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Un proiect de investigații în format TV și Radio 
despre corupție și drepturile omului.

În fi ecare săptămână la TV8, N4, 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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DE LA SANATORIU, 
ÎN CÂRJE, SPRE CTEDO
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Oamenii ºi conexiunile 
din spatele hidrocentralei 
de pe Rãut 20 DE ANI DE CTEDO 

ÎN R. MOLDOVA. UNDE-S 
DREPTURILE OMULUI?

La 12 septembrie, s-au împlinit 
20 de ani de când R. Moldova a ade-
rat la Convenția Europeană pentru 
Apărarea Drepturilor Omului și a 
Libertăților Fundamentale (CEDO). 
Atunci R. Moldova a recunoscut ju-
risdicția Curții Europene a Drepturi-
lor Omului (CtEDO).

În mai 2014, Grigore Grigoriță, 
invalid de gradul II, a primit un bilet 
de tratament la Sanatoriul „Victoria” 
din or. Sergheevka (Ucraina), care 
aparține Ministerului Muncii, Pro-
tecției Sociale și Familiei. Din cauza 
unor proceduri cu nămol efectuate 
necorespunzător, bărbatul s-a întors 
de la sanatoriu în cârje, fi ind nevoit 
să se trateze timp 6 luni la Chișinău. 
Ajuns acasă, Grigoriță a acționat 
ministerul în judecată și, pentru că, 
spune el, justiția de la noi nu i-a fă-
cut dreptate, acum se pregătește să 
dea R. Moldova în judecată la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului.
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Experții de mediu atrag aten-
ția că o minihidrocentrală con-
struită pe râul Răut ar putea 
provoca distrugerea unuia dintre 
cele mai importante râuri din R. 
Moldova. Autoritățile respon-
sabile de domeniu strâng din 
umeri, când sunt întrebate de ce 
evoluează lucrările pe șantierul 

de pe Răut, deși susțin că nu au 
eliberat vreo autorizație prin care 
minihidrocentrala să fi e constru-
ită și să devină funcțională. Deși 
procurorii au pornit un proces 
penal, Ruslan Berlinschi, juristul 
care gestionează fi rma care a luat 
în arendă pe 25 de ani construcția 
de pe Răut, afi rmă că totul se face 

după lege. Anterior, pe când acti-
va la Banca Națională a Moldovei, 
acesta era acuzat de ex-preșe-
dintele Voronin de implicare în-
tr-o grupare criminală. În 2010, 
instanțele de judecată însă au 
negat afi rmațiile președintelui, 
achitându-l.

La 31 august 2017, localnicii 

din Căzănești, Telenești, au bă-
tut alarma, după ce o porțiune a 
râului Răut care trece prin sat a 
secat, iar mii de pești au rămas 
fără apă, fi ind aduși la mal, morți. 
Pescarii satului nu mai prindeau 
peștele din Răut cu plase sau un-
dițe, ci îl strângeau, cu sacul, din 
mlaștina ce se formase.


