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Urmăriţi-ne pe facebook
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Un proiect de investigaţii în format TV şi Radio despre 
corupţie şi drepturile omului.

În fiecare săptămână la TV 7, N 4, Canal regional, Vo-
cea Basarabiei, TV Prim, Drochia TV, Media TV, Alba-
sat, SorTV.
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În noiembrie 2013, traficul ruti-
er din mun. Chișinău începea să 

fie supravegheat de camere video. 
Inițial, doar două intersecții din ca-
pitală figurau în program. Treptat, 
acesta s-a dezvoltat, iar în iulie 2015, 
41 de intersecții erau supravegheate 
video de 350 de camere. Sistemul a 
fost inițiat dintr-un grant de 5 mi-
lioane USD, acordat de Guvernul 
Chinei. În aprilie 2014, la câteva 
luni de la implementarea proiectu-

lui în Chișinău, 79% dintre cetățenii 
R. Moldova intervievați în cadrul 
Barometrului Opiniei Publice reali-
zat de Institutul de Politici Publice 
aveau păreri pozitive despre acest 
program, considerând camerele din 
trafic „binevenite, care disciplinează 
participanții”. Dintre aceștia, 77% 
afirmau că ar fi necesar de instalat 
camere de supraveghere a traficu-
lui rutier și pe drumurile naționale. 
Doleanța cetățenilor a fost realizată 

de un grup de firme conectate la un 
singur centru de comandă. 

Astăzi, sistemul de monitoriza-
re video a traficului rutier, imple-
mentat în 2014, este nefuncțional, 
fiind pus pe brânci de o gașcă de 
afaceriști, conectată la lumea po-
litică, dar și de impotența statului, 
care, din cauza intereselor, nu a 
putut valorifica oportunitatea de a 
avea siguranță în trafic și încasări la 
buget. ZdG a analizat sute de docu-

mente, inclusiv mesaje private ale 
persoanelor implicate în proiect, 
și prezintă detalii din culisele bu-
siness-ului cu camere video de pe 
traseele naționale, ruinat de intere-
se, negocieri politice, lobby, dosare 
penale dubioase și identități false. 
În vârful afacerii s-au aflat un afa-
cerist cu dublă identitate, deputatul 
Victor Roșca, dar și mai mulți inter-
mediari, unii dintre care au deținut 
funcții publice.

Camerele din trafiC
un proiect ucis de interese

Ziarul de Gardă a contactat un șir 
de specialiști în domeniile poli-
tic, economic, finanțe, populație, 
pentru a obține un pronostic pro-
fesionist privind starea Republicii 
Moldova și a populației ei în anul 
care a sosit.  Ce reforme ar tre-
bui făcute, care ar fi prioritățile și 
urgențele actualei guvernări? Câ-
teva răspunsuri le publicăm aici. 
Acțiunile sunt așteptate nu doar 
de la guvernare, ci de la întreaga 
societate. 

Cum va fi anul 
2017?
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Un incident în care activistul Ale-
xei Dimitrov a reclamat faptul că 
a fost lovit cu pumnul de către 
procurorul Procuraturii mun. Chi-
șinău, Ion Dulgheru, s-a terminat, 
într-o primă fază, cu aplicarea unei 
amenzi în valoare de 1200 de lei pe 
numele activistului, după ce poli-
țiștii au constatat că acesta l-ar fi 
înjurat pe acuzatorul de stat și i-ar 
fi lovit mașina cu piciorul, cauzân-
du-i daune. Cazul nu este însă la fi-
nal. Plângerea depusă de Dimitrov 
pe numele procurorului a fost redi-
recționată de poliție procurorului 
general, iar Inspecția Procurorilor 
a inițiat o anchetă paralelă, pentru 
a examina faptele lui Dulgheru. 

un aCtivist împotriva 
unui proCuror
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Acum poţi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaţia 
qr-code de pe 
telefonul tău mobil

Stagiu de practică în comunicare și relații publice la ZdG

Ești student(ă) și visezi să lucrezi în domeniul relațiilor publice, comu-
nicare sau jurnalism? Ziarul de Gardă lansează concursul de selectare a 
stagiarilor pentru comunicare cu publicul.

Cerințe:
Student sau masterand la o facultate de profil
Abilități bune de comunicare cu diverse grupuri de persoane
Cunoașterea limbii române și ruse la nivel avansat
Dorința de a învăța și dezvolta abilitățile de comunicare

Persoanele interesate pentru stagiu sunt rugate să trimită CV-ul și o 
scrisoare de motivație până pe 31 ianuarie 2017, la adresa de e-mail: zdg.
promo.add@gmail.com


