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Interviu cu William H. Moser,  
ambasadorul sUA în r. Moldova

Mai bine o 
lume fără 
Guvern, 
decât o lume 
fără ziare

AboNAREA la ZdG 
e posibilă, e reală, e necesară. 

AvAntAjul e reciproc. 

Adresaţi-vă la oficiul poştal 
sau la redacţie pentru a 

perfecta un 
abonament 
pentru cea 
de-a doua 
jumătate 

a anului 2012.

Politic P.4 dosar P.6 zona Publică  P.15 trăind de gardă P.17

8 ani şi 8 probleme
rePorter sPecial P.12

Nicolae Timofti, preşedintele R. 
Moldova, în doar patru luni de man-
dat, a respins avansarea sau numirea 
în funcţie până la atingerea plafonu-
lui de vârstă a nu mai puţin de cinci 
magistraţi. Situaţia creată, una prac-
tic nemaiîntâlnită, dar şi declaraţiile 
subtile ale celor două tabere, lasă im-
presia unui conflict care stă să izbuc-
nească între Preşedinţie şi CSM. 

„Ce le doriţi cititorilor Săptămâ-
nalului Independent de Investiga-
ţii, «Ziarul de Gardă», cu prilejul 
a 8 ani de activitate ai acestei pu-
blicaţii?» — la această întrebare 
răspund, în săptămâna în care 
marcăm acest eveniment, lideri de 
opinie, oameni politici, personali-
tăţi din cultură, cititori şi prieteni 
ai ziarului.

BAC-ul din anul curent a bătut recor-
dul cu cea mai joasă medie de până 
acum. Acest fenomen este explicat 
de Ministerul Educaţiei prin faptul 
că evaluarea şi examinarea sesiunii 
2012 s-au efectuat în condiţii mult 
mai stricte. Mihai Şleahtiţchi, minis-
trul Educaţiei, susţine că din anul vi-
itor vor avea loc anumite modificări 
privitoare la examenele de BAC. 

Alexei Roibu şi Mihail Şleahtiţchi, 
ministrul de Interne şi, respectiv, al 
Educaţiei, ambii investiţi în funcţie 
de PLDM, au fost demişi. Cei doi 

sunt înlocuiţi cu Dorin Recean 
şi Maia Sandu. Noii miniştri au 
preluat ştafeta de la predecesori, 
miercuri, 25 iulie. În aceeaşi zi, 
Dorin Recean a şi fost prezentat 
angajaţilor MAI. 


