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Cazul cetățenilor din Israel, cercetați penal de Centrul antiterorist al Serviciului de
Informaţii şi Securitate și Procuratura mun. Chişinău, pentru huliganism agravat cu aplicarea
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Cetățeni din Israel, cercetați penal
Denumirea canalului media: Pro TV, www.protv.md
Titlul știrii: Doi studenți străini de la Medicină, reținuți după ce unul din ei a tras, dintr-o
masină, mai multe focuri de armă în alți studenți: accesau site-uri cu caracter jihadist. Ce
au descoperit polițiștii despre ei
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: știri/actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi studenți de origine arabă au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru huliganism,
după ce unul dintre ei a tras mai multe focuri de armă, dintr-un mijloc de transport, în direcția
unor studenți. Polițiștii au reținut inculpatul și pe complicele acestuia. La domiciliul lor au fost
depistate arme, substanțe narcotice și instrumente de utilizare a acestora. Pe numele celor doi a
fost emis un mandat de arest pentru 30 de zile.
Link: http://protv.md/stiri/actualitate/act-de-terorism-in-capitala-doi-studenti-straini-de-lamedicina---1518701.html
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Denumirea canalului media: Jurnal TV, www.jurnaltv.md
Titlul știrii: Studenţi arabi reţinuţi de SIS
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: știrile curente
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi tineri de origine arabă, studenţi la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
,,Nicolae Testemiţanu”, au fost arestaţi pentru 30 de zile. Unul dintre tineri este suspectat că a
tras mai multe focuri de arma în direcţia unui grup de studenţi și a fugit de la locul faptului.
După reținerea acestuia s-a stabilit că, pe numele său au fost intentate anterior trei cauze penale.
În urma perchezițiilor efectuate în locuința acestuia au fost găsite arme şi substanţe narcotice. De
asemenea, forțele de ordine au hotărât să-l rețină și pe complicele acestuia. S-a constatat că ambii
propagau viziuni radicale şi accesau site-uri cu caracter jihadist. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei
riscă până la şapte ani de închisoare.
Link: http://jurnaltv.md/ro/news/2016/7/4/studenti-arabi-retinuti-de-sis-10226800/
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Denumirea canalului media: Moldova 1, www.trm.md
Titlul știrii: Doi studenți străini de la Medicină, reținuți după ce unul dintre ei a tras, dintro mașină, mai multe focuri de armă în alți studenți: accesau site-uri cu caracter jihadist. Ce
au descoperit polițiștii despre ei
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: Mesager
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi studenți de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae
Testemițanu” au fost reținuți pentru că au tras cu o armă într-un grup de studenți, aflându-se la
volanul unui automobil. În urma perchezițiilor la locuințele celor doi au fost depistate arme și
droguri care au fost confiscate. Procurorii au emis mandate de arestare pe numele celor doi pe o
perioadă de 30 de zile. Conducerea Universității a menționat că nu cunoaște nimic despre acest
caz, însă Mihail Gavriliuc, prorector pentru relații internaționale al USMF ,,Nicolae
Testemițanu” a declarat că toți cetățenii străini care doresc să-și facă studiile la Universitate, trec
și un control pe la diferite organe ale statului care le dă aprobare pentru a-și face studiile în
Republica Moldova.
Link: http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-4-iulie-2016/
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Denumirea canalului media: Prime TV, www.prime.md
Titlul știrii: Studenţi străini reţinuţi
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi studenți de origine arabă, au fost reținuți de SIS şi Procuratură după ce unul dintre
ei a împuşcat într-un grup de studenţi. În cadrul percheziţiilor efectuate la domiciliile acestora,
au fost ridicate armele din care cei doi au efectuat împuşcăturile, dar şi substanţe narcotice. Mai
mult, se presupune cei doi studenţi accesau site-uri cu caracter jihadist și au viziuni radicale. Pe
numele suspectului principal au fost deschise, anterior, alte trei cauze penale pentru acțiuni
similare. Indivizii au primit mandate de arest pentru 30 de zile. Ei sunt cercetaţi pentru
huliganism agravat cu aplicarea armei şi riscă până la şapte ani de închisoare, şi expulzarea din
țară.
Link: http://www.prime.md/rom/news/social/item37583/
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Denumirea canalului media: Realitatea TV, www.realitatea.md
Titlul știrii: Scandal la Universitatea de Medicină din Chișinău! Doi studenți străini,
reținuți pentru atac cu armă și propagarea ideilor jihadiste (FOTO)
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: societate
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi studenți străini, de origine arabă, de la Universitatea de Stat de Medicină ,,Nicolae
Testemiţanu” au fost reţinuţi şi sunt documentaţi de către Centrul antiterorist al Serviciul de
Informaţii şi Securitate în cooperare cu Procuratura mun. Chişinău, fiind cercetaţi penal pentru
huliganism agravat cu aplicarea armei, infracţiune care prevede pedeapsă de la 3 la 7 ani de
închisoare. Se mai cunoaşte faptul că, studenţii propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu
caracter jihadist. Pe lângă suspectul principal a fost arestat și un complice, iar la locuințele
acestora s-au găsit arme și droguri. Reamintim că, la sfârșitul lunii mai, un alt incident cu
implicarea studenților străini de la USMF ,,Nicolae Testemițanu” s-a produs chiar în timpul
orelor, atunci tinerii și-au aplicat lovituri de cuțit. Ulterior, conducerea Universității a anunțat că
studenții bătăuși vor fi exmatriculați.
Link: http://www.realitatea.md/scandal-la-universitatea-de-medicina-din-chisinau--doi-studentistraini--retinuti-pentru-atac-cu-arma-si-propagarea-ideilor-jihadiste--foto-_41791.html
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Denumirea canalului media: Canal 3, www.canal3.md
Titlul știrii: Doi studenți străini de origine arabă, reţinuţi de SIS
Data publicării: 05.07.2016
Categoria: crime
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi studenți străini de origine arabă, cu viziuni radicale, au fost reținuți pentru 30 de
zile. Reţinerea a fost efectuată de către Serviciul de Informații și Securitate și Procuratura mun.
Chișinău. Cei doi sunt cercetați penal pentru huliganism cu aplicarea armei. Potrivit SIS, unul
dintre suspecți, aflându-se într-un automobil, a deschis focul asupra unui grup de studenți.
Anterior, pe numele lui au fost deschise trei cauze penale pentru acțiuni similare. Suspectul a
avut și un complice. De la domiciliul celor doi au fost ridicate armele din care au efectuat
împuşcăturile, dar şi substanţe narcotice. S-a constatat că, cei doi studenţi accesau site-uri cu
caracter jihadist. Tinerii riscă până la şapte ani de închisoare şi expulzare din țară.
Link: http://www.canal3.md/ro/news/doi-studenti-straini-de-origine-araba-retinuti-de-sis
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Denumirea canalului media: Publika TV, www.publika.md
Titlul știrii: Propagă viziuni radicale şi accesează site-uri jihadiste. Păcatele unor studenţi
străini, reţinuţi de SIS
Data publicării: 05.07.2016
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini, de origine arabă, au fost reţinuţi de către Centrul antiterorist al
Serviciul de Informaţii şi Securitate în cooperare cu Procuratura mun. Chişinău, fiind cercetaţi
penal pentru huliganism agravat cu aplicarea armei, infracţiune care prevede pedeapsă de la 3 la
7 ani de închisoare. Potrivit organelor de anchetă, unul dintre suspecţi a efectuat mai multe focuri
de armă în direcţia unui grup de studenţi, după care a dispărut de la faţa locului. De menţionat că,
anterior, asupra cetăţeanului străin au fost pornite trei cauze penale, inclusiv pentru acţiuni
similare. La fel, se cunoaşte faptul că, studenţii propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu
caracter jihadist. În timpul percheziţiilor la domiciliile celor doi au fost ridicate arme din care au
fost efectuate împuşcăturile, substanţe narcotice şi aparate pentru întrebuinţarea acestora.
Judecătoria sectorului Centru a emis, pe numele celor doi, mandate de arest pe un termen de 30
de zile.
Link: http://www.publika.md/propaga-viziuni-radicale-si-acceseaza-site-uri-jihadiste-pacateleunor-studenti-straini-retinuti-de-sis_2675981.html
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Denumirea canalului media: www.unimedia.info
Titlul știrii: Doi arabi, studenți la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”, cercetați penal pentru că au efectuat mai multe focuri în direcția unor
studenți
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini, de origine arabă, studenţi la Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova au fost reţinuţi şi sunt documentaţi
pentru huliganism agravat cu aplicarea armei, infracţiune care prevede pedeapsă de la 3 la 7 ani
de închisoare. Unul dintre suspecţi a tras mai multe focuri de armă în direcţia unui grup de
studenţi, după care a dispărut de la faţa locului. Acesta mai este cercetat în trei cauze penale,
inclusiv pentru acţiuni similare. Se mai cunoaşte faptul că, studenţii propagă viziuni radicale şi
accesează site-uri cu caracter jihadist.
În ultimele şase luni au avut loc mai multe incidente cu implicarea studenţilor străini, ce au
manifestat comportament agresiv şi antisocial, soldate cu bătăi, răni de cuţit şi împuşcături.
Link: http://unimedia.info/stiri/foto-doi-arabi--studenti-la-universitatea-de-medicina-si-farmacienicolae-testemiteanu--cercetati-penal-pentru-ca-au-efectuat-mai-multe-focuri-in-directia-unorstudenti-117694.html
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Denumirea canalului media: www.timpul.md
Titlul știrii: Studenţi străini, cercetaţi penal pentru huliganism agravat cu aplicarea armei
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini au fost reţinuţi pentru huliganism agravat cu aplicarea armei,
infracţiune care prevede pedeapsa de la 3 la 7 ani de închisoare. În cadrul cercetărilor a fost
stabilit că, ambii sunt studenţi la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae
Testemiţanu” din Republica Moldova. Cetăţeanul străin este în conflict cu legea, anterior fiind
cercetat în alte trei cauze penale, inclusiv pentru acţiuni similare. La fel, se cunoaşte faptul că,
studenţii propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu caracter jihadist.
Suspectul principal și complicele acestuia au fost reţinuți la sfârșitul săptămânii trecute iar din
domiciliile acestora au fost ridicate arme din care au fost efectuate împuşcăturile, substanţe
narcotice şi aparate pentru întrebuinţarea acestora. Tinerii riscă până la 7 ani de închisoare și
expulzare din țară.
Link: http://www.timpul.md/articol/studenti-straini-cercetati-penal-pentru-huliganism-agravatcu-aplicarea-armei-94772.html
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Denumirea canalului media: www.ziarulnational.md
Titlul știrii: Doi studenți de la Medicină, reținuți de SIS la Chișinău: unul a împușcat întrun grup de studenți și este bănuit că are viziuni jihadiste
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi studenți de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”, de origine arabă, riscă până la șapte ani de închisoare și expulzare din țară, după
ce unul dintre ei a tras mai multe focuri în direcția unui grup de studenți aflat într-o zonă
rezidențială. Aceștia sunt cercetați penal pentru huliganism agravat cu aplicarea armei de către
Centrul antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate în cooperare cu Procuratura
municipiului Chişinău. Principalul suspect a mai fost în conflict cu legea, fiind implicat în alte
trei cauze penale pentru acţiuni similare. Se cunoaşte că, studenţii propagă viziuni radicale şi
accesează site-uri cu caracter jihadist.
Link: http://www.ziarulnational.md/doi-studenti-de-la-medicina-retinuti-de-sis-la-chisinau-unula-impuscat-intr-un-grup-de-studenti/
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Denumirea canalului media: www.democracy.md
Titlul știrii: Studenţi de origine arabă, reţinuţi după ce au tras focuri într-un grup de tineri
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi studenţi, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, au
fost reţinuţi pentru huliganism agravat și riscă până la şapte ani de închisoare. Unul dintre
suspecţi a tras mai multe focuri în direcţia unui grup de studenţi, după care a dispărut de la faţa
locului. Cetăţeanul străin este în conflict cu legea, anterior în privinţa acestuia au fost pornite trei
cauze penale, inclusiv pentru acţiuni similare. Procurorii au reținut și o a doua persoană, care a
fost complice la incident. În locuințele acestora au mai fost găsite arme și narcotice.
De asemenea, se cunoaşte faptul că, acești studenţi propagă viziuni radicale şi accesează site-uri
cu caracter jihadist. Judecătoria Centru a emis un mandat de arest pentru 30 de zile pe numele
acestora.
Potrivit anchetatorilor, în ultimele şase luni au avut loc mai multe incidente cu implicarea
studenţilor străini, ce au manifestat comportament agresiv şi antisocial, soldate cu bătăi, răni de
cuţit şi împuşcături.
Link: http://www.democracy.md/?view=articles&id=11962
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Denumirea canalului media: www.today.md
Titlul știrii: Studenţi străini, arestaţi pe un termen de 30 de zile
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini, de origine arabă, care își fac studiile la Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu” au fost reţinuţi și cercetați penal pentru huliganism
agravat cu aplicarea armei, infracţiune care prevede pedeapsă de la 3 la 7 ani de închisoare. Unul
dintre suspecţi, aflat într-un automobil, a tras mai multe focuri de armă în direcţia unui grup de
studenţi, după care a dispărut de la faţa locului. De menţionat că, cetăţeanul străin este în conflict
cu legea, anterior în privinţa acestuia au fost pornite trei cauze penale, inclusiv pentru acţiuni
similare. La fel, se cunoaşte faptul că, studenţii propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu
caracter jihadist. Ofițerii de informaţii şi procurorii au reținut suspectul principal și complicele
acestuia, iar la domiciliile lor au fost ridicate arme din care au fost efectuate împuşcăturile,
substanţe narcotice şi aparate pentru întrebuinţarea lor. Pe numele acestora, de către Judecătoria
sectorului Centru, au fost emise mandate de arest pe un termen de 30 de zile.
Link: http://today.md/ro/news/social/9807
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Denumirea canalului media: www.moldova.org
Titlul știrii: Doi studenți străini, reținuți pentru atac cu arma și propagarea ideilor jihadiste
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi studenți străini, de origine arabă, de la Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”, au fost reţinuţi pentru huliganism agravat cu aplicarea armei.
Potrivit anchetatorilor unul dintre suspecţi, aflându-se într-un mijloc de transport a efectuat mai
multe focuri în direcţia unui grup de studenţi, după care a dispărut de la faţa locului. Studentul
străin este în conflict cu legea, având la activ trei cauze penale, inclusiv pentru acţiuni similare.
Se mai cunoaşte faptul că, studenţii propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu caracter
jihadist. Suspecții au fost reţinuți, iar la domiciliile acestora au fost găsite arme din care au fost
efectuate împuşcăturile, substanţe narcotice şi aparate pentru întrebuinţarea lor. Pe numele
cetățenilor străini, Judecătoria sectorului Centru, a emis mandate de arest pe un termen de 30 de
zile.
Link: http://www.moldova.org/doi-studenti-straini-retinuti-pentru-atac-cu-arma-si-propagareaideilor-jihadiste-foto/
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Denumirea canalului media: www.mesaj.md
Titlul știrii: Doi studenți arabi, suspectați de JIHADISM, arestaţi pe un termen de 30 de zile
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: news
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi studenți străini, de origine arabă, de la Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”, sunt cercetați pentru huliganism agravat cu aplicarea armei.
Potrivit celor care investighează cazul unul din suspecţi, aflându-se într-un mijloc de transport, a
efectuat mai multe focuri în direcţia unui grup de studenţi, după care a dispărut de la faţa locului.
Cetățeanul străin este în conflict cu legea, având deschise încă trei cauze penale, inclusiv pentru
acţiuni similare.
Se mai cunoaşte faptul că, studenţii propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu caracter
jihadist. Ca urmare a cercetărilor efectuate de procurori, suspectul principal și complicele
acestuia au fost reţinuți, iar la domiciliile acestora au fost găsite armele din care au fost efectuate
împuşcăturile, substanţe narcotice şi aparate pentru întrebuinţarea acestora. Pe numele cetățenilor
străini, Judecătoria sectorului Centru, a emise mandate de arest pe un termen de 30 de zile.
Link: http://mesaj.md/flash-doi-studenti-arabi-suspectati-de-jihadism-arestati-pe-un-termen-de30-de-zile/
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Denumirea canalului media: www.deschide.md
Titlul știrii: 2 studenți de la USMF, reținuți de SIS. Accesau site-uri jihadiste
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini, de origine arabă, care își fac studiile la Universitatea de Stat de
Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu” au fost reţinuţi de către Centrul antiterorist al
Serviciului de Informaţii şi Securitate în cooperare cu Procuratura mun. Chişinău, fiind cercetaţi
penal pentru huliganism agravat cu aplicarea armei, infracţiune care prevede pedeapsă de la 3 la
7 ani de închisoare. S-a stabilit că principalul suspect a tras câteva focuri de armă în direcția unui
grup de studenți, care se aflau într-o zonă rezidențială. Câteva zile mai târziu a fost reținut și
complicele acestuia, iar din locuințele celor doi au fost ridicate arme, substanțe narcotice și
instrumente de utilizare a acestora. Suspectul principal a mai fost cercetat în trei cauze similare și
se cunoaște faptul că cei doi propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu caracter jihadist.
Link: http://www.deschide.md/ro/news/social/29138/FOTO--Doi-studen%C8%9Bi-arabi-de-laUSMF-re%C8%9Binu%C8%9Bi-de-SIS.htm
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Denumirea canalului media: www.sputnik.md
Titlul știrii: Împuşcături în Chişinău: au tras doi străini cu viziuni jihadiste
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: în Moldova
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi arabi care învăţau la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae
Testemiţeanu” din Republica Moldova sunt cercetaţi penal pentru huliganism agravat cu
aplicarea armei, infracţiune care prevede pedeapsa de la 3 la 7 ani de închisoare. Unul dintre
suspecţi, aflându-se într-o zonă rezidenţială, a efectuat mai multe focuri în direcţia unui grup de
studenţi, dintr-un mijloc de transport, după care a dispărut de la faţa locului. Principalul suspect a
fost cercetat anterior în alte trei cauze penale, inclusiv pentru acţiuni similare. Se cunoaște faptul
că, cei doi propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu caracter jihadist.
În ultimele şase luni, în Moldova au avut loc mai multe incidente cu implicarea studenţilor
străini, care au manifestat comportament agresiv şi antisocial, soldate cu bătăi, răni de cuţit şi
împuşcături.
Link: http://sputnik.md/moldova/20160704/7791058.html
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Denumirea canalului media: www.basarabia.md
Titlul știrii: Doi studenți străini de la Medicină, reținuți de SIS, după ce au efectuat mai
multe focuri de armă în direcția unor colegi
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: criminal
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini de origine arabă, studenţi la Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, au fost reţinuţi de către Centrul antiterorist al Serviciului de
Informaţii şi Securitate în cooperare cu Procuratura mun. Chişinău, fiind suspectați de
huliganism agravat cu aplicarea armei. Suspectul principal a tras mai multe focuri de armă în
direcţia unui grup de studenţi, după care a dispărut de la faţa locului. Anterior, împotriva
cetăţeanului străin au fost pornite trei cauze penale, inclusiv pentru acţiuni similare. Se mai
cunoaşte faptul că, studenţii propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu caracter jihadist.
Judecătoria sectorului Centru a emis pe numele lor mandate de arest pe un termen de 30 de zile.
Dacă vor fi găsiți vinovați, tinerii riscă să ajungă după gratii pe un termen de la 3 la 7 ani și să fie
expulzați de pe teritoriul Republicii Moldova.
Link: http://www.basarabia.md/doi-studenti-straini-de-la-medicina-retinuti-de-sis-dupa-ce-auefectuat-mai-multe-focuri-de-arma-in-directia-unor-colegi/
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Denumirea canalului media: www.actualitati.md
Titlul știrii: Șocant! Doi bărbați de origine arabă au tras din armă în direcția unor studenți
care se plimbau prin Chișinău
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: evenimente
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini, de origine arabă, au fost reţinuţi după ce ar fi tras câteva focuri de
armă în direcția unor studenți din capitală. Potrivit procurorilor, suspecții sunt studenţi la
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.
De menţionat că, suspectul principal este în conflict cu legea, iar anterior în privinţa acestuia au
fost pornite trei cauze penale, inclusiv pentru acţiuni similare.
La fel, se cunoaşte faptul că, studenţii propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu caracter
jihadist. Aceștia riscă pedeapsă de până la 7 ani de închisoare și expulzare din țară.
Link: http://actualitati.md/md/evenimente/socant-doi-barbati-de-origine-araba-au-tras-din-armadirectia-unor-studenti-prin-chisinau
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Denumirea canalului media: www.independent.md
Titlul știrii: Doi arabi, studenți la Medicină, cercetați penal după ce au tras focuri de armă
într-un grup de tineri
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini, de origine arabă, care potrivit anchetatorilor, învață la
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova au
fost reţinuţi, fiind cercetaţi penal pentru „huliganism cu aplicarea armei”, infracţiune care
prevede pedeapsa de la 3 la 7 ani de închisoare. Se pare că unul dintre suspecţi, a tras mai multe
focuri de armă în direcţia unui grup de studenţi, după care a dispărut de la faţa locului.
Anterior, în privinţa acestuia au fost pornite alte trei cauze penale, inclusiv pentru acţiuni
similare. La fel, se cunoaşte faptul că, studenţii propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu
caracter jihadist.
În ultimele şase luni au avut loc mai multe incidente cu implicarea studenţilor străini, ce au
manifestat comportament agresiv şi antisocial, soldate cu bătăi, răni de cuţit şi împuşcături.
Link: http://independent.md/doi-arabi-studenti-la-medicina-cercetati-penal-dupa-ce-au-trasfocuri-de-arma-intr-un-grup-de-tineri/#.V34mRfl96Hs
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Denumirea canalului media: www.moldova24.info
Titlul știrii: Doi studenți arabi de la Medicină, în arest: au deschis focul asupra unui grup
de studenți
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini, de origine arabă, au fost reţinuţi, fiind cercetaţi penal pentru că au
tras câteva focuri de armă în direcția unui grup de studenți. Anchetatorii au afirmat că inculpații
sunt studenţi la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu. Unul dintre
suspecţi, aflându-se într-o zonă rezidenţială, dintr-un mijloc de transport, a tras mai multe focuri
în direcţia unui grup de studenţi, după care a dispărut de la faţa locului.
Potrivit Procuraturii, studenţii propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu caracter jihadist..
Din locuința suspecților au fost ridicate armele din care au fost efectuate împuşcăturile, substanţe
narcotice şi aparate pentru întrebuinţarea acestora. Pe numele acestora au fost emise mandate de
arest pe un termen de 30 de zile. Cei doi riscă închisoare până la 7 ani și expulzare din țară.
Link: http://moldova24.info/2016/07/doi-studenti-arabi-de-la-medicina-in-arest-au-deschisfocul-asupra-unui-grup-de-studenti/
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Denumirea canalului media: www.provincial.md
Titlul știrii: Doi studenți la Medicină – de origine arabă, arestaţi pe un termen de 30 de zile
pentru huliganism agravat
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: actual/fierbinte
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni din Israel au fost reţinuţi de către Procuratura municipiului Chişinău în
cooperare cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, fiind cercetaţi penal pentru huliganism agravat
cu aplicarea armei, infracţiune care prevede pedeapsă până la 7 ani de închisoare. În cadrul
cercetărilor a fost stabilit că, ambii sunt studenţi la Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”. Unul dintre suspecţi, a tras mai multe focuri în direcţia unui
grup de studenţi, care se aflau într-o zonă rezidențială.
Pe numele cetăţeanului străin, anterior, au fost pornite trei cauze penale, inclusiv pentru acţiuni
similare. Se cunoaşte faptul că, studenţii propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu caracter
jihadist. Ca urmare a operaţiunii comune a procurorilor şi ofiţerilor de informaţii desfășurată la
sfârșitul săptămânii trecute, a fost reţinut suspectul principal și complicele acestuia la comiterea
infracţiunii, precum şi au fost ridicate armele din care au fost efectuate împuşcăturile, substanţe
narcotice şi aparate pentru întrebuinţarea acestora. Pe numele acestora au fost emise mandate de
arest pe un termen de 30 de zile.
Link: http://provincial.md/fierbinte/doi-studenti-la-medicina-de-origine-araba-arestati-pe-untermen-de-30-de-zile-pentru-huliganism-agravat

39

Cetățeni din Israel, cercetați penal

40

Cetățeni din Israel, cercetați penal

Denumirea canalului media: www.evzmd.md
Titlul știrii: Arabi cercetați penal pe teritoriul Republicii Moldova. Vezi ce au făcut și ce
riscă aceștia
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: actualitate/justiție
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini au fost reţinuţi de către Centrul antiterorist al Serviciul de
Informaţii şi Securitate în cooperare cu Procuratura mun. Chişinău, fiind cercetaţi penal pentru
huliganism agravat cu aplicarea armei, infracţiune care prevede pedeapsă de la 3 la 7 ani de
închisoare. În cadrul cercetărilor s-a stabilit că ambii sunt studenţi la Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu
caracter jihadist. Potrivit anchetatorilor, unul dintre suspecţi a tras mai multe focuri în direcţia
unui grup de studenţi, după care a dispărut de la faţa locului. Anterior, în privinţa acestuia au fost
pornite alte trei cauze penale pentru acţiuni similare.
În urma perchezițiilor la domiciliile suspecților au fost ridicate armele din care au fost efectuate
împuşcăturile, substanţe narcotice şi aparate pentru întrebuinţarea acestora. Judecătoria
sectorului Centru a emis mandate de arest pe numele acestora, pe un termen de 30 de zile.
Link: http://www.evzmd.md/actualitate/justitie/269-justitie/43404-arabi-cerceta%C8%9Bi-penalpe-teritoriul-r-moldova-vezi-ce-au-facut-%C8%99i-ce-risca-ace%C8%99tia.html
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Denumirea canalului media: www.diez.md
Titlul știrii: Doi studenți arabi au fost reținuți în urma unor schimburi de focuri pe străzile
Chișinăului
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: social
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini au fost reţinuţi de către Procuratura mun. Chişinău în cooperare cu
Serviciul de Informaţii şi Securitate, fiind cercetaţi penal pentru huliganism agravat cu aplicarea
armei, infracţiune care prevede pedeapsă de până la 7 ani de închisoare. În cadrul cercetărilor a
fost stabilit că ambii sunt studenţi la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae
Testemiţanu”. Unul dintre suspecţi, aflându-se într-un mijloc de transport, a tras mai multe focuri
de armă în direcţia unui grup de studenţi, după care a dispărut de la faţa locului.
Cetăţeanul străin este în conflict cu legea, anterior fiind cercetat în alte trei cauze penale, inclusiv
pentru acţiuni similare. La fel, se cunoaşte faptul că, studenţii propagă viziuni radicale şi
accesează site-uri cu caracter jihadist. Suspecții au fost reținuți la sfârşitul săptămânii trecute, iar
la domiciliile acestora au fost ridicate arme din care au fost efectuate împuşcăturile, substanţe
narcotice şi aparate pentru întrebuinţarea acestora.
Link: http://diez.md/2016/07/04/doi-studenti-arabi-au-fost-retinuti-urma-unor-schimburi-defocuri-pe-strazile-chisinaului/
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Denumirea canalului media: www.argumentul.info
Titlul știrii: Studenţi arabi arestaţi la Chișinău pentru huliganism agravat. Propagau
viziuni radicale
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini au fost reţinuţi şi sunt cercetați pentru huliganism agravat cu
aplicarea armei. Potrivit anchetatorilor, suspecții reținuți sunt studenţi la Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu” din Republica Moldova. Unul dintre suspecţi,
aflându-se într-o zonă rezidenţială a tras mai multe focuri în direcţia unui grup de studenţi, după
care a dispărut de la faţa locului
Se cunoaște că suspecții reținuți propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu caracter jihadist.
De la domiciliile acestora au fost ridicate arme, substanțe narcotice și instrumente de
întrebuințare a acestora. Judecătoria sectorului Centru a emis pe numele acestora mandate de
arest pe un termen de 30 de zile. Suspecții riscă până la 7 ani de închisoare și expulzare din țară.
Link: https://argumentul.info/2016/07/04/studenti-arabi-arestati-la-chisinau-pentru-huliganismagravat-propagau-viziuni-radicale/
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Denumirea canalului media: www.crimemoldova.com
Titlul știrii: Doi studenți de origine arabă de la Universitatea de Medicină din Chișinău,
reținuți de ofițerii SIS
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: crimă
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini de origine arabă au fost reținuți, fiind cercetaţi penal pentru că au
tras câteva focuri de armă într-un grup de studenți. Oamenii legii au stabilit că suspecții sunt
studenţi la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova. Anterior, în privinţa unuia dintre ei au fost pornite trei cauze penale, inclusiv pentru
acţiuni similare. La fel, se cunoaşte faptul că, cei doi propagă viziuni radicale şi accesează siteuri cu caracter jihadist. Ei riscă până la 7 ani de închisoare.
Link: http://crimemoldova.com/md/news/kriminal/doi-studen-i-de-origine-arab-de-launiversitatea-de-medicin-din-chi-in-u-re-inu-i-de-ofi-erii-sis/
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Denumirea canalului media: www.adevarul.ro
Titlul știrii: Doi studenţi de origine arabă au fost reţinuţi după ce au tras cu focuri într-un
grup de tineri
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi studenţi de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemițanu”, au fost reţinuţi pentru huliganism agravat. Ei riscă până la şapte ani de închisoare.
Tinerii ar fi tras mai multe focuri de armă, dintr-o maşină, în direcţia unui grup de studenţi, după
care au fugit de la locul faptei. În urma percheziţiilor la domiciliile tinerilor de origine arabă, au
fost găsite: arma din care s-a tras, dar şi substanţe narcotice. Judecătoria Centru a emis un
mandat de arest pentru 30 de zile pe numele acestora. Serviciul de presă al Procraturii,
informează că studenţii aveau viziuni radicale şi vizitau site-uri jihadiste. Anterior, pe numele
unuia dintre reţinuţi, au fost deschise alte trei dosare penale pentru fapte similare.
Link: http://adevarul.ro/moldova/actualitate/doi-studenti-origine-araba-fost-retinuti-tras-focuriintr-un-grup-tineri-1_577a4c3d5ab6550cb88bbdf8/index.html
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Denumirea canalului media: www.ziaruldeiasi.ro
Titlul știrii: Doi studenţi de origine arabă au fost reţinuţi după ce au tras cu focuri într-un
grup de tineri
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi studenţi, de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemițanu” din Republica Moldova, au fost reţinuţi pentru huliganism agravat. Ei riscă până la
şapte ani de închisoare.
Redirecționare pe www.adevarul.ro.
Link: http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/doi-studenti-de-origine-araba-au-fost-retinuti-dupa-ce-autras-cu-focuri-intr-un-grup-de-tineri--1294718.html
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Denumirea canalului media: www.ziarelive.ro
Titlul știrii: Doi studenți de la Medicină, reținuți de SIS la Chișinău: unul a împușcat întrun grup de studenți și este bănuit că are viziuni jidahiste
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: știri/Republica Moldova
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi studenți la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
riscă până la șapte ani de închisoare, după ce unul dintre ei a mers într-o zonă rezidențială din
Chișinău și a tras mai multe focuri în direcția unui grup de studenți aflat acolo. Aceștia au fost
retinuți și sunt documentați de către Centrul antiterorist al Serviciul de Informații și Securitate.
Preluare de la Ziar Național.
Link: http://www.ziarelive.ro/stiri/doi-studenti-de-la-medicina-retinuti-de-sis-la-chisinau-unul-aimpuscat-intr-un-grup-de-studenti-si-este-banuit-ca-are-viziuni-jidahiste.html
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Denumirea canalului media: www.ziuanews.ro
Titlul știrii: Panică la Chișinău | Doi studenți de origine arabă, reținuți după ce au deschis
focul asupra unor tineri
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: dezvăluiri
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Incidentele în care sunt implicați studenții străini au crescut în frecvență la Chișinău,
iar ultima de întâmplare de acest gen nu face decât să confirme acest lucru. Mai exact, doi
studenți de origine arabă au fost reținuți, fiind acuzați de huliganism agravat cu aplicarea armei,
infracţiune care prevede pedeapsă de la 3 la 7 ani de închisoare. Unul dintre acuzați, student la
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, a
efectuat mai multe focuri în direcţia unui grup de studenţi dintr-un mijloc de transport, după care
a dispărut de la faţa locului. Suspectul principal a fost reținut în timpul unei operațiuni derulate
recent, iar de la domiciliu au fost ridicate arme din care au fost efectuate împuşcăturile, substanţe
narcotice şi aparate pentru întrebuinţarea acestora.
Link: http://www.ziuanews.ro/revista-presei/panica-la-chi-inau-doi-studen-i-de-origine-araba-reinu-i-dupa-ce-au-deschis-focul-asupra-unor-tineri-486712
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Denumirea canalului media: www.replicaonline.ro
Titlul știrii: Doi studenţi de origine arabă, reţinuţi după ce au deschis focul asupra unor
tineri la Chişinău
Data publicării: 05.07.2016
Categoria: dezvăluiri
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: În ultima vreme, la Chișinău, au fost înregistrate tot mai multe incidente în care sunt
implicaţi studenţii străini. De curând, doi studenţi de origine arabă au fost reţinuţi, fiind acuzaţi
de huliganism agravat cu aplicarea armei, infracţiune care prevede pedeapsă de la 3 la 7 ani de
închisoare. Mai exact, unul dintre acuzaţi, student la Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, a efectuat mai multe focuri, dintr-un
mijloc de transport, în direcţia unui grup de studenţi, după care a dispărut de la faţa locului.
Link: http://www.replicaonline.ro/doi-studenti-de-origine-araba-retinuti-dupa-ce-au-deschisfocul-asupra-unor-tineri-la-chisinau-281905/
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Denumirea canalului media: www.antena24.ro
Titlul știrii: Studenţi străini reţinuţi
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: dezvăluiri
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi studenți de origine arabă, au fost reținuți de SIS şi Procuratură după ce unul dintre
ei a împuşcat într-un grup de studenţi. Din fericire nimeni nu a avut de suferit. În cadrul
percheziţiilor efectuate la domiciliile celor doi, au fost ridicate arme, dar şi substanţe narcotice.
Mai mult, cei doi studenţi accesau site-uri cu caracter jihadist.
Sursa: prime.md
Link: http://www.antena24.ro/studenti-straini-retinuti/
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Denumirea canalului media: www.ultimele-stiri.eu
Titlul știrii: Doi studenți străini de la Medicină, reținuți după ce unul dintre ei a tras, dintro mașină, mai multe focuri de armă în alți studenți: accesau site-uri cu caracter jihadist.
Ce-au descoperit polițiștii despre ei
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: știri Chișinău
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi studenți de origine arabă au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru huliganism,
după ce unul dintre ei a tras mai multe focuri de armă, aflându-se într-un mijloc de transport, în
direcția unor studenți. Potrivit SIS, ambii sunt studenți la Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu” din capitală.
Sursa: Pro TV Chișinău
Link: http://www.ultimele-stiri.eu/articol/doi-studenti-straini-de-la-medicina-retinuti-dupa-ceunul-din-ei-a-tras-dintr-o-masina-mai-multe-focuri-de-arma-in-alti-studenti-accesau-site-uri-cucaracter-jihadist-ce-au-descoperit-politistii-despre-ei/2159166
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Denumirea canalului media: www.libertatea.ro
Titlul știrii: Alertă la Chișinău! Doi studenți arabi au deschis focul pe stradă
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: știri externe
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini, de origine arabă, au fost reţinuţi de către Centrul antiterorist al
Serviciul de Informaţii şi Securitate în cooperare cu Procuratura mun. Chişinău. Ambii sunt
studenţi la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica
Moldova. Potrivit autorităților de la Chișinău, unul dintre suspecţi a tras mai multe focuri de
armă, dintr-o mașină, către un grup de studenţi, după care a dispărut de la faţa locului. De
menţionat că, cetăţeanul străin este în conflict cu legea, anterior în privinţa acestuia au fost
pornite trei cauze penale, inclusiv pentru acţiuni similare. La fel, se cunoaşte faptul că, studenţii
propagă viziuni radicale şi accesează site-uri cu caracter jihadist. Pe numele acestora au fost
emise mandate de arest pe un termen de 30 de zile. Cei doi tineri sunt cercetaţi penal pentru
huliganism agravat cu aplicarea armei, infracţiune care prevede pedeapsă de la 3 la 7 ani de
închisoare.
Link: http://www.libertatea.ro/stiri/alerta-la-chisinau-doi-studenti-arabi-au-deschis-focul-pestrada-1530684
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Denumirea canalului media: www.nasul.tv
Titlul știrii: Panică la Chișinău! Doi studenți arabi reținuți după ce au deschis focul asupra
unor tineri
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: Europa
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Incidentele în care sunt implicați studenții străini au crescut în ultima vreme la
Chișinău. La sfârșitul săptămânii trecute, doi studenți de origine arabă au fost reținuți, fiind
acuzați de huliganism agravat cu aplicarea armei, infracţiune care prevede pedeapsă de la 3 la 7
ani de închisoare. Unul dintre acuzați, student la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, a tras mai multe focuri de armă în direcţia unui
grup de studenţi dintr-un mijloc de transport, după care a dispărut de la faţa locului.
Serviciul de Informaţii şi Securitate monitorizează cu atenţie toate aceste cazuri din raţionamente
de securitate naţională, iar inculpații riscă expulzarea de pe teritoriul Republicii Moldova.
Link: http://www.nasul.tv/panica-la-chisinau-doi-studenti-de-origine-araba-retinuti-dupa-ce-audeschis-focul-asupra-unor-tineri/
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Denumirea canalului media: www.stiripesurse.ro
Titlul știrii: Alertă teroristă în Chişinău: Doi arabi au tras spre mai mulţi studenţi
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: externe
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini, de origine arabă, studenţi la Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu” au deschis focul asupra unui grup de tineri. Aceştia au fost
reţinuţi şi sunt documentaţi de către Procuratura municipiului Chişinău în cooperare cu Serviciul
de Informaţii şi Securitate, fiind cercetaţi penal pentru huliganism agravat cu aplicarea armei,
infracţiune care prevede pedeapsă de până la 7 ani de închisoare.
Link: http://www.stiripesurse.ro/alerta-terorista-in-chisinau-doi-arabi-au-tras-spre-mai-multistudenti_1141685.html
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Denumirea canalului media: www.spynews.ro
Titlul știrii: Alertă la Chişinău! Doi cetăţeni de origine arabă au deschis focul asupra unui
grup de studenţi
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: actualitate
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni străini, de origine arabă, studenţi la Universitatea de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” au deschis focul asupra unui grup de tineri. Aceştia au fost reţinuţi şi sunt
documentaţi de către Procuratura mun. Chişinău în cooperare cu Serviciul de Informaţii şi
Securitate, fiind cercetaţi penal pentru huliganism agravat cu aplicarea armei, infracţiune care
prevede pedeapsă de până la 7 ani de închisoare.
Link: http://spynews.ro/actualitate/alerta-la-chisinau-doi-cetateni-de-origine-araba-au-deschisfocul-asupra-unui-grup-de-studenti-107077.html
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Denumirea canalului media: www.aktual24.ro
Titlul știrii: Atac armat la Chișinău. Un student arab a deschis focul
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: news
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetățeni străini au fost reținuți, fiind cercetați penal pentru huliganism agravat cu
folosirea armei. S-a stabilit că cei doi suspecți sunt studenți la Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Unul dintre aceștia, aflându-se într-un mijloc de transport, a
tras mai multe focuri în direcția unui grup de studenți, după care a dispărut de la fața locului.
Autoritățile au mai descoperit că suspecții propagă viziuni radicale și accesează site-uri cu
caracter jihadist.
Link: http://www.aktual24.ro/atac-armat-la-chisinau-un-student-arab-a-deschis-focul/
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Denumirea canalului media: www.secundatv.ro
Titlul știrii: Doi studenţi arabi, arestaţi la Chişinău pentru acte de terorism
Data publicării: 04.07.2016
Categoria: externe
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Magistraţii de la Judecătoria sectorului Centru din Chişinău, anunţă arestarea
preventivă, pentru 30 de zile, a doi studenţi de origine arabă. Bărbaţii sunt acuzaţi de acte de
terorism. În urma unor verificări efectuate la domiciliile celor doi, oamenii legii au descoperit
armele cu care s-au efectuate împuşcările, droguri şi ustensile pentru utilizarea acestora.
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova menționează că în ultimele luni a
crescut numărul incidentelor cu implicarea studenţilor străini.
Link: http://www.secundatv.ro/externe/doi-studenti-arabi-arestati-la-chisinau-pentru-acte-deterorism-36085.html/
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Denumirea canalului media: www.ziarebotosani.ro
Titlul știrii: Alertă teroristă în Chişinău: Doi arabi au tras spre mai mulţi studenţi
Data publicării: 05.07.2016
Categoria: internațional
Articol pozitiv/neutru/negativ: negativ
Rezumat: Doi cetăţeni de origine arabă de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
„Nicolae Testemițanu” au deschis focul asupra mai multor studenţi. Aceştia au fost reţinuţi, fiind
cercetaţi penal pentru huliganism agravat cu aplicarea armei, infracţiune care prevede pedeapsă
de până la 7 ani de închisoare. Pe numele acestora au fost emise mandate de arest pe un termen
de 30 de zile. Preluare de pe moldova24.info.
Link: http://www.ziarebotosani.ro/international/alerta-terorista-in-chisinau-doi-arabi-au-trasspre-mai-multi-studenti
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