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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 
Europa de Est, scheme de corupție, contrabandă, fraude fiscale, trafic de arme 
și scoate la lumină afacerile ascunse ale politicienilor.

8 risemoldova.project@gmail.com

5 www.rise.md

b facebook.com/risemoldova

b facebook.com/risemoldovarussian

a twitter.com/risemoldova

s risemoldova

Carte de vizită

RISE Moldova #2017 Date de contact

RISE Moldova 
(Asociația Reporteri de Investigație și 

Securitate Editorială din Moldova) 
a fost înregistrată la Ministerul 

Justiției pe 17 martie 2014.

PARTENERI:

RISE Project
Prague Civil Society Centre

The Network for Reporting on Eastern Europe (n-ost)

MEMBRU:

The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

Global Investigative Journalism Network (GIJN)

PARTENER PENTRU MOLDOVA:

#The Russian Laundromat Exposed, 
proiect regional coordonat de OCCRP

https://www.rise.md/
https://www.facebook.com/risemoldova
https://www.facebook.com/risemoldovarussian/
https://twitter.com/risemoldova
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Echipa
IURIE SANDUȚA
Director, membru al OCCRP
Specializare: investigații transfrontaliere

NICOLAE CUŞCHEVICI
Editor de limbă română
Specializare: investigații și reportaje-anchetă
 
OLGA CEAGLEI
Jurnalistă
Specializare: investigaţii pe subiecte de corupţie 

VLADIMIR THORIC
Editor de limbă rusă, membru al OCCRP
Specializare: investigarea fraudelor în domeniul economic și politic

ION PREAŞCA
Jurnalist, redactor-șef la Mold-Street.com
Specializare: investigații fraude, tranzacții, bănci, energetică; 
jurnalism economic

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

DUMITRU LAZUR 
Jurnalist
Specializare: investigaţii pe subiecte de corupţie 

DOINA IPATII
Jurnalistă  
Specializare: anchete sociale

INNA CÎVÎRJIC
Jurnalistă
Specializare: investigarea fraudelor bancare

LIUBA ȘEVCIUC
Jurnalistă

DUMITRU STOIANOV
Fact-checker, coordonator de proiecte

CONSTANTIN CIUBARCĂ
Operator imagine 

ELENA MATEI
Manager financiar
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Topul „Jurnaliștii anului 2017”
Premiu pentru cea mai bună investigație jurnalistică: Fabricat în Parlament 
Clubul de Presă din Chișinău

Topul „Jurnaliștii anului 2017”
Premiu pentru reportajul-anchetă: Educați prin violență
Clubul de Presă din Chișinău

Topul „Jurnaliștii anului 2017”
Premiu pentru jurnalism inovativ: Proiectul #RISELeaks 
Clubul de Presă din Chișinău

Cele mai bune investigații jurnalistice pe teme de corupție 2017
Locul I: Mită în agricultură: 20 000 € și un Mercedes
PNUD Moldova

Cele mai bune investigații jurnalistice pe teme de corupție 2017
Locul III: Fabricat în Parlament
PNUD Moldova

Global Shining Light Awards 2017
Premiu de excelență: Making a killing* 
Global Investigative Journalism Network

*Investigație transfrontalieră la care au contribuit și reporterii RISE Moldova

Premii

https://www.rise.md/articol/fabricat-in-parlament/
https://www.rise.md/video-educati-prin-violenta/
https://www.rise.md/leaks/
https://www.rise.md/video-mita-in-agricultura-20-000-e-si-un-mercedes/
https://www.rise.md/articol/fabricat-in-parlament/
https://www.occrp.org/en/makingakilling/
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Colaborări

Preluări în presa internațională
# Ucraina

ГромадьскеТВ 
“Українська правда” 
Еspreso.tv 
Obozrevatel.ua 
Korrespondent.net
theinsider.ua 
Dialog.ua 
Новое время 

ТСН 
112ТВ

# Federația Rusă
НТВ
РБК
Вести
Тасс
РИА новости/Россия сегодня

lenta.ru
Росбалт 
МИР-24
Комсомольская правда
Московский комсомолец

# Belarus
Белорусский партизан

Kloop 
(Kârgâzstan)

Slidstvo 
(Ucraina)

Texty.org.ua 
(Ucraina)

Delfi 
(Lituania)

Bivol 
(Bulgaria)

https://kloop.kg/
https://www.slidstvo.info/en/
http://texty.org.ua/
https://en.delfi.lt/
https://bivol.bg/en/
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Anchetele RISE Moldova din acest an au fost zgomotoase și au creat reacții chiar 
și la Guvern. În urma unei anchete video despre copiii Educați prin violență, 
premierul s-a autosesizat și a solicitat Ministerului Educației să organizeze o 
evaluare la scară națională a tratamentului copiilor în școli și grădinițe.

Top 10 articole
după numărul de afișări (Rise.md)

https://www.rise.md/video-educati-prin-violenta/
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[1]  21.706 afișări

Culisele afacerii imobiliare 
Voronin-Plahotniuc

Sediul de lux al Partidului Comuniștilor din Republica Mol-
dova are un nou proprietar, iar beneficiarul real se ascunde în 
paradisul fiscal din Belize. RISE Moldova a aflat că benefici-
arul din Belize este reprezentat în Republica Moldova de un 
personaj-cheie din anturajul oligarhului Vladimir Plahotniuc.  

Top 10 articole

[2]  21.239 afișări

Stop-cadru la asaltul 
mafiot de la Stăuceni

Reporterii RISE au analizat imaginile video care au surprins 
asaltul mafiot de la Stăuceni, soldat cu moartea unuia dintre 
atacatori. Cel care a descărcat arma este patronul unui maga-
zin auto, pasionat de arme și tir. Victima – un interlop cu peste 
zece condamnări, anunțat în căutare. 

https://www.rise.md/articol/culisele-afacerii-imobiliare-voronin-plahotniuc/
https://www.rise.md/articol/culisele-afacerii-imobiliare-voronin-plahotniuc/
https://www.rise.md/stop-cadru-la-asaltul-mafiot-de-la-stauceni/
https://www.rise.md/stop-cadru-la-asaltul-mafiot-de-la-stauceni/


RISE Moldova  / Raport anual 2017 8

[3]  15.197 afișări

Matrioșka din Bentley

„Decolăm! #Eu sunt rachetă, #Gagarin, #Să mergem”. Ceasul 
de bord al automobilului Bentley indică 250 km la oră. La vo-
lan se află una dintre cele mai cunoscute stiliste din Federația 
Rusă, moldoveanca Elina Cobaleva, fosta soție a lui Veaceslav 
Platon. Un alt șofer de Bentley este moldoveanul Vitalie 
Mihailov. El conduce doar în documente. În realitate este un 
interpus, condus de Platon. 

Top 10 articole

[4]  9.127 afișări

Grupul Shor din spălătoria 
rusească

Șase companii conectate la familia Shor au încasat bani din 
„Spălătoria rusească”. Informațiile bancare analizate de RISE 
Moldova arată că 22 de milioane de dolari au intrat în conturile 
ShorHolding în mai multe tranșe. Viramentele au fost făcute de 
firme fantomă din Marea Britanie și Noua Zeelandă. Până acum, 
autoritățile din Moldova nu au vorbit despre aceste tranzacții.

https://www.rise.md/articol/matrioska-din-bentley/
https://www.rise.md/articol/grupul-shor-din-spalatoria-ruseasca/
https://www.rise.md/articol/grupul-shor-din-spalatoria-ruseasca/
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Top 10 articole

[5]  8.989 afișări

Chirie de lux la Londra pentru 
fiica judecătorului Muruianu

Mihaela Muruianu, fiica fostului președinte al Curții Supreme 
de Justiție, a beneficiat de 1,6 milioane lei de la două companii 
implicate în „Laundromat”. RISE Moldova a urmărit banii și a 
descoperit că tânăra, fiind studentă la Imperial College London, 
a închiriat un apartament de lux situat la câțiva pași de Palatul 
Buckingham, prețul căruia se ridică la 180 de dolari pe zi.

[6]  8.927 afișări (RU)

Как армию Украины снабжают 
через Молдову техникой из России

В 2016 году госкомпания из Киева переплатила половину 
рыночной цены за импорт российских двигателей КАМАЗ 
для бронетранспортеров армии Украины. Как выяснили 
журналисты RISE Moldova совместно с украинскими колле-
гами, схема проводилась через Молдову под предлогом об-
хода эмбарго властей Украины на закупку техники в России.

Foto: Dmitrii Muravsky/censor.net.ua

https://www.rise.md/articol/chirie-de-lux-in-londra-pentru-fiica-judecatorului-muruianu/
https://www.rise.md/articol/chirie-de-lux-in-londra-pentru-fiica-judecatorului-muruianu/
https://www.rise.md/rusa/%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%81/
https://www.rise.md/rusa/%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%81/
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 [7]  6.809 afișări

Fabricat în Parlament

„Fabricat în Parlament” este un proiect de investigație. Timp 
de un an, RISE Moldova a urmărit #amnistia, răspândită cu 
viteză în lumea penalilor.

[8]  8. 6.466 afișări

Războiul benzinăriilor

Un banal război judiciar dintre Primăria Cimișlia și o firmă din 
Chișinău scoate la iveală interese de milioane, conexiuni cu 
zone offshore, persoane interpuse și lobby din partea funcțio-
narilor publici. Miza locală constă în autorizarea unei benzinării 
construită la firul legii într-o zonă strategică a orașului. La nivel 
național, însă, miza ia forma unei rețele de stații de alimentare 
cu combustibil, după ce la afacere a contribuit și o firmă afiliată 
oligarhului Vlad Plahotniuc, noul președinte al PD.

Top 10 articole

https://www.rise.md/articol/fabricat-in-parlament/
https://www.rise.md/razboiul-benzinariilor/
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[9]  6.079 afișări

Mărturiile unui scandal 
sexual anonim

Un pastor evanghelist din SUA a alunecat în centrul unui 
scandal sexual. Asta, după ce mai multe fete au depus măr-
turii care scot la lumină comportamentul indecent al pas-
torului. Tinerele erau beneficiarele centrului de plasament 
„Casa Stela” din Ialoveni, finanțată de fundația americană 
Stella’s Voice.

 [10]  5.500 afișări

Fabrica de voturi din Băcioi

Controversatul sistem de vot uninominal, promovat intens de 
Partidul Democrat, survine la câțiva ani de la testarea „făbricii 
de voturi” într-o suburbie din Chișinău. Atunci, în ajunul ale-
gerilor locale, la Băcioi numărul alegătorilor au crescut peste 
noapte, după ce aproape 70 de persoane și-au tras viză tem-
porară într-o casă bătrânească. Imobilul aparținea fiului unui 
consilier democrat, iar printre „noii alegători” s-au numărat 
funcționari și activiști PD.

Top 10 articole

https://www.rise.md/articol/doc-marturiile-unui-scandal-sexual-anonim/
https://www.rise.md/articol/doc-marturiile-unui-scandal-sexual-anonim/
https://www.rise.md/articol/fabrica-de-voturi-din-bacioi/
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Top 5 anchete video
după numărul de vizualizări (YouTube.com)

[1] Educați prin violență
189.308 vizualizări

Cu strigăte și lovituri – așa au loc unele lecții pentru preșcolari la Grădinița numărul 55 din Chișinău. 
Dovadă sunt înregistrările audio, făcute pe ascuns, de unul dintre părinți.

[2] Afacerea morții
42.617 vizualizări

O afacere criminală condusă de un polițist l-a băgat în pământ pe un taximetrist. Totul s-a întâmplat 
în jurul unui teren de patru hectare din capitală, cu o valoarea de de peste patru milioane de euro.

[3] Afacerea AquaMagic  
26.261 vizualizări

RISE Moldova a aflat că majoritatea banilor investiți în Aquapark-ul de lângă satul Sociteni au fost 
obținuți din trafic de droguri. Iar afacerea în sine, potrivit procurorilor, a fost o metodă de a spăla banii.

[4] Mită în agricultură: 20 000 € și un Mercedes  
12.412 vizualizări

20 de mii de euro și un Mercedes E-class – cu atât au „vândut” doi funcționari de la Ministerul Agri-
culturii funcția de administrator al unei întreprinderi de stat. Miza – un teren de 30 de hectare.

[5] Teren de joacă pentru Plahotniuc  
8.819 vizualizări

Un nou Parc Edelweiss este amenajat la doi pași de locuința oligarhului Vlad Plahotniuc, unde pe un 
panou informativ scrie că terenul de joacă este construit cu suportul Fundației care îi poartă numele.

https://www.rise.md/video-educati-prin-violenta/
https://www.rise.md/video-afacerea-mortii/
https://www.rise.md/video-afacerea-aquamagic/
https://www.rise.md/video-mita-in-agricultura-20-000-e-si-un-mercedes/
https://www.rise.md/video-teren-de-joaca-pentru-plahotniuc-2/
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00:01:34
Durata medie a unei vizite

229.966
Vizitatori unici

240.566
Total vizitatori

562.038
Afișări de pagină

Rețele de socializare

Statistică

www.rise.md
conform Google Analytics

/ risemoldova
Total followers: 1.637
New followers: 932 
Tweets: 116
Tweet impressions: 107.462

/ risemoldova

Total aprecieri: 24.204
Aprecieri noi: 2.807
Postări: 100
Impact: 2.469.862

https://twitter.com/risemoldova?lang=ro
https://www.facebook.com/risemoldova/
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RISE MOLDOVA A LANSAT PLATFORMA „RISE LEAKS”, 
o punte securizată de comunicare dintre jurnaliști și surse.

Inovații: RISE Leaks

# Anonimatul și securitatea surselor de bu-
nă-credință sunt foarte importante pentru 
noi. De aceea vă punem la dispoziție un 
sistem de comunicare securizat și anonim: 
SecureDrop, un program „open-source” ce 
funcționează exclusiv prin intermediul Tor 
(browser care permite utilizatorilor să navi-
gheze complet anonim pe internet).

# Sistemul SecureDrop a fost, inițial, creat de hackerii Aaron 
Swartz și Kevin Poulsen, iar ulterior, platforma fiind dez-
voltată de organizația Freedom of the Press Foundation. 
Acest canal securizat este folosit și de jurnaliștii de inves-
tigație de la ProPublica, dar și de către mai multe instituții 
de presă renumite la nivel mondial: The Guardian, The 
New York Times, The Associated Press, The Washington 
Post sau The Intercept.

https://www.rise.md/leaks/


RISE Moldova  / Raport anual 2017 15

Pe parcursul anului 2017, RISE Moldova 
a organizat peste 15 sesiuni de work-
shopuri și traininguri pentru circa 40 de 
reporteri și editori din toate regiunile 
Moldovei. 

Traineri au fost jurnaliști de investigație cu experi-
ență din rețeaua OCCRP, dar și organizații internaționa-
le, precum HotNews.ro sau Bellingcat, au vorbit despre 
utilizarea bazelor de date naționale și internaționale în 
procesul de documentare a subiectelor de interes public, 
folosirea avansată a platformelor de căutare (Google, 
Google Images, Yandex, DuckDuckGo, etc.), editarea 
investigațiilor jurnalstice, fact-checking-ul, jurnalismul 
de date, jurnalismul cu telefonul mobil, securitatea fizică 
sau vizualizarea și prezentarea informațiilor sau despre 
cum să-ți păstrezi datele în siguranță.

Au fost organizate mai multe instruiri practice in-
dividuale pentru cel puțin 18 jurnaliști din întreaga țară, 
inclusiv din Transnistria și Găgăuzia. În urma instruirilor 
jurnaliștii au învățat să lucreze la anchete jurnalistice și 
au dezvoltat rețeaua națională a jurnaliștilor de investi-
gație, creată în 2016 și coordonată de RISE Moldova.

Traininguri

15-16 iulie 2017, Vadul-lui-Vodă

Follow the Money - căutarea averilor 
ascunse ale politicienilor
Trainer: Dmytro Gnap, Slidstvo.info (Ucraina, 
organizație-membră OCCRP)

28 iulie - 1 august 2017, Vadul-lui-Vodă

Boot Camp - bazele de date internaționale 
și vizualizarea acestora
Traineri: Victor Cozmei, HotNews.ro (România), Atanas 
Tchobanov, Bivol.bg (Bulgaria, organizație-membră OCCRP)



RISE Moldova  / Raport anual 2017 16

CONFERINŢA ANUALĂ

RISE Investigative Journalism Conference

11 

TRAINERI, 

dintre care cinci traineri 
din organizații internaționale:

# Maxim Solius, 
editor OCCRP, ex-editor RBK 
(Federația Rusă)

# Mihai Munteanu, 
jurnalist Rise Project 
(România)

# Ana Poenariu, 
jurnalistă Rise Project 
(România)

# Victor Ilie, 
jurnalist Rise Project 
(România)

# Pieter van Huis, 
jurnalist Bellingcat 
(Olanda)

2 

ZILE
63 

PARTICIPANȚI
13 

WORKSHOPURI

CELE MAI POPULARE WORKSHOPURI
#1 Investigația digitală: Lecțiile de pe 

urma conflictului din Ucraina
#2 Investigația digitală (Partea II)
#3 Storytelling-ul într-o investigație 

jurnalistică

#4 Documentarea unei investigații 
pe teren

#5 Magia cifrelor: Cum să verificăm 
cifrele din datele oficiale?

https://risemoldova2017.sched.com/ 

9-10 DECEMBRIE 2017

https://risemoldova2017.sched.com/
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>> Derulate

I. „Quality Journalism for Democracy”
Finanțatori: Delegația Uniunii Europene în Moldova - 90.0 %; Fondul Național pentru Democrație (NED) - 10 %, 
prin intermediul proiectului Fostering Accountability Through Investigative Journalism
Suma grantului: 692 158 EUR
Perioada de desfășurare: 01.03.2016-29.02.2018

Proiectul a fost conceput ca un instrument care va aduna jurnaliștii locali, autoritățile publice locale, juriștii, activiștii și cetățe-
nii cu scopul de a semnala, investiga și preveni cazuri de corupție, crima organizată, spălări de bani etc. la nivel local și național. 
Beneficiarii primari ai proiectul vor fi jurnaliștii locali care au fost instruiți în cadrul proiectului pentru a fi capabili să facă inves-
tigații profesioniste de interes public.

II. „The Regional Investigative Journalism Network (RIJN)”
Finanțatori: United States Agency for International Development (USAID)
Suma grantului: 160.200 USD
Perioada de desfășurare: 1 martie 2016- 30 aprilie 2017

Programul „The Regional Investigative Journalism Network (RIJN)” constă în în sprijinirea rețelei și consolidarea capacitățile 
jurnaliștilor de investigație regionali cu experiență și a organizațiilor partenere din toate țările europene și euroasiatice în care 
este prezentă misiunea USAID și are drept scop generarea investigațiilor jurnalistice transfrontaliere de înaltă calitate și bine 
documentate.

*În cadrul proiectului „The Regional Investigative Journalism Network (RIJN)” RISE Moldova este sub-contractant

Proiecte
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>> Încheiate

I. „n-vestigate”
Finanțator: Ministerul German pentru Dezvoltare și Cooperare Economică
Perioada grantului: 1 mai 2017 – 31 decembrie 2017
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 coordo-
nat 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 2016 a motivat finanțatorul 
german să aprobe finanțarea și extinderea proiectului “n-vestigate” pentru încă un an.

Proiecte
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Nr. cpt. ACTIV Începutul perioadei de gestiune Sfârșitul perioadei de gestiune

1 ACTIVE IMOBILIZATE, 241 612 335 997

din care:
Imobilizări necorporale 26 788 9164

  Mijloace fixe 214 824 326 833
2 ACTIVE CIRCULANTE 12 791 862 2 197 736

  Obiecte de mică valoare si scurtă durată 21 034 21 034
  Creanțe comerciale și avansuri acordate 271 839 27 131

Creanțe privind mijloacele cu destinație specială 9 225 033 641 927
Numerar 2 869 451 1 507 111

  Alte active circulante 404 505 533
  TOTAL ACTIVE 13 033 474 2 533 733

Nr. cpt. PASIV Începutul perioadei de gestiune Sfârșitul perioadei de gestiune

3 CAPITAL PROPRIU 249 115 410 739

Fond de active imobilizate 241 612 335 997
  Fond de autofinanțare 7 503 74 742
5 DATORII CURENTE 12 784 359 2 122 994

  Finanțări și încasări cu destinație specială curente 12 083 926 1 670 961
Datorii comerciale și avansuri primite 1 500 1 110
Datorii  față de personal 631 0
Venituri anticipate curente 697 379 56 818

  Alte datorii curente 923 394 105
  TOTAL PASIVE 13 033 474 2 533 733

Bilanț financiar
la 31 decembrie 2017
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Situația de venituri și cheltuieli
EXTRAS // 1 ianuarie până la 31 decembrie 2017

INDICATORI Cod rd.
PERIOADA DE GESTIUNE

precedentă curentă

Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială 010 7 239 166 8 007 665
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială 020 7 239 166 8 007 665
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010 – rd.020) 030
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Situația modificărilor surselor de finanțare
EXTRAS // 1 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Nr. 
d/o INDICATORI Cod 

rd.

SOLD 
la începutul 
perioadei  de 

gestiune

MAJORĂRI DIMINUĂRI

SOLD 
la sfârșitul 

perioadei de 
gestiune

1 MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

Granturi 030 1 906 531 2 688 346 4 266 824 328 053
Asistența financiară și tehnică 040 10 168 761 1 335 898 10 179 932  1 324 727
Total mijloace cu destinație specială (rd.030+rd.040) 060 12 075 292 4 024 244  14 446 756  1 652 780

2 MIJLOACE NEPREDESTINATE

Donatii 070 0  81 430 81 430 0
Alte mijloace nepredestinate 090 0 8 121 0 8121
Total mijloace nepredestinate (rd.070+rd.090) 100 0 89 551 81 430 8 121

3 CONTRIBUȚII ALE FONDATORILOR ŞI MEMBRILOR  
Taxe de aderare și cotizații de membru 110 9 114 9 600 533 18 181
Total contribuții ale fondatorilor și membrilor (rd.110 + rd.120) 130 9 114 9 600 533 18 181

4 FONDURI

Fondul de active imobilizate 150  241 612 329 564 235 179  335 997
Fondul de autofinanțare 160  7 023 67 719 0  74 742
Total fonduri ( rd.150 + rd.160) 180 248 635 397 283 235 179 410 739
Total surse de finanțare (rd.060+rd.130+rd.180) 200 12 333 041 4 520 678 14 763 898 2 089 821




