


RISE Moldova // Raport anual de activitate 2015 | 2

RISE Moldova este o comunitate de jurnaliști de investigație, programatori și activiști 
din Republica Moldova și România. Investighează crima organizată și face conexiuni din 
zone offshore, dezvăluie scheme de spălare a banilor din Moldova și alte țări din Europa 
de Est, scheme de corupție, contrabandă, fraude fiscale, trafic de arme și scoate la lu-
mină afacerile ascunse ale politicienilor.
 

	RISE Moldova (Asociația Reporteri de Investigație și Securitate Editorială 
din Moldova) a fost înregistrată la Ministerul Justiției pe 17 martie 2014.

1 +373 688 50 555
8 risemoldova.project@gmail.com
5 www.rise.md

b facebook.com/risemoldova

a twitter.com/risemoldova

s Skype - risemoldova

CARTE DE VIZITĂ

PARTENER: MEMBRU:

#SwissLeaks, 
proiect global coordonat de 

PARTENER PENTRU MOLDOVA:

RISE Moldova

Date de contact

http://www.riseproject.ro/
https://www.occrp.org/en
http://gijn.org/
https://www.rise.md/articol/swissleaks-conturile-secrete-ale-moldovenilor-emigranti-3/
https://www.icij.org/
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IURIE SANDUŢA
Directorul RISE Moldova și membru al OCCRP
Specializare: investigații transfrontaliere

 

OLGA CEAGLEI
Reporter RISE Moldova
Specializare: investigaţii pe subiecte de corupţie și 

trafic de fiinţe umane

NICOLAE CUŞCHEVICI
Reporter RISE Moldova
Specializare: investigații și reportaje-anchetă

VLADIMIR THORIC
Reporter RISE Moldova și membru al OCCRP
Specializare: investigarea fraudelor în domeniul 

economic și politic

ION PREAŞCA
Redactor-șef la MoldStreet
Specializare: investigații fraude, tranzacții, bănci, 

energetică; jurnalism economic

MIHAI MUNTEANU
Reporter-at-large la OCCRP
Specializare: investigații pe subiecte de crimă 

organizată

 

DUMITRU STOIANOV
Reporter freelancer
Specializare: investigaţii pe subiecte din domeniul 

sportului

ELENA MATEI
Manager financiar

ECHIPA
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Topul „Jurnaliștii anului 2015”

PlahotniucLeaks
Cea mai bună investigație jurnalistiCă 
Clubul de Presă din Chișinău

PREMII

European Press Prize 2015

The Russian Laundromat
Premiul sPeCial al juriului, 

câștigat împreună cu OCCRP și RISE Project

https://www.rise.md/articol/plahotniucleaks/
http://www.europeanpressprize.com/winners/year-2015/
https://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/
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INVESTIGAŢII
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17.02.2015

Vila și partenerii de afaceri 
ai lui Chiril Gaburici
Fostul director Moldcell SA, Chiril Gaburici, este acționar 
unic la Green Property SRL, companie pe care a fondat-o 
pe 18 septembrie 2014. Firma, specializată în domeniul 
agricol, este administrată de Steluţa Andreeva, fiica fostu-
lui director al ziarului guvernamental „Moldova Suverană” 
şi al Editurii „Universul”, Constantin Andreev. 

Anchetele RISE din acest an au generat: subiecte de dis-

cuție și dezbateri la Președinție, Parlament și Guvern; demisia 

unui șef de la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; 

arestarea și condamnarea definitivă la cinci ani de închisoare a 

unui lider interlop; dosare penale pe numele unor persoane și 

companii vizate în articolele noastre; inițierea mai multor con-

troale CNI privind afacerile ascunse ale politicienilor.

https://www.rise.md/vila-si-partenerii-de-afaceri-a-lui-chiril-gaburici/
https://www.rise.md/vila-si-partenerii-de-afaceri-a-lui-chiril-gaburici/
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26.02.2015

Casele de lux și contractele 
cu statul ale noilor miniștri
Proaspăta ministră a Muncii, Ruxanda Glavan, împreună 
cu soțul ei, bancherul Aureliu Cincilei, vice-guvernatorul 
Băncii Naționale, locuiesc într-o vilă de lux, estimată de 
experții imobiliari la 9 milioane de lei. Locuința cu supra-
fața de 349 m.p. a fost construită timp de trei ani, într-un 
cartier de lux din sectorul Râșcani.

11.03.2015

#SwissLeaks: Conturile 
secrete ale moldovenilor 
emigranţi
RISE Moldova publică documentele bancare pe numele a 
opt cetățeni născuți în Republica Modova care au deținut 
conturi secrete în valoare de zeci de milioane de dolari 
în filiala băncii HSBC din Elveția. În aceeași bancă, peste 
100.000 de indivizi şi companii din 200 de ţări au ascuns 
conturi și au făcut transferuri în valoare de peste 100 de 
miliarde de dolari. 

https://www.rise.md/casele-de-lux-si-contractele-cu-statul-ale-noilor-ministri/
https://www.rise.md/casele-de-lux-si-contractele-cu-statul-ale-noilor-ministri/
https://www.rise.md/articol/swissleaks-conturile-secrete-ale-moldovenilor-emigranti-3/
https://www.rise.md/articol/swissleaks-conturile-secrete-ale-moldovenilor-emigranti-3/
https://www.rise.md/articol/swissleaks-conturile-secrete-ale-moldovenilor-emigranti-3/
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16.03.2015

Călătoria secretă a 
președintelui Kârgâzstanului 
la Chișinău, cu o zi înainte 
de întâlnirea cu Putin
Duminică, 15 martie 2015, ora 11:50. Pe Aeroportul In-
ternaţional Chişinău aterizează un avion de model Em-
braer Legacy 650 al companiei Nobil Air. Cursa charter 
Bishkek-Chişinău îl avea la bord pe Almazbek Atambaev, 
preşedintele Kârgâzstanului. Acesta s-a întâlnit, în secret, 
la Chișinău cu deputatul și omul de afaceri Vladimir Pla-
hotniuc. 

19.03.2015

Bătălia pentru UTA Găgăuzia: 
Candidaţi cu afaceri ascunse 
și sponsori controversaţi
Pe ultima sută de metri, candidații la funcția de șef al puterii 
executive din UTA Găgăuzia încearcă să câștige încrederea 
oamenilor pentru a obține fotoliul de bașcan în urma alege-
rilor de duminică, 22 martie 2015. O echipă de reporteri de 
la mai multe instituții media, coordonați de RISE Moldova, 
scoate la lumină afacerile și proprietățile ascunse de aceștia, 
dar și interesele unor oameni de afaceri controversați care 
susțin și finanțează campania electorală a candidaților.

https://www.rise.md/calatoria-secreta-a-presedintelui-kargazstanului-la-chisinau-cu-o-zi-inainte-de-intalnirea-cu-putin/
https://www.rise.md/calatoria-secreta-a-presedintelui-kargazstanului-la-chisinau-cu-o-zi-inainte-de-intalnirea-cu-putin/
https://www.rise.md/calatoria-secreta-a-presedintelui-kargazstanului-la-chisinau-cu-o-zi-inainte-de-intalnirea-cu-putin/
https://www.rise.md/calatoria-secreta-a-presedintelui-kargazstanului-la-chisinau-cu-o-zi-inainte-de-intalnirea-cu-putin/
https://www.rise.md/articol/batalia-pentru-uta-gagauzia-candidati-cu-afaceri-ascunse-si-sponsori-controversati-2/
https://www.rise.md/articol/batalia-pentru-uta-gagauzia-candidati-cu-afaceri-ascunse-si-sponsori-controversati-2/
https://www.rise.md/articol/batalia-pentru-uta-gagauzia-candidati-cu-afaceri-ascunse-si-sponsori-controversati-2/
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10.04.2015

Vila și tranzacţiile cu statul 
ale afaceristului V.I.P. din 
„Dosarul licitaţiilor trucate”
Omul de afaceri Tudor Ceaicovschi, reținut de ofițerii 
Centrului Național Anticorupție (CNA) în „dosarul licitați-
ilor trucate”, a câștigat, prin intermediul companiilor sale, 
peste 700 de contracte de achiziții, livrând echipamente 
medicale și consumabile instituțiilor publice în sumă de 
peste 200 de milioane de lei.

18.05.2015

PlahotniucLeaks
RISE Moldova a analizat peste o mie de documente, adre-
se de IP, servere și adrese de E-mail care demonstrează 
conexiunile deputatului și influentului om de afaceri, 
Vladimir Plahotniuc cu trustul „General Media Group”, din 
care fac parte Publika TV, Prime TV, Canal 3 și Canal 2. 
Documentele mai dezvăluie legăturile strânse ale mogu-
lului cu Finpar Invest SRL, o companie cu un capital social 
de aproape jumătate de miliard de lei.

REACŢII: Președintele Parlamentului Andrian Candu, vizat în anchetă, a 
cerut Serviciului de Informații și Securitate, Centrului Național Anticorupție, 
Procuraturii Generale și Centrului Național de Integritate, să verifice infor-
mațiile publicate de RISE; Emisiune specială la postul Prime cu Președintele 
Parlamentului Andrian Candu și jurnalistul RISE Moldova, Ion Preașca

https://www.rise.md/articol/vila-si-tranzactiile-cu-statul-ale-afaceristului-v-i-p-din-dosarul-licitatiilor-trucate-3/
https://www.rise.md/articol/vila-si-tranzactiile-cu-statul-ale-afaceristului-v-i-p-din-dosarul-licitatiilor-trucate-3/
https://www.rise.md/articol/vila-si-tranzactiile-cu-statul-ale-afaceristului-v-i-p-din-dosarul-licitatiilor-trucate-3/
https://www.rise.md/articol/plahotniucleaks/
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09.07.2015

Corespondenţa secretă a SIS, 
CNA, MAI cu hackeri dubioși
RISE Moldova a consultat convorbirile confidențiale purta-
te prin e-mail de hackerii de la controversata companie de 
IT „Hacking Team” cu reprezentanții Serviciului de Infor-
mații și Securitate, Centrului Național Anticorupție și Minis-
terului de Interne. Hackerii italieni au ajuns la Chișinău de 
mai multe ori pentru a prezenta softurile de spionaj care 
costă de la câteva sute de mii până la milioane de euro.

20.07.2015

Vânătorii de bani
Nouă interlopi de pe trei continente au venit la Chișinău 
pentru a spăla peste trei miliarde de dolari. Cu cărți de 
vizită de mari investitori și contracte false, aceștia au în-
cercat să fure și banii unui cartel de droguri din Columbia, 
depozitați pe un cont aflat la cea mai mare bancă particu-
lară din Germania – „Deutsche Bank AG”. RISE a inves-
tigat membrii și activitatea organizației criminale în care 
figurează un candidat la alegerile prezidențiale din statul 
african Gabon și soția unui fost judecător moldovean, 
implicat în spălătoria rusească de 20 miliarde de dolari.

https://www.rise.md/corespondenta-secreta-a-sis-cna-mai-cu-hackeri-dubiosi/
https://www.rise.md/corespondenta-secreta-a-sis-cna-mai-cu-hackeri-dubiosi/
https://www.rise.md/articol/vanatorii-de-bani/
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30.07.2015

Judecători la bloc
Mantia de judecător le-a asigurat un apartament la preț 
redus. Chilipirul se datorează Primăriei mun. Chișinău care, 
în pofida faptului că a fost deposedată de mai multe tere-
nuri în urma unor decizii de judecată dubioase, a atribuit 
în folosință Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) două 
loturi care valorează peste 5 milioane de lei. Astfel, în cele 
cinci blocuri care se construiesc de zor se vor cuibări 41 
de magistrați. Majoritatea dintre ei au cel puțin o locuință.

14.08.2015

Milioanele din traficul aerian 
sechestrate la Bruxelles
Războiul judiciar declanșat de mai bine de un deceniu 
de compania ucraineană Energoalians contra Republi-
cii Moldova continuă şi face noi victime, lăsând găuri de 
milioane de lei în bugetul ţării. De aproape patru luni toţi 
banii pe care îi încasează întreprinderea de stat MoldATSA, 
responsabilă de dirijarea avioanelor ce survolează spaţiul 
aerian al Moldovei, sunt blocaţi pe un cont special în Bel-
gia la cererea firmei Komstroy din Ucraina, succesoarea 
de drept a Energoalians.

https://www.rise.md/judecatori-la-bloc/
https://www.rise.md/milioanele-din-traficul-aerian-sechestrate-la-bruxelles-3/
https://www.rise.md/milioanele-din-traficul-aerian-sechestrate-la-bruxelles-3/
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19.08.2015

Embargo moldovenesc la 
exportul de fructe în Rusia
Reporterii RISE Moldova s-au infiltrat în rețeaua unui grup 
organizat care deține monopolul la exportul de fructe în 
Federația Rusă și au obținut două seturi de documente, 
semnate de fitosanitari și vameși de la Chișinău. Actele 
permit exportul pe piața rusească a două camioane de 
fructe, ocolind embargoul rusesc. Membrii grupării au 
pretins 10 mii de dolari de la reporterii sub acoperire.

REACŢII: Centrul Naţional Anticorupţie s-a autosesizat pe marginea 
investigației și anchetează pretinsele abuzuri ale factorilor de decizie 
ai ANSA; Prim-ministrul Valeriu Streleţ l-a demis pe directorul general 
adjunct al ANSA, Alexandru Ciobanu.

08.09.2015

Pe urmele interlopilor de lux
RISE Moldova a consultat un set de documente ce indică 
itinerarul internațional a șase interlopi de lux din Repu-
blica Moldova, ajunși în atenția Interpolului. Printre ei se 
numără foști înalți funcționari de stat care au fugit de 
răspundere penală. Din documente reiese că Nicolae 
Vicol, fost șef al FISC-ului, a părăsit Republica Moldova 
în regim de urgență cu o zi înainte să fie condamnat, iar 
Gheorghe Papuc, ex-ministru de Interne, a stat ascuns pe 
teritoriul Republicii Moldova, refuzând să execute decizia 
de condamnare.

https://www.rise.md/articol/camera-ascunsa-doc-embargo-moldovenesc-la-exportul-de-fructe-in-rusia/
https://www.rise.md/articol/camera-ascunsa-doc-embargo-moldovenesc-la-exportul-de-fructe-in-rusia/
https://www.rise.md/pe-urmele-interlopilor-de-lux/
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07.10.2015

Clienţi VIP pe credite
RISE Moldova a documentat afacerea controversată cu 
produse cosmetice „Desheli” și a aflat cine sunt afaceriștii, 
lanțul de companii și rețeta secretă care îi aruncă pe oa-
meni, fără voia lor, în brațele companiilor de microfinanțare. 
„Mitropolitul Vladimir, de asemenea, a optat pentru produ-
sele cosmetice Desheli”, susține luptătorul de box, Eduard 
Filbger, care este și bossul din spatele brand-ului „Desheli”.

REACŢII: Direcția Generală Urmărire Penală din cadru IGP a inițiat o cauză 
penală prin care anchetează activitatea companiei „Monte de Farm” SRL.

12.10.2015

Șpagă pentru droguri
Autoritățile ruse susțin că unul dintre șefii poliției din Repu-
blica Moldova ar fi luat o șpagă de 250.000 de dolari de la 
un traficant internațional de droguri, originar tot din Moldo-
va. În documentul secret, obținut de RISE Moldova, ofițerii 
ruși antidrog nu dezvăluie încă numele oficialului corupt. În 
schimb, informațiile operative de la Moscova indică numele 
narco-traficantului care și-ar fi cumpărat astfel protecția. 
Acesta se numește Oleg Pruteanu, alias Oleg Borman.

REACŢII:  Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al MAI și Procu-
ratura Generală s-au autosesizat în urma anchetei RISE și au pornit o cauză 
penală pentru a afla cine este șeful din poliție care a luat șpaga.

https://www.rise.md/articol/camera-ascunsa-doc-clienti-vip-pe-credite-2/
https://www.rise.md/articol/documente-secrete-video-spaga-pentru-droguri-2/
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19.10.2015

[FILAT-SHOR] Documentele 
afacerii cu petrol
RISE Moldova prezintă documentele pentru care omul de 
afaceri Ilan Shor declară că i-a dat o mită de jumătate de 
milion de dolari fostului premier Vlad Filat. O hotărârea de 
Guvern, aprobată în 2010, îi garanta actualului primar de 
Orhei o afacere cu petrol în regim duty-free, la punctele 
de trecere a frontierei de stat. 

28.10.2015

Traficanţii de pădure
Pe piața neagră, dreptul de arendă a unui hectar de pădure 
se vinde cu până la 30 000 de euro. Vânzătorii sunt afaceriști 
care au reușit, în perioada 2008-2012, să încheie contracte 
de arendă cu Moldsilva. RISE Moldova s-a infiltrat printre 
traficanții de pădure și prezintă schema prin care ei încear-
că să obțină milioane de lei din tranzacții cu bunul statului. 
Unul dintre aceștia, angajat Moldsilva, ne-a propus printr-un 
intermediar 4 ha de pădure contra sumei de 75 000 euro.

REACŢII: Ministerul Mediului s-a autosesizat pe marginea investigației.
Valeriu Munteanu, ministrul Mediului, a semnat un ordin prin care îi solicită 
șefului Moldsilva să inițieze o anchetă de serviciu pe numele angajaților „care 
ar fi intermediat întreaga afacere” dezvăluită de reporterii RISE Moldova. 

https://www.rise.md/filat-shor-documentele-afacerii-cu-petrol-2/
https://www.rise.md/filat-shor-documentele-afacerii-cu-petrol-2/
https://www.rise.md/articol/camera-ascunsa-doc-traficantii-de-padure/
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30.10.2015

Vânătoarea modelelor 
de videochat erotic
Modelele de videochat erotic își ascund adevărata identi-
tatea sub nume anonime, iar stăpânii lor folosesc com-
panii fictive pentru a masca sursele de venit din activități 
ilegale. La întâlnirea cu reporterii sub acoperire, fetele 
care racolează modele ne-au instruit cum să le luăm banii 
consumatorilor internaționali de videochat și cum să evi-
tăm plata impozitelor din banii câștigați de la „boss”. 

REACŢII: Ancheta RISE Moldova a fost anexată la un dosar penal pentru 
infracțiuni de proxenetism, Centrul pentru combaterea traficului de persoane 
al Inspectoratului Naţional de Investigaţii în care figurează capul rețelei – 
francezul Philippe Cosyn, soția sa moldoveancă și doi bărbați din Chișinău.

03.12.2015

Ţara lui Raket
O scrisoare clasificată „strict confidențial” demonstrează 
subordonarea directă a procurorilor în fața oligarhului 
Vlad Plahotniuc. Documentul a fost redactat de procu-
rorul-șef Ivan Diacov, acuzat, la rândul lui, de rakeții din 
brigada înarmată Iujnaia că ar fi încasat șpagă de la ei. Un 
alt document cu stenograme și interceptări, obținut de 
RISE, dezvăluie legăturile criminale dintre grupările Patron 
și Borman cu deputatul Constantin Țuțu, campionul K1 
care apără reședința de business a lui Plahotniuc.

REACŢII: Site-ul nostru a fost supus unui atac cibernetic masiv de tip 
DdoS, exact la ora la care am publicat articolul.

https://www.rise.md/vanatoarea-modelelor-de-videochat-erotic/
https://www.rise.md/vanatoarea-modelelor-de-videochat-erotic/
https://www.rise.md/articol/tara-lui-raket/
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10.12.2015

Codrii ShOrheiului
Într-o perioadă de cinci ani, Moldova a pierdut păduri cu 
o suprafață echivalentă a 20 de terenuri de fotbal. Asta 
după ce mai mulți afaceriști au ajuns proprietari în Codrii 
Orheiului, oferind statului la schimb terenuri degradate. 
Ulterior, pădurea a devenit obiectul mai multor tranzacții 
de milioane.

17.12.2015

Apartamente cu discount 
pentru copiii judecătorilor
Judecătoria sect. Râșcani a solicitat teren de la primărie 
ca să-și asigure angajații cu locuință. Însă majoritatea din-
tre ei dețin mai multe proprietăți, iar beneficiarii finali sunt 
de fapt copiii acestora. „Eu cred că e normal. Am trei copii 
pe care să-i cresc și să le dau ceva în viață”, explică Oleg 
Melniciuc, președintele instanței. O astfel de situație se 
constată în cazul a 10 din cei 17 magistrați care au obținut 
dreptul de a cumpăra un apartament cu discount.

https://www.rise.md/articol/codrii-shorheiului/
https://www.rise.md/apartament-cu-discount-pentru-copiii-judecatorilor/
https://www.rise.md/apartament-cu-discount-pentru-copiii-judecatorilor/
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STATISTICĂ
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PlahotniucLeaks 
Țara lui Raket
Clienți VIP pe credite 
Omul lui Usatîi, propus de Plahotniuc adjunct la SIS
Șpagă pentru droguri
Vila de lux și afacerile milionarului Valeriu Streleț
Embargo moldovenesc la exportul de fructe în Rusia
Vila și partenerii de afaceri ai lui Chiril Gaburici
Pe urmele interlopilor de lux
Vânătorii de bani

40.333 
19.624  
16.488   
15.223   
14.536   
13.822   
13.348    
12.112     
11.435     
10.996     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

  
  
   
   
   
   
    
     
     
     

Vizitatori unici

169.553
Durata medie a unei vizite

00:02:14
Pagini afișate

475.740
Total vizitatori

277.620 
	Returning Visitor - 40%
	New Visitor - 60%

Date Google Analytics (1 ian. – 31 dec. 2015)

WWW.RISE.MD

Top 10 articole
după numărul de vizualizări

https://www.rise.md/articol/plahotniucleaks/
https://www.rise.md/articol/tara-lui-raket/
https://www.rise.md/articol/camera-ascunsa-doc-clienti-vip-pe-credite-2/
https://www.rise.md/audio-omul-lui-usatii-propus-de-plahotniuc-adjunct-la-sis/
https://www.rise.md/articol/documente-secrete-video-spaga-pentru-droguri-2/
https://www.rise.md/vila-de-lux-si-afacerile-milionarului-valeriu-strelet/
https://www.rise.md/articol/camera-ascunsa-doc-embargo-moldovenesc-la-exportul-de-fructe-in-rusia/
https://www.rise.md/vila-si-partenerii-de-afaceri-a-lui-chiril-gaburici/
https://www.rise.md/pe-urmele-interlopilor-de-lux/
https://www.rise.md/articol/vanatorii-de-bani/
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PRELUĂRI ÎN PRESĂ

/risemoldova
Followeri 705 (cca +60 noi / lunar)

ProFil cca 1.744 vizite / lunar

TweeT-uri cca 31.700 vizualizări / lunar

eTicheTări cca 18 / lunar

/risemoldova
APrecieri 6.792 / +421%

PosTări 140
imPAcT 1.427.103

REŢELE DE SOCIALIZARE

PRELUĂRI ÎN PRESĂ

euractiv.ro

infoprut.ro

adevarul.ro

cotidianul.ro

hotnews.ro

evz.ro

occrp.org

ru.euronews.com

tass.ru

kommersant.ru 

ria.ru

interfax.ru

În 2015, anchetele RISE au fost preluate şi citate în medie de peste 
20 de instituţii media. Cele mai multe preluări au fost făcute de:

protv.md

unimedia.info

jurnal.md

agora.md

point.md

realitatea.md

mold-street.com

adevarul.ro

timpul.md

deschide.md

independent.md

ziarulnational.md

NAŢIONAL INTERNAŢIONAL
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TRAININGURI
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Pe parcursul anului 2015, RISE Moldova a organizat 

peste 20 de workshop-uri și training-uri pentru 40 de repor-

teri și editori. Traineri, jurnaliști de investigație cu experien-

ță și programatori OCCRP și RISE Project România, au vorbit 

despre utilizarea bazelor de date naționale și internaționale în 

procesul de documentare a subiectelor de interes public,  edi-

tarea investigațiilor jurnalstice, fact-checkingul, jurnalismul 

de date sau vizualizarea și prezentarea informațiilor sau des-

pre cum să-ți păstrezi datele în siguranță.

WORKSHOP // 24-25 ianuarie

Rolul jurnalismului 
de investigaţie
Acest eveniment a avut scopul de a 
prezenta importanța jurnalismului de 
investigație și colaborării dintre jurnaliști, 
activiști și programatori. Ivitați speciali ai 
evenimentului au fost Drew Sulivan, di-
rector OCCRP, și Paul Radu, director RISE 
Project România.

TRAINING // 20 februarie

Scraping 101 și 
programarea pentru 
mass-media
Smari McCarthy, programator OCCRP, 
a ținut un training despre cum să iden-
tificăm și să folosim datele disponibile 
on-line.

WORKSHOP // 21 februarie

Jurnalismul de 
investigaţie - 
training-by-doing
Această activitate are la bază metodolo-
gia training-by-doing. Jurnaliștii au fost 
invitați la sediul RISE pentru a discuta 
subiecte de investigație și tehnicile de 
documentare pentru fiecare în parte.

https://www.occrp.org/en
http://www.riseproject.ro/
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TRAINING // 28 februarie

Procesul de 
investigaţie
Trainingul a avut drept scop familiarizarea 
jurnaliștilor cu procesul de lucru al unui 
jurnalist de investigație: de la predocu-
mentare până la cea de editare și publica-
re. Traineri au fost: Paul Radu (RISE Project 
România) și jurnaliști RISE Moldova.

TRAINING // 27-28 martie

Cum să fii cool pe 
reţelele de socializare
Aceast workshop a avut scopul de a 
îmbunătăți abilitățile jurnaliștilor de a se 
promova pe rețelele de socializare, dar 
și cum să facă anumite căutări. Trainer a 
fost Christopher Guess, Knight Internati-
onal Journalism Fellow.

TRAINING // 4 aprilie

Securitatea Web & 
Mobile 
Trainingul a fost moderat de Smari 
McCarthy, programator OCCRP, care a 
vorbit despre cum să-ți setezi o parolă 
bună, comunicarea securizată cu telefo-
nul mobil și email, criptarea datelor.

COOL MEETING // 4 aprilie

Întâlnire dintre 
jurnaliști, activiști 
și programatori
Scopul acestei activități a fost de a pune 
bazele unei colaborări între jurnaliști, 
activiști și programatori. 

TRAINING // 24-25 aprilie

Jurnalismul 
transfrontalier 
În cadrul acestui workshop, Jody McPhi-
lips, editor OCCRP, a vorbit jurnaliștilor 
din Republica Moldova despre standar-
dele internaționale, tehnici și sfaturi utile 
în procesul de editare a investigațiilor 
cross-border.

PUBLIC DIALOG // 7 mai

Accesul la informaţie, 
elementul-cheie pentru 
jurnalism de calitate 
Evenimentul a avut loc în contextul în 
care Centrul Național pentru Protecția 
Datelor cu Caracter Personal intenționa 
să limiteze accesul jurnaliștilor la date 
despre companii.
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TRAINING // 22-23 mai

Special editor 
training 
Despre relația editor-reporter a fost 
invitată să vorbească Rosemary Armao, 
editor OCCRP și profesor la Facultatea de 
Jurnalism, Universitatea din Albany (SUA).

PUBLIC DIALOG // 2 iunie 

Accesul jurnaliștilor 
la bazele de date
Acest eveniment a fost organizat în 
colaborare cu Centrul de Investigații 
Jurnalistice și a avut loc la sediul Centru-
lui Național pentru Protecția Datelor cu 
Caracter Personal.

TRAINING // 13-14 iunie

Bazele de date 
naţionale
Acest training a fost organizat pentru un 
grup de tineri jurnaliști și a fost moderat 
de jurnaliștii RISE Moldova.

TRAINING // 26-27 iunie 

Fact checking-ul 
și bazele de date 
internaţionale
Fact checking-ul este un concept nou 
pentru jurnaliștii și mass-media din 
Moldova. În premieră, unul dintre cei mai 
experimentați fact checkeri OCCRP, Lejla 
Camdzic, a ținut un training.

TRAINING // 6-11 iulie

RISE Moldova 
Hackathon
Opt programatori, selectați în cadrul unui 
concurs public, au avut ocazia să pro-
pună și să lucreze la proiecte IT, gândite 
pentru jurnaliști, fiind îndrumați pe par-
cursul unei săptămâni de Smari McCar-
thy, programator OCCRP, și Friedrich 
Lindenberg, coder și jurnalist de date.

TRAINING // 21-23 august

Data Journalism | 
Excel and Visualisation
Acest training a fost ținut de Crina Borș, 
jurnalist de investigație din România, spe-
cializată în jurnalism de date. Trainingul a 
fost axat pe organizarea datelor.
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PUBLIC DIALOG // 11 septembrie

Cum jurnaliștii pot 
accesa și procesa datele 
cu caracter personal
Acest eveniment a avut loc la sediul 
Centrului Național pentru Protecția 
Datelor cu Carcater Personal și s-a axat 
pe aspectele juridice și felul în care unele 
instituții interpretează legislația.

TRAINING // 25-27 septembrie

Data Journalism | 
Asistenţă juridică 
& Editare
Acest training a avut drept obiectiv fa-
miliarizarea participanților cu termenul 
de fact checking și importanța verificării 
datelor și din punct de vedere juridic.

TRAINING // 9-11 octombrie

Data Journalism | 
#YanukovychLeaks
Workshop-ul a fost ținut de Maksym 
Opanasenko și Maria Zemlyanska de la 
proiectul YanukovychLeaks și s-a axat pe 
importanța colaborării dintre jurnaliști și 
activiști.

TRAINING // 12-13 octombrie

Follow the money
Jurnaliștii care au participat la acest 
training au aflat mai multe despre cu 
funcționează companiile offshore și cum 
putem urmări oameni și companii în pa-
radisuri fiscale. Trainingul a fost moderat 
de Miranda Patrucic, jurnalistă de investi-
gație OCCRP.

TRAINING // 19-24 octombrie

RISE Moldova 
Hackathon II
Această activitate este, de fapt, o conti-
nuare a primului hackathon organizat de 
RISE Moldova în perioada 6-11 iulie. De 
această dată trainerii din strainătate au 
fost Smari McCarthy și Michal Wozniak, 
programatori OCCRP.

TRAININGs // octombrie-decembrie

Jurnalism 
de Investigaţie 
pentru Studenţi 
Această activitate a fost gândită ca un 
curs extra-curricular pentru studenții care 
a fost ținut de jurnaliștii RISE Moldova la 
facultățile de jurnalism de la 3 universități 
din Moldova - USM, ULIM şi USB.
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CONFERINŢA ANUALĂ: 
RISE INVESTIGATIVE JOURNALISM CONFERENCE 2015

27-29 noiembrie

ZILE 

3
PARTICIPANȚI 

51
WORKSHOPuri

30
TRAINERI

15

Cele mai populare workshopuri
https://riseinvestigativejournalism2015.sched.org/directory/speakers

#1 Investigații multimedia

#2 Producția unui documentar 
video pas cu pas

#3 Baze de date internaționale - 
Investigative Dashboard

#4 Comunicarea prin social media

#5 Cum să urmărim oamenii și 
companiile în offshore

#6 Reporter sub acoperire

#7 Regiunea transnistrea-
nă și schemele tenebre

#8 Urmărirea persoanelor 
pe Internet

#9 Tehnici video

#10 În contact cu membri ai 
organizațiilor criminale
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PROIECTE
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PROIECTE DERULATE
I. Program on Independent Journalism

FinAnțATor: Open Society Foundation (Londra)
sumA grAnTului: 25.000 USD
PerioAdA de desFășurAre: Noiembrie 2014 – Februarie 2016

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 asigura-
rea 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 jurna-
liști, 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
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I. Jurnalism de investigaţie pentru studenţi

FinAnțATor: Ambasada SUA în Republica Moldova
sumA grAnTului: 18.240 USD
PerioAdA de desFășurAre: Septembrie 2015 – Septembrie 2016

Obiectivul general al proiectului: familiarizarea studenților facultăților de jurnalism de la universitățile din țară cu practicile jurnalismului 
de investigație și implicarea acestora în proiecte de investigație de interes public. În cadrul proiectului, jurnaliștii RISE Moldova au predat 
un curs extra-curriculum în jurnalism de investigație pentru un număr total de 60 de studenți, de limbă română și rusă, de la șase instituții 
de învățâmânt post-liceal din Chișinău și Bălți. Cei mai activi 15 studenți au fost selectați pentru a produce investigații în interes public. La 
finele proiectului este planificată publicarea cinci anchete jurnalistice, dar și a unui ghid practic “Jurnalism de Investigație pentru Studenți” 
care va fi distribuit gratuit online.

PROIECTE ÎNCEPUTE



RISE Moldova // Raport anual de activitate 2015 | 29

I. Using New Media Tools to Boost Civic Engagement*

Finanțator: Ambasada Olandei la București
Perioada grantului: 1 iunie 2015 - 31 octombrie 2015
Suma grantului: 5.000 EUR

Ambasada Olandei de la București a susținut inițiativa RISE Moldova de a spori capacitatea tinerilor și viitorilor jurnaliști de a folosi tehnici 
avansate de documentare a investigațiilor în interesul public. O mare parte a grantului a fost folosit pentru organizarea unui training de 
trei zile în care participanții au avut ocazia să participe la un atelier de procesare a datelor și vizualizarea acestora de la traineri din Marea 
Britanie și Cehia.

* Grantul primit de la Ambasada Olandei a reprezentat co-finanțare a unui proiect implementat de RISE Moldova alături de organizația cehă 
Transitions Online’s (TOL). Donatorul de bază a proiectului a fost National Endowment for Democracy (care a oferit un grant de USD 10,846).

 

II. n-vestigate

FinAnțATor: Ministerul German pentru Dezvoltare și Cooperare Economică
PerioAdA grAnTului: 1 august 2015 – 31 decembrie 2015
sumA grAnTului: 4.440 EUR

În cadrul proiectului „n-vestigate”, RISE Moldova a devenit coordonatorul regional al rețelei de jurnaliști de investigație înființate de 
organizația N-ost, Berlin, Germania. Alături de N-ost și alți parteneri din Ucraina, Georgia și Armenia, RISE Moldova a coordonat câteva 
învestigații transfrontaliere de interes public. Printre ele au figurat anchete despre contrabanda vinului din Moldova în Rusia, via Abhazia, 
și despre spălarea de bani prin băncile moldovenești. Succesul proiectului din 2015 a motiva finanțatorul german să aprobe finanțarea și 
extinderea proiectului „n-vestigate” pentru cel puțin un an.

PROIECTE ÎNCHEIATE
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RAPORT FINANCIAR
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Bilanţ contabil
A C T I V Cod rd. Sold* la începutul 

perioadei de gestiune
Sold* la sfârşitul 

perioadei de gestiune

Active imobilizate
Imobilizări necorporale 010 12820 46651
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020
Terenuri 030
Mijloace fixe 040 16983 167869
Investiţii financiare pe termen 050
Alte active imobilizate 060
ToTAl AcTive imobilizATe 070 29803 214520

Active circulante
Materiale 080
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 090 6058 21034
Producţia în curs de execuţie şi produse 100
Creanţe comerciale şi avansuri acordate 110 11407 17383
Creanţe ale bugetului 120
Creanţe ale personalului 130 3241
Alte creanţe curente, din care 140 1578053
Creanţe privind mijloacele cu destinaţie specială 141 1578053
Numerar 150 133507 146127
Investiţii financiare curente 160
Alte active circulante 170 183
ToTAl AcTive circulAnTe 180 154213 1762780
TOTAL ACTIVE 190 184016 1977300

P A S I V

Capital propriu
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 200 1000
Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune 210 (70)
Aporturi iniţiale ale fondatorilor 220
Fond de active imobilizate 230 29803 214590
Fond de autofinanţare 240 480
Alte fonduri 250
ToTAl cAPiTAl ProPriu 260 29803 216000

Datorii pe termen lung
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung 270
Datorii financiare pe termen lung 280 33035
Alte datorii pe termen lung 290
ToTAl dATorii Pe Termen lung 300 33035

Datorii curente
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 310 1729656
Datorii financiare curente 320
Datorii comerciale şi avansuri primite 330
Datorii faţă de personal 340 54023
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 350 15667
Datorii faţă de buget 360 4558
Venituri anticipate curente 370 11348 31644
Alte datorii curente 380 35582
ToTAl dATorii curenTe 390 121178 1761300
TOTAL PASIVE 400 184016 1977300

*în MDL
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INDICATORI Cod rd.
Perioada de gestiune*

precedentă curentă

Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială 010 3303892

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială 020 3303892

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinaţie specială 030 0
Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică) 040

Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică) 050

Excedent (deficit) aferent altor activităţi 060
Venituri din activitatea economică 070

Cheltuieli din activitatea economică 080

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică 090
Cheltuieli privind impozitul pe venit 100

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune 110 0

Venituri şi cheltuieli

*MDL
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INDICATORI Cod rd.
Sold* la începutul 

perioadei de gestiune
MAJORĂRI* DIMINUĂRI*

Sold* la sfârşitul 
perioadei de gestiune

Mijloace cu destinaţie specială
Finanţări cu destinaţie specială din bugetul naţional 010
Finanţări cu destinaţie specială din bugetul local 020        
Granturi 030 33035 5373485 3676864 1729656
Asistenţa financiară şi tehnică 040
Alte finanţări şi încasări cu destinaţie specială 050
ToTAl mijloAce cu desTinAţie sPeciAlă 060 33035 5373485 3676864 1729656

Mijloace nepredestinate  
Donaţii 070
Ajutoare financiare 080        
Alte mijloace nepredestinate 090
ToTAl mijloAce nePredesTinATe 100

Contribuţii ale fondatorilor şi membrilor  
Taxe de aderare şi cotizaţii de membru 110 480 480
Alte contribuţii 120        
ToTAl conTribuţii Ale FondATorilor şi membrilor 130 480 480

Fonduri
Aporturi iniţiale ale fondatorilor 140
Fondul de active imobilizate 150 29803 264703 79986 214520
Fondul de autofinanţare 160
Alte fonduri 170
ToTAl Fonduri 180 29803 264703 79986 214520

AlTe surse de FinAnţAre 190
ToTAl surse de FinAnţAre 62838 5638668 3756850 1944656

Modificarea surselor de finanţare

*în MDL




