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CARTE DE VIZITĂ
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.
RISE Moldova
(Asociația Reporteri de Investigație
și Securitate Editorială din Moldova)

a fost înregistrată la Ministerul Justiției
pe 17 martie 2014.

RISE MOLDOVA #2018
PARTENERI:

RISE Project
Prague Civil Society Centre
The Network for Reporting on Eastern Europe (n-ost)

DATE DE CONTACT

8 risemoldova.project@gmail.com
MEMBRU:

The Organized Crime and Corruption Reporting Project
Global Investigative Journalism Network
PARTENER PENTRU MOLDOVA:

#PanamaPapers II,
proiect global coordonat de ICIJ

5 www.rise.md

b facebook.com/risemoldova
b facebook.com/risemoldovarussian
a twitter.com/risemoldova
s risemoldova
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ECHIPA
IURIE SANDUȚA

MIHAI MUNTEANU

Directorul RISE Moldova și membru al OCCRP

Reporter-at-large la OCCRP

Specializare: investigații transfrontaliere

Specializare: investigații pe subiecte de crimă organizată

NICOLAE CUŞCHEVICI

DUMITRU STOIANOV

Reporter RISE Moldova

Reporter freelancer

Specializare: investigații și reportaje-anchetă

Specializare: investigaţii pe subiecte din domeniul sportului

OLGA CEAGLEI

LIUBA ȘEVCIUC

Reporteră RISE Moldova

Reporteră RISE Moldova

Specializare: investigaţii pe subiecte de corupţie
INNA CÎVÎRJIC
VLADIMIR THORIC

Reporteră RISE Moldova

Editor de limba rusă la RISE Moldova și membru al OCCRP

Specializare: investigarea fraudelor bancare

Specializare: investigarea fraudelor în domeniul economic și politic

*eliberată din funcție - februarie 2018

ION PREAŞCA

ELENA MATEI

Reporter RISE Moldova, Redactor-șef la Mold-Street.com

Contabilă

Specializare: investigații fraude, tranzacții, bănci, energetică;
jurnalism economic
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PREMII
Topul „Jurnaliștii anului 2018”
Premiul pentru cea mai bună investigație jurnalistică: „Paradisul oligarhului”
Clubul de Presă din Chișinău

Investigațiile jurnalistice ale anului 2018
Locul II: „Paradisul oligarhului”
API / Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Premiile Superscrieri #8, România
Locul II, categoria Investigație: „Paradisul oligarhului”
Locul II, categoria TV&Video jurnalism: „Brigada de mercenari”
Fundația Friends for Friends
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COLABORĂRI CU MEDIA STRĂINĂ

KLOOP

(Kârgâzstan)

SLIDSTVO
(Ucraina)

SHEMI*
(Ucraina)

BIVOL

(Bulgaria)

DELFI

RISE Project

(Lituania)

(România)

proiect al Radio Svoboda

PRELUĂRI ÎN PRESA
INTERNAȚIONALĂ
#UCRAINA
Radio Svoboda
Pravda.com.ua
Gordonua.com
Hromadske.ua
Strana.ua
24tv.ua

#FEDERAȚIA RUSĂ
Novayagazeta.ru
Regnum.ru
Pravda.ru
#ȚĂRILE BALTICE
Delfi
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TOP 5 ARTICOLE
după numărul de afișări (Rise.md)

Tot anul am urmărit banii ascunși, interesele și
afacerile subterane ale politicienilor, partidelor, funcționarilor și ale afaceriștilor conectați la
„dispariția miliardului” din sistemul bancar din
Republica Moldova. Spre final de an am aflat că
și noi suntem urmăriți de acasă până la redacție
pentru că îi investigăm pe cei de mai sus.

1. Decriptarea operațiunii OneCoin
Mai mulți moldoveni au fost atrași în ingineria financiară OneCoin, o schemă piramidală globală investigată de
autoritățile din mai multe state. RISE Moldova a decriptat
rețeaua și i-a surprins în joc pe un fost secretar de stat
la Ministerul Muncii, un fost șef de direcție la Ministerul
Apărării, interpreți, oameni de afaceri, dar și sponsori de
partid. De sus, cei mai grei moldoveni din piramidă au alunecat într-un dosar penal pentru escrocherie.
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TOP 5 ARTICOLE

2. Republica lui Ivan
„Creierul” scandalului de corupție „Emarsa” a fugit din
Spania, iar alarma Interpolului s-a declanșat la nivel mondial. Fugarul s-a ascuns în Republica Moldova, în casa
unui preot din Chișinău sub o identitate falsă. Avea să fie
prins, dar banii l-au salvat – până într-o zi. În final, „creierul” a fost capturat pe strada Libertății dintr-o localitate
aflată pe malul drept al Nistrului.

3. Vecina prim-ministrului
Prim-ministrul Pavel Filip a devenit vecin cu o companie.
Compania a cumpărat o casă spațioasă pentru care a plătit câteva milioane de lei. RISE Moldova a aflat că această
firmă de tip paravan, în spatele căreia se ascund adevărații beneficiari, îi aparține chiar familiei prim-ministrului.
Timp de mai mulți ani, afacerile și interesele lui Pavel Filip
au fost guvernate de trei nepoți. RISE Moldova vă prezintă
cum au fost distribuite portofoliile în familie și în afaceri.
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TOP 5 ARTICOLE

4. Relațiile de afaceri Poroșenko – Sheriff
În timp ce președintele Petro Poroșenko condamnă regimurile separatiste din estul Ucrainei și interzice orice relații economice cu regiunile Donețk, Luhansk și Crimeea,
firma sa are relații comerciale strânse cu „Sheriff-ul” de la
Tiraspol – cel mai mare importator de produse în regiunea
separatistă din estul Republicii Moldova.

5. Lecția turcă
Autoritățile Republicii Moldova nu reușesc să-și potrivească scenariul în cazul profesorilor turci scoși forțat din
țară luna trecută. Am pus cap la cap informații, documente și declarații și am găsit două mari neconcordanțe: Serviciul de Informații și Securitate (SIS) nu știe cu precizie
ce procedură legală a folosit pentru a-și justifica operațiunea antitero. Nici Olga Poalelungi, șefa Biroului Migrație și
Azil (BMA), nu știe când a semnat documentele prin care
dascălii au fost transformați în teroriști periculoși.
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TOP 5 ANCHETE VIDEO
după numărul de vizualizări (www.rise.md și YouTube)

1. Paradisul oligarhului
De când s-a făcut politician, Vladimir Plahotniuc a avut
grijă să-și ascundă proprietățile de peste hotare în spatele unor firme paravan și persoane interpuse. Imperiul imobiliar din străinătate al oligarhului moldovean numără mai
multe proprietăți exclusiviste care n-au figurat niciodată în
declarațiile lui de avere.
RISE Moldova a identificat patru dintre ele. Înșiruite pe axa
Geneva – Sciez – Les Houches – București, vilele valorează peste 30 de milioane de euro, adică peste jumătate de
miliard de lei.
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TOP 5 ANCHETE VIDEO

2. Mercenarii
Conflictul armat de la răscrucea Ucrainei dintre Est și Vest
i-a atras în războiul din regiunea Donbas și pe mercenarii
moldoveni. Pentru bani, aceștia au ajuns pioni în tranșeele care forțează linia roșie de pe harta politică a lumii.

3. Bani din donații
Identifică minori grav bolnavi, le fac publică povestea și
adună sume impunătoare de bani din donațiile oamenilor.
Ulterior, beneficiarii sunt direcționați la un spital din Turcia, unde medicii simulează efectuarea intervențiilor chirurgicale. RISE Moldova a obținut mai multe probe care
descifrează afacerea cu bolnavi, iar procurorii, la rândul
lor, au pornit un dosar penal pentru escrocherie, pusă la
cale de un grup criminal organizat.
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TOP 5 ANCHETE VIDEO

4. Vila de lux a ministrului Jizdan
Vila de lux a ministrului de Interne, Alexandru Jizdan, rămâne ascunsă în spatele socrilor săi, deși recunoaște că
locuiește în imobilul impunător. Locuința se află în orașul
Codru din municipiul Chișinău și are o valoare de piață de
aproximativ patru milioane de lei.

5. Bancherul din umbră
Kiev, Ucraina. 25 iulie 2016, ora opt și jumătate seara.
Afaceristul moldovean Veaceslav Platon este pus la pământ și încătușat de către organele de forță ucrainene.
Arestul are loc la doar nouă ore după ce șeful Procuraturii
Anticorupție din Chișinău anunțase că Platon a fost dat în
căutare internațională, fiind învinuit de implicare în „furtul
miliardului” – cel mai mare jaf bancar din istoria Republicii
Moldova.
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STATISTICĂ
WWW.RISE.MD
conform Google Analytics

555.474
Vizitatori unici

641.534

Afișări de pagină

00:03:22

Durata medie a unei vizite

REȚELE DE SOCIALIZARE

Facebook

Twitter

Youtube

/ risemoldova

/ risemoldova

/ risemoldova

Total followers: 2.039
New followers: 372 (+31 noi / lunar)
Tweets: 44
Tweet impressions: 146.515

Vizionări: 1.010.977
Abonați: +4.500
Videoclipuri: +28
Durata de vizionare: 115.907 ore

Total aprecieri: 28.734
Aprecieri noi: 4.530
Postări: 81
Impact: 2.322.015
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TRAINING
Septembrie-noiembrie 2018, Chișinău

PROGRAM DE SCHIMB CU
PARTENERI INTERNAȚIONALI
Stagiu intensiv la Chișinău, în redacția RISE Moldova, a mai multor jurnaliști din Asia Centrală (Kârgâzstan și
Tadjikistan).
SCOPUL PROIECTULUI: familiarizarea partenerilor străini ai RISE cu experiența de succes în efectuarea de investigații
jurnalistice și instruirea de către jurnaliștii RISE a stagiarilor străini care vin în redacție cu cele mai bune abilități de lucru
conform standardelor internaționale.
Proiect susținut de: Prague Civil Society Centre
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PROIECTE
>> Derulate
I. „Media Enabling Democracy, Inclusion and Accountability in Moldova, (MEDIA-M)”
Finanțator: USAID / Internews Europe
Perioada grantului: 15 februarie 2018 - 14 februarie 2019
Suma grantului (total): 48,422 USD
Descrierea proiectului: Sporirea capacității organizaționale, manageriale și tehnice; îmbunătățirea sustenabilității financiare și securității fizice și digitale; ajustarea standardelor editoriale și politicilor interne conform normelor și eticelor
naționale și internaționale.
*În cadrul proiectului „MEDIA-M” RISE Moldova este sub-contractantul organizației Internews Moldova.

II. „Transparent Democracy Through Quality Journalism”
Finanțator: Fundaţia Soros - Moldova / National Endowment for Democracy
Perioada grantului: 01 iulie 2018 – 30 iunie 2019 / 01 iulie 2018 - 30 aprilie 2019
Suma grantului: 100,000 USD /55 000 USD
Descrierea proiectului: Scopul proiectului este de a încuraja răspunderea în rândurile autorităților publice prin producere de investigații jurnalistice și interviuri în interes public. Un alt aspect important al proiectului este încurajarea altor
jurnaliști din Moldova să producă anchete în interes public. Astfel, jurnaliștilor li s-a oferit un șir de tutoriale interactive
pe teme ce țin de accesul la informație în Moldova și peste hotare.
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PROIECTE

III. „Organized Crime and Corruption Reporting Project Subgrant Agreement”
Finanțator: JDN / OCCRP
Perioada grantului: 1 octombrie 2018 - 31 Martie 2019
Suma grantului: 38,800 USD
Descrierea proiectului: Producerea de reportaje de tip “features” pe teme precum corupția, infracțiunile financiare, spălarea de bani, fraude fiscale, infracțiuni și afaceri ilegale, abuz de putere, conflict de interese sau abuz în drepturile ale
omului. Aceste reportaje vor fi de interes public local, național și / sau regional, iar pe lângă Moldova ar putea include
conexiuni cu țări precum România, Ucraina, Rusia, Turcia, țările baltice și statele UE, SUA și altele.

IV. “n-vestigate”
Finanțator: Ministerul German pentru Dezvoltare și Cooperare Economică
Perioada grantului: 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019
Suma grantului: 8,159 EUR
Descrierea proiectului: 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 investigații 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 anii 2016 și 2017 a motivat finanțatorul german să aprobe finanțarea și extinderea proiectului “n-vestigate” pentru încă un an.
*În cadrul proiectului „n_vestigate” RISE Moldova este sub-contractantul organizației germane n_ost.
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PROIECTE

>> Încheiate
I. „Quality Journalism for Democracy”
Finanțatori: Delegația Uniunii Europene în Moldova - 90.0 %; Fondul Naţional pentru Democrație (NED) -10 %, prin
intermediul proiectului Fostering Accountability Through Investigative Journalism
Suma grantului: 692,158 Euro
Perioada de desfășurare: 01.03.2016-28.02.2018
Descrierea proiectului: Proiectul a fost conceput ca un instrument care va aduna jurnaliștii locali, autoritățile publice
locale, juriști, activiștii și cetățenii cu scopul de a semnala, investiga și preveni cazuri de corupție, crimă organizată, spălări de bani etc. la nivel local și național. Beneficiarii primari ai proiectul vor fi jurnaliștii locali care vor fi instruiți în cadrul
proiectului pentru a fi capabili să facă investigații profesioniste în interes public.

II. „Sporirea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de
demnitate publică”
Finanțator: Fundaţia Soros - Moldova
Perioada grantului: 1 decembrie 2017 - 31 mai 2018
Suma grantului: 7,000 USD
Descrierea proiectului: În acest proiect departamentul video al RISE Moldova a documentat și a produs reportaje video
despre averile și afacerile ascunse ale judecătorilor, demnitarilor și funcționarilor publici printre care s-au numărat deputați din Parlament, dar și candidați la funcția de primari ai Capitalei.
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PROIECTE

III. „Organized Crime and Corruption Reporting Project Subgrant Agreement”
Finanțator: JDN / OCCRP
Perioada grantului: 1 martie 2018 - 30 octombrie 2018
Suma grantului: 10,000 USD
Descrierea proiectului: Continuarea publicării investigațiilor în interes public (la nivel național și transfrontalier); Furnizarea unei platforme de publicare și de lucru pentru jurnaliștii independenți de investigație (care lucrează la nivel local și
național, inclusiv pentru cei care provin din Transnistria și Găgăuzia); Oferirea de asistență pentru jurnaliștii de investigație din rețeaua națională creată și dezvoltată de RISE Moldova în perioada 2016 și 2017.

IV. „Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”
Finanțator: National Endowment for Democracy / Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe
Perioada grantului: 01 mai 2018 – 31 decembrie 2018
Suma grantului: 67,109 USD
Descrierea proiectului: Scopul proiectului este ridicarea nivelului de informare a publicului larg în ajunul și în timpul campaniei electorale prin: elaborarea și dezvoltarea a unei platforme interactive cu profilurile candidaților, partidelor politice,
persoanelor expuse politic, etc; și prin producerea investigațiilor în interes public.
*În cadrul proiectului „Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”
RISE Moldova este sub-contractantul organizației cehe Transitions (TOL).
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SITUAȚIILE FINANCIARE
Bilanțul la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.

ACTIV

Începutul perioadei de gestiune

Sfârșitul perioadei de gestiune

1

2

3

4

1

2

ACTIVE IMOBILIZATE,
din care:
Imobilizări necorporale
Mijloace fixe
ACTIVE CIRCULANTE
Obiecte de mică valoare si scurtă durată
Creanțe comerciale și avansuri acordate
Creanțe ale personalului
Creanțe privind mijloacele cu destinație specială
Numerar
Alte active circulante
TOTAL ACTIVE

Nr. cpt.
PASIV
3
CAPITAL PROPRIU
Fond de active imobilizate
Fond de autofinanțare
5
DATORII CURENTE
Finanțări și încasări cu destinație specială curente
Datorii comerciale și avansuri primite
Datorii față de personal
Datorii privind asigurările sociale și medicale
Venituri anticipate curente
Alte datorii curente
TOTAL PASIVE

335 997

449 878

9164
326 833
2 197 736
21 034
27 131
0
641 927
1 507 111
533
2 533 733

29 293
420 585
2 784 231
12 325
105 677
3 892
1 691 900
934 495
35 942
3 234 109

Începutul perioadei de gestiune
410 739
335 997
74 742
2 122 994
1 670 961
1 110
0
0
56 818
394 105
2 533 733

Sfârșitul perioadei de gestiune
546 219
449 878
96 341
2 687 890
2 436 169
18
64 866
18 487
168 350
0
3 234 109
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SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
Extras // 1 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Perioada de gestiune
Indicatori

Cod rd.

1

Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială
Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială (rd.010 – rd.020)

precedentă

curentă

2

3

4

010
020
030

8 007 665
8 007 665
-

4 078 492
4 078 492
-
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