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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poţi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaţia 
qr-code de pe 
telefonul tău mobil

Interviu cu Mihail Oprea, 
director general al 
Dispensarului Republican de Narcologie

"În R. Moldova, 
s -au format tradiţii şi 
obiceiuri de consum 
excesiv de alcool"

Parlamentul 
European 
aşteaptă reforme 
şi elucidarea 
furtului din 
sistemul bancar
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Jurnalul unei activiste:
Două surori condamnate 
la despărţire
pag. 14 I trăinD DE garDă

Justiţie pentru femei: 
„Poate să-mi instalez 
un cort în faţa 
Curţii Supreme?”
Adriana Ostavciuc din satul Ţarigrad, 
Drochia, locuieşte împreună cu cei 
doi copii în casa părinţilor. Asta chiar 
dacă, în nouă ani de căsnicie, a muncit 
la negru peste hotare şi a construit o 
casă modernă, dotată cu tot confortul.

Captură video: Ziarul de gardă

În satele din R. Moldova, unele 
licitaţii par mai mult decât dubi-

oase, iar mărturiile unor oameni de 
afaceri şi primari pe care le-am ob-
ţinut scot la iveală o lume în care jo-
curile de culise şi mita dictează re-
gulile cărora nimeni nu se încumetă 
să se opună, pentru a nu fi exclus 
din afacere. O lume în care licitaţiile 
rurale importante, câştigate corect, 
fără pile şi relaţii, practic, nu există. 

Practic, peste tot se face uz de mită, 
legături obscure sau ordine de sus 
pentru a putea reuşi să te impui în 
lumea licitaţiilor trucate.

În ultimii doi ani, CNA, con-
form informaţiilor care se conţin 
într-un răspuns remis pe adresa 
redacţiei, a derulat anchete în 12 
cazuri care vizează funcţionari 
din primăriile locale şi implică-
rile acestora în licitaţiile publice. 

În majoritatea dosarelor însă (8), 
funcţionarii locali au fost anche-
taţi pentru că au vândut bunurile 
autorităţilor fără a anunţa o licita-
ţie publică, aşa cum prevede legea. 
Deşi despre corupţia din jurul lici-
taţiilor se vorbeşte peste tot, doar 
într-un singur dosar, cel al prima-
rului de Lărguţa, CNA a investigat 
darea de mită în procesul derulării 
unui tender. 

Ziarul de Gardă vă propune să 
aflaţi, cum se câştigă, de fapt, marea 
majoritate a licitaţiilor organizate în 
satele Moldovei. În această ediţie, 
dar şi în ediţia viitoare, veţi putea citi 
mărturii din interiorul sistemului, 
detalii despre licitaţii dubioase, mi-
lioane de lei dispăruţi, dar şi reacţia 
instituţiilor responsabile, învinuite 
că ar participa şi ele la procesul de 
fraudare a unei licitaţii.

Licitaţii subteRane

Foto: Ziarul de gardă
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De ce Mihai Poalelungi nu a avut 
contracandidat pentru şefia CSJ?
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Într-un sistem bântuit de 
corupţie şi „otkaturi”, în 
ultimii doi ani, doar un 
singur primar (foto) a fost 
prins în flagrant, iar ulteri-
or condamnat la închisoare 
cu suspendare, fiind învi-
nuit că a fraudat o licitaţie 
publică


