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RISE Moldova* este o comunitate de jurnaliști de investigaţie, programatori și activiști din Republica 
Moldova și România. Investighează crima organizată și face conexiuni din zone offshore, dezvăluie sche-
me de spălare a banilor din Europa de Est, scheme de corupţie, contrabandă, fraude fiscale, trafic de arme 
și scoate la lumină afacerile ascunse ale politicienilor.

CARTE DE VIZITĂ
RISE Moldova 
(Asociația Reporteri de Investigație 

și Securitate Editorială din Moldova) 

a fost înregistrată la Ministerul Justiției 
pe 17 martie 2014.

* Asociația Reporteri de Investigație 
și Securitate Editorială din Moldova 
(RISE Moldova) a fost înregistrată 
la Ministerul Justiției pe 17.03.2014.

8 risemoldova.project@gmail.com

5 www.rise.md

b facebook.com/risemoldova

b facebook.com/risemoldovarussian

a twitter.com/risemoldova

v instagram.com/risemoldova

s risemoldova

PARTENERI:

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

MEMBRU:

The Organized Crime and Corruption Reporting Project
Global Investigative Journalism Network

PARTENER PENTRU MOLDOVA:

#Troika Laundromat, 
proiect regional coordonat de The Organized Crime 
and Corruption Reporting Project (OCCRP)

https://www.rise.md/
https://www.facebook.com/risemoldova
https://www.facebook.com/risemoldovarussian/
https://twitter.com/risemoldova
https://www.instagram.com/risemoldova/
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ECHIPA
IURIE SANDUŢA
Directorul RISE Moldova și membru al OCCRP
Specializare: investigaţii transfrontaliere
 
NICOLAE CUŞCHEVICI
Reporter RISE Moldova
Specializare: investigaţii și reportaje-anchetă
 
OLGA CEAGLEI
Reporteră RISE Moldova
Specializare: investigaţii pe subiecte de corupţie 
 
VLADIMIR THORIC
Editor de limba rusă la RISE Moldova și membru al OCCRP
Specializare: investigarea fraudelor în domeniul economic și politic
 
ION PREAŞCA
Reporter RISE Moldova, Redactor-șef la Mold-Street.com
Specializare: investigaţii fraude, tranzacţii, bănci, energetică; jurna-
lism economic
 
MIHAI MUNTEANU
Reporter-at-large la OCCRP
Specializare: investigaţii pe subiecte de crimă organizată
 

DUMITRU STOIANOV
Reporter freelancer
Specializare: investigaţii pe subiecte din domeniul sportului
* eliberat din funcţie - aprilie 2019

LIUBA ȘEVCIUC
Jurnalistă
* eliberată din funcţie - iulie 2019

MARCELA ZĂMOSTEANU
Reporteră
* din septembrie 2019

ROMAN FILIPPOV
Editor imagine
* din mai 2019

NATALIA SANDUŢA
Asistent manager
* din aprilie 2019

ELENA MATEI
Contabilă
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Topul „Jurnaliștii Anului 2019” 
Categoria Investigaţie - „Ministerul interceptărilor”
Clubul de Presă din Chișinău

„Pavel Sheremet Award” 2019
Pentru „curaj în jurnalism și realizări deosebite”
Eastern Partnership Civil Society Forum

PREMII

Ancheta RISE Moldova - “Filip și Poroșenko, la cheremul interese-
lor de fier ale Transnistriei” și proiectul de investigaţie “The Troika 
Laundromat” - coordonat de Organized Crime and Corruption Reporting Project 
(RISE fiind partener de proiect), au fost incluse de Global Investigative Journalism 
Network într-un TOP al celor mai bune investigaţii în limba rusă și ucraineană pu-
blicate în 2019, în Europa de Est și Asia Centrală. 

https://www.facebook.com/risemoldova/?__tn__=K-R&eid=ARACobGLPUYico-MgA7-xS9n7JNNJCkFYpRjFp4wfxGKV3sD4twT9x_M1bnR5TqFxiGYw4_I-yJNKGqo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbFhFB60PYzAQQgSk59ZBMZPvII0ggUAdEVs6qD7Vo1wRDyB-vNEXjJulRZTsQIYT6gBYDALHhKkd0_jf_WNEbG_cHeDkLco6FRZ8fGjrcDlw27opW___7MyBIkqnucxjfxwFHBYPOslgXHLfTb2DsOwCGxWXoAqeaG8y5WhaiteL4TlNRxaN8fTapsqbSCAsXqFhUVbOiMLnZXrIrq87xF4MqZcqRoIeDehzEflRUL-m1M1gQGi0tGh6iwhAUaSpL5Wq90UWcb3JclKhfxKZ0wKbWrvLR4Qzusccc5ChHzRTFfy5UH2ASC-ZRms9ppc0dtHuis90wTkv-yB75fsP2DiPb
https://www.facebook.com/OCCRP.org/?__tn__=K-R&eid=ARB27UIwMcpvXnMoiXkjxRdUvd1_wcenbC77PI4gY2RUYgcg3u_bnJmXYKc_4PtceGJ1J0tZ8Y7nUM0Q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbFhFB60PYzAQQgSk59ZBMZPvII0ggUAdEVs6qD7Vo1wRDyB-vNEXjJulRZTsQIYT6gBYDALHhKkd0_jf_WNEbG_cHeDkLco6FRZ8fGjrcDlw27opW___7MyBIkqnucxjfxwFHBYPOslgXHLfTb2DsOwCGxWXoAqeaG8y5WhaiteL4TlNRxaN8fTapsqbSCAsXqFhUVbOiMLnZXrIrq87xF4MqZcqRoIeDehzEflRUL-m1M1gQGi0tGh6iwhAUaSpL5Wq90UWcb3JclKhfxKZ0wKbWrvLR4Qzusccc5ChHzRTFfy5UH2ASC-ZRms9ppc0dtHuis90wTkv-yB75fsP2DiPb
https://www.facebook.com/GlobalInvestigativeJournalismNetwork/?__tn__=K-R&eid=ARCOrF4lpJaq1Z9TiKOJfcA0Gyw3svogjhf0btjEQA8erhlSYNqkc_sDyK0M7uhRN65J2Stv8iLaNzDI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbFhFB60PYzAQQgSk59ZBMZPvII0ggUAdEVs6qD7Vo1wRDyB-vNEXjJulRZTsQIYT6gBYDALHhKkd0_jf_WNEbG_cHeDkLco6FRZ8fGjrcDlw27opW___7MyBIkqnucxjfxwFHBYPOslgXHLfTb2DsOwCGxWXoAqeaG8y5WhaiteL4TlNRxaN8fTapsqbSCAsXqFhUVbOiMLnZXrIrq87xF4MqZcqRoIeDehzEflRUL-m1M1gQGi0tGh6iwhAUaSpL5Wq90UWcb3JclKhfxKZ0wKbWrvLR4Qzusccc5ChHzRTFfy5UH2ASC-ZRms9ppc0dtHuis90wTkv-yB75fsP2DiPb
https://www.facebook.com/GlobalInvestigativeJournalismNetwork/?__tn__=K-R&eid=ARCOrF4lpJaq1Z9TiKOJfcA0Gyw3svogjhf0btjEQA8erhlSYNqkc_sDyK0M7uhRN65J2Stv8iLaNzDI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbFhFB60PYzAQQgSk59ZBMZPvII0ggUAdEVs6qD7Vo1wRDyB-vNEXjJulRZTsQIYT6gBYDALHhKkd0_jf_WNEbG_cHeDkLco6FRZ8fGjrcDlw27opW___7MyBIkqnucxjfxwFHBYPOslgXHLfTb2DsOwCGxWXoAqeaG8y5WhaiteL4TlNRxaN8fTapsqbSCAsXqFhUVbOiMLnZXrIrq87xF4MqZcqRoIeDehzEflRUL-m1M1gQGi0tGh6iwhAUaSpL5Wq90UWcb3JclKhfxKZ0wKbWrvLR4Qzusccc5ChHzRTFfy5UH2ASC-ZRms9ppc0dtHuis90wTkv-yB75fsP2DiPb
https://gijn.org/2019/12/09/editors-pick-2019s-best-investigative-stories-in-russian-and-ukrainian/?fbclid=IwAR1E02Qy_sP2UEfp3kik_Em6E1L6AMCj9tuaFYubzA4wi5PoJs876fLlmDg
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COLABORĂRI CU 
MEDIA STRĂINĂ

RISE Project
România

BIVOL
Bulgaria

SLIDSTVO
Ucraina

PRELUĂRI ÎN PRESA 
INTERNAȚIONALĂ
#UCRAINA
Ukrayinska Pravda
“Європейська правда”
Hromadske
Украинские Национальные Новости
Европейская правда
Українські сенсації (Телеканал 1+1)
Radio Svoboda 
strana.ua
24tv.ua
RBC.ua
Korrespondent.net

#FEDERAȚIA RUSĂ
“Независимая газета”

#ROMÂNIA 
Reporter Global
Ziarul de Iași
G4media

#CEHIA
Investigace.cz

SHEMI*

Ucraina
Kloop

Kârgâzstan
DELFI

Lituania
*proiect al Radio Svoboda

https://strana.ua/news/124540-moldavskie-zhurnalisty-raskryli-fakt-postavki-produktsii-roshen-v-nepriznannoe-pridnestrove-.html
https://24tv.ua/ru/prezident_roshen_priznal_chto_kompanija_torguet_s_nepriznannym_pridnestrovem_n929201
https://korrespondent.net/world/4124738-smy-u-prezydenta-prydnestrovia-ukraynskyi-pasport
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TOP 10 ARTICOLE
după numărul de vizualizări

[1] 35.969

Ministerul Interceptărilor 
În ultimii ani autorităţile au desfășurat o adevărată cam-
panie de interceptare și filare a opozanţilor guvernării de-
mocrate. Operaţiunea s-a desfășurat sub paravanul a trei 
dosare penale trase la indigo, pornite în baza unor mesa-
je pe Facebook sau declaraţii la conferinţe de presă. Sub 
lupa procurorilor și a poliţiștilor au nimerit 52 de persoa-
ne, inclusiv politicieni, reprezentanţi ai societăţii civile și 
chiar jurnaliști. 

[2] 14.980

Nobilul lui Plahotniuc,-
sechestrat de procurori
Lovitură de teatru pentru capul de afiș al democraţilor. Mai 
multe proprietăţi înregistrate pe Finpar Invest SRL, compa-
nie de bază în imperiul imobiliar a lui Vladimir Plahotniuc, au 
fost sechestrate de oamenii legii în cadrul unui dosar pornit 
pentru spălare de bani. RISE Moldova a reușit să identifice 
câteva dintre proprietăţile sechestrate. Printre ele: hotelul 
Nobil și studiourile TV: Prime, Publika, Canal 2 și Canal 3.

https://www.rise.md/articol/ministerul-interceptarilor/
https://www.rise.md/nobil-ul-lui-plahotniuc-sechestrat-de-procurori/
https://www.rise.md/nobil-ul-lui-plahotniuc-sechestrat-de-procurori/
https://www.rise.md/
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TOP 10 ARTICOLE

[3] 11.287 

Filip și Poroșenko, la 
cheremul intereselor de 
fier ale Transnistriei
RISE Moldova și СХЕМИ au intrat în posesia unei scrisori 
prin care șeful executivului de la Chișinău roagă autorităţile 
de la Kiev să excludă Uzina Metalurgică din Rîbniţa – unul 
dintre cei mai mari contribuabili în bugetul autoproclamatei 
Republici Moldovenești Nistrene, „din lista entităţilor supu-
se sancţiunilor”, ci și să înceteze „investigaţia antidumping.”

[4] 8.549 

Noul beneficiar din Cipru 
al Aeroportului Chișinău și 
conexiunile cu Plahotniuc
Andrey Goncharenko, noul beneficiar final al companiei ci-
priote care controlează Aeroportul Chișinău, a început să-
și extindă relaţia de afaceri cu Republica Moldova încă pe 
timpul fostei guvernări democrate. Prin intermediari și fir-
me-paravan, conexiunile lui Goncharenko duc la câteva pro-
prietăţi de milioane care au aparţinut fostului lider democrat.

https://www.rise.md/articol/pavel-filip-si-pet-porosenco-la-cheremul-intereselor-de-fier-ale-transnistriei/
https://www.rise.md/articol/pavel-filip-si-pet-porosenco-la-cheremul-intereselor-de-fier-ale-transnistriei/
https://www.rise.md/articol/pavel-filip-si-pet-porosenco-la-cheremul-intereselor-de-fier-ale-transnistriei/
https://www.rise.md/
https://www.radiosvoboda.org/p/5660.html
https://www.rise.md/noul-beneficiar-din-cipru-al-aeroportului-chisinau-si-conexiunile-cu-plahotniuc/
https://www.rise.md/noul-beneficiar-din-cipru-al-aeroportului-chisinau-si-conexiunile-cu-plahotniuc/
https://www.rise.md/noul-beneficiar-din-cipru-al-aeroportului-chisinau-si-conexiunile-cu-plahotniuc/
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TOP 10 ARTICOLE

[5] 7.754

Un fost șef al poliţiei 
criminale plătit de 
bancherul negru 
Documentele din Troika Laundromat dezvăluie relaţia ne-
știută dintre un fost șef al Poliţiei Criminale din Republi-
ca Moldova cu bancherul rus German Gorbuntsov, supus 
unei tentative de asasinat la Londra în 2012. Pe cei doi îi 
leagă o listă cu 85 de posesori de carduri conectată la o 
firmă offshore din Insulele Virgine Britanice.

[6] 7.113

Agentul diplomatic VIP
Două pașapoarte de serviciu. Unul emis în 2000, altul în 
2007. Emitent – Ministerul Afacerilor Externe şi Integră-
rii Europene. Beneficiar – Vladimir Plahotniuc, pe atunci 
doar om de afaceri. Cu aceste documente Plahotniuc a 
trecut hotarul Ucrainei mai mult de 10 ori, inclusiv în scop 
diplomatic. Și omul de afaceri Vaja Jhashi a beneficiat de 
pașaport de serviciu, pe care l-a ridicat la nici o lună după 
ce a devenit cetăţean al Republicii Moldova.

https://www.rise.md/articol/un-fost-sef-al-politiei-criminale-platit-de-bancherul-negru/
https://www.rise.md/articol/un-fost-sef-al-politiei-criminale-platit-de-bancherul-negru/
https://www.rise.md/articol/un-fost-sef-al-politiei-criminale-platit-de-bancherul-negru/
https://www.rise.md/articol/troika-din-moldova/
https://www.rise.md/articol/agentul-diplomatic-vip/
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[7] 5.267

Troika din Moldova
Troika Laundromat este una dintre cele mai mari scurgeri 
de documente bancare. Cuprinde peste 1,3 milioane de 
tranzacţii de la 233 de mii de companii și indivizi, în valoare 
totală de peste 300 de miliarde de euro. Datele reprezintă 
o compilaţie de documente ce provin din mai multe surse 
și au fost obţinute de OCCRP și portalul lituanian 15min.lt. 
Documentele au fost furnizate unui număr de 23 de par-
teneri media din întreaga lume, inclusiv jurnaliștilor RISE.

TOP 10 ARTICOLE

[8] 5.075

Cash din Emiratele Arabe 
pentru Air Moldova
Acum un an, Guvernul democratului Pavel Filip privatiza 
în regim de urgenţă şi în condiţii suspecte cea mai mare 
companie aeriană din ţară – Air Moldova. Statul a încasat 
– doar 50 de milioane de lei. Banii ar fi ajuns în vistieria 
statului din valiza unui moldovean care, în ajun, aterizase 
la Chișinău din Dubai, cu escală în Istanbul. Cel puţin asta 
este una dintre versiunile analizate de anchetatori.

https://www.rise.md/articol/troika-din-moldova/
https://www.occrp.org/en
https://www.15min.lt/
https://www.facebook.com/risemoldova/
https://www.rise.md/articol/cash-din-emiratele-arabe-pentru-air-moldova/
https://www.rise.md/articol/cash-din-emiratele-arabe-pentru-air-moldova/
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TOP 10 ARTICOLE

[9] 4.216

Călătoriile camuflate ale 
unui colonel
Un colonel de poliţie, decorat cu ordinul de stat „Credin-
ţă Patriei” și cu o înaltă distincţie bisericească, a făcut o 
gaură în bugetul Ministerului de Interne. Timp de un an, 
angajatul cu epoleţi a prezentat în contabilitatea instituţi-
ei de forţă mai multe documente fictive legate de deplasă-
rile de serviciu. În realitate, el călătorea cu automobilul de 
serviciu, iar în documente indica – zbor cu avionul.

[10] 3.930

De la Plahotniuc la Moldasig 
via Gibraltar 
Noi detalii despre afacerea de peste jumătate de miliard 
de lei prin care trei imobile deţinute de Finpar Invest SRL 
– cea mai veche companie a familiei oligarhului Vladimir 
Plahotniuc, au fost vândute anul trecut unui off-shore din 
Gibraltar. La scurt timp de la acea tranzacţie, unul dintre 
imobile – o vilă urbană cu statut de monument istoric, a 
fost preluată de Real Grup Imobil

https://www.rise.md/calatoriile-camuflate-ale-unui-colonel/
https://www.rise.md/calatoriile-camuflate-ale-unui-colonel/
https://www.rise.md/de-la-plahotniuc-la-moldasig-via-gibraltar/ 
https://www.rise.md/de-la-plahotniuc-la-moldasig-via-gibraltar/ 
https://www.rise.md/gbc-din-offshorul-lui-plahotniuc-in-gibraltar/
https://www.rise.md/gbc-din-offshorul-lui-plahotniuc-in-gibraltar/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348651
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[1] 31.728
Luxul de a fi ales
2 lei - atât i-a costat pe cei din Blocul ACUM un vot pentru candidaţii aleși pe listă de par-
tid. Pe socialiști - 11 lei, iar pe democraţi - 63 de lei. 

TOP 5 ANCHETE VIDEO
după numărul de vizualizări (YouTube)

[2] 30.458
Ești în arest, băiatule!
Copii din Germania cu probleme de sănătate mintală salvaţi din sclavie. Despre acest caz 
ieșit din comun am aflat, acum patru ani, de la anchetatorii antitrafic.

[3] 28.442
Dincolo de frontieră
Poliţiștii de frontieră ne verifică pașapoartele de fiecare dată când traversăm graniţa. Ei 
sunt cei care luptă direct cu criminalitatea transfrontalieră. 

[4] 24.281
Braconierii leului
Acum patru ani, în a doua jumătate a lunii februarie, casele de schimb valutar au afișat cel 
mai slab curs al leului din istoria Republicii Moldova.  

[5] 15.598
Argaţii
Ne vindem pământul străinilor, felie cu felie. Asta chiar dacă legea interzice vânzarea te-
renurilor agricole cetăţenilor străini sau companiilor cu capital străin. 

https://www.rise.md/video-luxul-de-a-fi-ales/
https://www.youtube.com/watch?v=StrLGc42q0o&t=67s
https://www.youtube.com/watch?v=BXjdE40JHNY&t=611s
https://www.youtube.com/watch?v=pFeejeGK8l8&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=8NhhdRNfihU&t=561s
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Facebook

/risemoldova

Total aprecieri: 31,698
Aprecieri noi: 2.964
Postări: 117
Impact: 1.955.863

Durata medie a unei vizite

00:02:58

Vizitatori unici

521.289

Afișări de pagină

613.298

STATISTICĂ
WWW.RISE.MD
conform Google Analytics

Twitter

/risemoldova

Total followers: 2.424 
New followers: 385 (+32 noi / lunar)
Tweets: 35
Tweet impressions: 172.000

Youtube

/risemoldova

Vizionări: 1.013.584
Abonaţi: +4.300
Videoclipuri: +30
Durata de vizionare: 98.000 ore

REŢELE DE SOCIALIZARE

https://www.facebook.com/risemoldova/
https://twitter.com/risemoldova?lang=ro
https://twitter.com/risemoldova?lang=ro
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RISE Moldova a lansat 
„People of Interest” – 
o bază de date interactivă. 
Pe această platformă con-
turăm profilurile unor figuri 
publice și conexiunile lor. 
Indexăm date despre com-
paniile, dosarele, proprie-
tăţile, interesele înguste și 
interpușii lor.

INOVAŢII

profiles.rise.md

Informaţiile pe care le pu-
blicăm aici le verificăm din 
mai multe surse deschi-
se și închise. Oamenii de 
pe People of Interest i-am 
întâlnit de mai multe ori 
în documentările noastre 
jurnalistice. Fie că votează 
legi sau jonglează cu bani 
publici, fie că sunt inter-
puși sau afaceriști cu gre-
utate, deciziile lor ne afec-
tează pe toţi.

https://profiles.rise.md/
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TRAININGURI

Septembrie-noiembrie 2019, Chișinău

Program de schimb cu parteneri 
internaţionali
Stagiu intensiv la Chișinău, în redacţia RISE Moldova, 
a mai multor jurnaliști din Asia Centrală si Europa de 
Est (Kârgâzstan și Ucraina). 

Scopul proiectului: familiarizarea partenerilor străini ai 
RISE cu experienţa de succes în efectuarea de investi-
gaţii jurnalistice și instruirea de către jurnaliștii RISE a 
stagiarilor străini care vin în redacţie cu cele mai bune 
abilităţi de lucru conform standardelor internaţionale.

Proiect susţinut de: Prague Civil Society Centre
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TRAININGURI

Octombrie-Decembrie 2019

Jurnalism de investigaţie 
pentru studenţi
Reporterii RISE Moldova au ieșit din redacţie și au mers 
în universităţi unde au ţinut un curs de jurnalism de 
investigaţie pentru studenţii facultăţilor de jurnalism. 
De-a lungul celor 8 workshop-uri studenţii au învăţat 
cum să colecteze și să confrunte informaţiile din baze-
le de date, cum editeze un text cu multe date, să facă 
fact-checking la text, să utilizeze tehnici și unelte de 
vizualizare a datelor și cum să securizeze informaţia. 

Zece cei mai buni studenţi au participat în programul 
de Internship în cadrul redacţiei unde au pus în prac-
tică cunoștinţele dobândite la curs. Unii dintre ei au 
dezvoltat profiluri pentru baza de date People of Inte-
rest, iar alţii au parcurs etapele de documentare a unei 
investigaţii.

Traineri: 

Olga Ceaglei, 

Vladimir Thoric, 

Nicolae Cușchevici



RISE Moldova  /  Raport anual #2019 16

>> DERULATE

I. Media Enabling Democracy,Inclusion and Accountability in Moldova, (MEDIA-M)
Finanţator: USAID / Internews Europe
Perioada grantului: 1 mai 2019 - 30 aprilie 2020
Suma grantului (total): 45,598 USD 

Descrierea proiectului: Sporirea capacităţii organizaţionale, manageriale și tehnice; îmbunătăţirea sustenabilităţii finan-
ciare și securităţii fizice și digitale; ajustarea standardelor editoriale și politicilor interne conform normelor și eticelor 
naţionale și internaţionale.

*În cadrul proiectului „MEDIA-M” RISE Moldova este sub-contractantul organizaţiei Internews Moldova.

II. People of interest in the justice system of the Republic of Moldova
Finanţator: Fundaţia Soros - Moldova 
Perioada grantului: 01 iulie 2019 – 30 iulie 2020
Suma grantului: 100,000 USD 

Descrierea proiectului: Scopul proiectului este de a încuraja răspunderea în rândurile autorităţilor publice prin producerea 
de investigaţii jurnalistice și conturarea a peste 115 profiluri a persoanelor de interes din sistemul de justiţie, în special, 
membrii Guvernului, membrii CSJ, CSM, președinţii Curţilor de Apel, judecători cu dosare condamnate de CtEDO, ofiţeri 
SIS, procurori șefi. 

PROIECTE
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III. Investigative Journalism for Students
Finanţator: US Department of State 
Perioada grantului: 01 august 2019 – 31 iulie 2020
Suma grantului: 40,000 USD 

Descrierea proiectului: Proiectul este o iniţiativă spinoff a acţiunii similare implementate în 2015-2016, când jurnaliștii 
noștri au petrecut un an universitar cu zeci de studenţi de la jurnalism la patru universităţi din Moldova și i-au iniţiat în 
domeniul jurnalismului de investigaţie. Reporterii RISE Moldova au mers și de această dată în universităţi unde au ţinut 
un curs format din 8 workshop-uri. Studenţii au avut oportunitatea să înveţe cum să colecteze și să confrunte informa-
ţiile din bazele de date, cum editeze un text cu multe date, să facă fact-checking la text, să utilizeze tehnici și unelte de 
vizualizare a datelor și cum să securizeze informaţia. Zece cei mai buni studenţi au participat în programul de Internship 
în cadrul redacţiei.

IV. Fostering Accountability Through Investigative Journalism
Finanţator: National Endowment for Democracy
Perioada grantului: 01 noiembrie 2019 – 30 septembrie 2020
Suma grantului: 98,000 USD 

Descrierea proiectului: Proiectul are ca scop promovarea responsabilităţii autorităţilor și actorilor economici prin publi-
carea investigativă și crearea profilurilor interactive a celor mai importanţi actori economici și financiari ai ţării, inclusiv 
persoanelor fizice și companii implicate în infracţiuni financiare de mare anvergură din ultimul deceniu. Un alt aspect 
important al proiectului este încurajarea altor jurnaliști din Moldova să producă anchete în interes public printr-un șir de 
tutoriale interactive pe teme ce ţin de accesul la bazele de date.

PROIECTE
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>> ÎNCHEIATE

I. Media Enabling Democracy,Inclusion and Accountability in Moldova, (MEDIA-M)
Finanţator: USAID / Internews Europe
Perioada grantului: 15 februarie 2018 - 14 februarie 2019
Suma grantului (total): 48,422 USD 

Descrierea proiectului: Sporirea capacităţii organizaţionale, manageriale și tehnice; îmbunătăţirea sustenabilităţii finan-
ciare și securităţii fizice și digitale; ajustarea standardelor editoriale și politicilor interne conform normelor și eticelor 
naţionale și internaţionale.

*În cadrul proiectului „MEDIA-M” RISE Moldova este sub-contractantul organizaţiei Internews Moldova.

II. Transparent Democracy Through Quality Journalism
Finanţator: 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 autorităţilor publice prin producerea 
de investigaţii jurnalistice și interviuri în interes public. Un alt aspect important al proiectului este încurajarea altor jurna-
liști din Moldova să producă anchete în interes public. Astfel, jurnaliștilor s-a oferit un șir de tutoriale interactive pe teme 
ce ţin de accesul la informaţie în Moldova și peste hotare.
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III. Organized Crime and Corruption Reporting Project Subgrant Agreement
Finanţator: 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 corupţia, infracţiunile financiare, spă-
larea de bani, fraude fiscale, infracţiuni și afaceri ilegale, abuz de putere, conflict de interese sau abuz în drepturile ale 
omului. Aceste reportaje vor fi de interes public local, naţional și / sau regional, iar pe lângă Moldova ar putea include 
conexiuni cu ţări precum România, Ucraina, Rusia, Turcia, ţările baltice și statele UE, SUA și altele.

IV. n-vestigate
Finanţator: 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 reţelei de 
jurnaliști de investigaţie înfiinţate de organizaţia N-ost, Berlin, Germania. Alături de N-ost și alţi parteneri din Ucraina, 
Georgia și Armenia, RISE Moldova a coordonat câteva investigaţii 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 moldove-
nești. Succesul proiectului din anii 2016 și 2017 a motivat finanţatorul german să aprobe finanţarea și extinderea proiec-
tului “n-vestigate” pentru încă un an.

*În cadrul proiectului „n_vestigate” RISE Moldova este sub-contractantul organizaţiei germane n_ost.
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V. Fostering Accountability through Investigative Journalism
Finanţator: National Endowment for Democracy
Perioada grantului: 01 mai 2019 – 31 octombrie 2019
Suma grantului: 58,000 USD

Descrierea proiectului: Proiectul are ca scop încurajarea răspunderii prin raportarea investigativă și conturarea profilurilor 
celor 101 membri nou aleși ai Parlamentului. Profilurile conţin informaţii detaliate despre parlamentari, inclusiv active 
declarate, datorii acumulate, interese financiare, dosare, conexiuni de afaceri, interesele înguste și interpuși.

VI. Organized Crime and Corruption Reporting Project Subgrant Agreement
Finanţator: JDN / OCCRP
Perioada grantului: 1 iunie 2019 - 31 August 2019
Suma grantului: 16,000 USD

Descrierea proiectului: Documentarea și publicarea investigaţiilor transfrontaliere de interes public. 
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SITUAȚIILE FINANCIARE
Bilanțul la 31 decembrie 2019

Nr.cpt. ACTIV Începutul perioadei de gestiune Sfârșitul perioadei de gestiune
1 2 3 4

1 ACTIVE IMOBILIZATE, 449 878 458 399

din care:
Imobilizări necorporale 29 293 30 991

  Mijloace fixe 420 585 427 408

2 ACTIVE CIRCULANTE 2 784 231 3 622 055
Materiale 0 5 940

  Obiecte de mică valoare si scurtă durată 12 325 11 365
  Creanţe comerciale și avansuri acordate 105 677 23 320

Creanţe ale personalului 3 892 0
Creanţe privind mijloacele cu destinaţie specială 1 691 900 2 580 060
Numerar 934 495 981 501

  Alte active circulante 35 942 19 869

  TOTAL ACTIVE 3 234 109 4 080 454

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

3 CAPITAL PROPRIU 546 219 777 272
Fond de active imobilizate 449 878 458 399

  Fond de autofinanţare 96 341 318 873

5 DATORII CURENTE 2 687 890 3 303 182

  Finanţări și încasări cu destinaţie specială curente 2 436 169 3 211 823
Datorii comerciale și avansuri primite 18 18
Datorii faţă de personal 64 866 0
Datorii privind asigurările sociale și medicale 18 487 0
Venituri anticipate curente 168 350 91 341

  TOTAL  PASIVE 3 234 109 4 080 454
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SITUAȚIA DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
Extras // 1 ianuarie până la 31 decembrie 2019

Indicatori Cod rd.
Perioada de gestiune

precedentă curentă
1 2 3 4

Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială 010 4 078 492 4 994 120

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială 020 4 078 492 4 994 120

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinaţie specială (rd.010 – rd.020) 030 - -
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