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Urmăriţi-ne pe facebook
Acum poţi accesa ZdG 
pe facebook, folosind 
aplicaţia 
qr-code de pe 
telefonul tău mobil

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.

////prOmO

pag. 16 I zona pUblIcă

După susţinerea examenelor de 
Bacalaureat, tinerii absolvenţi pot 
alege să-şi continue studiile în R. 
Moldova sau peste hotare. Ei pot 
aplica pentru o bursă de studii ofe-
rită de România, dar şi de alte sta-
te, precum Rusia, Ucraina, Bulga-
ria, China, Slovacia, Cehia, Estonia, 
Turcia, Ungaria, Polonia, Malta, 
SUA sau Indonezia. 
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peste 6 mii de burse în stră-
inătate pentru studenţii 
din r. mOldOvapag. 6 I dosar

Foto: ziarul de Gardă
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Interviu cu Natalia Oţel-Belan, 
Centrul Internaţional de Antreprenoriat 
Privat (CIPE)

integritatea în afaceri: 
cum să refuzi mita 
şi să înregistrezi cadourile

Doi medici bănuiţi că 
profesează cu diplome false

Sistemul medical din Cahul este 
zguduit de un scandal tacit, după ce 
organele de drept au iniţiat o inves-
tigaţie care vizează veridicitatea di-
plomelor de studii ale şefilor labora-
torului diagnostic-clinic al Spitalului 
Raional Cahul, funcţii care au fost 
deţinute până la începutul anului 
2018 de soţii Constantin şi Maria-
na Cojan. Aceştia şi-au dat demisia 
exact când, pe numele lor, a fost 
iniţată o anchetă penală. Tot atunci, 

au renunţat să predea medicina la 
Colegiul de Medicină din Cahul, dar 
au continuat să muncească la Cen-
trul Medicilor de Familie, dar şi la un 
centru privat din localitate.

Constantin Cojan are 36 de ani. 
Din 2010 şi până la început de 2018 
a ocupat funcţia de şef de secţie şi 
şef al laboratorului diagnostic-clinic 
din cadrul Spitalului Raional Cahul. 
În această perioadă, pe uşa biroului 
său, dar şi pe site-ul Spitalului Ra-

ional Cahul era menţionat că acesta 
este „medic de laborator, categorie 
superioară, doctor în ştiinţe medi-
cale”. Din 2011 până la început de 
2018, Cojan a predat viitorilor lucră-
tori medicali de la Colegiul de Medi-
cină din Cahul chirurgia clinică, dar 
şi alte discipline profesionale. Po-
trivit CV-ului său, până a ajunge şef 
de laborator, din 2006 până în 2010, 
a fost medic de laborator în cadrul 
Centrului de Sănătate Colibaşi, raio-

nul Cahul. În activitatea sa de peste 
10 ani în domeniul medicinei de la-
borator, Constantin Cojan a efectuat 
şi a validat mii de teste de laborator 
pentru oamenii cu probleme de să-
nătate din sudul R. Moldova. 

ZdG a discutat cu Mariana Cojan 
la subiectul diplomelor deţinute de 
ea şi de soţul său, despre care ne-a 
informat că s-ar afla peste hotare şi 
care nu a răspuns la solicitarea re-
misă de ZdG...
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prOmOvarea membrilOr Csm: 
între interese şi disCriminare

Ministerul Justiţiei propune Par-
lamentului modificări legislative 
prin care membrii Consiliului Su-
perior al Magistraturii să nu poată 
fi promovaţi pe perioada exercită-
rii mandatului, dar şi timp de şase 
luni după expirare. Între timp, trei 
membri ai Consiliului s-au înscris 
în concursurile organizate de in-
stituţie pentru ocuparea funcţiilor 
vacante de judecător la Curtea de 
Apel Chişinău sau la Curtea Supre-
mă de Justiţie. 
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