
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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Interviu cu Pascal Vagogne, 
Ambasadorul Franţei în R. Moldova

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.

////PROMO

Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poţi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaţia 
qr-code de pe 
telefonul tău mobil
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Răul universal 
are un nume – 
CORUPŢIA

Foto: Ziarul de Gardă

În anul 2016 multe femei au 
fost omorâte de concubini, 

prin lovituri cu cuțitul, prin 
strangulare, prin lovituri cu sca-
une, hârlețe, alte obiecte grele 
din metal. Mai multe fetițe au 
fost abuzate sexual de tații lor, 

de alte rude apropiate sau de 
concubinii mamelor. Pe parcur-
sul anului 2016, au fost înregis-
trate 1782 de infracțiuni în sfera 
relațiilor familiale, în care 1508 
femei au devenit victime ale 
abuzului, inclusiv 76 de fetițe. În 

aceste cazuri 1652 de bărbați au 
fost calificați de organele penale 
drept agresori. Numărul cazu-
rilor de viol a crescut cu 2% în 
comparație cu anul precedent. 
Experții consideră că alte mii de 
cazuri de violență fizică, abuz 

sexual, incest nu ajung să fie ra-
portate și rămân necunoscute. 

La Chișinău, la 8 martie, s-a 
desfășurat un marș feminist. Câ-
teva organizații neguvernamenta-
le au organizat o acțiune, la care 
au participat atât femei, cât și 

bărbați, prin care au fost aduse în 
atenție problemele violenței fizice 
și abuzurilor sexuale la care sunt 
supuse femeile în Republica Mol-
dova și față de care autoritățile nu 
reușesc să întreprindă măsuri le-
gale definitive.

8 martie: protest împotriva violurilor
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