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RISE Moldova 
este o comunitate de jurnaliști de investigație, 
programatori și activiști din Republica Moldova 
și din România (RISE Project). RISE investighează 
crima organizată și face conexiuni din zone off-
shore, dezvăluie scheme de spălare a banilor din 
Europa de Est, scheme de corupție, contrabandă, 
trafic de arme și scoate la lumină afacerile ascunse 
ale politicienilor.

Organizația RISE Moldova 
(Asociația Reporteri de Investigație și Securitate Editorială din Moldova) 

a fost înregistrată la Ministerul Justiției pe 17 martie 2014. 

Misiune
Dezvoltarea și promovarea 

jurnalismului de investigație.
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Membri
Membrii RISE Moldova sunt jurnaliști de 
investigație cu experiență, specializați pe 
diverse domenii. Investigațiile și anchetele 
noastre au fost apreciate și premiate la nivel 
national și internațional de organizațiile: 
Centrul pentru Jurnalism Independent, 
Asociația Presei Independente, Transparency 
International Moldova, IREX, Asociația 
Jurnaliștilor de Mediu, Freedom House 
România, Fundacja Reporterów (Polonia), 
Daniel Pearl Foundation (SUA), The 
International Consortium of Investigative 
Journalists (SUA).

IuRIE Sanduța
Directorul RISE Moldova și membru 
al Organized Crime and Corruption 
Reporting Project (OCCRP)
Specializare: investigații 
transfrontaliere

nIcOlaE cușchEvIcI
Reporter RISE Moldova
Specializare: investigații și 
reportaje-anchetă

vladIMIR ThORIc
Redactor-șef la ziarul de limba rusă 
„Panorama”
Specializare: investigarea fraudelor 
din domeniul economic și politic

Olga cEaglEI
Reporter la Centrul de Investigații 
Jurnalistice
Specializare: investigații pe 
subiecte de corupție și trafic de 
ființe umane

IOn PREașca
Redactor-șef la MoldStreet
Specializare: jurnalism economic

MIhaI MunTEanu
Reporter-at-large la Organized Crime 
and Corruption Reporting  Project 
(OCCRP)
Specializare: investigații pe 
subiecte de crimă organizată

duMITRu STOIanOv
Reporter freelance
Specializare: investigații pe 
subiecte din domeniul sportului

alIna țuRcanu
Editor la Radio Europa Liberă 
Specializare: investigații și 
reportaje-anchetă

http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=204202
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Crima organizata în Republica Moldova ˇ
Teritoriul Republicii Moldova este frecvent tranzitat de 
rute ale crimei organizate internaționale, specializate 
în spălarea de bani (din Europa de Est în spre Europa de 
Vest); trafic de droguri și trafic de arme. Acest lucru se 
datorează atât poziției geografice a R. Moldova, aflată la 
granița dintre UE și spațiul CSI. 

Totodată, Republica Moldova rămâne un teren atractiv 
pentru organizațiile criminale internaționale și datorită 
faptului că pe teritoriul său este situată o regiunea 
separatistă – Transnistria, cu care nu are o frontieră 
securizată și bine delimitată. 

Pe teritoriul R. Moldova activează mai multe grupări 
criminale, conduse de  „hoții în lege”: „Makena”, „Bulgaru”, 
Ivan Gușan alias Patron, Ion Druță alias „Pisateli” și alte 
autorități criminale conectate direct la mafia rusească. 
Potrivit informațiilor operative ale poliției, în mod frecvent, 
„hoții în lege” din Georgia, Rusia, Ucraina și Lituania 
organizează întâlniri colective în R. Moldova pentru a împărți 
și a administra zonele criminale de influență din regiune. 
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În 2013 și 2014, reporterii RISE au investigat membrii 
unei organizații criminale din Rusia, Republica Moldova și 
România care au comandat moartea mai multor oameni 
de afaceri și interlopi din regiune, inclusiv omorul asupra 
bancherului rus Gherman Gorbunțov, arestat în luna 
martie 2014 la Londra. 

Totodată, reporterii RISE Moldova au dezvăluit o rețea 
internațională de contrabandă cu heroină din Tadjikistan 
în Federația Rusă și ulterior spre Republica Moldova. 
Autoritățile moldovene au investigat cazul, însă din 
motive de corupție, judecătorii i-au eliberat din arest pe 
traficanții de droguri. 

La nivel transfontalier, RISE Moldova împreună cu OCCRP 
și Novaya Gazeta a investigat cea mai mare operațiune de 
spălare de bani din Europa de Est (The Russian Laundromat) 
care l-a implicat pe un văr de-al lui Vladimir Putin, ofițeri 
FSB, firme rusești, companii off-shore, bănci din Rusia, 
Letonia și Moldova, judecători moldoveni, agenți proxy și 
figuri importante ale lumii interlope. 
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Investigatii¸
„Spălătoria rusească”: 
Moscova–Riga via chișinău
...cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa 
de Est l-a implicat pe un văr de-al lui Vladimir Putin, 
ofițeri FSB, firme rusești, companii off-shore, bănci din 
Rusia, Letonia și Moldova, judecători moldoveni, agenți 
proxy și figuri importante ale lumii interlope. >>>

Articole conexe:
>> Reporter RISE Moldova, amenințat de un agent proxy
>> Relațiile lui Platon cu Moldindconbank
>> Conturile „fantomă” de la Moldindconbank ale unui bancher rus
>> Kempinski, negociând afaceri hoteliere cu Aleksandr Grigoriev
>> Trasta Komercbanka, viză europeană pentru bani murdari din Rusia

Impact 508

http://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/
http://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/
http://www.rise.md/reporter-rise-moldova-amenintat-de-un-agent-proxy/
http://www.rise.md/moldindconbank-banca-respectabila-sau-spalatorie-de-bani/
http://www.rise.md/articol/conturile-fantoma-de-la-moldindconbank-ale-unui/
http://www.rise.md/kempinski-negociand-afaceri-hoteliere-cu-aleksandr-grigoriev/
http://www.rise.md/trasta-komercbanka-o-viza-europeana-pentru-banii-murdari-din-rusia/
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vladimir Plahotniuc, 
monitorizat în străinătate
… îl surprind pe Vladimir Plahotniuc în timp ce vizitează 
vila din Sciez, face cumpărături, dar și în compania 
unor oameni de afaceri. Printre persoanele surprinse 
în compania milionarului moldovean se numără Doina 
Popa, prezentatoare la PRIME TV; Irina Ulianovschi, 
fiica fostului președinte de la Curtea de Apel Comrat 
(Gheorghe Ulianovschi); Adrian Candu, viceprim-ministru 
și ministru al Economiei; omul de afaceri Iurii Luncașu, 
dar și persoane de încredere din anturajul acestuia. >>>

Impact 7 692

http://www.rise.md/imagini-vladimir-plahotniuc-monitorizat-in-strainatate-2/
http://www.rise.md/imagini-vladimir-plahotniuc-monitorizat-in-strainatate-2/
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Împărăția Înalt PreaBogatului 
vladimir și tranzacțiile din 
Săptămâna Patimilor
...prezentăm relațiile Mitropolitului Vladimir cu duhovnicul 
de la Mănăstirea Ciuflea din Chișinău și agentul proxy 
Oleg Popov, președintele clubului Porsche Moldova. >>>

Articole conexe:
>> Teza de doctor în Economie a Mitropolitului Vladimir

Impact 2 282

http://www.rise.md/articol/imparatia-inalt-preabogatului-vladimir-si-tranzactiile-din-saptamana-patimilor/
http://www.rise.md/articol/imparatia-inalt-preabogatului-vladimir-si-tranzactiile-din-saptamana-patimilor/
http://www.rise.md/articol/imparatia-inalt-preabogatului-vladimir-si-tranzactiile-din-saptamana-patimilor/
http://www.rise.md/matematica-mitropolitului-vladimir-1-leu-egal-cu-10-lei/
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Impact 5 450

Impact 2 490

casele și afacerile preoților din 
cartierul rezidențial
...la casele lor de lux am găsit sediul Reprezentanței 
în Moldova al gigantului chinez ZTE Corporation, 
Reședința ambasadorului Italiei în Republica Moldova, 
dar și sediul unor școli și grădinițe private. >>>

casele episcopilor și afacerile 
ratate ale unei eparhii cu un 
controversat om de afaceri
… conexiunile unei afaceri ratate ale Eparhiei de Edineț 
și Briceni cu un controversat om de afaceri, anchetat 
penal pentru evaziune fiscală și decorat de Patriarhul 
rus Kiril I. Totodată, a localizat căsuțele de vacanță 
ale episcopilor din centrul și nordul Moldovei, dar și 
legăturile lor cu zona politică. >>>

http://www.rise.md/articol/casele-si-afacerile-preotilor-din-cartierul-rezidential-2/
http://www.rise.md/articol/casele-si-afacerile-preotilor-din-cartierul-rezidential-2/
http://www.rise.md/articol/casele-episcopilor-si-afacerile-ratate-ale-unei-eparhii-cu-un-controversat-om-de-afaceri-2/
http://www.rise.md/articol/casele-episcopilor-si-afacerile-ratate-ale-unei-eparhii-cu-un-controversat-om-de-afaceri-2/
http://www.rise.md/articol/casele-episcopilor-si-afacerile-ratate-ale-unei-eparhii-cu-un-controversat-om-de-afaceri-2/
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Miniștri cu afaceri secrete
… ministrul Marcel Răducan s-a folosit de firma 
Moldprodinvest pentru a tăinui Centrul Comercial 
„Budapest”, mai multe proprietăți imobiliare, dar și pentru 
a crea alte trei companii în 2014. […] ministrul de Interne, 
Dorin Recean, este asociat într-o afacere ratată cu un 
deputat comunist și un funcționar anchetat penal pentru 
corupție. În același timp, contactată de RISE, ministrul 
Muncii, Valentina Buliga, s-a jurat că nu are nicio afacere 
deși documentele oficiale o contrazic. >>>

Articole conexe:
>>  Reacția CNI la ancheta RISE: 

Șase miniștri vor fi investigați

Impact 6 660

http://www.rise.md/articol/ministri-cu-afaceri-secrete-2/
http://www.rise.md/reactia-cni-la-ancheta-rise-sase-ministri-vor-fi-investigati/
http://www.rise.md/reactia-cni-la-ancheta-rise-sase-ministri-vor-fi-investigati/
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Impact 2 721

șefi la stat cu afaceri ascunse și 
loja masonică „alianța”
…directorul de la Agenția Medicamentului își ascunde 
afacerile într-o locație masonică, în timp ce șefii de la 
Registrul Companiilor și „CADASTRU” nu au declarat la 
Comisia Națională de Integritate că dețin firme de la care 
încasează profituri mari. >>>

http://www.rise.md/articol/sefi-la-stat-cu-afaceri-ascunse-si-loja-masonica-alianta/
http://www.rise.md/articol/sefi-la-stat-cu-afaceri-ascunse-si-loja-masonica-alianta/
http://cni.md/
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armele Rusiei, traficate în 
ucraina prin rakeți moldoveni
... cea mai influentă grupare criminală de la granița 
de vest a Ucrainei a vândut arme rusești reporterilor 
OCCRP. Tranzacțiile au avut loc acum o lună, în Chișinău, 
Republica Moldova, la 180 de kilometri distanță de portul 
ucrainean Odessa. Armele provin din depozitele Armatei 
a 14-a, a Federației Ruse, care staționează de peste 20 
de ani în regiunea rusofonă separatistă Transnistria, cu 
misiune oficială de „menținere a păcii”. >>>

Articole conexe:
>>  Interlopul „Pisateli”, arestat în urma investigației 

RISE Moldova

Impact 2 047

10.463*

(*datele din 2 martie 2015)

http://www.rise.md/articol/armele-rusiei-traficate-in-ucraina-prin-raketi-moldoveni-2/
http://www.rise.md/articol/armele-rusiei-traficate-in-ucraina-prin-raketi-moldoveni-2/
http://www.rise.md/interlopul-pisateli-arestat-in-urma-investigatiei-rise-moldova-2/
http://www.rise.md/interlopul-pisateli-arestat-in-urma-investigatiei-rise-moldova-2/
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Impact 5 720

157.780*

(*datele din 2 martie 2015)

asasin în lege
… insight jurnalistic în lumea asasinilor plătiți din 
spațiul post-sovietic și spune povestea unui război 
nevăzut, purtat de bancheri ruși influenți, afaceriști 
conectați la Kremlin, servicii secrete, brigăzi de rakeți și 
structuri mafiote organizate pe modelul rusesc Hoț în 
Lege (Vor v Zakone). >>>

http://www.rise.md/video-asasin-in-lege/
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RISE Moldova în presa ˇ
naţională

Cele mai multe preluări în 2014* a materialelor RISE Moldova au fost făcute de următoarele publicații online din Moldova: 

* Potrivit datelor Google Analytics

UNIMEDIA

PANoRAMA

EURoPA LIbERă

oMEgA

ADEVăRUL

gAgAUzINfo
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bloomberg.com
Bankers Targeted in $20 Billion 
Moldovan Laundering Case

Articolul face referire la investigația 
„Spălătoria rusească: Moscova–Riga via Chișinău”

Independent.co.uk
The great British money 
launderette: At least 19 UK 
firms under investigation for 
an alleged conspiracy to make 
$20bn of dirty money seem 
legitimate

RISE Moldova i-a ajutat pe colegii de la 
The Independent să documenteze acest material

EuroNews.com
„Is Moldova’s mafia selling 
weapons to Ukrainian 
separatists?” 

Articol face referire la investigația-video 
„Armele Rusiei, traficate în Ucraina prin rakeți moldoveni”

internaţională

Eurasianet.org
Moldova: Money-Laundering 
Case Puts Judiciary on the Spot

Articolul face referire la investigația 
„Spălătoria rusească: Moscova–Riga via Chișinău”

Hotnews.ro
„Mașina rusească de spălat 
bani în Republica Moldova. 
20 de miliarde de dolari, 
albiți într-o operațiune din 
care face parte și vărul lui 
Vladimir Putin”

Articolul face referire la investigația 
„Spălătoria rusească: Moscova–Riga via Chișinău”

Cotidianul.ro
„Un văr al lui Putin, implicat 
într-o uriașă operațiune de 
spălare de bani”

Articolul face referire la investigația 
„Spălătoria rusească: Moscova–Riga via Chișinău”

http://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/
http://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/
http://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/
http://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/
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Statisticǎ

  * potrivit datelor Google Analytics

31 decembrie1 iulie 52.666 
vizitatori unici

1. Miniștri cu afaceri secrete   -  00:09:54
2. Armele Rusiei, traficate în Ucraina prin rakeți moldoveni  - 00:09:02
3. The Russian Laundromat / ”Spălătoria rusească”: 

Moscova – Riga via Chișinău  - 00:08:40
4. Conexiune / Ruslan Siloci - 00:06:09
5. Șefi la stat cu afaceri ascunse și loja masonică „Alianța” - 00:05:31

 1. [Imagini] Vladimir Plahotniuc, monitorizat în străinătate   -  22.407
 2. Miniștri cu afaceri secrete   -  13.887
 3. Casele și afacerile preoților din cartierul rezidențial  - 10.361
 4. „Spălătoria rusească”: Moscova–Riga via Chișinău  - 8.037
 5. [Video] Asasin în Lege  - 5.547
 6. Împărăția Înalt PreaBogatului Vladimir și tranzacțiile din Săptămâna 

Patimilor  - 4.685
7. Șefi la stat cu afaceri ascunse și loja masonică „Alianța”  -  3.141
 8. Casele episcopilor și afacerile ratate ale unei eparhii cu un controversat 

om de afaceri - 2.853
 9. [Video] Armele Rusiei, traficate în Ucraina prin rakeți moldoveni  - 2.142
 10.  Relațiile lui Platon cu Moldindconbank  - 1.680

top 10 articole
după numărul de vizualizări*

top 5 articole
După timpul petrecut pe pagină*
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1611

Vladimir Plahotniuc, monitorizat în străinătate
Miniștri cu afaceri secrete
[ VIDEO ] Asasin în Lege
Casele și afacerile preoților din cartierul rezidențial
Armele Rusiei, traficate în Ucraina prin rakeți moldoveni

top 5 articole
După impactul postărilor

Impact 508

7 692
6 660
5 720
5 450
2 047

http://www.rise.md/imagini-vladimir-plahotniuc-monitorizat-in-strainatate-2/
http://www.rise.md/articol/ministri-cu-afaceri-secrete-2/
http://www.rise.md/video-asasin-in-lege/
http://www.rise.md/articol/casele-si-afacerile-preotilor-din-cartierul-rezidential-2/
http://www.rise.md/articol/armele-rusiei-traficate-in-ucraina-prin-raketi-moldoveni-2/
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Activitati planificate pentru 2015ˇ¸

>>> Fortificarea și 
dezvoltarea 
capacităților 
instituționale ale 
organizației;

>>> Publicarea în 
mod sistematic 
a articolelor de 
investigație și de 
interes public; 

>>> Colaborarea 
cu jurnaliști de 
investigație și 
programatori de 
peste hotare;

>>> Afilierea la 
organizații 
internaționale ale 
jurnaliștilor de 
investigație;

>>> Dezvoltarea paginii 
web a RISE Moldova, 
inclusiv crearea 
versiunilor de limbă 
engleză și rusă;

>>> Acordarea asistenței 
logistice jurnaliștilor 
care investighează 
crima organizată și 
corupția;

>>> Organizarea unui 
ciclu de training-uri și 
workshop-uri pentru 
jurnaliști, activiști și 
programatori;

>>> Punerea bazei unei 
rețele naționale 
a jurnaliștilor de 
investigație;
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I. „Program on Independent Journalism”
finanțator: Open Society Foundation (Londra)
Suma grantului: 25 000 USD
Perioada de desfășurare: Noiembrie 2014 – Octombrie 2015
Proiectul „Program on Independent Journalism” își propune să dezvolte și să fortifice capacitățile instituționale ale RISE Moldova. 
Acesta asigură necesitățile minime ale organizației și pune bazele activităților de start ale RISE Moldova. Totodată, proiectul contribuie 
la asigurarea independeței organizației și la dezvoltarea RISE Moldova drept o instituție media de referință în Republica Moldova.

II. „Rebooting Moldovan Journalism”*
finanțator: Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă
Suma grantului: 225 981 USD
Perioada de desfășurare: Decembrie 2014 – Aprilie 2016
Proiectul își propune să relanseze jurnalismul de calitate din Republica Moldova, prin resetarea valorilor și metodelor de lucru cu 
care sunt obișnuiți reporterii și editorii, și să contribuie la creșterea accesului publicului la o media demnă de încredere. Activitățile 
proiectului sunt multi-dimensionale, concentrate pe munca în echipă și a metodologiei de lucru „training by doing”. Publicul țintă este 
format din jurnaliști, editori, proprietari de media, activiști și programatori, care vor fi încurajați să lucreze împreună pentru a produce 
un conținut mediatic inovativ, conform standardelor internaționale.

*În cadrul proiectului „Relansarea jurnalismului de calitate în Republica Moldova” RISE Moldova este sub-contractant

proiectele RISE Moldova
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RISE Moldova este membru și partener al OCCRP 
(Organized Crime and Corruption Reporting Project), 
o organizație regională care reunește asociații de 
jurnaliști de investigație din Europa de Est, cât 
și partener și membru cu drept de vot al Global 
Investigative Journalism Network.

parteneri


