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>>> P.8-9>>> 

Pădurea Durlești, situată la doi pași de 
Chișinău, este ciopârțită sub ochii autorităților, 
iar în locul copacilor „răsar”, peste noapte, 

construcții din beton armat, chiar dacă în păduri 
sunt permise doar construcții ușor demontabile. 
Miza și interesul celor care toarnă beton în pădure 
este enorm: prețul unei case în această zonă 
poate ajunge și la 200 de mii de euro. În prezent, 
în pădurea Durlești sunt puse deja bazele pentru 
șapte imobile, însă locuitorii din zonă se tem că 
toată pădurea va fi distrusă și folosită în scopuri 
imobiliare. 

ANATOLIE EȘANU / 
ZDG

NR. 1 (791) JOI, 14 IANUARIE 2021

PREŢ 6 LEI

WWW.ZDG.MD WWW.ZDG.MD 
APARE DIN 2004APARE DIN 2004

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT

DE INVESTIGAŢII
Interviu cu Radu Lupescu, medic 
anestezist-reanimator la Clinica 

Rhena din Strasbourg 

„„SSăă  nnee  tteemmeemm  
ddee  uunn  vvaacccciinn  

mmaaii  mmuulltt  
ddeeccââtt  ddee  oo  
ppaannddeemmiiee  

ppaarree  aabbssuurrdd””

10217
oameni

S-AU ABONAT LA ZIARUL DE GARDĂ PENTRU ANUL 2021

VĂ MULȚUMIM!
RĂMÂNEM DE GARDĂ

>>> P.14-15>>> 

Beton armat Beton armat 
în locul copacilor în locul copacilor 
din Pădurea Durleștidin Pădurea Durlești
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Pădurea Durlești, situată la doi pași de 

Chișinău, este ciopârțită sub ochii autorităților, 

iar în locul copacilor „răsar”, peste noapte, 

construcții din beton armat, chiar dacă în păduri 

sunt permise doar construcții ușor demontabile. 

Miza și interesul celor care toarnă beton în pădure 

este enorm: prețul unei case în această zonă 

poate ajunge și la 200 de mii de euro. În prezent, 

în pădurea Durlești sunt puse deja bazele pentru 

șapte imobile, însă locuitorii din zonă se tem că 

toată pădurea va fi distrusă și folosită în scopuri 

imobiliare. 
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Beton armat Beton armat 
în locul copacilor în locul copacilor 
din Pădurea Durleștidin Pădurea Durlești
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>>> P.10-11>>> 

Potrivit datelor ultimelor 

sondaje, realizate în anul 

2020, cetățenii R. Moldova 

continuă să aibă cea mai mare 

încredere în Biserică, aceasta 

surclasând toate instituțiile 

importante ale statului, dar și 

partidele politice.
REPORTER DE GARDĂ / ZDG
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SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT
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Vaccinul Vaccinul 
anti-COVID. anti-COVID. 
Ce ziceCe zice  Biserica?Biserica?

Pe fondul protestelor locale și al 

indignării la nivel internațional, 

opozantul rus Alexei Navalny a fost 

arestat pe data de 18 ianuarie curent. Asta 

după ce, pe 17 ianuarie, a revenit la Moscova 

de la Berlin, unde urmase tratamentul, 

după ce a fost otrăvit. Politicianul rus a fost 

arestat chiar la aeroport, înainte de a reuși 

să prezinte actele pentru a intra în țară. 

„Nu mi-e frică. Știu că am dreptate. Știu 

că dosarele penale împotriva mea sunt 

fabricate”, a declarat el jurnaliștilor, cu puțin 

timp înainte de arest. 

>>> P.12-13>>> ALIONA CIURCĂ / ZDG

CRONOLOGIE: 
FILMUL REVENIRII OPOZANTULUI 

NAVALNY ÎN FEDERAȚIA RUSĂ 

NR. 2 (792) JOI, 21 IANUARIE 2021

PREŢ 6 LEI

>>> P.14-15>>> 
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Medic din R. Moldova care activează în țara cu cea mai 
Medic din R. Moldova care activează în țara cu cea mai 

mare rată de vaccinare din lume:mare rată de vaccinare din lume:

„Oamenii „Oamenii 
își doresc își doresc 
revenirea revenirea 
la o viață la o viață 
normală...”normală...”

„Oamenii „Oamenii 
își doresc își doresc 
revenirea revenirea 
la o viață la o viață 
normală...”normală...”

Conflicte 
de interese 

între candidați 
și membri ai Comisiei, 

la concursul pentru funcția 
de judecător CtEDO

>>> P.8-9>>> 

 „Acord de soluționare” 
prin intermediari între Platon și Șor

La începutul anului, a fost semnat un acord între 

companii afiliate celor doi oameni de afaceri 

controversați într-un litigiu de 40 de milioane de lei

Ion Cazacu: Ion Cazacu: 
„Grădinăritul „Grădinăritul 
ecologic ecologic 
înseamnă să înseamnă să 
cunoști ce se cunoști ce se 
întâmplă în sol”întâmplă în sol”
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>>> P.14-15>>> 

>>>  P.6 >>> 

Direcționează 2% pentru un produs jurnalistic 

de interes public.

Înscrie codul fiscal

1010620003744
în secțiunea a cincea a declarației tale cu privire la impozitul pe venit

Susține jurnalismul de investigație!

WWW.ZDG.MD WWW.ZDG.MD 
APARE DIN 2004APARE DIN 2004

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENTSĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT

DE INVESTIGAŢIIDE INVESTIGAŢII
NR. 5 NR. 5 ((795795)) JOI, 11 FEBRUARIE 2021 JOI, 11 FEBRUARIE 2021

PREŢ 6 LEIPREŢ 6 LEI

Direcționează 2% pentru un produs jurnalistic 

de interes public.

Înscrie codul fiscal

1010620003744
în secțiunea a cincea a declarației tale cu privire la impozitul pe venit

Susține jurnalismul de investigație!

Sponsorii Sponsorii 
cu interese cu interese 
ai Primăriei ai Primăriei 
ChișinăuChișinău

>>> P. 8-10>>> 

Mai multe companii cu interese economice în 

municipiul Chișinău, unele aflate în litigii cu 

autoritățile municipale, au finanțat reparația 

unor obiective publice amplasate în capitală. Printre ele, 

câteva companii de construcții implicate în scandaluri 

imobiliare și o firmă care, în perioada în care sponsoriza 

lucrări în folosul Primăriei Chișinău, efectua simultan 

lucrări de milioane în capitală, pe bani publici, iar o altă 

companie cu același beneficiar câștiga două licitații în 

valoare de 17 milioane de lei. La o solicitare oficială a 

ZdG, autoritățile publice locale au evitat să facă publice 

numele tuturor companiilor care au contribuit cu lucrări 

gratuite în folosul municipalității. 

VICTOR MOȘNEAG /  ZDG

Sponsorii Sponsorii 
cu interese cu interese 
ai Primăriei ai Primăriei 
ChișinăuChișinău

MARINA GORBATOVSCHI /  ZDG

Alexei Ceban, 
medic epidemiolog:
„Imunitatea obținută după 
vaccinare este una mai 
de durată și mai stabilă 
decât imunitatea naturală, 
dobândită după infecție”

 Când  va ajunge vaccinul anti-Covid-19 în R. Moldova? 
 Care sunt grupurile-țintă ale campaniei de vaccinare? 
 Când va fi vaccinată populația generală?  Care sunt 

reacțiile adverse ce vor surveni în urma administrării 
vaccinului?  De ce o persoană care are deja anticorpi 
trebuie să se vaccineze?  Cum a fost posibilă dezvoltarea 
vaccinurilor în termen atât de scurt?

>>> P.14-15>>> 

„Securitatea bancară” „Securitatea bancară” 
care te lasă fără care te lasă fără 
bani pe cardbani pe card
„M-au mințit și mi-au scos banii. În timp ce vorbeam cu ei pe 

Viber, ei mie îmi scoteau banii”. Este istoria lui Valeriu Chetrari, 
un bărbat din raionul Râșcani care a rămas fără opt mii de lei, bani 
pe care-i păstra pe cardul său bancar. A fost apelat pe Viber de un 
bărbat care s-a prezentat ca fiind angajat al unei bănci comerciale 
și l-a crezut, oferindu-i date. În situația lui Valeriu, în ultimul an și 
jumătate, au ajuns sute de persoane. 

                                          DIANA GAȚCAN / ZDG>>> P.8-9 >>> 

>>>  P. 8-9 >>> 

Interviu despre umor, satiră, 
zeflemea și ridicol cu Ionela Hadârcă

Suntem ca urșii din zoo 
care, chiar și atunci când 
le sunt ridicate zăbrelele, 
continuă să se 
rotească în cerc
Ionela Hadârcă este născută la Chișinău în familia 
poetului Ion Hadârcă și a lingvistei Maria Hadârcă. 
Este juristă de profesie, dar e cunoscută comunității 
și pentru un dezvoltat simț al umorului, publicând 
sketch-uri, opinii și mesaje umoriste.
Este autoarea cărții pentru copii „Uf! Ghid de 
conviețuire cu frații și surorile mai mici”, mamă a doi 
copii. De câțiva ani e stabilită în Polonia.
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Direcționează 2% pentru un produs jurnalistic 
de interes public.

Înscrie codul fiscal

1010620003744
în secțiunea a cincea a declarației tale cu privire la impozitul pe venit

Susține jurnalismul de investigație!

>>>  P. 14-15 >>> 

Fabrica de certificate falsificate de

„Dacă îți trebuie,
 fac și pozitiv, și negativ, 
și plus, și minus”
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>>> P. 8-10>>> 

Mai multe companii cu interese economice în 
municipiul Chișinău, unele aflate în litigii cu 
autoritățile municipale, au finanțat reparația 

unor obiective publice amplasate în capitală. Printre ele, 
câteva companii de construcții implicate în scandaluri 
imobiliare și o firmă care, în perioada în care sponsoriza 
lucrări în folosul Primăriei Chișinău, efectua simultan 
lucrări de milioane în capitală, pe bani publici, iar o altă 
companie cu același beneficiar câștiga două licitații în 
valoare de 17 milioane de lei. La o solicitare oficială a 
ZdG, autoritățile publice locale au evitat să facă publice 
numele tuturor companiilor care au contribuit cu lucrări 
gratuite în folosul municipalității. 

VICTOR MOȘNEAG /  ZDG

Sponsorii Sponsorii 
cu interese cu interese 
ai Primăriei ai Primăriei 
ChișinăuChișinău

>>> P.10-11>>> 

Potrivit datelor ultimelor 
sondaje, realizate în anul 
2020, cetățenii R. Moldova 

continuă să aibă cea mai mare 
încredere în Biserică, aceasta 
surclasând toate instituțiile 
importante ale statului, dar și 
partidele politice.

REPORTER DE GARDĂ /
 ZDG
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SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT

DE INVESTIGAŢIIVaccinul Vaccinul 
anti-COVID. anti-COVID. 
Ce ziceCe zice  Biserica?Biserica?

Pe fondul protestelor locale și al 
indignării la nivel internațional, 
opozantul rus Alexei Navalny a fost 

arestat pe data de 18 ianuarie curent. Asta 
după ce, pe 17 ianuarie, a revenit la Moscova 
de la Berlin, unde urmase tratamentul, 
după ce a fost otrăvit. Politicianul rus a fost 
arestat chiar la aeroport, înainte de a reuși 
să prezinte actele pentru a intra în țară. 
„Nu mi-e frică. Știu că am dreptate. Știu 
că dosarele penale împotriva mea sunt 
fabricate”, a declarat el jurnaliștilor, cu puțin 
timp înainte de arest. 

>>> P.12-13>>> ALIONA CIURCĂ / 
ZDG

CRONOLOGIE: 
FILMUL REVENIRII OPOZANTULUI 
NAVALNY ÎN FEDERAȚIA RUSĂ 

NR. 2 (792) JOI, 21 IANUARIE 2021

PREŢ 6 LEI

În februarie, avem

10 956
de abonați la ZdG pentru anul 2021

Vă mulțumim!
abonare.md
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Cum R. Moldova Cum R. Moldova 
poate pierde poate pierde 
2 miliarde de lei. 2 miliarde de lei. 
Licitații cu interese în jurul unei Licitații cu interese în jurul unei 
datorii pentru energia electrică datorii pentru energia electrică 
livrată acum două deceniilivrată acum două decenii

Bugetul de stat al R. Moldova ar putea fi prejudiciat cu aproape 130 de milioane de dolari, 
echivalentul a circa 2,2 miliarde de lei, din cauza unei datorii de acum două decenii 
pentru energia electrică recepționată din România, arată o expertiză judiciară.

DANIELA CALMÎȘ / ZDG >>>  P. 8-9 >>> 

Criza politică, analizată de experți în drept constituțional 

Ce urmează? 
Suspendarea președintei sau alegeri anticipate? 
>>>  P. 14-15 >>> 

Curtea Constituțională a Moldovei (CCM) a declarat neconstituțional 
decretul prin care președinta Maia Sandu a propus- o, repetat, la 
funcția de prim- ministru pe Natalia Gavrilița.
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Direcționează 2% pentru un produs jurnalistic 
de interes public.

Înscrie codul fiscal

1010620003744
în secțiunea a cincea a declarației tale cu privire la impozitul pe venit

Susține jurnalismul de investigație!

>>>  P. 14-15 >>> 

„Fiecare „Fiecare 
nedreptate nedreptate 
pe care o pe care o 

întâlneam în întâlneam în 
R. Moldova R. Moldova 

mă făcea mai mă făcea mai 
puternic”puternic”

Interviu cu Interviu cu 
sportivul paralimpic sportivul paralimpic 

Ștefan Roșca Ștefan Roșca 

>>> P.8-9>>> 

În 2020, deputații care au schimbat partidele pe listele cărora au ajuns în 
Parlament, pe fundalul unor acuzații de corupție, au făcut mai multe achiziții. 
Zece din cei 18 au făcut cumpărături de sute de mii de lei, iar alți doi au fost 

mai modești în declarații. Întrebați dacă este o coincidență că au obținut bunuri 
de valoare în anul în care au fost acuzați că ar fi primit bani pentru a-și părăsi 
fracțiunile, aleșii poporului au invocat faptul că își pot justifica averea.

Deputații transfugi, Deputații transfugi, 
la cumpărăturila cumpărături

Adriana Boroș:Adriana Boroș:
„Trăim un doliu „Trăim un doliu 
după o viață după o viață 
pe care nu pe care nu 
o mai avem”o mai avem”
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>>>  P. 8-9 >>> 

Socialistul Ștefan Bolea ocupă de mai bine 
de un an funcția de președinte al raionului 
Călărași. Deși are o funcție publică, Bolea 

nu își afișează CV-ul pe site-ul Consiliului raional 
și a evitat de mai multe ori să îl prezinte, la 
solicitarea ZdG. Singurul CV oficial al socialistului, 
deși este incomplet, poate fi analizat într-un ziar 
electoral al Partidului Socialiștilor din R. Moldova, 
tipărit la ultimele alegeri parlamentare. În acel 
CV electoral, Ștefan Bolea indică 
faptul că și-a făcut studiile 
la Universitatea Agrară din 
R. Moldova, lucru pe care 
l-a reiterat și în discuțiile 
telefonice pe care le-a purtat 
cu reporterul ZdG. 

DIANA GAȚCAN / ZDG

În căutarea CV-ului și a diplomei În căutarea CV-ului și a diplomei 
de studii superioare a unui de studii superioare a unui 
președinte de raionpreședinte de raion

>>>  P. 8-9 >>> 

>>>  P. 7 >>> 

După un an de pandemie, discutăm După un an de pandemie, discutăm 
cu experta în parentaj, Adriana Boroș, cu experta în parentaj, Adriana Boroș, 
despre ceea ce s-a schimbat în viețile despre ceea ce s-a schimbat în viețile 
noastre între timp, despre ceea ce noastre între timp, despre ceea ce 
înseamnă această perioadă pentru copii înseamnă această perioadă pentru copii 
și adolescenți și ce pot face adulții ca să-i și adolescenți și ce pot face adulții ca să-i 
ajute atât pe cei mici, cât și pe cei mari ajute atât pe cei mici, cât și pe cei mari 
din preajma lor ca să treacă cu bine prin din preajma lor ca să treacă cu bine prin 
vremuri de restriște. vremuri de restriște. 

În 2020, echipa Ziarului de Gardă a primit 46 479 lei și 70 de bani pe cont, 
în urma redirecționării a 2 % din taxele fiscale. 

Ce am făcut cu ei?

>>> P.14-15>>> 
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Medic din R. Moldova care activează în țara cu cea mai Medic din R. Moldova care activează în țara cu cea mai 
mare rată de vaccinare din lume:mare rată de vaccinare din lume:

„Oamenii „Oamenii 
își doresc își doresc 
revenirea revenirea 
la o viață la o viață 
normală...”normală...”

„Oamenii „Oamenii 
își doresc își doresc 
revenirea revenirea 
la o viață la o viață 
normală...”normală...”

Conflicte 
de interese 

între candidați 
și membri ai Comisiei, 

la concursul pentru funcția 
de judecător CtEDO

>>> P.8-9>>> 

În culisele investițiilor
japoneze din agricultură:
E-mailuri, interese și companii a liate

O serie de e-mailuri o ciale dintre fostul secretar de 
stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului și fostul ambasador al R. 

Moldova în Japonia, analizate de ZdG, scot la iveală interesele 
de milioane din jurul contractului de consultanță pentru 
implementarea creditului japonez în valoare de 18,7 milioane 
de dolari, semnat de autorități la mijlocul lunii februarie.

VICTOR MOȘNEAG, ANATOLIE EȘANU / ZDG
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În R. Moldova, În R. Moldova, 
niciodată niciodată 
nu au fost nu au fost 
la putere la putere 

„profesioniștii” „profesioniștii” 
și/sau „bine și/sau „bine 

intenționații”intenționații”
Interviu cu Dumitru Budianschi, 

expert economic, 
director de program, 

Centrul Analitic Independent 
„Expert-Grup” 

Carantină de lux
De frica virusului, unii demnitari s-au izolat anul trecut la vilele 
de la Holercani. Nota de plată – 2 milioane de lei din bani publici

>>> P.10-11>>> ANATOLIE EȘANU / ZDG

În anul pandemic 2020, mai multe ministere și agenții 
guvernamentale au alocat, în total, peste două 
milioane de lei pentru locațiunea unor vile din cadrul 

complexului gestionat de Instituția Publică (IP) „Pensiunea 
din Holercani”. Vilele, aflate într-o zonă pitorească, pe 
malul râului Nistru, sunt destinate relaxării demnitarilor. 
În total, 11 instituții de stat au închiriat, în 2020, căsuțe de 
odihnă la Holercani, achitând, în total, 2,04 milioane de lei. 

DECIS:DECIS:  ALEGERI ALEGERI 
PARLAMENTARE PARLAMENTARE 
LA 11 IULIELA 11 IULIE
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Dragii noștri!
Cu prilejul apropiatelor 

sărbători de Paști, vă dorim 
multă liniște sufletească, 

multă speranță într-un viitor 
mai bun, multă rezistență în 
aceste timpuri deloc ușoare, 
pline de griji și de neliniște. 

După un an pandemic extrem 
de dificil, cu toții am înțeles 

că avem nevoie de putere 
- puterea de a dărui şi de a 
veni în ajutor. Fie ca sfânta 

sărbătoare a Învierii Domnului 
să vă dăruiască această putere 

și să vă aducă în suflete cele 
patru taine divine: încredere, 

lumină, iubire, speranță. 
Vă dorim să aveți parte de clipe 

de neuitat alături de cei dragi!

Hristos a înviat!
Următorul număr al ZdG 
va apărea pe 13 mai 2021

FOTO: IGOR IONESCU / ZDG

 „Acord de soluționare” 
prin intermediari între Platon și Șor

La începutul anului, a fost semnat un acord între 
companii afiliate celor doi oameni de afaceri 

controversați într-un litigiu de 40 de milioane de lei

Ion Cazacu: Ion Cazacu: 
„Grădinăritul „Grădinăritul 
ecologic ecologic 
înseamnă să înseamnă să 
cunoști ce se cunoști ce se 
întâmplă în sol”întâmplă în sol”
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Interviu cu părintele Andrei Rusu de la 
Biserica „Sfântul Dumitru” din Chișinău

Zilnic murea 
cineva acolo
  Lumea e derutată mai mult 

de problemele de moralitate, 
de corupție    Avem de dus 
o luptă grea pentru a ieși din 
stereotipurile sovietice, potrivit 
cărora omul poate trăi doar prin 
șmecherii

Calea Furată a Moldovei. Calea Furată a Moldovei. 
Drumul spre falimentDrumul spre faliment

Șefi numiți pe criterii politice, furturi de combustibil, dosare penale fără finalitate 
deschise în urma neregulilor depistate la întreprindere, lipsa de control și starea slabă 
a infrastructurii feroviare sunt doar câteva dintre motivele care au dus Calea Ferată 
la situația în care nu își mai poate onora obligațiunile față de angajații care nu și-au 

primit salariile de câteva luni. Starea de degradare continuă a sectorului feroviar a 
condus, în 2021, întreprinderea în derivă, cu datorii de circa 765 de milioane de 

lei, restanțe la salarii de aproximativ 90 de milioane de lei, dar și cu o stare 
tehnică la fel de problematică ca și cea financiară.  

În timp ce unele voci declară că falimentul Căii Ferate este 
inevitabil, iar angajații refuză să mai iasă la serviciu până nu 

li se vor achita restanțele salariale, cei care se fac vinovați 
de situația în care a ajuns întreprinderea nu au fost 

încă identificați. Actuala conducere invocă faptul 
că a primit o „moștenire grea”, în timp ce 

fostul manager dă vina pe incompetența 
actualului director.

DIANA GAȚCAN / ZDG
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VIITORUL VIITORUL 
PARLAMENTPARLAMENT
văzut de politicieni, experți, 
alegători, membri ai Diasporei

Schema imobiliară 
care poate lăsa statul fără 100 de milioane de lei

În rolurile principale: miniștri, fostul șef al Clubului sportiv „Dinamo” 
și un om de afaceri „specializat” în acapararea terenurilor publice
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Ziarul de Gardă este cel mai extins grup media din R. Moldova, dedicat investigațiilor jurnalistice. 

ZdG a fost lansat în 2004, ca o publicație săptămânală de investigații în limba română, iar în prezent 
este:

 Ziarul de limba română cu cel mai mare tiraj

 Singurul ziar de investigații jurnalistice în limba rusă 
 Portal trilingv (română, rusă, engleză), dedicat combaterii corupției și promovării drepturilor 

omului
 Canal de Youtube (video) dedicat combaterii corupției
 Program săptămânal de investigații video difuzat pe posturi TV naționale și regionale
 Program săptămânal video SINTEZA ZdG  
 Grup de investigații prezent în 3 limbi pe Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, TikTok

MISIUNEA 
ZDG
Promovăm transparența și 
drepturile omului, servim 
interesul public prin 
jurnalism de investigație și 
informare echidistantă.

VIZIUNEA 
ZDG
Demascăm corupția, 
oriunde ar fi.

https://www.zdg.md/
https://www.youtube.com/user/ReporterdeGARDA
https://www.youtube.com/watch?v=IWenIH4m7SI&list=PL4CrekunoubA_dy14q1zRSxNr3LjX5uP4
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RAPORT DE ACTIVITATE 2020
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ZdG este peste tot, în cutiile poștale, pe mesele țăranilor, în birourile funcționarilor, în biblioteci, în 
țări străine pe la membrii diasporei, pe pagini web ale altor media, pe micile ecrane, la posturi de 
radio, în închisori, în aeroporturi, în inimile miilor de abonați și în gândurile multor corupți. 

Pentru a răspunde la informațiile cititorilor, în 2020 reporterii ZdG au cutreierat zeci de sate și 
orașe, de la Otaci până la Cahul, au trecut Nistrul, dar și Prut. 

În anul 2020, numărul de cititori ZdG a crescut impresionant pe toate platformele (print, web, rețele 
sociale).

Numărul de utilizatori, lunar, pe pagina web zdg.md (ANUL 2020)

DECEMBRIE

NOIEMBRIE

OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE

AUGUST

IULIE

IUNIE

MAI 

APRILIE

MARTIE

FEBRUARIE

IANUARIE

713616

955274

582116

603766

725639

639010

828100

907472

903388

681683

506542

473164

ZIAR 
TIPĂRIT: 
În anul 2020, la versiunea 
tipărită, am avut cel mai mare 
număr de abonați din toată is-
toria ZdG. Pe parcursul anului, 
tirajul mediu lunar a fost de 10 
750 de exemplare la ediția în 
limba română și de 829 de ex-
emplare la ediția în limba rusă. 

PAGINA WEB:

https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/video-constructie-neautorizata-pe-nistru-proprietari-cumnatul-si-prietenii-presedintelui-dodon/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/video-proxenetul-salun-si-membrii-gruparii-sale-din-nou-in-libertate-marturiile-unei-victime/
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În anul 2020, www.zdg.md s-a cotat printre cele mai citite pagini web în rândul presei independen-
te. Sunt luni în care ne-am apropiat de un milion de cititori, ceea ce indică un interes public sporit 
față de informațiile noastre, în special în perioadele dificile pentru societate: pandemia de coronavi-
rus, alegerile prezidențiale, crizele politice. 
Pagina web a ZdG este disponibilă în 3 limbi.

REȚELE SOCIALE:
În 2020, și pe paginile noastre de Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, pe canalele de Youtube, 
am înregistrat creșteri considerabile a numărului de cititori. 

PLATFORME ȘI VOCI NOI:
În 2020, ZdG a lansat și câteva produse noi, pentru a ajunge la cât mai mulți cititori. 

 ZdG a creat un canal de Telegram, care a ajuns la 3 128 de abonați. 

 A fost lansat un program video - SINTEZA ZdG, care aduce în fiecare zi de sâmbătă o to-
talizare a evenimentelor politice, inclusiv a scandalurilor de corupție, de justiție selectivă și 
de încălcare a drepturilor omului. 

 Au fost create un șir de podcasturi pe teme politice și sociale.

 A fost lansată rubrica Consultant ZdG, care a oferit cititorilor atât consultanță juridică pe în-
treg parcursul anului, cât și materiale explicative pe diverse teme, inclusiv drepturile omului, 
combaterea corupției, pandemia, dar și sfaturi utile pentru cititorii care au nevoie să înțeleagă 
cum să se descurce cu dificultățile zilnice în R.Moldova.

 ZdG a menținut și buletinul săptămânal în limba engleză pentru abonații săi din comunitatea 
externă. 

Pagina Urmăritori în 
2019

Urmăritori în 
2020

Creștere 
(În procente)

Facebook ZdG RO 53000 141579 267,13%
Facebook ZdG RUS 4700 9165 195,00%

Facebook Reporter de Garda (for video products) 37000 62651 169,33%

Facebook ZDG ENG 702 creat în 2020
Telegram ZDG RO 2316 creat în 2020
Instagram 2041 13300 651,64%
YouTube 15000 26400 176,00%
Tik Tok 1257 creat în 2020
Twitter RUS 900 1109 123,22%
Twitter ENG 500 607 121,40%
https://ok.ru/zdgmd 2250 2500 111,11%
Telegram Rus 90 105 116,67%

http://www.zdg.md
https://t.me/s/zdgmd
https://www.youtube.com/watch?v=IWenIH4m7SI&list=PL4CrekunoubA_dy14q1zRSxNr3LjX5uP4
https://www.zdg.md/categoria/blog/podcast-zdg/
https://www.zdg.md/evergreen/
https://www.zdg.md/categoria/diverse/evergreen-how-to-utile/consultant-juridic/
https://www.zdg.md/categoria/diverse/evergreen-how-to-utile/consultant-politic/
https://www.zdg.md/categoria/diverse/evergreen-how-to-utile/consultant-politic/
https://www.zdg.md/categoria/diverse/evergreen-how-to-utile/consultant-social/
https://www.facebook.com/zdg.md/
https://www.facebook.com/ru.zdg.md/
https://www.facebook.com/reporterdegarda/
https://www.facebook.com/en.zdg.md/
https://t.me/zdgmd?fbclid=IwAR1ieUN5xzMLvzbGFWWUUi8bjCA65XOtOB5MJf_i4Y8uBoOQpQNxKOU98L8
https://www.instagram.com/ziaruldegarda/
https://www.youtube.com/channel/UCkCsCF9VgO-yXDc4rvRDydA
https://www.tiktok.com/@zdg.md?lang=ru-RU
https://twitter.com/ziarul_de_garda
https://twitter.com/ZiarulDe
https://ok.ru/zdgmd
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RAPORT DE ACTIVITATE 2020
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ZdG există ca să informeze comunitatea despre corupție și despre drepturile omului, astfel 
încât cetățenii să poată face alegeri informate și asumate în viața social-politică. Atunci 
când am lansat ZdG, nu știam dacă vom avea sau nu o comunitate interesată de acest gen de 
jurnalism. An de an, descoperim tot mai multe dovezi că jurnalismul nostru inspiră și atrage 
publicul.  

În anul 2020, comunitatea ZdG a 
demonstrat încă o dată că este intol-
erantă la cazurile de corupție, abuzuri 
în serviciu, injustiție, furturi din bani 
publici și escrocherii cu bunurile stat-
ului. Sute de apeluri, scrisori, mesaje, 
vizite la redacție ale cititorilor ZdG 
ne-au convins că oamenii ne consid-
eră o tribună la care pot apela cu în-
credere, sub acoperirea anonimatului 
sau cu propriul nume, pentru a sem-
nala încălcări și pentru a ne implica 
împreună la expunerea acestor cazuri 
și la soluționarea lor. 

#Un cititor al ZdG ne-a informat 
despre averile nedeclarate și activi-
tățile ilegale ale lui Serghei Demcen-
co, director-adjunct al Administrației 
Naționale a penitenciarelor. După 
publicarea mai multor articole la 
acest subiect, persoana în cauză este 
anchetată penal. 

#O cititoare ne-a sesizat despre un 
caz de caritate falsă pe rețelele so-
ciale. Astfel a fost dezvăluit colectare 
frauduloasă a banilor în numele unor 
cauze umanitare.

#Un alt cititor al ZdG, fost angajat 
al ÎS „Calea Ferată din Moldova”, 
ne-a relatat că în cadrul întreprinderii 
au loc delapidări de bani în proporții 
mari din cauza „activității fraudulo-
ase a casierilor de bilete” de la trenu-
rile suburbane.

#Un protestatar, cititor al ZdG, a 
abordat echipa redacțională care filma 
protestul agricultorilor și ne-a comu-
nicat date care au dus la realizarea arti-
colului Primarul care a cumpărat un sat. 

https://www.zdg.md/importante/portretul-unui-director-adjunct-al-anp-traieste-in-casa-mamei-pensionare-primeste-donatii-de-zeci-de-mii-de-euro-de-la-rude-si-figureaza-intr-un-dosar-pierdut-de-r-moldova-la-ctedo/
https://www.zdg.md/importante/portretul-unui-director-adjunct-al-anp-traieste-in-casa-mamei-pensionare-primeste-donatii-de-zeci-de-mii-de-euro-de-la-rude-si-figureaza-intr-un-dosar-pierdut-de-r-moldova-la-ctedo/
https://www.zdg.md/importante/portretul-unui-director-adjunct-al-anp-traieste-in-casa-mamei-pensionare-primeste-donatii-de-zeci-de-mii-de-euro-de-la-rude-si-figureaza-intr-un-dosar-pierdut-de-r-moldova-la-ctedo/
https://www.zdg.md/importante/portretul-unui-director-adjunct-al-anp-traieste-in-casa-mamei-pensionare-primeste-donatii-de-zeci-de-mii-de-euro-de-la-rude-si-figureaza-intr-un-dosar-pierdut-de-r-moldova-la-ctedo/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/portretul-unui-sef-de-la-anp-ii-inca-o-casa-nedeclarata-si-indicatii-licentioase-date-unui-subaltern/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/video-caritate-online-in-moldova-pentru-bolnavi-imprumutati-din-sua-kazahstan-si-romania/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/video-caritate-online-in-moldova-pentru-bolnavi-imprumutati-din-sua-kazahstan-si-romania/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/video-caritate-online-in-moldova-pentru-bolnavi-imprumutati-din-sua-kazahstan-si-romania/
https://www.zdg.md/importante/de-doi-ani-lupt-cu-o-schema-de-furt-de-la-is-calea-ferata-a-moldovei/
https://www.zdg.md/importante/de-doi-ani-lupt-cu-o-schema-de-furt-de-la-is-calea-ferata-a-moldovei/
https://www.zdg.md/importante/de-doi-ani-lupt-cu-o-schema-de-furt-de-la-is-calea-ferata-a-moldovei/
https://www.zdg.md/importante/de-doi-ani-lupt-cu-o-schema-de-furt-de-la-is-calea-ferata-a-moldovei/
https://www.zdg.md/importante/video-primarul-care-a-cumparat-un-sat/


9RAPORT DE ACTIVITATE AL ZIARULUI DE GARDĂ 
PENTRU ANUL 2020

#O cititoare ne-a comunicat pe face-
book date care au dus la apariția istoriei 
Proxenetul Șalun și membrii grupării sale 
– din nou în libertate. 

Toate acestea și multe alte istorii nu ar fi 
fost cunoscute de către reporterii ZdG și 
nici nu ar fi ajuns în atenția publicului și a 
autorităților, dacă nu erau cititori respons-
abili, bine-intenționați. Le mulțumim pen-
tru curaj și efort și promitem să respectăm 
și în continuare drepturile și siguranța 
avertizorilor de integritate.

Unul dintre abonații ZdG ne-a scris într-o 
bună zi că ZdG pentru el înseamnă că are 
pentru ce trăi. Aceste mesaje sunt extrem 
de importante pentru echipa noastră, ele 
sunt cea mai sinceră dovadă că redacția 
noastră e în slujba comunității și că de 
munca noastră e nevoie cu adevărat. Jur-
naliștii trebuie să servească oamenilor, nu 
politicienilor, și mesajele oamenilor ne țin 
responsabili și implicați. 

https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/video-proxenetul-salun-si-membrii-gruparii-sale-din-nou-in-libertate-marturiile-unei-victime/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/video-proxenetul-salun-si-membrii-gruparii-sale-din-nou-in-libertate-marturiile-unei-victime/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/video-proxenetul-salun-si-membrii-gruparii-sale-din-nou-in-libertate-marturiile-unei-victime/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/video-proxenetul-salun-si-membrii-gruparii-sale-din-nou-in-libertate-marturiile-unei-victime/
https://www.zdg.md/blog/viata-redactiei/este-un-ziar-ca-o-carte-ne-bucurati-si-avem-pentru-ce-trai-recomand-zdg-tuturor/
https://www.zdg.md/blog/viata-redactiei/este-un-ziar-ca-o-carte-ne-bucurati-si-avem-pentru-ce-trai-recomand-zdg-tuturor/
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Ana Ion, din satul Rădeni, Călărași, 68 de ani:
„Un ziar mai important decât ZdG nu există. Din paginile publicației cititorii pot afla despre viață, 
despre oameni, despre cei din Diasporă. Primim acest ziar pentru că e cel mai bun”. 

Dumitru Cernea, 86 de ani: 
„Dacă mai multă lume ar abona ZdG, ar fi mai bine informată, ar fi mai puțini rătăciți și mai mulți 
s-ar implica în luarea deciziilor de interes public. Cele mai importante probleme din societate sunt 
propaganda pro-rusă, falsurile răspândite de mediile de informare susținute de Moscova, lipsa de 
voință și de curaj a unor intelectuali de a spune adevărul”.

Nadejda Bujoreanu, 72 de ani:
„ZdG este pentru popor, alături mereu. Sunteți cei mai buni, ne bucurați și avem pentru ce trăi, toată 
nădejdea este la dvs., mulțumesc că sunteți”.

Oamenii consideră că ZdG există ca să le ofere cititorilor informații utile, necesare, deseori vitale. 
Iată de ce mulți s-au alăturat campaniilor noastre de creștere a numărului de cititori, donând abona-
mente celor care nu au posibilitate să și le perfecteze singuri: 

  ZdG și comunitatea au donat abonamente pentru lucrătorii medicali

  ZdG și comunitatea au donat abonamente pentru veteranii scenei

  ZdG și comunitatea au donat abonamente pentru veteranii războiului moldo-rus din 1992

  Un cititor al ZdG a abonat toate închisorile la edițiile de limbă română și rusă. 

https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/de-ziua-presei-zdg-aboneaza-gratuit-lucratorii-medicali/
https://www.zdg.md/blog/viata-redactiei/campanie-zdg-abonamente-pentru-veteranii-artei-in-memoria-eugeniei-botnaru-o-prietena-a-presei-independente-si-o-cititoare-devotata-a-zdg/
https://www.facebook.com/zdg.md/posts/10157447797837434
https://www.zdg.md/blog/viata-redactiei/un-fost-detinut-politic-a-decis-sa-perfecteze-abonamente-la-zdg-pentru-detinutii-din-penitenciare/
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RAPORT DE ACTIVITATE 2020

IV. Cum este ZdG?
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În 2020, ZdG a fost calificat bun de către organizațiile de media, transparență, anti-corupție, drep-
turile omului din R. Moldova și din străinătate:

 Colegii noștri, Victor 
Moșneag și Anatolie Eșa-
nu, au luat locurile I și III 
pentru cea mai bună in-
vestigație la concursul or-
ganizat de Fundația Frie-
drich Naumann pentru 
Libertate în colaborare cu 
API. 

 În cadrul concursului anual organizat de API, echipa noastră a luat 7 premii: Marina Ciobanu 
și Aliona Ciurcă au luat premiile I și II la categoria cea mai bună reporteră din presa națională, 
Victor Moșneag, Anatolie Eșanu și Marina Ciobanu au ocupat toate 3 locuri la categoria cea 
mai bună investigație jurnalistică. Redacția a mai fost premiată pentru cel mai bun infografic, 
dar a luat și premiul pentru cea mai bună dezvoltare a instituției mass-media. 

 În decembrie 2020, în cadrul concursului organizat de Transparency International – Moldova 
și API, colegii noștri de la departamentul Investigații, Victor Moșneag și Anatolie Eșanu, au 
luat premiile II și III. 

 În cadrul premiilor anuale oferite de CJI, Victor Moșneag a luat premiul pentru cea mai bună 
investigație a anului, oferit pentru articolul „Toți oamenii președintelui”. 

 În noiembrie 2020, Alina Radu, directoarea ZdG, a devenit laureată a Premiului oferit de 
Fundația pentru Libertate și Drepturile Omului din Elveția. 

ZdG este bun și rău concomitent. Membrii echipei sunt apreciați înalt de comunitatea de cititori, 
dar și de profesioniștii din media, dar sunt contestați adesea de către demnitarii cu probleme de 
integritate. Argumentăm.
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În 2020, ZdG a fost considerat rău de către mai mulți politicieni, care ne-au acționat în judecată, 
ne-au amenințat, ne-au somat să divulgăm sursele, ne-au agresat verbal: 

Igor Dodon, ex-președintele R. Moldova, a depus o cerere de chemare în judecată a ZdG în urma 
publicării investigației „Vacanțele de lux ale președintelui”. Acesta a solicitat instanței să constate 
„ca fiind defăimătoare și încalcă dreptul la respectul vieții private și de familie a reclamantului 
Dodon Igor” o frază din articol și „obligarea publicației să exprime scuze pentru încălcarea dreptu-
lui la respectul vieții private și de familie al reclamantului”.

AO „Moldova Mea”, al cărei președinte este 
Fiodor Ghelici, a depus o cerere de chemare în 
judecată după publicarea articolului „Moldova 
Mea: Voluntariat pe bani și donații care nu ajung 
la destinație”.  În cerere solicită dezmințirea in-
formației, acordarea dreptului la replică și com-
pensarea prejudiciului moral.

Gheorghe Cavcaliuc l-a acționat în judecată 
pe Sorin Stati, fostul șef al „MoldAtsa”, dar și 
mai multe surse mass-media care au scris știri 
din afirmațiile făcute de acesta într-o emisiune 
la un post de televiziune. În lista pârâților este 
inclus și ZdG. În cererea sa, reclamantul solicită 
recunoașterea faptului că informațiile publicate 
nu ar corespunde „realității și lezează onoarea, 
demnitatea și reputația profesională” și obligar-
ea de a publica dezmințirea acestora.
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Roman Statnîi a depus o cerere de chemare în judecată împotriva lui Alexandr Stoianoglo. În 
dosar sunt atrase în calitate de intervenienți accesorii mai multe surse mass-media, printre care și 
ZdG. 

În anul 2020, ZdG a răspuns la mai multe cereri prealabile în care se solicita dezmințirea infor-
mațiilor publicate ca fiind defăimătoare, care lezează onoarea și demnitatea.

O reporteră ZdG a fost invitată la Inspectoratul de Poliţie Buiucani pentru a fi audiată în cal-
itate de martoră într-o cauză contravenţională. ZdG a fost somat de către poliție să divulge sursa 
articolelor ce vizau conflictul din cadrul Teatrului Dramatic Rus de Stat „A. Cehov”. 

ZdG a oferit explicații Consiliului de Presă în 
urma unei sesizări depuse de către Eugeniu Ax-
entiev, directorul IM Regia „Autosalubritate”.

Dezmințirea unor informații a fost solicitată și 
de către un birou de avocați din Ucraina, în te-
meiul publicării unui articol preluat de la o sursă 
media parteneră. 

Alteori, persoanele publice adresează mesaje 
grobiene, intimidări sau alte atacuri verbale re-
porterilor ZdG. Recunoaștem, e ceva neplăcut, 
ne-am săturat de aceste atacuri „până în glande” 
(expresia unui fost consilier guvernamental) și, 
totodată, avem o memorie „grețos de bună” cu 
privire la demnitatea și onoarea fiecărui corupt.

În toate articolele publicate, ZdG a respectat 
cu strictețe Codul deontologic al jurnalistului 
și legislația R. Moldova, dând dovadă de bună 
credință și profesionalism. Din acest motiv, toate 
acțiunile înaintate împotriva instituției le consid-
erăm neîntemeiate și le calificăm drept acțiuni de 
intimidare și de reducere la tăcere. În cei aproape 
17 ani de activitate, ZdG a pierdut într-un singur 
proces de judecată.

În 2020, ZdG a fost calificat necesar de către 
diverse autorități publice, care au pornit anchete, 
dosare, s-au autosesizat în baza articolelor noas-
tre:

În ultimele săptămâni, Autoritatea Națională de 
Integritate s-a autosesizat după ce ZdG a scris 
despre averea de milioane a șefei Secretariatului 
Curții Constituționale și despre premiile băneș-
ti pe care și le-a acordat președintele raionului 
Strășeni. Instituția a anunțat că va verifica aver-
ea și interesele celor doi funcționari. Accesând 
linkul, puteți afla detalii despre acest caz. 

https://www.facebook.com/zdg.md/posts/10156600776997434?__xts__%5B0%5D=68.ARAXayIGkxLS95ihXCoRfkr_AqcP1uFeE_o6xCiBUpjaox9YmPh_mj1cZIS17bmoJ0pbRhZ1mT5fajRgwDb7gNszsrgh2Sp6QnSOEGPKzDmtcCLqpbHGpPU3O0-YHcO0Xr1Cj_Nxj1inO14h4xR260devbyTFzyQ3Cb2MLyWs6X4Ijo-Sk_iGO2axIt3eeFBY5nd3GzVrvBydybOmpy2VSyBc3BD_917bGJf8ApCWH3ifJCUY-sr6-3ial05RFv2zoK2XgF711vg57fswV4bSmSWq1BjiB1b9HCU_d9myoO2GZZQmQxr6CP9uhPld1YamTbj6KvYHkThjsXCXXFGjjdvUAGzpyuYrVORtXMxT1e1gU8Z3_sOceXWzsxJw-U0zXChXshdSp8USVk-XrKzpux6hyfYIghc5XY9JGm37VqSRZCTGytTKSDrNrwYr65D56vu_b_VGURnpLD-Rln3OKUu9of5MCLktdR_0iQ6d5oYds0
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/ani-s-a-autosesizat-in-urma-unui-material-al-zdg-averea-efei-secretariatului-cc-cu-donaie-de-600-mii-de-lei-de-la-parini-i-apartament-de-aproape-150-metri-patrai-procurat-in-2020-va-fi-verificata/
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La fel și Procuratura raionului Hâncești a pornit o 
cauză penală pe faptul abuzului de serviciu comis 
pe parcursul anului 2020 de către conducerea 
Primăriei Dancu, raionul Hâncești, în procesul de 
reparație a drumului spre casa primarului, fapt dez-
văluit de ZdG la început de noiembrie 2020.  

În 2020, ZdG a fost considerat profesionist, 
materialele sale fiind citate de către majoritatea 
mass-media din R. Moldova:
TV8; PROTV; AGORA; NEWSMAKER.

În 2020, ZdG a fost reconfirmat ca  autoritate în 
lupta cu falsurile. Cel mai citit articol din ZdG în 
acest an a fost și cel mai citit articol din toți anii pe 
pagina web a ZdG, fiind o investigație care a adus 
oamenilor răspunsuri la întrebări despre falsurile 
generate în perioada pandemiei. 

În 2020, ZdG a convins politicienii să asculte 
oamenii, determinându-i să achite amenda unei 
pensionare după publicarea articolului O amendă 
cât pensia pentru doi ani. Istoria unei pensionare de 
66 de ani, amendate pentru că ar fi ieșit la magazin 
după pâine. 

În 2020, ZdG a fost calificat șocant, oferind o an-
chetă despre cei mai neajutorați copii din R. Moldova.

În 2020, ZdG a fost considerat de impact umani-
tar, după ce mai multe articole au generat campanii 
de caritate: 
O familie cu disabilități care locuia printre ruine a 
primit ajutor de la cititorii ZdG.
Un tânăr orfan nevăzător a fost ajutat să aibă condiții 
de trai mai bune.
Cititorii au fost informați constant despre impactul 
ajutorului pe care l-au acordat.

În 2020, ZdG a răspuns la cele mai sensibile 
solicitări ale cititorilor, oferindu-le interviuri cu 
răspunsuri la întrebările care, de mai mult timp, 
rămâneau fără răspuns.

În 2020, ZdG a fost citat de surse internațio-
nale, fiind menționat în articole și rapoarte din 
străinătate.

În 2020, ZdG recunoaște că a comis și greșeli: 
am scăpat litere, cuvinte, am comis greșeli ortografice, uneori am încurcat nume, alteori fotografii 
sau cifre. Pe toate le-am comis fără rea intenție, ni le-am asumat și ne-am străduit să le corectăm. 
Vă rugăm să acceptați scuzele noastre pentru erori și vă asigurăm că muncim ca să fim mai buni.

https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/dosar-penal-dupa-ce-zdg-a-dezvaluit-cum-primarul-unui-sat-din-hancesti-si-a-facut-drum-pana-la-poarta-casei-din-banii-destinati-proiectului-drumuri-bune-pentru-toti/?fbclid=IwAR0ku-xnWkOmKffLZq0z9GtVYUu6P1BzGCSA-UwyXycUWEovzthXHbT4iW8
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/dosar-penal-dupa-ce-zdg-a-dezvaluit-cum-primarul-unui-sat-din-hancesti-si-a-facut-drum-pana-la-poarta-casei-din-banii-destinati-proiectului-drumuri-bune-pentru-toti/?fbclid=IwAR0ku-xnWkOmKffLZq0z9GtVYUu6P1BzGCSA-UwyXycUWEovzthXHbT4iW8
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/video-drumuri-bune-pentru-primar/
https://www.google.com/search?q=zdg+2020+site%3Atv8.md&sxsrf=ALeKk037iasvOxgiB4jphk-O3D4p3Npuqg%3A1619792640188&ei=ABOMYOH4CsOWjga9soPYAQ&oq=zdg+2020+site%3Atv8.md&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQn09YnFVgvl1oAXAAeACAAY0BiAGSBZIBAzEuNZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjh-LXnlabwAhVDi8MKHT3ZABsQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=zdg+2020+site%3Aprotv.md&sxsrf=ALeKk03CiAcshd4-26vKksbQMr2pRXHyrQ%3A1619792652961&ei=DBOMYMCTOqSxrgTt4LTAAw&oq=zdg+2020+site%3Aprotv.md&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQ1jBYrjtg5kNoA3AAeACAAW6IAYEFkgEDMC42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjAycHtlabwAhWkmIsKHW0wDTgQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=zdg+2020+site%3Aagora.md&sxsrf=ALeKk0104lP3fLJPJH4Q_W0-aIxqzIExpg%3A1619792715133&ei=SxOMYNDMB_KMrgS25aqABA&oq=zdg+2020+site%3Aagora.md&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQhr4BWPnFAWCq0wFoAXAAeACAAXiIAe8FkgEDMC43mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiQnpSLlqbwAhVyhosKHbayCkAQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com/search?q=zdg+2020+site%3Anewsmaker.md&sxsrf=ALeKk02shwVJ1BPQU5DAzMuLeIMLMKZYyA%3A1619792742798&ei=ZhOMYNqdMKKOrwTVpLD4CQ&oq=zdg+2020+site%3Anewsmaker.md&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQv9kCWMbpAmDo7wJoAXAAeACAAZkBiAHgCJIBBDAuMTCYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwja6KyYlqbwAhUix4sKHVUSDJ8Q4dUDCA4&uact=5
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/in-cautarea-oamenilor-care-au-primit-bani-pentru-ca-rudele-lor-sa-fie-inregistrate-ca-decedate-de-covid-19/
https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/in-cautarea-oamenilor-care-au-primit-bani-pentru-ca-rudele-lor-sa-fie-inregistrate-ca-decedate-de-covid-19/
https://www.zdg.md/importante/video-o-amenda-cat-pensia-pentru-doi-ani-istoria-unei-pensionare-de-66-de-ani-amendata-pentru-ca-ar-fi-iesit-la-magazin-dupa-paine/
https://www.zdg.md/importante/video-o-amenda-cat-pensia-pentru-doi-ani-istoria-unei-pensionare-de-66-de-ani-amendata-pentru-ca-ar-fi-iesit-la-magazin-dupa-paine/
https://www.zdg.md/importante/video-o-amenda-cat-pensia-pentru-doi-ani-istoria-unei-pensionare-de-66-de-ani-amendata-pentru-ca-ar-fi-iesit-la-magazin-dupa-paine/
https://www.zdg.md/importante/video-o-amenda-cat-pensia-pentru-doi-ani-istoria-unei-pensionare-de-66-de-ani-amendata-pentru-ca-ar-fi-iesit-la-magazin-dupa-paine/
https://www.zdg.md/reporter-special/reportaje/cimitirul-de-copii-din-wc/
https://www.zdg.md/reporter-special/reportaje/cimitirul-de-copii-din-wc/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/o-poveste-de-dragoste-printre-ruine/
https://www.zdg.md/importante/in-capul-meu-e-mereu-noapte-nici-macar-chipul-mamei-nu-mi-l-amintesc/
https://www.zdg.md/importante/in-capul-meu-e-mereu-noapte-nici-macar-chipul-mamei-nu-mi-l-amintesc/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/sabinuta-rodica-alexei-si-marin-patru-suflete-care-si-au-gasit-ingeri-pazitori-printre-cititorii-zdg/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/intunericul-lui-marin-s-a-luminat-a-primit-produse-si-i-a-fost-stinsa-datoria-pentru-alimente/
https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/intunericul-lui-marin-s-a-luminat-a-primit-produse-si-i-a-fost-stinsa-datoria-pentru-alimente/
https://www.zdg.md/interviuri/o-persoana-care-se-simte-bine-in-corpul-sau-va-avea-si-o-viata-sexuala-activa-buna-implinita/
https://www.zdg.md/interviuri/o-persoana-care-se-simte-bine-in-corpul-sau-va-avea-si-o-viata-sexuala-activa-buna-implinita/
https://www.zdg.md/interviuri/o-persoana-care-se-simte-bine-in-corpul-sau-va-avea-si-o-viata-sexuala-activa-buna-implinita/
https://fpc.org.uk/chisinau-to-london-a-story-about-big-money-and-small-information/
https://freedomhouse.org/country/moldova/nations-transit/2020
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V. Al cui e ZdG? 
Cine plătește?
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Reporterii ZdG manifestă mult curaj și insistență, ei merg în teren zilnic, urmăresc corupții, 
adresează întrebări incomode deputaților, miniștrilor, judecătorilor și procurorilor, filmează și 
fotografiază castele și mașini de lux, verifică în bazele de date cui aparțin terenurile capturate și 
cine profită de banii publici prin licitații trucate. Toate aceste activități nu ar fi fost posibile fără 
donatorii ZdG, care sunt instituții internaționale, dedicate susținerii libertăților șii drepturilor 
omului. Redacția ZdG apreciază enorm posibilitatea de a participa la concursuri de grantu-
ri. Uneori câștigăm aceste concursuri, uneori câștigă alți colegi din mass-media și societatea 
civilă, dar împreună reușim să asigurăm activitatea unor redacții libere de cenzură, devotate 
transparenței și interesului public. 

Pe parcursul ultimului an, redacția a beneficiat de sprijinul mai multor instituții internaționale 
și ambasade ale statelor străine aflate la Chișinău sau București:

- Internews Moldova a susținut pe parcursul ultimilor 4 ani transformările și dezvoltarea 
redacției ZdG, oferindu-ne sprijin pentru activități, echipamente și instruiri necesare; 

- Open Society Foundation a sprijinit Departamentul Investigații al ZdG pe parcursul ulti-
milor 3 ani; 

- Free Press Unlimited din Amsterdam și Ambasada Olandei la București au susținut pe 
parcursul a câțiva ani ediția de limbă rusă a ZdG, atât varianta tipărită, cât și cea on-line; 

- NED din SUA a susținut paginile dedicate corupției în justiție; 

- Ambasada Canadei a susținut pe parcursul ultimilor ani efortul reporterilor de a monitoriza 
alegerile; 

- Rețeaua Zinc din Marea Britanie a susținut munca noastră de a contracara știrile false și 
dezinformarea; 

- Ambasada SUA din Chișinău este unul dintre cei mai vechi susținători ai ZdG, oferin-
du-ne de mai multe ori sprijin pe parcursul celor 16 ani de activitate, iar în 2020 ne-a acordat 
și un grant, ajutând redacția să facă față pandemiei și ca reporterii să aibă posibilitatea de a 
munci fie de la distanță, fie în medii cu risc de infectare; 

- Freedom House ne-a susținut în editarea suplimentului „Justiția Selectivă”; 

- Proiectul Justiție Transparentă ne-a oferit suport pentru realizarea materialelor de consul-
tanță juridică și de explicare a drepturilor persoanelor defavorizate;

- IWRP ne-a oferit susținere pentru abordarea problemelor tinerilor; 

- BBC Media Action a oferit echipei ZdG instruiri, consultanță și suport pentru dezvoltarea 
produselor noastre video; 

- Departamentul pentru Relația cu R. Moldova al Guvernului României a sprijinit timp 
de câteva luni tipărirea și editarea ZdG. 

Acest sprijin al donatorilor este nu doar pentru redacții, ci și pentru o societate liberă și pentru for-
tificarea democrației în R.Moldova. 
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ZdG este o echipă de presă care militează pentru accesul la informație pentru toți, dar în mod spe-
cial pentru oamenii ajunși în dificultate. Din această cauză ținem prețurile la abonare cât se poate 
de mici, iar conținutul de pe pagina web și de pe rețelele sociale îl oferim gratuit tuturor, în 3 limbi. 
Deși beneficiem de sprijin din partea unor ambasade sau organizații internaționale, aceste finanțări 
nu sunt permanente și nici garantate. Granturile sunt obținute în cadrul unor competiții serioase și 
au termen limitat. Deseori se întâmplă că proiectele se finalizează, iar alte oportunități de finanțare 
nu apar. Din cauza faptului că ZdG este mereu în condiții de precaritate financiară, în anul 2020, am 
decis să ne adresăm după sprijin comunității de cititori. 

Contul de Patreon a fost lansat anul trecut, în ziua în care ZdG a împlinit 16 ani. Am fost foarte 
plăcut surprinși să primim zeci de mesaje de susținere de la persoane aflate în R. Moldova sau în 
străinătate. În prezent, 149 de persoane ne oferă lunar suma modestă de 2,5 sau 10 dolari, care 
în total fac 956 de dolari. E o sumă lunară care vine în sprijinul redacției ZdG și care le oferă re-
porterilor posibilități să se deplaseze mai mult, să investigheze mai multe ilegalități, să răspundă 
mai multor solicitări ale cetățenilor privind încălcările observate de ei. Sprijinul comunității de pe 
Patreon reprezintă un suport pentru oamenii care citesc materialele ZdG pe gratis, pe internet. Cei 
care donează sunt conștienți că aceste materiale costă și se implică oferind suport benevol cu multă 
empatie. Vă mulțumim!

https://www.patreon.com/zdg
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PUBLICITATEA: 
BANI PUȚINI, DAR CURAȚI
ZdG refuză anual oferte de mii de euro venite din partea unor companii obscure, pentru a nu 
publica unele investigații, sau pentru a promova imaginea unor afaceri compromise, ilegale. 
Din păcate, piața publicitară în R. Moldova este controlată politic, este dominată de case de 
publicitate afiliate politicienilor obscuri. În aceste condiții, ZdG a declarat public că refuză 
contractele de publicitate care ar veni de la oameni și instituții cu probleme de integritate. Acest 
refuz ne asigură o independență editorială, dar nu ne conferă și o independență financiară.

Cu toate acestea, menționăm sprijinul permanent și dedicat oferit de unii mici întreprinzători 
sau de unii parteneri. ZdG primește săptămânal anunțuri pentru paginile de mică publicitate, 
inclusiv citații judiciare, dar și avize ale unor oameni de afaceri care militează pentru trans-
parență și integritate: Multimedica, Demo și alții au fost alături de ZdG cu mici contracte și 
colaborări constante. Sperăm că micile afaceri se vor alătura în continuare acestui proiect, ben-
eficiind la rândul lor de promovare în fața unei comunități mari de cititori implicați, inteligenți 
și responsabili.

https://www.zdg.md/blog/viata-redactiei/zdg-publicitatea-de-16-bani/
https://www.zdg.md/blog/viata-redactiei/zdg-publicitatea-de-16-bani/
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VI. Ce face ZdG 
în 2021?



22 RAPORT DE ACTIVITATE AL ZIARULUI DE GARDĂ 
PENTRU ANUL 2020

ZdG a intrat în 2021 cu o mulțime de lecții noi, învățate. Atunci când consideram că, după 16 ani de 
dificultăți, ca un grup de investigații, nu ne mai poate bulversa nimeni și nimic, a venit pandemia, 
care ne-a obligat să muncim la fel de bine, în condiții și mai complicate. 

Aneta Grosu, redactoră-șefă: 

În anul 2020, în condiții de pandemie COVID-19, jurnaliștii 
au comunicat mult mai dificil cu autoritățile. Solicitările de 
informații deseori rămâneau fără răspuns sau erau urmate 
de răspunsuri formale, oferite cu întârziere. Pe de altă parte, 
în condițiile stării de urgență, a fost complicat să participăm 
la evenimente de presă sau să abordăm sursele materialelor 
jurnalistice. În condițiile pandemiei, jurnaliștilor le-a revenit 
și sarcina dificilă de a combate argumentat știrile false 
despre COVID-19, răspândite în spațiul public. Au fost zile 

stresante atât pentru echipa ZdG, cât și pentru cititorii publicației noastre. Cum ne-am 
descurcat? Încurajați de cititori, am trecut mai ușor peste dificultăți. 

Cristina Dulea, șefă Departament Știri: 

Anul 2020 ne-a învățat să nu renunțăm, chiar dacă suntem 
limitați de on-line! Să avem grijă de sănătatea oamenilor 
dragi, iar pentru a ne îngriji de ei și de necesitățile lor am 
depus toate eforturile, în acest an pandemic, ca să aflăm 
răspunsuri la cele mai importante întrebări pe care și le-au 
adresat și continuă să ni le adreseze cititorii. Nu am renunțat 
să scotocim în puținele informații pe care ni le-au oferit 
autoritățile pentru a afla ceea ce nu au putut sau nu au vrut să 
ne spună. 

Reporterii au participat anul trecut la o serie de traininguri în care au învățat de la profesioniști din 
domeniu noi lucruri utile: 

BBC Media Action - Open Source Investigations training logistics cu Bertram Hill, BBC MA Expert 
(ianuarie 2020), 
Developing more engaging and visual investigations with Alex Nedea, Recorder (septembrie 2020)
Workshop Belling cat (sept. 2020), 
Instruire reprezentare teatrală/TV și dicție cu Dana Ciobanu (octombrie 2020)

ÎN 2021, ZDG ARE PLANURI MARI:
- să rămână ziarul cu cel mai mare tiraj în limba română și să crească audiența ediției în limba rusă;
- să mențină creșterea audienței pe pagina web și pe rețelele sociale;
- să mențină relația de cooperare cu audiența, cu cetățenii; 
- să dezvolte jurnalismul de investigație pentru diverse platforme și în diverse formate;
- să publice istorii de impact despre oamenii neauziți, nevăzuți și despre drepturile lor;
- să publice știri la minut despre cele mai importante evenimente sociale și politice;
- să urmărească corupția, injustiția, să elucideze starea dosarelor și a reformelor;
- să învețe să facă lucrurile mai bine, mai creativ, cu mai mult impact;
- să nu abandoneze cauza lansată acum 16 ani și să se bucure de această oază de jurnalism 

adevărat și de tot sprijinul care face posibilă existența acestei redacții
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VII. Vrei să te alături 
comunității ZdG?

>>> P.8-9>>> 

Pădurea Durlești, situată la doi pași de 
Chișinău, este ciopârțită sub ochii autorităților, 
iar în locul copacilor „răsar”, peste noapte, 

construcții din beton armat, chiar dacă în păduri 
sunt permise doar construcții ușor demontabile. 
Miza și interesul celor care toarnă beton în pădure 
este enorm: prețul unei case în această zonă 
poate ajunge și la 200 de mii de euro. În prezent, 
în pădurea Durlești sunt puse deja bazele pentru 
șapte imobile, însă locuitorii din zonă se tem că 
toată pădurea va fi distrusă și folosită în scopuri 
imobiliare. 

ANATOLIE EȘANU / 
ZDG

NR. 1 (791) JOI, 14 IANUARIE 2021

PREŢ 6 LEI

WWW.ZDG.MD WWW.ZDG.MD 
APARE DIN 2004APARE DIN 2004

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT

DE INVESTIGAŢII
Interviu cu Radu Lupescu, medic 
anestezist-reanimator la Clinica 

Rhena din Strasbourg 

„„SSăă  nnee  tteemmeemm  
ddee  uunn  vvaacccciinn  

mmaaii  mmuulltt  
ddeeccââtt  ddee  oo  
ppaannddeemmiiee  

ppaarree  aabbssuurrdd””

10217
oameni

S-AU ABONAT LA ZIARUL DE GARDĂ PENTRU ANUL 2021

VĂ MULȚUMIM!
RĂMÂNEM DE GARDĂ

>>> P.14-15>>> 

Beton armat Beton armat 
în locul copacilor în locul copacilor 
din Pădurea Durleștidin Pădurea Durlești

RECORD

Beton armat Beton armat 
în locul copacilor în locul copacilor 
din Pădurea Durleștidin Pădurea Durlești

WWW.ZDG.MD WWW.ZDG.MD 
APARE DIN 2004APARE DIN 2004

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENTSĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT

DE INVESTIGAŢIIDE INVESTIGAŢII
NR. 6 NR. 6 ((796796)) JOI, 18 FEBRUARIE 2021 JOI, 18 FEBRUARIE 2021

PREŢ 6 LEIPREŢ 6 LEI

abonare.md
>>> P.8-9>>> 

Pădurea Durlești, situată la doi pași de 

Chișinău, este ciopârțită sub ochii autorităților, 

iar în locul copacilor „răsar”, peste noapte, 

construcții din beton armat, chiar dacă în păduri 

sunt permise doar construcții ușor demontabile. 

Miza și interesul celor care toarnă beton în pădure 

este enorm: prețul unei case în această zonă 

poate ajunge și la 200 de mii de euro. În prezent, 

în pădurea Durlești sunt puse deja bazele pentru 

șapte imobile, însă locuitorii din zonă se tem că 

toată pădurea va fi distrusă și folosită în scopuri 

imobiliare. 
ANATOLIE EȘANU / 

ZDG

NR. 1 (791) JOI, 14 IANUARIE 2021

PREŢ 6 LEI

WWW.ZDG.MD WWW.ZDG.MD 
APARE DIN 2004APARE DIN 2004

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT

DE INVESTIGAŢIIInterviu cu Radu Lupescu, medic 

anestezist-reanimator la Clinica 

Rhena din Strasbourg 

„„SSăă  nnee  tteemmeemm  
ddee  uunn  vvaacccciinn  

mmaaii  mmuulltt  
ddeeccââtt  ddee  oo  
ppaannddeemmiiee  

ppaarree  aabbssuurrdd””

10217
oameni

S-AU ABONAT LA ZIARUL DE GARDĂ PENTRU ANUL 2021

VĂ MULȚUMIM!
RĂMÂNEM DE GARDĂ

>>> P.14-15>>> 

Beton armat Beton armat 
în locul copacilor în locul copacilor 
din Pădurea Durleștidin Pădurea Durlești

RECORD

Beton armat Beton armat 
în locul copacilor în locul copacilor 
din Pădurea Durleștidin Pădurea Durlești

>>> P.10-11>>> 

Potrivit datelor ultimelor 

sondaje, realizate în anul 

2020, cetățenii R. Moldova 

continuă să aibă cea mai mare 

încredere în Biserică, aceasta 

surclasând toate instituțiile 

importante ale statului, dar și 

partidele politice.
REPORTER DE GARDĂ /

 ZDG

WWW.ZDG.MD WWW.ZDG.MD 
APARE DIN 2004APARE DIN 2004

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT

DE INVESTIGAŢII

Vaccinul Vaccinul 
anti-COVID. anti-COVID. 
Ce ziceCe zice  Biserica?Biserica?

Pe fondul protestelor locale și al 

indignării la nivel internațional, 

opozantul rus Alexei Navalny a fost 

arestat pe data de 18 ianuarie curent. Asta 

după ce, pe 17 ianuarie, a revenit la Moscova 

de la Berlin, unde urmase tratamentul, 

după ce a fost otrăvit. Politicianul rus a fost 

arestat chiar la aeroport, înainte de a reuși 

să prezinte actele pentru a intra în țară. 

„Nu mi-e frică. Știu că am dreptate. Știu 

că dosarele penale împotriva mea sunt 

fabricate”, a declarat el jurnaliștilor, cu puțin 

timp înainte de arest. 

>>> P.12-13>>> 
ALIONA CIURCĂ / 

ZDG

CRONOLOGIE: 
FILMUL REVENIRII OPOZANTULUI 

NAVALNY ÎN FEDERAȚIA RUSĂ 

NR. 2 (792) JOI, 21 IANUARIE 2021

PREŢ 6 LEI

>>> P.14-15>>> 

WWW.ZDG.MD WWW.ZDG.MD 
APARE DIN 2004APARE DIN 2004

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT
SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT

DE INVESTIGAŢIIDE INVESTIGAŢII
NR. 3 NR. 3 ((793793)) JOI, 28 IANUARIE 2021 JOI, 28 IANUARIE 2021

PREŢ 6 LEIPREŢ 6 LEI

Medic din R. Moldova care activează în țara cu cea mai 
Medic din R. Moldova care activează în țara cu cea mai 

mare rată de vaccinare din lume:
mare rată de vaccinare din lume:

„Oamenii „Oamenii 
își doresc își doresc 
revenirea revenirea 
la o viață la o viață 
normală...”normală...”

„Oamenii „Oamenii 
își doresc își doresc 
revenirea revenirea 
la o viață la o viață 
normală...”normală...”

Conflicte 
de interese 

între candidați 
și membri ai Comisiei, 

la concursul pentru funcția 
de judecător CtEDO

>>> P.8-9>>> 

 „Acord de soluționare” 
prin intermediari între Platon și Șor

La începutul anului, a fost semnat un acord între 

companii afiliate celor doi oameni de afaceri 

controversați într-un litigiu de 40 de milioane de lei

Ion Cazacu: Ion Cazacu: 
„Grădinăritul „Grădinăritul 
ecologic ecologic 
înseamnă să înseamnă să 
cunoști ce se cunoști ce se 
întâmplă în sol”întâmplă în sol”

WWW.ZDG.MD WWW.ZDG.MD 
APARE DIN 2004APARE DIN 2004

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT
SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT

DE INVESTIGAŢIIDE INVESTIGAŢII
NR. 4 NR. 4 ((794794)) JOI, 4 FEBRUARIE 2021 JOI, 4 FEBRUARIE 2021

PREŢ 6 LEIPREŢ 6 LEI

>>> P.14-15>>> 

>>>  P.6 >>> 

Direcționează 2% pentru un produs jurnalistic 

de interes public.

Înscrie codul fiscal

1010620003744
în secțiunea a cincea a declarației tale cu privire la impozitul pe venit

Susține jurnalismul de investigație!

WWW.ZDG.MD WWW.ZDG.MD 
APARE DIN 2004APARE DIN 2004

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT
SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT

DE INVESTIGAŢIIDE INVESTIGAŢII
NR. 5 NR. 5 ((795795)) JOI, 11 FEBRUARIE 2021 JOI, 11 FEBRUARIE 2021

PREŢ 6 LEIPREŢ 6 LEI

Direcționează 2% pentru un produs jurnalistic 

de interes public.

Înscrie codul fiscal

1010620003744
în secțiunea a cincea a declarației tale cu privire la impozitul pe venit

Susține jurnalismul de investigație!

Sponsorii Sponsorii 
cu interese cu interese 
ai Primăriei ai Primăriei 
ChișinăuChișinău

>>> P. 8-10>>> 

Mai multe companii cu interese economice în 

municipiul Chișinău, unele aflate în litigii cu 

autoritățile municipale, au finanțat reparația 

unor obiective publice amplasate în capitală. Printre ele, 

câteva companii de construcții implicate în scandaluri 

imobiliare și o firmă care, în perioada în care sponsoriza 

lucrări în folosul Primăriei Chișinău, efectua simultan 

lucrări de milioane în capitală, pe bani publici, iar o altă 

companie cu același beneficiar câștiga două licitații în 

valoare de 17 milioane de lei. La o solicitare oficială a 

ZdG, autoritățile publice locale au evitat să facă publice 

numele tuturor companiilor care au contribuit cu lucrări 

gratuite în folosul municipalității. 

VICTOR MOȘNEAG /  ZDG

Sponsorii Sponsorii 
cu interese cu interese 
ai Primăriei ai Primăriei 
ChișinăuChișinău

MARINA GORBATOVSCHI /  ZDG

Alexei Ceban, 
medic epidemiolog:
„Imunitatea obținută după 
vaccinare este una mai 
de durată și mai stabilă 
decât imunitatea naturală, 
dobândită după infecție”

 Când  va ajunge vaccinul anti-Covid-19 în R. Moldova? 
 Care sunt grupurile-țintă ale campaniei de vaccinare? 
 Când va fi vaccinată populația generală?  Care sunt 

reacțiile adverse ce vor surveni în urma administrării 
vaccinului?  De ce o persoană care are deja anticorpi 
trebuie să se vaccineze?  Cum a fost posibilă dezvoltarea 
vaccinurilor în termen atât de scurt?

>>> P.14-15>>> 

„Securitatea bancară” „Securitatea bancară” 
care te lasă fără care te lasă fără 
bani pe cardbani pe card
„M-au mințit și mi-au scos banii. În timp ce vorbeam cu ei pe 

Viber, ei mie îmi scoteau banii”. Este istoria lui Valeriu Chetrari, 
un bărbat din raionul Râșcani care a rămas fără opt mii de lei, bani 
pe care-i păstra pe cardul său bancar. A fost apelat pe Viber de un 
bărbat care s-a prezentat ca fiind angajat al unei bănci comerciale 
și l-a crezut, oferindu-i date. În situația lui Valeriu, în ultimul an și 
jumătate, au ajuns sute de persoane. 

                                          DIANA GAȚCAN / ZDG>>> P.8-9 >>> 

>>>  P. 8-9 >>> 

Interviu despre umor, satiră, 
zeflemea și ridicol cu Ionela Hadârcă

Suntem ca urșii din zoo 
care, chiar și atunci când 
le sunt ridicate zăbrelele, 
continuă să se 
rotească în cerc
Ionela Hadârcă este născută la Chișinău în familia 
poetului Ion Hadârcă și a lingvistei Maria Hadârcă. 
Este juristă de profesie, dar e cunoscută comunității 
și pentru un dezvoltat simț al umorului, publicând 
sketch-uri, opinii și mesaje umoriste.
Este autoarea cărții pentru copii „Uf! Ghid de 
conviețuire cu frații și surorile mai mici”, mamă a doi 
copii. De câțiva ani e stabilită în Polonia.

WWW.ZDG.MD WWW.ZDG.MD 
APARE DIN 2004APARE DIN 2004

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENTSĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT

DE INVESTIGAŢIIDE INVESTIGAŢII
NR. 12 NR. 12 ((802802)) JOI, 1 APRILIE 2021 JOI, 1 APRILIE 2021

PREŢ 6 LEIPREŢ 6 LEI

Direcționează 2% pentru un produs jurnalistic 
de interes public.

Înscrie codul fiscal

1010620003744
în secțiunea a cincea a declarației tale cu privire la impozitul pe venit

Susține jurnalismul de investigație!

>>>  P. 14-15 >>> 

Fabrica de certificate falsificate de

„Dacă îți trebuie,
 fac și pozitiv, și negativ, 
și plus, și minus”

WWW.ZDG.MD WWW.ZDG.MD 
APARE DIN 2004APARE DIN 2004

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENTSĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT

DE INVESTIGAŢIIDE INVESTIGAŢII
NR. 5 NR. 5 ((795795)) JOI, 11 FEBRUARIE 2021 JOI, 11 FEBRUARIE 2021

PREŢ 6 LEIPREŢ 6 LEI

Direcționează 2% pentru un produs jurnalistic 
de interes public.

Înscrie codul fiscal

1010620003744
în secțiunea a cincea a declarației tale cu privire la impozitul pe venit

Susține jurnalismul de investigație!

Sponsorii Sponsorii 
cu interese cu interese 
ai Primăriei ai Primăriei 
ChișinăuChișinău

>>> P. 8-10>>> 

Mai multe companii cu interese economice în 
municipiul Chișinău, unele aflate în litigii cu 
autoritățile municipale, au finanțat reparația 

unor obiective publice amplasate în capitală. Printre ele, 
câteva companii de construcții implicate în scandaluri 
imobiliare și o firmă care, în perioada în care sponsoriza 
lucrări în folosul Primăriei Chișinău, efectua simultan 
lucrări de milioane în capitală, pe bani publici, iar o altă 
companie cu același beneficiar câștiga două licitații în 
valoare de 17 milioane de lei. La o solicitare oficială a 
ZdG, autoritățile publice locale au evitat să facă publice 
numele tuturor companiilor care au contribuit cu lucrări 
gratuite în folosul municipalității. 

VICTOR MOȘNEAG /  ZDG

Sponsorii Sponsorii 
cu interese cu interese 
ai Primăriei ai Primăriei 
ChișinăuChișinău

>>> P.10-11>>> 

Potrivit datelor ultimelor 
sondaje, realizate în anul 
2020, cetățenii R. Moldova 

continuă să aibă cea mai mare 
încredere în Biserică, aceasta 
surclasând toate instituțiile 
importante ale statului, dar și 
partidele politice.

REPORTER DE GARDĂ /
 ZDG

WWW.ZDG.MD WWW.ZDG.MD 
APARE DIN 2004APARE DIN 2004

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT

DE INVESTIGAŢIIVaccinul Vaccinul 
anti-COVID. anti-COVID. 
Ce ziceCe zice  Biserica?Biserica?

Pe fondul protestelor locale și al 
indignării la nivel internațional, 
opozantul rus Alexei Navalny a fost 

arestat pe data de 18 ianuarie curent. Asta 
după ce, pe 17 ianuarie, a revenit la Moscova 
de la Berlin, unde urmase tratamentul, 
după ce a fost otrăvit. Politicianul rus a fost 
arestat chiar la aeroport, înainte de a reuși 
să prezinte actele pentru a intra în țară. 
„Nu mi-e frică. Știu că am dreptate. Știu 
că dosarele penale împotriva mea sunt 
fabricate”, a declarat el jurnaliștilor, cu puțin 
timp înainte de arest. 

>>> P.12-13>>> ALIONA CIURCĂ / 
ZDG

CRONOLOGIE: 
FILMUL REVENIRII OPOZANTULUI 
NAVALNY ÎN FEDERAȚIA RUSĂ 

NR. 2 (792) JOI, 21 IANUARIE 2021

PREŢ 6 LEI

În februarie, avem

10 956
de abonați la ZdG pentru anul 2021

Vă mulțumim!
abonare.md

WWW.ZDG.MD WWW.ZDG.MD 
APARE DIN 2004APARE DIN 2004
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Cum R. Moldova Cum R. Moldova 
poate pierde poate pierde 
2 miliarde de lei. 2 miliarde de lei. 
Licitații cu interese în jurul unei Licitații cu interese în jurul unei 
datorii pentru energia electrică datorii pentru energia electrică 
livrată acum două deceniilivrată acum două decenii

Bugetul de stat al R. Moldova ar putea fi prejudiciat cu aproape 130 de milioane de dolari, 
echivalentul a circa 2,2 miliarde de lei, din cauza unei datorii de acum două decenii 
pentru energia electrică recepționată din România, arată o expertiză judiciară.

DANIELA CALMÎȘ / ZDG >>>  P. 8-9 >>> 

Criza politică, analizată de experți în drept constituțional 

Ce urmează? 
Suspendarea președintei sau alegeri anticipate? 
>>>  P. 14-15 >>> 

Curtea Constituțională a Moldovei (CCM) a declarat neconstituțional 
decretul prin care președinta Maia Sandu a propus- o, repetat, la 
funcția de prim- ministru pe Natalia Gavrilița.
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Direcționează 2% pentru un produs jurnalistic 
de interes public.

Înscrie codul fiscal

1010620003744
în secțiunea a cincea a declarației tale cu privire la impozitul pe venit

Susține jurnalismul de investigație!

>>>  P. 14-15 >>> 

„Fiecare „Fiecare 
nedreptate nedreptate 
pe care o pe care o 

întâlneam în întâlneam în 
R. Moldova R. Moldova 

mă făcea mai mă făcea mai 
puternic”puternic”

Interviu cu Interviu cu 
sportivul paralimpic sportivul paralimpic 

Ștefan Roșca Ștefan Roșca 

>>> P.8-9>>> 

În 2020, deputații care au schimbat partidele pe listele cărora au ajuns în 
Parlament, pe fundalul unor acuzații de corupție, au făcut mai multe achiziții. 
Zece din cei 18 au făcut cumpărături de sute de mii de lei, iar alți doi au fost 

mai modești în declarații. Întrebați dacă este o coincidență că au obținut bunuri 
de valoare în anul în care au fost acuzați că ar fi primit bani pentru a-și părăsi 
fracțiunile, aleșii poporului au invocat faptul că își pot justifica averea.

Deputații transfugi, Deputații transfugi, 
la cumpărăturila cumpărături

Adriana Boroș:Adriana Boroș:
„Trăim un doliu „Trăim un doliu 
după o viață după o viață 
pe care nu pe care nu 
o mai avem”o mai avem”
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PREŢ 6 LEIPREŢ 6 LEI>>>  P. 14-15 >>> 

>>>  P. 8-9 >>> 

Socialistul Ștefan Bolea ocupă de mai bine 
de un an funcția de președinte al raionului 
Călărași. Deși are o funcție publică, Bolea 

nu își afișează CV-ul pe site-ul Consiliului raional 
și a evitat de mai multe ori să îl prezinte, la 
solicitarea ZdG. Singurul CV oficial al socialistului, 
deși este incomplet, poate fi analizat într-un ziar 
electoral al Partidului Socialiștilor din R. Moldova, 
tipărit la ultimele alegeri parlamentare. În acel 
CV electoral, Ștefan Bolea indică 
faptul că și-a făcut studiile 
la Universitatea Agrară din 
R. Moldova, lucru pe care 
l-a reiterat și în discuțiile 
telefonice pe care le-a purtat 
cu reporterul ZdG. 

DIANA GAȚCAN / ZDG

În căutarea CV-ului și a diplomei În căutarea CV-ului și a diplomei 
de studii superioare a unui de studii superioare a unui 
președinte de raionpreședinte de raion

>>>  P. 8-9 >>> 

>>>  P. 7 >>> 

După un an de pandemie, discutăm După un an de pandemie, discutăm 
cu experta în parentaj, Adriana Boroș, cu experta în parentaj, Adriana Boroș, 
despre ceea ce s-a schimbat în viețile despre ceea ce s-a schimbat în viețile 
noastre între timp, despre ceea ce noastre între timp, despre ceea ce 
înseamnă această perioadă pentru copii înseamnă această perioadă pentru copii 
și adolescenți și ce pot face adulții ca să-i și adolescenți și ce pot face adulții ca să-i 
ajute atât pe cei mici, cât și pe cei mari ajute atât pe cei mici, cât și pe cei mari 
din preajma lor ca să treacă cu bine prin din preajma lor ca să treacă cu bine prin 
vremuri de restriște. vremuri de restriște. 

În 2020, echipa Ziarului de Gardă a primit 46 479 lei și 70 de bani pe cont, 
în urma redirecționării a 2 % din taxele fiscale. 

Ce am făcut cu ei?

>>> P.14-15>>> 
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Medic din R. Moldova care activează în țara cu cea mai Medic din R. Moldova care activează în țara cu cea mai 
mare rată de vaccinare din lume:mare rată de vaccinare din lume:

„Oamenii „Oamenii 
își doresc își doresc 
revenirea revenirea 
la o viață la o viață 
normală...”normală...”

„Oamenii „Oamenii 
își doresc își doresc 
revenirea revenirea 
la o viață la o viață 
normală...”normală...”

Conflicte 
de interese 

între candidați 
și membri ai Comisiei, 

la concursul pentru funcția 
de judecător CtEDO

>>> P.8-9>>> 

În culisele investițiilor
japoneze din agricultură:
E-mailuri, interese și companii a liate

O serie de e-mailuri o ciale dintre fostul secretar de 
stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului și fostul ambasador al R. 

Moldova în Japonia, analizate de ZdG, scot la iveală interesele 
de milioane din jurul contractului de consultanță pentru 
implementarea creditului japonez în valoare de 18,7 milioane 
de dolari, semnat de autorități la mijlocul lunii februarie.

VICTOR MOȘNEAG, ANATOLIE EȘANU / ZDG
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Direcționează 2% pentru un produs jurnalistic 
de interes public.

Înscrie codul  scal

1010620003744
în secțiunea a cincea a declarației tale cu privire la impozitul pe venit

Susține jurnalismul de investigație!

>>>  P. 11 >>> P 11

Despre corupție Despre corupție 
în vama Leușeniîn vama Leușeni

>>>  P. 8-10 >>> 

o ciale dintr
nisterului Agr
ului și fostul a
lizate de ZdG,
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>>>  P. 8

serie de e-mailuri
stat din cadrul Min
Regionale și Mediu

Moldova în Japonia, anal
de milioane din jurul con
implementarea creditulu
de dolari, semnat de auto

VICTOR MOȘNE
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Direcționează 2% pentru un produs jurnalistic 
de interes public.

Înscrie codul fiscal

1010620003744
în secțiunea a cincea a declarației tale cu privire la impozitul pe venit

Susține jurnalismul de investigație!

>>>  P. 14-15 >>> 

În R. Moldova, În R. Moldova, 
niciodată niciodată 
nu au fost nu au fost 
la putere la putere 

„profesioniștii” „profesioniștii” 
și/sau „bine și/sau „bine 

intenționații”intenționații”
Interviu cu Dumitru Budianschi, 

expert economic, 
director de program, 

Centrul Analitic Independent 
„Expert-Grup” 

Carantină de lux
De frica virusului, unii demnitari s-au izolat anul trecut la vilele 
de la Holercani. Nota de plată – 2 milioane de lei din bani publici

>>> P.10-11>>> ANATOLIE EȘANU / ZDG

În anul pandemic 2020, mai multe ministere și agenții 
guvernamentale au alocat, în total, peste două 
milioane de lei pentru locațiunea unor vile din cadrul 

complexului gestionat de Instituția Publică (IP) „Pensiunea 
din Holercani”. Vilele, aflate într-o zonă pitorească, pe 
malul râului Nistru, sunt destinate relaxării demnitarilor. 
În total, 11 instituții de stat au închiriat, în 2020, căsuțe de 
odihnă la Holercani, achitând, în total, 2,04 milioane de lei. 

DECIS:DECIS:  ALEGERI ALEGERI 
PARLAMENTARE PARLAMENTARE 
LA 11 IULIELA 11 IULIE
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Dragii noștri!
Cu prilejul apropiatelor 

sărbători de Paști, vă dorim 
multă liniște sufletească, 

multă speranță într-un viitor 
mai bun, multă rezistență în 
aceste timpuri deloc ușoare, 
pline de griji și de neliniște. 

După un an pandemic extrem 
de dificil, cu toții am înțeles 

că avem nevoie de putere 
- puterea de a dărui şi de a 
veni în ajutor. Fie ca sfânta 

sărbătoare a Învierii Domnului 
să vă dăruiască această putere 

și să vă aducă în suflete cele 
patru taine divine: încredere, 

lumină, iubire, speranță. 
Vă dorim să aveți parte de clipe 

de neuitat alături de cei dragi!

Hristos a înviat!
Următorul număr al ZdG 
va apărea pe 13 mai 2021

FOTO: IGOR IONESCU / ZDG

 „Acord de soluționare” 
prin intermediari între Platon și Șor

La începutul anului, a fost semnat un acord între 
companii afiliate celor doi oameni de afaceri 

controversați într-un litigiu de 40 de milioane de lei

Ion Cazacu: Ion Cazacu: 
„Grădinăritul „Grădinăritul 
ecologic ecologic 
înseamnă să înseamnă să 
cunoști ce se cunoști ce se 
întâmplă în sol”întâmplă în sol”
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>>> P.14-15>>> 

>>>  P.6 >>> 

Direcționează 2% pentru un produs jurnalistic 
de interes public.

Înscrie codul fiscal

1010620003744
în secțiunea a cincea a declarației tale cu privire la impozitul pe venit

Susține jurnalismul de investigație!

Interviu cu părintele Andrei Rusu de la 
Biserica „Sfântul Dumitru” din Chișinău

Zilnic murea 
cineva acolo
  Lumea e derutată mai mult 

de problemele de moralitate, 
de corupție    Avem de dus 
o luptă grea pentru a ieși din 
stereotipurile sovietice, potrivit 
cărora omul poate trăi doar prin 
șmecherii

Calea Furată a Moldovei. Calea Furată a Moldovei. 
Drumul spre falimentDrumul spre faliment

Șefi numiți pe criterii politice, furturi de combustibil, dosare penale fără finalitate 
deschise în urma neregulilor depistate la întreprindere, lipsa de control și starea slabă 
a infrastructurii feroviare sunt doar câteva dintre motivele care au dus Calea Ferată 
la situația în care nu își mai poate onora obligațiunile față de angajații care nu și-au 

primit salariile de câteva luni. Starea de degradare continuă a sectorului feroviar a 
condus, în 2021, întreprinderea în derivă, cu datorii de circa 765 de milioane de 

lei, restanțe la salarii de aproximativ 90 de milioane de lei, dar și cu o stare 
tehnică la fel de problematică ca și cea financiară.  

În timp ce unele voci declară că falimentul Căii Ferate este 
inevitabil, iar angajații refuză să mai iasă la serviciu până nu 

li se vor achita restanțele salariale, cei care se fac vinovați 
de situația în care a ajuns întreprinderea nu au fost 

încă identificați. Actuala conducere invocă faptul 
că a primit o „moștenire grea”, în timp ce 

fostul manager dă vina pe incompetența 
actualului director.

DIANA GAȚCAN / ZDG
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Direcționează 2% pentru un produs jurnalistic 
de interes public.

Înscrie codul fiscal

1010620003744
în secțiunea a cincea a declarației tale cu privire la impozitul pe venit

Susține jurnalismul de investigație!

>>>  P. 14-15 >>> 

>>>  P. 8-9 >>> 
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Direcționează 2% pentru un produs jurnalistic 
de interes public.

Înscrie codul fiscal

1010620003744
în secțiunea a cincea a declarației tale cu privire la impozitul pe venit

Susține jurnalismul de investigație!

>>>  P. 14-15 >>> 

VIITORUL VIITORUL 
PARLAMENTPARLAMENT
văzut de politicieni, experți, 
alegători, membri ai Diasporei

Schema imobiliară 
care poate lăsa statul fără 100 de milioane de lei

În rolurile principale: miniștri, fostul șef al Clubului sportiv „Dinamo” 
și un om de afaceri „specializat” în acapararea terenurilor publice

>>> P.8-9>>> 



24 RAPORT DE ACTIVITATE AL ZIARULUI DE GARDĂ 
PENTRU ANUL 2020

Dacă vrei să susții ZdG, intră pe paginile noastre, urmărește-le, implică-te, informează și pe alții 
depsre noi și felul nostru de a face jurnalism:

1 Facebook ZdG RO

2 Facebook ZdG RUS

3 Facebook Reporter de Garda (for video products)

4 Facebook ZDG ENG

5 Telegram ZDG RO

6 Instagram

7 YouTube

8 Twitter RUS

9 Twitter ENG

10 https://ok.ru/zdgmd

11 Tik Tok

12 Facebook Media Guard

13 Telegram Rus
 

Pentru abonamente, intră pe https://abonare.md/ 

Pentru donații recurente, https://www.patreon.com/zdg

Dacă ești interesat de publicitate în ZdG, informează-te AICI

Dacă vrei să afli mai multe, vezi rapoartele ZdG din 2019, 2018, 2017 pe pagina specială 
DESPRE NOI.

https://www.facebook.com/zdg.md/
https://www.facebook.com/ru.zdg.md/
https://www.facebook.com/reporterdegarda/
https://www.facebook.com/en.zdg.md/
https://t.me/zdgmd?fbclid=IwAR1ieUN5xzMLvzbGFWWUUi8bjCA65XOtOB5MJf_i4Y8uBoOQpQNxKOU98L8
https://www.instagram.com/ziaruldegarda/
https://www.youtube.com/channel/UCkCsCF9VgO-yXDc4rvRDydA
https://twitter.com/ziarul_de_garda
https://twitter.com/ZiarulDe
https://ok.ru/zdgmd
https://www.tiktok.com/@zdg.md?lang=ru-RU
https://www.facebook.com/mediaguard.ngo
https://abonare.md/
https://www.patreon.com/zdg
https://www.zdg.md/blog/viata-redactiei/zdg-publicitatea-de-16-bani/
https://www.zdg.md/despre/

