism în presa scrisă, iar redacția ZdG a primit diploma pentru 
Jurnalism Inovativ.

În cadrul Forumului Mass-Media, ediția 2019, premiul pentru „Investigația anului 
2019 în mass-media națională” a fost oferit lui Anatolie Eșanu și Victor Moșneag, 
(locul II).

În cadrul concursului „Click pentru egalitate de gen”, Ecaterina Alexandr, a fost 
premiată cu locul II pentru cea mai bună fotografie din perspectiva egalității de gen.

În cadrul concursului intern anual al 
Asociației Presei Independente, la 
categoria cea mai bună investigație 
a anului din presa națională, locul I a 
fost oferit lui Victor Moșneag, locul II a 
revenit lui Anatolie Eșanu, iar pe locul 
III s-a situat Marina Ciobanu.  În cadrul 
aceluiași concurs pentru categoria cel 
mai bun reporter din presa națională 
locul I a revenit Marinei Ciobanu. Pe 
locul I pentru cea mai bună fotografie 
s-a clasat Ecaterina Alexandr.

https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/ziarul-de-garda-premiat-la-doua-categorii-in-cadrul-galei-jurnalistii-anului-2019/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/jurnalistii-de-la-zdg-premiati-in-cadrul-forumului-mass-media/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/zdg-a-obtinut-sase-premii-in-cadrul-concursului-intern-anual-al-asociatiei-presei-independente
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/zdg-a-obtinut-sase-premii-in-cadrul-concursului-intern-anual-al-asociatiei-presei-independente
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15 ani de ZdG

La 29 iulie 2019, echipa ZdG 
a împlinit 15 ani de activitate. 
A fost un bun prilej pentru 
totalizări, concluzii și multă 
comunicare cu cititorii, 
partenerii și prietenii ZdG.

La 15 ani, echipa ZdG a 
avut parte de o surpriză din 
partea unui grup de parteneri. 
Manageri de redacții 
independente din Ucraina, 
Rusia, Georgia, Azerbaijan, 
Armenia, Belarus ne-au 
vizitat pentru un eveniment 
jurnalistic deosebit. 
Provocările pentru noi și 
colegii din aceste redacții 
sunt foarte asemănătoare, 
de aceea schimbul de 
experiență cu ei ne oferă 
soluții pentru rezistență, curaj 
și perseverență.

https://www.facebook.com/watch/?v=903937743316221
https://www.facebook.com/watch/?v=903937743316221
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Cei de la ZdG sunt ”kiborgi” sau oameni normali?
 

Reporterii ZdG sunt tineri și energici, ei 
muncesc mult și extenuant dar uneori au 
și ceva timp liber. Atunci ei fac sport, joacă 
fotbal, ping-pong, dame, organizează jocuri 
intelectuale, pictează, gătesc, citesc, merg 
la bere.

În orele libere la redacție reporterii petrec timpul 
la  bucătărie, dotată  cu mașină de cafea, 
frigider, toaster, o varietate de ceaiuri și 
cafele, la masă de ping-pong, meditând pe 
beanbags, sau în curtea de lângă oficiu, 
care, în dependență de sezon oferă vederi 
frumoase cu flori de curte, sau cu zăpadă.

În anul 2019 în familiile angajaților ZdG s-au 
născut 4 bebeluși: Flavius, Magda, Daniel și 
Robert. Și anul 2020 promite să fie roditor! 
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8. PARTENERII ZDG
   CINE NE SUSȚINE?      DE UNDE VIN BANII?

Parteneriate
ZdG este afiliat celor mai importante organizații profesionale internaționale 
de nișă (jurnalism de investigație, jurnalism multiplatformă, jurnalism 
independent)

În anul 2018 ZdG a devenit membru al Rețelei Globale a Jurnaliștilor 
de Investigație (GIJN), care include circa 200 de echipe de reporteri de 
investigație din 75 de state ale lumii. 

La nivel regional ZdG este membru al Organizației Mass-Media din Europa de 
Sud-Est (SEEMO).

La nivel național, ZdG este membru al Asociației Presei Independente (API), 
care, la rândul său este membră a Asociației Mondiale a Ziarelor (WAN).

Membrii ZdG sunt în mare parte membri ai Asociației Media Guard, care 
militează pentru drepturile jurnaliștilor și ale consumatorilor de media.

ZdG menține parteneriate la nivel național cu CJI, Transparency, CRJM

https://gijn.org/
http://www.seemo.org/
http://www.api.md/
https://www.wan-ifra.org/


36

Abonări, publicitate, donații 
 
Independența editorială a ZdG este asigurată de diversitatea finanțărilor. ZdG 

nu acceptă donații în plic, toate transferurile și operațiunile financiare la 
redacție se fac prin transfer bancar. 

Deoarece ZdG este specializat pe investigații, piața publicitară, care în 
majoritate e controlată politic, acceptă extrem de rar o cooperare cu ZdG.

Anchetele reportericești și articolele despre drepturile omului generează un 
interes foarte mare din partea publicului, dar nu generează bani, deoarece 
oamenii le citesc pe gratis.

Cel mai mare sprijin pentru ediția tipărită vine de la abonații ZdG, care, lună de 
lună, solicită și primesc edițiile noastre tipărite în limbile română și rusă, 
sau edițiile PDF în ambele limbi (abonare.md). În 2019 ZdG a beneficiat 
pentru prima dată de o campanie de crowdfunding pentru abonarea școlilor 
și bibliotecilor la ziar.
 https://www.facebook.com/donate/630451807492251/

Banii din abonamente, din puțina publicitate sau servicii prestate constituie o 
pătrime din bugetul anual al ZdG.

https://www.facebook.com/donate/630451807492251/
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Comunitatea   donatorilor 

Pentru realizarea diverselor anchete și reportaje, ZdG a 
beneficiat pe parcursul anului 2019 de susținerea unui șir 
de organizații internaționale: Internews Moldova - sprijin 
pentru dezvoltare organizațională; Free Press Unlimited  - 
sprijin pentru schimburi jurnalistice cu redacții din 7 state 
post-sovietice , OSI - sprijin pentru realizarea anchetelor 
reportericești, Ambasada Statelor Unite la Chișinău - sprijin 
pentru monitorizarea reformelor în justiție, Ambasada 
Canadei la București - sprijin pentru monitorizarea alegerilor, 
Ambasada Olandei la București - sprijin pentru ediția rusă, 
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni - sprijin pentru 
ediția de limbă română, Freedom House - produse jurnalistice 
despre justiția selectivă.

Toate aceste finanțări au fost obținute în baza unor 
concursuri publice, ZdG câștigând aceste granturi într-o 
competiție strânsă cu alte media. Pentru fiecare leu din 
partea donatorilor - redacția prezintă rapoarte exhaustive 
donatorilor, dar și autorităților fiscale.

„Deși veniturile comerciale și cele din abonamente sunt o 
parte importantă a finanțării ZDG, redacția face un efort 
constant de a găsi noi și noi parteneri pentru servirea 
interesului public.”
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9. VIITORUL ZDG 
 

  La început de 2019 numărul abonaților crescuse 
cu peste 15%. La începutul anului 2020 - cu peste 
40%. Deci vom continua tipărirea și distribuirea 
versiunilor tipărite ale ZdG în română și rusă 

  ZdG va lansa o pagină nouă web, în limbile 
română și rusă și o scurtă versiune în limba 
engleză. 

  Va fi menținută activitatea pe paginile ZdG de pe 
rețelele sociale și va lansa un canal de Telegram. 

  În fiecare săptămână, echipa va continua livrarea 
investigațiilor în format video, care este difuzată 
on-line și la posturi independente naționale și 
regionale.

  ZdG va organiza dezbateri video si întâlniri cu 
publicul în diverse regiuni ale R. Moldova. 

  ZdG va monitoriza problema accesului la 
informații, dar și răspunsul autorităților la 
investigațiile jurnalistice.

  ZdG va organiza o școală juridică la ZdG, pentru 
cititorii care au dificultăți legate de justiție

  ZdG va monitoriza în mod special campania 
electorală prezidențială, dar și principalele 
instituții de stat în ceea ce privește corupția, 
transparența, spălarea de bani, abuzurile în funcții 
publice.

  ZdG planifică un șir de traininguri pentru angajați, 
pentru o dezvoltare profesională continuă.

  ZdG planifică o colaborare mai strânsă cu școlile 
și facultățile de jurnalism, dar și organizarea unor 
stagieri pentru reporteri începători în cadrul ZdG.

Planuri pentru 2020
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Alege ZdG pentru tine:

  Poți citi ZdG gratuit on-line în română, în rusă, în engleză

  Poți abona ZdG (versiune tipărită sau PDF, în limba rusă 
sau română) AICI

  Poți dona pentru dezvoltarea ZdG AICI

Poți aprecia și distribui conținutul nostru pe:

  Pagini Facebook în română, în rusă, în engleză, Pagină Video pe 
Facebook,  Grup Facebook,

  Canal Youtube, Instagram, Telegram în Română sau în Rusă,

  Pagină Odnoklassniki, Grup pe Odnoklassniki,

  Twitter în rusă, Twitter în engleză.

Alege ZdG pentru tine:
➢ Poți citi ZdG gratuit on-line în română, în rusă, 

în engleză
➢ Poți abona ZdG (versiune tipărită sau PDF, în 

limba rusă sau română) AICI
➢ Poți dona pentru dezvoltarea ZdG AICI

Poți aprecia și distribui conținutul nostru pe:
➢ Pagini Facebook în română, în rusă, în engleză, 

Pagină Video pe Facebook,  Grup Facebook,
➢ Canal Youtube, Instagram, Telegram în Română 

sau în Rusă,
➢ Pagină Odnoklassniki, Grup pe Odnoklassniki,
➢ Twitter în rusă, Twitter în engleză.

https://www.zdg.md/
https://www.zdg.md/ru/
https://zdg.md/en/
https://abonare.md/1
https://abonare.md/1
https://abonare.md/1
https://checkout.zdg.md/donate/1
https://www.facebook.com/zdg.md
https://www.facebook.com/ru.zdg.md/
https://www.facebook.com/en.zdg.md/
https://www.facebook.com/reporterdegarda/
https://www.facebook.com/reporterdegarda/
https://www.facebook.com/groups/DeGarda/
https://www.youtube.com/user/ReporterdeGARDA
https://www.instagram.com/ziaruldegarda/
https://t.me/zdgmd
https://t.me/zdgmdru
https://ok.ru/profile/575173038892
https://ok.ru/zdgmd
https://twitter.com/ziarul_de_garda
https://twitter.com/ziarul_de_garda
https://twitter.com/ZiarulDe
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Abonează și citește
abonare.md

ZdG mulțumește tuturor celor care au făcut și fac 
posibilă activitatea acestui grup de presă

Vezi și raportul  pe anii 2015, 2016, 2017, 2018

Pentru a vedea spotul video al ZdG, click AICI

https://www.facebook.com/watch/?v=200714087515017
https://abonare.md/1
https://www.facebook.com/watch/?v=200714087515017

