
ZdG anGajeaZă reporter 
pentru ediţia 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, cunoaşterea altor 
limbi moderne va constitui un avantaj.
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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, 
tV prim, drochia tV, Media tV, albasat, sortV.
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Nicoleta are nouă ani, dar nu 
merge la şcoală, nu vorbeşte 

şi nu-şi poate ţine fraţii de mână,  
Vlăduţ şi Teo au câte trei ani, iar 
copilăria lor de până acum a în-
semnat pereţii albi ai spitalelor, 
Maria are doi ani şi încă nu a rostit 
niciodată cuvântul mama. Sunt pa-
tru familii care zi de zi luptă pentru 
o viaţă cu mai puţină durere. 

Toţi aceşti copii au văzut lu-
mina zilei la Maternitatea din or. 
Ialoveni, iar părinţii cred că anu-
me greşelile medicilor de acolo ar 
fi cauza pentru care copiii lor, din 
primele zile de viaţă, au primit 
grad sever de invaliditate. Aceşti 
părinţi nu-şi doresc decât lucruri 
fireşti, ca justiţia să investigheze 
corect acţiunile medicilor şi să le 

interzică să mai activeze în dome-
niu, dacă vor fi găsiţi vinovaţi, iar 
statul să se gândească la aceste 
familii şi să le ajute cât de puţin, 
pentru că cheltuielile sunt enor-
me pentru părinţi. 

De partea cealaltă, medicii 
spun că vina nu este a lor, iar naş-
teri problematice se întâmplă în 
toată lumea. Între timp, procurorii 

au deschis cauze penale în toate 
aceste cazuri, iar Ministerul Sănă-
tăţii, deşi mamele nu şi-au retras 
semnăturile de pe vreo plângere, 
susţine că acestea au renunţat la 
demersuri. 

Ministerul Sănătăţii nu deţine 
date statistice privind numărul 
pruncilor decedaţi în ultimii şase 
ani în maternităţile din R. Mol-

dova. Nu cunoaşte nici numărul 
exact al lucrătorilor medicali care 
au fost condamnaţi pentru dife-
rite contravenţii sau infracţiuni, 
cum ar fi neglijenţa în serviciu 
sau încălcări în acordarea asisten-
ţei medicale, declarând că aceste 
informaţii sunt date cu caracter 
personal şi se găsesc doar la insti-
tuţiile de drept.

Maternitatea penală din Ialoveni


