
Discuția reporterului RISE Moldova cu Olga Evdochimova 
(traducere din rusă) 
 

- Anul trecut ați fost implicată într-o operațiune financiară în cadrul cărei ați 
primit circa 59 de milioane lei.  

- Aha! Și eu cu ei stau acum aici? 
 
- Numele Dumneavoastră figurează într-un dosar de la Procuratura și CNA. Au 

fost persoane care să vă întrebe despre acești bani? 
- Nu! Nu a fost nimeni. Și în principiu afacerea nu a fost a mea. 
 
- Dar poate că cineva a folosit datele personale ale Dumneavoastră. Poate că 

aveți un cont bancar? 
- Cont bancar nu am. A fost închis. A fost pur și simplu o rugăminte al unei 

cunoștințe a feciorului meu.  
 
- Dar cu el nu putem vorbi?  
- Cu părere de rău, nu. El a decedat. (Datele din Registrul Alegătorilor și Registrul de 

Stat al Populației arată că Victor Evdochimov întradevăr nu mai este în viață - n.r.) 
 
- S-a întâmplat demult?  
- În iunie [2019].  
 
- Şi asta s-a întâmplat poate şi ca urmare a acestei operaţiuni?  
- Nu! El era bolnav. Cât despre operaţiune, vă spun că fiul m-a rugat ca să îl ajut pe 

cineva.  
 
- Nu era Andrei Ianovici?  
- Nu! Nu vă pot spune pur şi simplu. Feciorul m-a rugat că să-l ajut pe acel om.  
 
- Dar poate feciorul Dvs. a fost pur şi simplu folosit?  
- Nu vă pot spune cu exactitate!  
 
- Aţi semnat careva documente sau aţi făcut procură? 
- A fost deschis un cont pe numele meu, care apoi a fost închis. Am fost personal 

la bancă. Pe [strada] Cosmonauţilor (actuala Constantin Tănase - n.r.).  De fapt eu 
nu am fost în oficiul băncii. Acolo era o oarecare companie, care vroia să înceapă 
activitatea aici. Şi gata.  

 
- Aţi semnat documente?  
- Scuzaţi-mă, dar eu nu cunosc toate detaliile, dar banca probabil că ştia ce face.  
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- Dar Dvs. aţi semnat?  
- Da! Am luat şi imediat am şi returnat [banii] Şi gata! 
  
- Dar banii i-aţi văzut? Or era vorba de numerar?  
- Nu. Banii desigur că nu-mi erau destinaţi. 
 
- Dar ştiaţi care era destinaţia banilor? 
- Nu şi nici nu mă interesa tare mult. 
 
- Dar măcar v-au plătit ceva sau fiului? 
- Mie nimic, iar dacă feciorului, apoi nu o să mai aflăm.  
 
- Dar nu v-aţi gândit că veţi avea probleme? 
- Dar ce probleme ar putea apărea?! Pur şi simplu m-au rugat să deschid un cont 

şi prin el să facă transferul de bani. 
 
- Dar acum este dosar penal şi numele Dvs. figurează acolo? 
- Formidabil! Dacă ceva, nu au decât să se adreseze.  
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