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Lecţia deportărilor pentru
patru generaţii de învăţători
Trei condamnaţi
şi nicio persoană după
gratii în dosarul licitaţiilor trucate în educaţie
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La 10 iulie, patru inculpaţi învinuiţi de corupţie în dosarul licitaţiilor trucate în Educaţie, care au
recunoscut toate acuzaţiile aduse
de procurori şi au cerut examinarea cauzei în procedură simplificată, şi-au aflat sentinţele, niciunul
dintre aceştia însă nu a ajuns după
gratii. Este vorba despre administratorul şi contabila firmei „Sanex
Comerţ” SRL, juristul Centrului
de Sănătate Publică din Hânceşti
şi un membru al grupului pentru
achiziţii publice la Spitalul Raional din Hânceşti.
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Gheorghe Popa, restabilit
în funcţie după ce a fost
disculpat definitiv de Curtea Supremă de Justiţie
Foto: Ziarul de Gardă

În 1945, Ilie Tătaru, directorul şcolii din Pojăreni, acum raionul Ialoveni, a fost calificat ca
„duşman al poporului”, fiind condamnat la 10 ani de închisoare în
Mordovia. La 6 iulie 1949, soţia sa,
împreună cu copilul de 3 ani, au
fost deportați în Siberia.
După detenție, lui Ilie i-au in-

terzis să revină în Moldova timp
de 5 ani. S-a recăsătorit şi a rămas
la Novosibirsk. A aflat abia în 1965
despre naşterea fiului. Băiatul,
pe atunci, era înrolat în armată
la Moscova. Tatăl l-a căutat şi l-a
găsit.
După ce a făcut serviciul militar, Gheorghe a decis să plece la

Novosibirsk, să-şi cunoască mai
bine tatăl. I-a promis mamei că va
reveni, dar a rămas acolo. S-a înscris la Universitatea Pedagogică,
s-a căsătorit şi, timp de 40 de ani,
le-a predat elevilor din Novosibirsk
istoria. În Siberia s-a născut Ileana, fiica Domnicăi. Şi ea a devenit
profesoară, le-a predat biologia

elevilor din Pojăreni timp de 44 de
ani. Şi nepoţii Domnicăi sunt învăţători. Acum şi strănepoţii studiază
pedagogia, doar că în UE. Cu toţii
au învăţat lecţia deportărilor staliniste din prima sursă.
Cele 4 generaţii de învăţători
au migrat din Siberia spre Moldova, apoi spre UE.

La o săptămână după ce Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) l-a
achitat, Gheorghe Popa, judecătorul care, în 2013, a fost reţinut
în flagrant cu mită, fiind ulterior
condamnat de prima instanţă la
şapte ani de închisoare, revine în
funcţia de magistrat la Judecătoria
Orhei, sediul Teleneşti.
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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.

