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ZDG ANGAJEAZĂ REPORTER 
PENTRU EDIȚIA RUSĂ

Ziarul de Gardă angajează REPORTER-ŞTI-
RIST pentru ediţia de limbă rusă. 

Persoanele interesate trebuie să demon-
streze abilităţi reportericeşti, cunoaşterea 
bună a limbii ruse, a limbii române, cunoaş-
terea altor limbi moderne va constitui un 
avantaj.
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Un proiect de investigații în format TV și Radio 
despre corupție și drepturile omului.

În fi ecare săptămână la TV 7, N 4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

////PROMO

Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poþi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaþia 
qr-code de pe 
telefonul tãu mobil
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Un proiect de investigații în format TV și Radio 

În fi ecare săptămână la TV 7, N 4, Canal regional, 

CONCURS 

Cu ZdG la teatru

Ce câştigi?
un bilet pentru două 
persoane la teatru (Euge-
ne Ionesco, TNOB, Teatrul 
Eminescu)

Ce trebuie să faci?
abonează o persoană la 
ZdG pe 6 luni
trimite o copie a fi șei de 
abonare la adresa redacției

Cum primeşti cadoul?
trimite la redacție sau 
prezintă personal dovada 
abonării
primește biletul

De ce să participi la acest 
concurs?
o persoană apropiată va citi 
ZdG timp de 6 luni și va fi  
informată
vei merge, împreună cu 
cine dorești, la o piesă de 
teatru
prețul unui abonament pe 
6 luni la ZdG este mai ieftin 
decât prețul unui bilet dublu 
la teatru. 
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Miercuri, 22 februarie 2016, 
magistrații Curții Supreme 

de Justiție (CSJ) Vladimir Timofti, 
Nadejda Toma și Constantin Aler-
guș au examinat admisibilitatea 
recursurilor declarate de procuror, 
inculpatul Vladimir Filat și avoca-
tul acestuia, Igor Popa, a Sandei 
Diviricean, fosta soție a inculpatu-
lui, a Societății pe Acțiuni „Ipteh”, 
dar și a companiilor „Worldway Li-
mited”, „Kapital Invest Company” 

și „Kapital Invest Co” împotriva 
hotărârii Curții de Apel (CA) Chi-
șinău care, în iunie 2016, a men-
ținut sentința de condamnare la 
nouă ani de închisoare emisă de 
Judecătoria Buiucani în privința 
lui Vladimir Filat. 

Magistrații au decis că recur-
surile sunt „inadmisibile și vădit 
neîntemeiate”, conform unei in-
formații plasate pe pagina elec-
tronică a CSJ. Hotărârea motivată 

a instanței supreme va fi  pronun-
țată pe 23 martie 2017, se mai 
anunță pe www.csj.md. Cei trei 
judecători din complet puteau 
declara  recursurile inadmisibile, 
așa cum au și făcut, sau le puteau 
accepta spre examinare și trimite 
în cadrul Colegiului lărgit al CSJ, 
care urma să analizeze inclusiv 
probele din dosar. 

Vladimir Filat a fost condam-
nat la 27 iunie 2016 la nouă ani 

de închisoare cu executare, fi ind 
găsit vinovat de corupere pasivă 
și trafi c de infl uență de un com-
plet de judecători ai Judecătoriei 
Buiucani, din care au făcut parte 
magistrații Galina Moscalciuc, 
Andrei Niculcea și Sergiu Lazari. 
Vineri, 11 noiembrie 2016, jude-
cătorii Nichifor Corochii, Ludmila 
Ouș și Maria Negru de la CA Chi-
șinău au hotărât să mențină con-
damnarea fostului premier. 

Punct final în dosarul Filat

Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibile 
și neîntemeiate recursurile părților din dosarul Filat
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„POŢI PROSTI O PARTE DIN 
ŢARĂ TOT TIMPUL, DAR TOATĂ 
ŢARA, TOT TIMPUL, E IMPOSIBIL”

Interviu cu deputatul Iurie Țap


