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pe facebook, folosind 
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Un proiect de investigaţii în format TV şi Radio 
despre corupţie şi drepturile omului.

În fiecare săptămână la TV8, N4, Canal regional, 
TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.
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prOvOcările regiOnale, 
discutate la Bruxelles

Actualele provocări ale ţărilor Parte-
neriatului Estic în vecinătatea Rusiei, 
cazul R. Moldova, au fost discutate pe 
9 noiembrie, la Bruxelles, în cadrul 
unui eveniment organizat de euro-
parlamentara română Monica Maco-
vei, cu participarea experţilor Susan-
ne Kiefer, Grupul operativ StratCom 
de Est, Angela Grămadă, Asociaţia 
Experţi pentru Securitate şi Afaceri 
Globale, Stanislav Secrieru, Institutul 
UE pentru studii în Securitate.
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„Copiii trăiesc plecarea 
părinţilor peste hotare ca 
pe o mare pierdere, ca pe 
un mare abandon”
Interviu cu Diana Stănculeanu, 
psihoterapeut, România

Migranţi din Moldova, 
salvatori în Italia

În Italia, lipseşte o structură de 
stat care le-ar asigura cetăţenilor 
asistenţă medicală urgentă. Sarci-
na este pusă în grija autorităţilor 
publice locale. Astfel, fiecare dintre 
cele 20 de regiuni îşi organizează 
individual acest serviciu. De obicei, 
serviciile medicale de urgenţă sunt 
prestate în Italia de organizaţii de 
salvatori-voluntari care activează 
pe ambulanţe, alături de medici şi 
asistenţi medicali. Evident, servici-

ile se află sub controlul autorităţilor 
din sănătate, dar statul nu cheltuie 
bani decât pentru medicamente, 
echipamente şi combustibil, pri-
mul ajutor fiind  acordat de vo-
luntari. Oricât de neobişnuit ar 
părea acest fapt pentru sistemul 
medical din R. Moldova, majorita-
tea voluntarilor nu au studii univer-
sitare în medicină, ei obţin dreptul 
de a activa pe ambulanţe după ce 
sunt instruiţi în domeniu şi susţin 

examene. Un astfel de sistem şi-a 
demonstrat viabilitatea: asistenţa 
medicală urgentă este prestată ca-
litativ, iar salvatorii care fac volun-
tariat sunt respectaţi de societate. 
Printre cei care, pe lângă serviciul 
de bază şi activităţile cotidiene, 
găsesc timp şi motivaţie să facă vo-
luntariat se numără şi moldoveni 
stabiliţi în provincia Parma.

Provincia Parma, situată în 
nord-vestul Italiei, are aproape 450 

de mii de locuitori. Parma are un 
areal echivalent cu teritoriul ocupat 
de raioanele Soroca, Ocniţa, Edineţ 
şi Briceni. Asemeni altor provincii, 
spitalele din Parma nu dispun de 
servicii de medicină urgentă, re-
spectiv, nu deţin ambulanţe. Primul 
ajutor este asigurat de două struc-
turi private, care activează non-
stop. Acestea sunt Crucea Roşie 
şi Asociaţia Asistenţă Publică din 
Parma.
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captură video: Ziarul de gardă

cna – faBrică de lux şi 
miliOnari pe Banii rudelOr (ii)

La Centrul Naţional Anticorupţie 
se trăieşte pe picior mare. Cu salarii 
lunare de circa 20 de mii de lei, ma-
joritatea şefilor din cadrul instituţiei 
abilitate să combată corupţia conduc 
bolizi de lux şi locuiesc în case sau 
apartamente spaţioase, care costă 
milioane de lei. ZdG a scanat declara-
ţile de avere şi interese depuse de an-
gajaţii Centrului Naţional Anticorup-
ţie în ultimii ani şi vă prezintă averile 
deţinute de aceştia, cele declarate, 
dar şi cele pe care angajaţii instituţiei 
au evitat să le indice în declaraţii.
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