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

„Spre deoSebire 
de alte State, noi 
nu vă vom închide 
piața de export 
peSte noapte” 

Interviu cu Ambasadorul 
Poloniei în R. Moldova, 
Bartlomiej Zdaniuk
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procurorul cu 
activitate și calificare 
„excelentă” în 2018

Niciun procuror din R. Moldova 
evaluat în 2018 nu a primit califi-
cativele „insuficient” şi „eşuat” în 
cadrul evaluărilor ordinare la care 
au fost supuşi de către Colegiul de 
Evaluare a Performanțelor Procuro-
rilor. Și 2019 a început „cu dreptul” 
pentru acuzatorii de stat: Viorel 
Morari, procurorul şef al Procura-
turii Anticorupție a fost evaluat cu 
calificativul „excelent”, cel mai înalt 
grad de calificare pe care-l poate 
obține un procuror din R. Moldova, 
conform regulamentului cu privire 
la organizarea şi funcționarea Cole-
giului de Evaluare a Performanțelor 
Procurorilor şi modul de evaluare a 
performanțelor procurorilor. 

Se împlinesc aproape doi ani de la 
demararea scandalului penal privind 
parcările cu plată în Chişinău, pro-
iect care presupunea amenajarea în 
centrul capitalei a 2 500 de locuri de 
parcare, dar care a fost compromis 
de factori de decizie din cadrul Pri-
măriei Chişinău, prin înțelegere cu 
omul de afaceri Alexandr Pincevschi. 

proiectul parcărilor 
cu interese, în instanţă

dosarul petic: 
probele acuzării 
și biografia victimei

Ziarul de Gardă a discutat cu zeci de persoane din orașul Ungheni care s-au intersectat cu victima din 
dosarul lui Gheorghe Petic, liderul local al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, condamnat de 
prima instanță la trei ani și jumătate de închisoare pentru viol. Femeia, de 32 de ani, este de profesie 
asistentă medicală, fiind absolventă a Colegiului de Medicină din Ungheni și angajată a Centrului de 
Sănătate Ungheni. Este căsătorită și are un copil. 
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