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Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM) activează constant, având scopul de a 

promova jurnalismul de investigație de calitate, a educa jurnaliștii în spiritului jurnalismului 

deontologic, profesionist, a promova accesul la informația de interes public, schimbări de 

legislație în favoarea libertății presei, dar și de a informa activ cetățenii, a forma opinia publică 

și a pune presiuni pe autorități în cele mai importante probleme și chestiuni de interes public 

sporit. Pe durata celor 13 ani de activitate, CIJM a desfăşurat campanii media anticorupţie și 

privind drepturile omului, în care a realizat circa 500 anchete de presă la teme despre corupţie, 

abuzuri admise de funcţionarii public, demnitari, încălcări ale drepturilor omului, discriminare, 

drepturile copilului, publicate și difuzate în zeci de medii de informare. CIJM a dezvoltat o rețea 

a jurnaliștilor de investigație pe întreg teritorul R. Moldova și a stabilit colaborari cu jurnaliști din 

Ucraina și România, cu care a realizat anchete transfrontaliere, dar și cu jurnaliști din alte țări. 
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Pe parcursul anului 2016 echipa CIJM a realizat: 

• 150 de investigații jurnalistice pe teme de corupție, integritatea funcționarilor publici și 
politicienilor, criminalitate transfrontalieră, utilizarea frauduloasă și irațională a banilor 
publici, inclusiv în cadrul achizițiilor publice, respectarea drepturilor copiilor etc; 

• 8 campanii media, axate pe combaterea corupției, integritatea în serviciul public, 
monitorizarea achizițiilor publice, respectarea drepturilor copiilor; 

• 30 de Cluburi de presă și dezbateri publice în cadrul Clubului Jurnaliștilor de Investigație 
și a platformei Media Lab; 

• Ciclu de dezbateri electorale cu prezența candidaților la alegerile prezidențiale și a 
jurnaliștilor de investigație – 8 dezbateri publice; 

• 25 de traininguri de instruire pentru jurnaliști de investigație, activiști civici, multiple mese 
rotunde și conferințe; 

• CIJM îmreună cu alte organizații de media, organizații active pe domeniul drepturilor 
omului și anticorupție, a semnat 21 de declarații de presă și apeluri prin care a luat 
atitudine în chestiuni ce țin de respectarea drepturilor jurnaliștilor, justiție, media, 
drepturile omului etc; 

• 3 platforme web au fost menținute și dezvoltate de echipa Centrului de Investigații 
Jurnalistice - www.investigatii.md, www.anticoruptie.md, www.medialab.md, ultima fiind 
lansată în 2016; 

• 7 pagini și grupuri de socializare au fost menținute și dezvoltate de echipa Centrului de 
Investigații Jurnalistice pe rețelele de socializare; 

• 100 de articole de blog au fost publicate pe portalurile www.investigatii.md și 
www.anticoruptie.md; 

• Peste 150 de sesizări pe cazuri de corupție, abuzuri în serviciul public și încălcări în 
cadrul campaniei electorale au fost publicate pe Harta corupției; 

• Peste 1.000 de de știri au fost publicate pe portalul www.anticorupție.md. 

http://www.investigatii.md/
http://www.anticoruptie.md/
http://www.medialab.md/
http://www.investigatii.md/
http://www.anticoruptie.md/
http://www.anticorupție.md/
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Activitatea echipei Centrului de Investigații Jurnalistice în anul 2016 a fost 

apreciată prin mai multe premii naționale și internaționale.  

1. Premiul național de etică și deontologie profesională jurnalistică 2016  

Portalul Anticoruptie.md al Centrului de Investigații Jurnalistice s-a învrednicit de Premiul 

național de etică și deontologie profesională jurnalistică 2016, acordat de Consiliul de Presă. 

Anticoruptie.md a ajuns în finalul competiției alături de Ziarul de Gardă și portalul 

Newsmaker.md. Instituțiile mass-media au fost selectate după ce în perioada 20 iulie - 15 

noiembrie 2016, consumatorii de media au avut posibilitatea să voteze pe site-ul 

www.mediaforum.md pentru nouă ziare și portaluri care au fost propuse pentru acest premiu. 

Detalii, aici. 

2. Premiul Galei „Jurnaliştii anului”, ediția 2016. Categoria: „Jurnalism de 

investigație” 

Portalul Anticoruptie.md al Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova a fost premiat în 

cadrul Galei „Jurnaliştii anului”, ediția 2016, drept cel mai bun produs media al anului în presa 

de investigații. Echipa portalului a fost premiată la categoria „Jurnalism de investigație”. 

 

Premiul Galei „Jurnaliştii anului”, ediția 2016 

https://anticoruptie.md/ro/stiri/portalul-anticoruptiemd-distins-cu-doua-premii-la-gala-jurnalistii-anului-editia-2016
https://anticoruptie.md/ro/stiri/portalul-anticoruptiemd-distins-cu-doua-premii-la-gala-jurnalistii-anului-editia-2016
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3. Cinci premii pentru investigații jurnalistice pe subiecte de corupție  

Cinci din nouă anchete jurnalistice pe subiecte de corupție, premiate de PNUD Moldova în 2016 

au revenit investigațiilor realizate în cadrul proiectelor Centrului de Investigații Jurnalistice.  

Locul I a fost obţinut de Mariana Raţă, redactor-coordonator în cadrul Centrului de Investigaţii 

Jurnalistice, pentru o amplă anchetă privind mafia anabolizantelor și de Ilie Gulca şi Mădălin 

Necşuţu pentru o investigaţie privind piaţa cerealelor din Republica Moldova.  

Locul II a fost obținut de autorii unei anchete video transfrontaliere despre medicamente 

importate din Ucraina realizată de jurnaliști din Moldova și Ucraina.  

Premiul III a revenit altor două investigații ale CIJM: o investigație transfrontalieră despre 

independenţa de gaze a Republicii Moldova şi Ucrainei și o anchetă privind locuinţa de lux a 

lui Vadim Brânzaniuc, purtător de cuvânt la Primăria Capitalei, realizată de jurnalista Viorica 

Zaharia.  

 

Patru dintre investigațiile premiate în cadrul acestui concurs au fost realizate în cadrul unor 

proiecte desfăşurate de Centrul de Investigaţii Jurnalistice în parteneriat cu Freedom House și 

una - în cadrul Campaniei „Jurnalişti pentru integritate în serviciul public”, desfăşurată cu 

suportul Fundaţiei Soros Moldova. Detalii, aici. 

1.  Premiu pentru jurnalismul de mediu  

Natalia Porubin, redactor-coordonator la Centrul de investigații Jurnalistice, se numără printre 

câștigătorii competiției „Premii pentru jurnalism de mediu”. Concursul, aflat la cea de-a treia 

ediție, a fost organizat de Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic din Republica 

Moldova (AJMTEM). 

2.  Premiu pentru excelență în jurnalism  

Cornelia Cozonac, președinta CIJM a luat premiul de excelență, categoria Media, la Gala 

Premiilor Demos T. N. 2016, organizată de Clubul Pro Democraţia Tîrgu Neamţ, România. 

Detalii, aici. 

3.  Portalul Anticoruptie.md, printre finaliștii la Premiul Special oferit de One 

World Media  

Platforma Anticoruptie.md a Centrului de Investigații Jurnalistice s-a numărat în anul 2016 

printre cele trei instituții media candidate la Premiul Special oferit de One World Media, o 

organizație non-profit din Marea Britanie, înființată în 1987, care sprijină jurnalismul 

internațional și promovează relatarea problemelor globale de către instituțiile media. Anual, 

https://anticoruptie.md/ro/stiri/5-anchete-ale-centrului-de-investigatii-jurnalistice-pe-teme-de-coruptie-desemnate-drept-cele-mai-bune-la-un-concurs-al-undp
https://vestea.net/premiile-demos-t-n-gala-de-colectie-la-tirgu-neamt/
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instituția oferă premii în 15 categorii. Printre acestea sunt și categoriile care premiază cele mai 

bune produse media pe teme de corupție, drepturile femeilor din Africa sau documentare TV.  

4.  Premiu la Concursului naţional de articole/reportaje şi emisiuni la tema 

drepturilor omului în Republica Moldova  

Jurnalista Natalia Porubin, redactor-coordonator la Centrul de Investigații Jurnalistice, s-a 

numărat printre câștigătorii Concursului naţional de articole/reportaje şi emisiuni la tema 

drepturilor omului în Republica Moldova, acumulând un total de 994 de puncte. Concursul a 

fost organizat de Asociaţia Presei Independente (API) şi Centrul pentru Jurnalism Independent 

(CJI) și s-a desfășurat în perioada martie-septembrie 2016.  

 

 

Pe parcursul anului 2016 echipa Centrului de Investigații Jurnalistice a desfășurat opt campanii 

media: 

− „Banii publici sunt și banii mei”, care este finanțată de Uniunea Europeană și cofinanțată 

de organizația internațională National Endowment for Democracy. În cadrul proiectului 

au fost monitorizate achiziţiile efectuate de 30 de autorități contractante din ţară, inclusiv 

20 - din afara Chişinăului. Totodată, un grup de jurnaliști au realizat investigații 

jurnalistice pornind de la ilegalități depistate în procesul de achiziții publice. Durata 

campaniei- aprilie 2015-martie 2017. Pe parcursul anului 2016 în cadrul proiectului au 

fost publicate 47 de investigații jurnalistice și au fost organizate zece mese rotunde la 

nivel raional/regional, trei cluburi de presă și trei conferințe de lansare a rapoartelor de 

monitorizare a achizițiilor publice.  

− „Advocacy for Child Rights”, desfășurată cu suportul Reprezentanței UNICEF în 

Moldova. În cadrul acestei campanii, echipa Centrului de Investigații Jurnalistice a 

consolidat o echipă de jurnaliști specializați pe reflectarea drepturilor copiilor în mass-

media, prin rețeaua media lab, a instruit o echipă de tineri jurnaliști și a lansat portalul 

medialab.md. Totodată, în cadrul campaniei au fost publicate 15 investigații jurnalistice 

în format multimedia. Campania se va încheia în februarie 2017.  

− „Creșterea capacităților jurnaliștilor de a documenta prin baze de date deschise”, 

implemenată cu suportul Fundației SOROS-Moldova. În cadrul acestie campanii CIJM 

a elaborat un ghid jurnalistic privind utilizarea bazelor de date deschise în materialele 

jurnalistice (Cadastru, Camera Înregistrării de Stat din R.Moldova, Curtea de Conturi, 
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portalul E-guvernare, portalurile instanțelor judecătorești), și a instrumentelor digitale în 

vizualizarea și prezentarea informației. Totodată, un grup de de 20 de jurnaliști au fost 

instruiți cum să utilizeze bazele de date deschise în documentarea materialelor 

jurnalistice. 

− „Prezidențiale transparente”, implementată cu suportul Freedom House. În cadrul 

acestei campanii, CIJM a realizat o amplă conferință de instruire a jurnaliștilor despre 

tehnici și metode de reflectare a campaniei electorale, un șir de cluburi de presă a 

jurnaliștilor de investigație cu participarea candidaților electorali, profilurile de integritate 

ale candidaților la alegerile prezidențiale și mai multe investigații despre corupție și 

interese în campania electorală. 

− „Jurnalişti pentru integritate în serviciul public”, desfăşurată cu suportul Programului 

Bună Guvernare al Fundaţiei SOROS-Moldova. În 2016, în cadrul acestei campanii au 

fost realizate 18 investigații jurnalistice şi au fost organizate şase cluburi de presă. 

Anchetele şi cluburile de presă au vizat problemele de integritate ale funcţionarilor 

publici.  

− „Shining a Light on Corruption in Moldova”, desfăşurată de Centrul de Investigaţii 

Jurnalistice şi Freedom House, cu sprijinul financiar al Ministerului de Externe al 

Regatului Norvegiei. În 2016, în cadrul proiectului au fost realizate 38 de investigaţii, 

dintre care 20 în cadrul programului de granturi Foward Fund. Anchetele au scos în 

vileag scheme de corupţie.  

− „Iniţiativa anticorupţie Moldova-Ucraina”, implementată de Centrul de Investigaţii 

Jurnalistice, Institutul de Informaţii în Masă şi Freedom House, cu suportul financiar al 

Guvernului Canadei. În cadrul proiectului au fost realizate 11 investigaţii de către echipe 

de jurnalişti din Ucraina şi Republica Moldova. Jurnaliştii au fost asistați de către mentori 

de la Centrul de Investigaţii Jurnalistice.  

− „Dosar social”, susținută de Fundația Fiedrih Ebert. Prin realizarea unui ciclu de 

investigații jurnalistice, inclusiv a documentarelor video, campania a avut scopul de a 

sensibiliza opinia publică și a sesiza autoritățile cu privire la numeroase încălcări ale 

angajaților în sistemul public, dar și în cel privat, mai ales în cazul falimentării unor 

întreprinderi. Angajații, deși figurează printre creditorii primari ai întreprinderilor și trebuie 

să beneficieze de toate datoriile pe care le au întreprinderile aflate în proces de 

falimentare, sunt neglijați totalmente, ei fiind nevoiți să-și revendice drepturile singuri, 

prin procese de judecată. 
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Pe parcursul anului 2016 echipa Centrului de Investigații Jurnalistice a realizat 150 de 

investigații jurnalistice, inclusiv 15 documentare TV, care au fost publicate/difuzate în peste 20 

de medii de informare locale și internaționale și preluate/citate de peste 60 de medii de 

informare: portaluri media, ziare locale și naționale, posturi de radio și TV. 12 anchete au fost 

pe subiecte transfrontaliere, realizate de echipe mixte dintre jurnaliști din Republica Moldova 

și Ucraina sau împreună cu jurnaliști din România. Alte câteva investigații au fost realizate de 

jurnaliți din regiunea transnistreană, UTA Găgăuzia, jurnaliști din raionul Taraclia, populat 

compact de etnicii bulgari. La investigații au lucrat în echipe jurnaliști de diferite etnii, care scriu 

în limbile română, rusă, găgăuză și ucraineană. O echipă de mentori, jurnaliști cu experiență 

din cadrul CIJM, a acordat asistență și a ghidat jurnaliștii la realziarea investigațiilor jurnalistice. 

În urma anchetelor realizate în anul 2016 au fost pornite 6 anchete penale și cercetări în 

organele de drept, 2 demnitari și-au dat demisia din funcția publică, iar un ministru a fost nevoit 

să renunțe la o afacere.  

 

I. Investigații jurnalistice realizate în cadrul proiectului „Banii publici sunt și banii mei” 

 

1. Şcolile din Taraclia, obligate să aloce un milion de lei pentru utilaje de care nu au 

nevoie 

Materialul arată o schemă prin care Consiliul raional Taraclia a irosit un milion de lei din 

componenta raională pentru educație pentru utilaje de încălzit sălile de sport, de care școlile 

nu aveau nevoie. Banii au ajuns în contul a două firme care aveau acelașia dministrator, 

„afacerea” a fost încheiată în lipsa unor achiziții publice, fiind promovată de fostul președinte al 

raionului și votată în unanimitate de consilierii raionali.  

Impact: Investigatia a avut rezonanță în mod special la nivel local. Despre această investigație 

s-a discutat în mai multe emisiuni ale TV-urilor din Gagăuzia. De asemenea, investigația a fost 

prezentată în mai multe conferințe și cluburi ale jurnaliștilor și s-a bucurat de interes. CNA a 

solicitat documentele privind aceste achizitii. Cazul dat a fost discutat la o ședință a Consiliului 

raional Taraclia. Detalii, aici. 

 

2. Milioanele Primăriei, „îngropate” în 41 de curţi din Chișinău  

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/scolile-din-taraclia-obligate-sa-aloce-un-milion-de-lei-pe-utilaje-de-care-nu-au-nevoie
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Investigația arată că amenajarea mai multor curți din Chișinău și crearea câtorva mii de 

locuri de parcare, a fost realizată la sume exagerate, iar contractul de achiziții a acestor lucrări 

ar fi fost încheiat cu grave încălcări de procedură. Detalii, aici. 

 

3. Proiect compromis de interese la gunoiștea de la Bubuieci 

Materialul arată că o sumă de 4 milioane de lei, alocată din Fondul Ecologic Național (FEN) 

Primăriei Bubuieci pentru procurarea a două stații mobile de procesare a deșeurilor din 

construcții, a fost utilizată ineficient. Detalii, aici. 

 

4. Licitații pentru familia șefului de la Achiziții 

Autorii investigației au dezvăluit că firma familiei șefului Agenției Achiziții Publice a câștigat, 

doar în ultimii doi ani, licitații gestionate de instituția de stat, în valoare de aproape 35 de 

milioane de lei. Cele mai valoroase tendere adjudecate de această firmă au fost contestate de 

către concurenți, însă, în majoritatea cazurilor, reprezentanții Agenției au respins pretențiile 

agenților economici. Totodată, autorii au mai arătat că de contracte de zeci de milioane de lei 

au beneficiat în ultimii ani și partenerii de afaceri ai familiei șefului de la Achiziții.  

Impact: După publicarea investigației, Comisia Națională de Integritate (CNI) a inițiat un control 

pe situația șefului de la Achiziții. Ulterior, CNI a stabilit lipsa unui conflict de interese. Centrul 

Național Anticorupție, la fel a pornit o cercetare, dar a stopat-o după decizia CNI. În luna martie, 

șeful Agenției de Achiziții Publice și-a dat demisia. Detalii, aici. 

 

5. Firmele deputatului Oleg Sârbu – favoritele unor instituții de stat  

Investigația arată că două firme dintre cele nouă pe care le deține deputatul democrat Oleg 

Sârbu sunt furnizoare constante de produse alimentare și combustibil pentru trei internate 

psihoneurologice din nordul țării, toate fiind gestionate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale 

și Familiei. Între anii 2013-2015 când ministerul a fost condus de colega de partid a lui Oleg 

Sârbu, Valentina Buliga, firmele deputatului au făcut livrări de mărfuri și servicii de milioane de 

lei către instituțiile statului. Detalii, aici. 

 

6. Achiziție dubioasă: cum s-a ales orașul Cahul cu o mașină de deszăpezire defectă  

Articolul relatează despre o achiziție publică problematică făcută de Primăria orașului Cahul 

- un autocamion dotat cu utilaj de împrăștiere a materialului antiderapant. Autospeciala, veche 

de 9 ani, nu a funcționat cum se cuvine nici la achiziționare și nici în perioada următoare. 

Mașina a fost cumpărată de la SRL „Driving”, care aparține fiicei liderului fracțiunii comuniștilor 

din Consiliul Orășenesc Cahul, Pavel Anton. Majoritatea surselor citate în articol au spus că 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/milioanele-primariei-ingropate-in-41-de-curti-din-chisinau
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/proiect-compromis-de-interese-la-gunoistea-de-la-bubuieci
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/licitatii-pentru-familia-sefului-de-la-achizitii
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/firmele-deputatului-oleg-sarbu-preferatele-unor-institutii-de-stat
http://anticoruptie.md/media/achizitii_publice/12620684_937339926347415_532506657_o-2.jpg
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cineva a vrut să scape de această mașină care nu mai funcționa la capacitatea necesară, de 

aceea ea a fost vândută Primăriei. Detalii, aici. 

 

7. Fost primar din Peticeni, cu brutărie pe seama copiilor de grădiniţă  

Materialul relatează despre o schemă dubioasă de achiziții prin care blocul alimentar al 

grădiniţei din satul Peticeni, r-nul Călărași a fost înstrăinat. Tranzacția s-a făcut cu permisiunea 

fostului primar din localitate, iar clădirea a ajuns în proprietatea soției acestuia. Detalii, aici. 

 

8. Cine driblează legea în dosarul Stadionului Republican  

Investigația arată cauzele din care Stadionul Republican din centrul Capitalei stă în 

paragină de aproape zece ani precum și interesele din jurul tranzacției care prevedea 

renovarea acestuia. Detalii, aici. 

 

9. Un funcționar din Orhei organiza licitații pentru firma familiei  

Investigația demonstrează că firma unui funcționar din Orhei a obținut, ani la rândul, 

contracte pe bani publici, fiind favorizată la mai multe concursuri de achiziții. Detalii, aici. 

 

10. Cum Primăria din Zîrnești „toacă” banii publici  

Materialul arată că primăria Zârnești din Cahul a compromis mai multe proiecte din bani 

publici cu bugete de milioane de lei. Astfel, deși pentru reparația drumurilor din sat au fost 

alocați peste un milion de lei, acestea sunt în continuare pline de gropi. Probleme există și la 

casa de cultură, unde curge acoperișul care a fost reparat recent. La construirea pieței agricole 

Primăria a angajat o rudă a primarului, iar la efectuarea unor lucrări publice s-au folosit scheme 

dubioase. Detalii, aici. 

 

11. Firme şi afaceri secrete la Rezina  

Investigația arată că trei firme, administrate de aceeași persoană, sunt preferatele 

autorităților din raionul Rezina în materie de achiziții publice. Fiecare al doilea contract încheiat 

în domeniul reparaţiilor şi construcţiilor, în perioada septembrie 2013 – aprilie 2015, a fost 

atribuit uneia din cele trei firme unde în calitate de administrator sau fondator apare Liviu 

Jitari: Litarcom, AVI Borș și Capillati. Detalii, aici. 

 

12. Reparație fără sfârșit timp de 15 ani la două grădinițe din raionul Criuleni  

Materialul demonstrează lipsa totală de eficiență de care dau dovadă autoritățile din 

Criuleni, care de 15 ani, repară în paralel două grădinițe din satul Cruglic. Autoritățile nu știu 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/achizitie-dubioasa-cum-s-a-ales-orasul-cahul-cu-o-masina-de-deszapezire-defecta
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/fost-primar-de-peticeni-cu-brutarie-pe-seama-copiilor-de-gradinita
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/dosarul-stadionului-republican-ministerul-finantelor-cauta-dreptatea-la-csm
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/un-functionar-din-orhei-organiza-licitatii-pentru-firma-familiei
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/cum-primaria-din-zirnesti-toaca-banii-publici
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/firme-si-afaceri-secrete-la-rezina
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când vor fi terminate lucrările și nici câți bani au fost investiți până acum în cele două construcții. 

Între timp, micuții din sat se înghesuie într-o clădire adaptată, unde lipsesc condițiile 

elementare. Detalii, aici. 

 

13. Lucrări de milioane, abandonate pe șantierul de la Președinție  

Materialul arată cauzele din care clădirea Președinției zace în paragină după ce a fost 

devastată în timpul protestelor din aprilie 2009. Renovarea a fost oprită încă în 2011, până 

atunci fiind cheltuiți 106 milioane de lei, ceea ce a fost suficient pentru jumătate din lucrări. 

Pentru că autoritățile nu au oferit bani pentru conservarea clădirii, nici ceea ce s-a făcut nu s-a 

păstrat ca nou. Între timp atât materialele de construcție, cât și manoperele s-au scumpit, astfel 

încât autoritățile nu exclud că vor organiza o nouă licitație. Detalii, aici. 

 

14. Milioane îngropate în școli care se închid  

Materialul demonstrează că autoritățile pompează bani în școli care se închid. Articolul 

prezintă mai multe cazuri în care instituțile cu un număr foarte mic de elevi au beneficiat de 

finanțări de milioane de lei din fonduri naționale și internaționale, după care au fost închise. 

Impact: În urma publicării materialului, Ministerul Educației a inițiat o serie de controale pentru 

a evalua corectitudinea utilizării banilor din fndurile străine destinate pentru renovarea sediilor 

instituțiilor de învățământ de către autoritățile publice locale. Detalii, aici. 

 

15. Reparația drumurilor din Chișinău și interesele primarului Dorin Chirtoacă  

Investigația arată că reabilitarea bulevardului Ştefan cel Mare şi Sfânt și a străzilor Negruzzi 

şi Alecsandri din Capitală a fost făcută de o firmă care are tangențe cu primarul Dorin Chirtoacă. 

Proiectul, care presupune reparația a circa şapte kilometri de drum, valorează 11,5 milioane 

de euro, bani împrumutați. Municipalitatea ar fi plătit cu un milion şi jumătate de euro mai puţin 

dacă licitaţia s-ar fi desfăşurat fără încălcări, fapt confirmat atât de Comisia Națională de 

Integritate, cât și de o comisie specială de anchetă din cadrul Consiliului Municipal Chişinău. 

Detalii, aici. 

 

16. Autoritățile din Capitală, „eminente” la irosirea banilor pentru școli pustii  

Investigația arată că din lipsa unei strategii de dezvoltare a rețelei de școli, autoritățile din 

Chișinău investesc ineficient milioane de lei în școli care au fost închise. Autorii au identificat 

cel puțin 10 instituții de acest fel care s-au închis în ultimii ani din cauza numărului mic de elevi 

și care continuă să înghită milioane de lei din bugetul municipal. Detalii, aici. 

 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/reparatie-fara-sfarsit-timp-de-15-ani-la-doua-gradinite-din-raionul-criuleni
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/lucrari-de-milioane-abandonate-pe-santierul-de-la-presedintie
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/milioane-ingropate-in-scoli-care-se-inchid
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/reparatia-drumurilor-din-chisinau-si-interesele-primarului-dorin-chirtoaca
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/autoritatile-din-capitala-eminente-la-irosirea-banilor-pentru-scoli-pustii
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17. «Щедрость» бельцких властей дорого обходится государству 

Materialul arată schemele ilegale – eschivarea de la plata impozitelor, diminuarea prețurilor 

unor bunuri publice scoase la licitație, prin care primăria municipiulu Bălți a ratat mai multe 

venituri. Detalii, aici. 

 

18. Incompetența în achizițiile publice ne costă milioane  

Materialul abordează o problemă gravă – lipsa de competență a persoanelor responsabile 

de organizarea achizițiilor publice. Din cauza că acestea nu au pregătirea necesară, erorile 

care se comit în procesul de achiziții publice ajung să ne coste milioane de lei. Investigația a 

fost realizată ca urmare a unei sesizări pe Harta Corupției. Detalii, aici. 

 

19. Podul de la Suruceni: aproape un milion de lei într-o investiție abandonată de cinci 

ani  

Materialul relatează despre problemele care au apărut la construcția unui pod pietonal din 

satul Suruceni, raionul Ialoveni. În șantierul care stă în paragină s-au investit până acum circa 

un milion de lei, iar autoritățile nu au bani ca să finalizeze podul. În același timp, locuitorii spun 

că nu au nevoie de această construcție. Podul, care are o lungime de peste 100 de metri, 

pornește de la casa viceprimarului din Suruceni, Vasile Culai, un activist PLDM. Detalii, aici. 

 

20. Crenvurștii interziși ajung în continuare pe mesele copiilor în școli și grădinițe  

Autorii investigației au făcut vizite inopinate în mai multe grădinițe din Chișinău și au 

constatat că tone de crenvurști ajung în continuare pe masa copiilor în pofida unui ordin al 

Ministerului Sănătății care interzice mezelurile prea grase în școli și grădinițe. Autoritățile și-au 

motivat decizia de a nu rezilia contractele de achiziții prin faptul că ordinul încă nu a fost publicat 

în Monitorul Oficial. În același timp, agenții economici susțin că desfacerea bruscă a 

contractului ar putea genera pierderi companiilor. 

Impact: Materialul a avut un număr record de vizualizări fiind preluat de multiple portaluri de 

știri. În urma publicării materialului, au fost mai multe controale din partea direcției municipale, 

crenvurștii fiind retrași definitiv din meniul copiilor. Detalii, aici. 

 

21. Achiziții ca-n „Codru” la Parlament 

Materialul arată că în R. Moldova, serviciile de cazare la hoteluri, dineurile la restaurante și 

alte servicii de deservire a delegaților oficiale, dar și biletele pentru călătoriile cu avionul ale 

oficialilor de la Guvern, Parlament și Președinție sunt procurate, de cele mai multe ori, după 

http://anticoruptie.md/ru/rassledovanija/goszakupki/schedrost-beltskih-vlastej-dorogo-obhoditsja-gosudarstvu
http://anticoruptie.md/ro/sesizari/acoperi-de-aur-la-colegiul-pedagogic-din-orhei
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/incompetenta-in-achizitiile-publice-ne-costa-milioane
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/banii-statului-tocati-pe-un-santier-in-paragina
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/crenvustii-interzisi-serviti-in-continuare-copiilor-din-scoli-si-gradinite
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placul conducerii instituțiilor, evitându-se procedurile tradiționale de achiziții publice. Detalii, 

aici. 

 

22. Contracte cu statul pe timp de criză pentru firme afiliate deputaților și miniștrilor 

Investigația arată că firme afiliate deputaților și miniștrilor au obținut peste 150 de contracte 

cu statul, în valoare de peste 35 de milioane de lei, doar în ultimul an și jumătate, perioadă în 

care achizițiile publice au trecut printr-o criză, din lipsa banilor sau din cauza modificării 

legislației, fapte ce au sistat organizarea licitațiilor. Detalii, aici. 

 

23. Cum a fost „curățat” statul de 30 de milioane de lei 

Materialul arată că tone de utilaje, pentru care statul a plătit peste 10 milioane de lei, zac 

de ani buni în depozitul unui agent economic. Tehnica a fost procurată pentru o stație de 

epurare, pe care autoritățile din Criuleni încearcă să o construiască de aproape un deceniu. 

Soarta investiției rămâne incertă în condițiile în care utilajul se învechește, iar o parte din 

rețelele inginerești instalate au fost deteriorate. Între timp, Consiliul raional plătește anual zeci 

de mii de lei pentru depozitarea utilajului care nu se știe dacă va fi folosit vreodată. Detalii, aici. 

 

24. Zeci de milioane pentru Parlament, pe timp de criză 

Materialul arată că autoritățile nu renunță nici pe timp de criză la cheltuielile legate de 

asigurarea confortului deputaților. Astfel, în bugetul de stat pentru anul curent au fost prevăzute 

83 de milioane de lei pentru reparația clădirii Parlamentului. Asta în condițiile în care Ministerul 

Finanțelor a împrumutat deja, în acest an, circa șapte miliarde de lei de la băncile comerciale 

din R. Moldova pentru a putea plăti pensiile și salariile bugetarilor. Detalii, aici. 

 

25. Consilierul-moșier de la Colonița și scandalul cu terenurile satului 

Materialul arată schemele prin care un consilier local de la Colonița, o suburbie a 

municipiului Chișinău, s-a pricopsit cu trei terenuri agricole vândute printr-o decizie a consiliului 

pe care a votat-o și el. În plus, acesta făcea parte, la acel moment, din comisia pentru licitații 

publice. Consilierii din opoziție cer ca terenurile să fie întoarse satului, acuzând consilierul de 

conflict de interese. Totodată, primăria este învinuită că ar „vinde” terenurile prin înțelegeri celor 

care profită de modificările în lege, prin care destinația terenurilor agricole poate fi schimbată cu 

votul consiliului local și nu al guvernului, cum a fost până nu demult. Detalii, aici. 

 

26. Licitații „sub umbrelă” 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/achizitii-ca-n-codru-la-parlament
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/contracte-cu-statul-pe-timp-de-criza-pentru-firme-afiliate-deputatilor-si-ministrilor
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/cum-a-fost-curatat-statul-de-30-de-milioane-de-lei
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/zeci-de-milioane-pentru-parlament-pe-timp-de-criza
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/consilierul-mosier-de-la-colonita-si-scandalul-cu-terenurile-satului
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Investigația arată că o companie de construcții, care îl are în calitate de cofondator pe 

specialistul principal al Agenției Achiziții Publice (AAP) din Anenii Noi, câștigă licitații „pe bandă 

rulantă” în raion. În doar doi ani de zile, din 2014 și până în 2016, firma acestuia a semnat 16 

contracte de achiziții în valoare de peste trei milioane de lei. Detalii, aici. 

 

27. Partenerul lui Ghimpu, contracte de zeci de milioane cu întreprinderi subordonate 

PL-ului 

Articolul arată că în trei ani și jumătate, Get Premium SRL, firmă fondată de Veaceslav 

Ceban, partenerul de afaceri al președintelui Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a obținut 

contracte în valoare de zeci de milioane de lei cu instituții subordonate partidului pe care acesta 

îl conduce. SRL-ul are adresa juridică într-un fost sediu al PL, oficiu care aparține astăzi firmei 

comune a acestora, Eurosim, în care Ghimpu deține 34% din capitalul social. Doar în 2015, 

Calea Ferată din Moldova, întreprindere condusă de liberalul Iurie Topală, a achiziționat 

produse petroliere în valoare de 60 milioane de lei de la acest agent economic. Alte patru 

întreprinderi municipale care utilizează în activitatea lor de zi cu zi carburanți i-au avut în calitate 

de furnizori pe cei de la Get Premium, care a intrat pe piață abia în 2013, devenind practic 

„moștenitoarea” contractelor de milioane cu statul ale unei alte firme a partenerilor deputatului, 

Parstar Petrol, care practic a dispărut după ce a ajuns în vizorul presei și a organelor de drept. 

Detalii, aici. 

 

28. Afacerea păguboasă a Capitalei 

Autorii demonstrează că terenurile și spațiile nelocative aflate în proprietatea publică a 

municipiului Chișinău au devenit un adevărat chilipir pentru diferiți agenți economici sau 

persoane apropiate de autoritatea publică locală. Unii au reușit să închirieze spații de sute de 

metri pătrați la un preț de doar şapte lei pentru metru pătrat, alții - să privatizeze clădiri întregi 

cu suma cerută pentru o cameră de cămin. Deși legea prevede expres organizarea licitațiilor 

publice pentru darea în locațiune și privatizarea spațiilor și terenurilor din Capitală, autorităţile 

evită procedura. Astfel, administrarea patrimoniului public, în special a spațiilor nelocative și a 

terenurilor, reprezintă cea mai păguboasă activitate a municipalității, cu risc înalt de corupție. 

Detalii, aici. 

 

29. Drum din bani publici până la firma ministrului Iurie Chirinciuc 

Investigația arată că la doar câteva luni de la învestirea lui Iurie Chirinciuc în funcția de 

ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, de la șoseaua Sculeni-Ungheni până la 

sediul întreprinderii care îi aparține, SRL Lefcons-agro, a fost asfaltat un drum care a costat 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/licitatii-sub-umbrela
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/partenerul-lui-ghimpu-contracte-de-zeci-de-milioane-cu-intreprinderi-subordonate-pl-ului
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/afacerea-paguboasa-a-capitalei
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bugetul de stat 8,5 milioane de lei. Firma care a executat lucrările a fost selectată în lipsa unui 

concurs, ea figurând anterior în mai multe anchete jurnalistice. Detalii, aici. 

 

30. Școli cu datorii de milioane în prag de an școlar 

Materialul arată că în prag de an școlar, majoritatea școlilor din Criuleni s-au pomenit cu 

datorii de sute de mii de lei, iar unele chiar de milioane, și cu riscul de a ajunge în instanța de 

judecată. Restanțele au apărut după ce, în urmă cu trei ani, autoritățile din raion au aprobat un 

proiect, prin care instituțiile de învățământ s-au obligat să schimbe toate ușile și ferestrele. 

Lucrările au fost făcute în avans, iar datoria urma să fie achitată timp de trei ani. La 

expirarea termenului, firma pretinde banii pe care i-a investit, în timp ce directorii spun că nu 

au de unde plăti. Detalii, aici. 

 

31. Licitații interminabile, care îngroapă din fașă un proiect de opt milioane 

Articolul arată că locuitorii din două sate din raionul Strășeni riscă să piardă un proiect de 

opt milioane de lei, bani cu care urma să fie construit un apeduct. Licitația pentru selectarea 

firmei, care să facă lucrările, a fost organizată de patru ori, fiind contestată de fiecare dată de 

mai mulți agenți economici. Aceștia nu sunt de acord că au fost descalificați pentru că au prețuri 

mai mici decât valoarea proiectului. La rândul lor, membrii grupului de achiziții spun că legea 

nu le permite participanților la licitație să scadă radical sumele indicate de proiectanți. Detalii, 

aici. 

 

32. Modernizare cu dosar penal la USM. Licitație fraudată sau tentativă de răfuială 

politică?  

Investigația arată că acum câțiva ani, Universitatea de Stat din Moldova (USM) și compania 

de construcții Lagmar-Impex SRL au demarat o amplă investiție pentru dezvoltarea 

infrastructurii instituției de învățământ care ar urma să se încheie în 2018. Potrivit 

proiectului, firma s-a angajat să renoveze mai multe cămine studențești precum și un bloc de 

studii. În schimb, USM a cedat două terenuri în inima Capitalei. Compania a ridicat un imens 

ansamblu rezidențial unde vinde apartamente, prețul cărora pornește de la 444 de euro pentru 

metru pătrat. Acum un an, „afacerea” a ajuns în vizorul procurorilor și ofițerilor Anticorupție. În 

timp ce procurorii susțin că adună în continuare probe, rectorul USM, singura persoană pusă 

sub învinuire în această cauză penală, este convins că ar fi vorba despre o comandă 

politică. Detalii, aici. 

 

33. Achiziții „bolnave” în Sănătate 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/drum-din-bani-publici-pana-la-firma-ministrului-iurie-chirinciuc
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/scoli-cu-datorii-de-milioane-in-prag-de-an-scolar
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/licitatii-interminabile-care-ingroapa-din-fasa-un-proiect-de-opt-milioane
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/modernizare-cu-dosar-penal-la-usm-licitatie-fraudata-sau-tentativa-de-rafuiala-politica
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În această anchetă se arată că în anii precedenți, banii publici destinați pentru achizițiile în 

Sănătate - circa 800 de milioane de lei - au ajuns în mare parte pe conturile a șapte companii. 

Patru dintre acestea au fost incluse în 2015 în lista de interdicții a Agenției Achiziții Publice 

după ce instituțiile medicale din Republica Moldova s-au pomenit într-o criză de medicamente 

provocată, potrivit autorităților, de boicotul acestor firme care au întârziat să livreze 

preparatele. Companiile au scăpat însă nepenalizate. Între timp, Ministerul Sănătății își 

propune să creeze o instituție nouă, Centrul pentru achiziții publice centralizate în Sănătate, 

prin intermediul căreia ar urma să fie făcute toate licitațiile în domeniu. Foști manageri de spitale 

susțin însă că noua structură ar putea complica și mai mult lucrurile. Detalii, aici. 

 

34. Bani publici pentru veselă de cristal, cremă de încălțăminte și tractor de tuns... troscot 

Investigația arată că milioane de lei se risipesc în fiecare an pentru achiziții care nu își au 

rostul, mai ales într-o perioadă de criză. Contracte pentru sădirea florilor în perioada de iarnă, 

procurarea veselei de cristal sau utilaje noi care zac la depozit pentru că nu pot fi folosite - sunt 

doar câteva exemple că unele autorități cheltuie aiurea și puținii bani de care dispun. Materialul 

demonstrează că achizițiile inutile se ascund, de cele mai multe ori, în contractele de mică 

valoare, care sunt cel mai greu de monitorizat. Detalii, aici. 

 

35. Parcurile din Bălți, ciopârțite de patronii de localuri, pe bani de nimic 

Materialul demonstrează că o parte din terenurile din parcurile municipiului Bălți au ajuns, 

fără licitații publice, în proprietatea unor patroni de cafenele, baruri și restaurante. Micile 

gherete, unde cândva se vindea apă și înghețată, s-au transformat în săli unde se joacă nunți 

și cumetrii, se consumă alcool și se fumează. Din toată „afacerea” primăria se alege cu doar 

câteva mii de lei pe lună, pentru arendă. Materialul a avut o rezonanță largă, în special în presa 

din Bălți de care a fost preluat. După publicarea inevstigației, mai multe cazuri similare au fost 

semnalate pe harta corupției. Detalii, aici. 

 

36. Buletine de vot, tipărite în afara unui concurs de achiziții publice. Cine profită de pe 

urma acestei excepții?  

Peste 3,1 milioane de buletine de vot, pregătite pentru alegerile prezidențiale din 30 

octombrie 2016, au costat bugetul public peste 700.000 de lei. Tipărirea acestora, de rând cu 

alte materiale electorale, s-a făcut în afara unei proceduri de achiziții publice, fapt care poate 

genera abuzuri și ilegalități, în opinia mai multor experți. La rândul său, Comisia Electorală 

Centrală (CEC) dă asigurări că tipărirea materialelor electorale se desfășoară în mod 

transparent și strict conform legii. Detalii, aici. 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/achizitii-bolnave-in-sanatate
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/bani-publici-pentru-vesela-de-cristal-crema-de-incaltaminte-si-tractor-de-tuns-troscot
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/doc-parcurile-din-balti-ciopartite-de-patronii-de-localuri-pe-bani-de-nimic
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/buletine-de-vot-tiparite-in-afara-unui-concurs-de-achizitii-publice-cine-profita-de-pe-urma-acestei-exceptii
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37. Achiziții secrete la SIS: restaurante și vinării selecte pentru delegațiile din străinătate 

Materialul arată că în ultimii doi ani, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a cheltuit 

câteva milioane de lei pentru diferite servicii și bunuri. Aproape jumătate dintre contracte au 

fost negociate direct cu întreprinderile, fără să fie organizate proceduri de achiziții publice. O 

bună parte au vizat deservirea delegațiilor oficiale din străinătate. De exemplu, în 2015 și 2016 

SIS a cheltuit pentru 14 localuri - restaurante și cele mai mari vinării din țară - circa 600.000 de 

lei. Reprezentanții instituției susțin că nu au desfășurat licitații publice pentru a nu divulga 

informațiile „privind intențiile şi mecanismul de cooperare al SIS cu partenerii externi”. Din 

acelaşi motiv, conducerea SIS a refuzat să spună cine au fost membrii delegaţiilor. De cealaltă 

parte, unii experți atenționează că contractele semnate de către SIS nu se regăsesc în lista de 

excepții a Legii privind achizițiile publice și că instituţia ar trebui să se conformeze prevederilor 

pentru a asigura transparența. Detalii, aici. 

 

38. Cum se usucă bugetul public de la „înverzirea plaiului” 

Articolul arată că numeroși arbori cumpărați cu bani grei se usucă sau sunt furați înainte să 

ajungă să dea umbră. Este situația mai multor proiecte de înverzire finanțate din bani publici, 

pentru care autoritățile cheltuie milioane de lei anual. Pentru că unii agenți economici 

furnizează material săditor de calitate îndoielnică sau pentru că nimeni nu se preocupă să 

îngrijească arborii plantați, în unele cazuri doar unul din zece copaci ajunge să se prindă. 

Detalii, aici. 

 

39. Reparația drumurilor din Orhei și interesele de partid 

Investigația demonstrează că peste 80 la sută din banii repartizați în 2016 pentru reparația 

drumurilor din raionul Orhei au ajuns în primăriile conduse de edili democrați. Totodată, unel 

firmele care au făcut lucrările au tangențe cu exponenți ai Partidului Democrat. Deși autoritățile 

locale au cheltuit milioane de lei pentru reparația drumurilor, oamenii se plâng că multe dintre 

renovări au fost făcute de mântuială și că gropile nu au dispărut. Unii experți susțin că la mijloc 

este o schemă clasică de spălare de bani, fiind vorba despre un amestec de clientelism politic, 

fraudare a achizițiilor și, probabil, finanțarea campaniei electorale. Detalii, aici. 

 

40. Lipsă de transparență și clientelism. Cum autoritățile locale își lustruiesc imaginea în 

presă pe banii noștri 

Materialul arată că după intrarea în vigoare a Legii privind deetatizarea presei, mai multe 

consilii raionale au continuat să sprijine alte ziare, create în locul celor închise, totul pentru a-și 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/achizitii-secrete-la-sis-restaurante-si-vinarii-selecte-pentru-delegatiile-din-strainatate
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/cum-se-usuca-bugetul-public-de-la-inverzirea-plaiului
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/reparatia-drumurilor-din-orhei-si-interesele-de-partid
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promova imaginea în fața cetățenilor. Banii ajung în conturile ziarelor și posturilor locale de 

televiziune, în unele cazuri fără a fi organizate licitații deschise, la care să poată participa toate 

instituțiile de presă din regiune. Detalii, aici. 

 

41. Auto-motocros de milioane început la Orhei, dar pentru care nu sunt bani 

Investigația relatează un caz de utilizare defectuoasă a banilor publici, când autoritățile din 

Orhei au alocat 2 milioane de lei pentru proiectarea unui motocros pentru construcția căruia nu 

aveau bani. Curtea de Conturi a constatat că proiectarea s-a făcut în lipsa unui studiu de 

fezabilitate, iar grupul pe achiziții a respins firma care a propus cel mai mic preț, fiind încălcat 

criteriul de selectare. Drept urmare, Centrul Național Anticorupție a deschis dosar penal pe 

numele ex-primarului Vitalie Colun, pentru că acesta și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu. 

Fostul edil respinge însă acuzațiile. Detalii, aici. 

 

42. Produse alimentare alterate, cu eticheta „bio”, la grădinițele din Chișinău: firme, 

scheme și licitații cu interese 

Investigația deconspiră firmele implicate în scandalul produselor alterate livrate în grădinițe, 

când s-a depistat că pe mesele copiilor ajungea pește infectat și carne alterată. Centrul de 

Investigații Jurnalistice a reușit să îi identifice pe câțiva dintre businessmanii care apar în 

interceptări și a analizat care sunt firmele care au câștigat în 2016 licitații pentru asigurarea cu 

produse alimentare a grădinițelor din Capitală. Detalii, aici. 

 

43. Milioane de lei au fost cheltuite pentru clădirile unor judecătorii care vor dispărea în 

următorii ani  

Investigația arată că zeci de milioane de lei au fost investiți în ultimii ani în sediile unor 

judecătorii care vor fi închise în cadrul procesului de reformă inițiat de autorități. În unele cazuri, 

firmele implicate în reparații au făcut și apartamente pentru copiii judecătorilor, iar în altele 

lucrările s-au făcut de agenți economici care au tangențe cu judecătorii. Datele de pe site-ul 

Agenției de Achiziții Publice arată că suma contractelor încheiate pentru renovări se ridică la 

peste 100 de milioane de lei, numai în ultimii ani. La rândul său, Ministerul Justiției afirmă că în 

realitate suma ar fi mai mică, deoarece nu toate renovările au fost finalizate. Detalii, aici. 

 

44. Achiziții fără licitație pentru școlile din Criuleni  

Investigația arată modul în care autoritățile din Criuleni au fragmentat două achiziții cu 

valoarea totală de peste 300 de mii de lei. În loc să organizeze un concurs deschis, consiliul 

http://anticoruptie.md/preview?view=investigatii&id=289&lang=ro
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/auto-motocros-de-milioane-inceput-la-orhei-dar-pentru-care-nu-sunt-bani
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/produse-alimentare-alterate-cu-eticheta-bio-la-gradinitele-din-chisinau-firme-scheme-si-licitatii-cu-interese
http://anticoruptie.md/preview?view=investigatii&id=304&lang=ro
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raional a împărțit banii la fiecare instituție de învățămînt, dar a obligat administrația acestora să 

procure bunurile de la anumite firme. Detalii, aici. 

 

45. Gospodar cu pădure pe banii statului  

Materialul se referă la cazul unei gospodării țărănești care a obținut un grant de la Fondul 

Ecologic, dar în loc să sădească salcâmi ca să oprească degradarea solului a plantat floarea-

soarelui. Banii au ajuns în contul proprietarului contrar unei prevederi legale potrivit căreia 

gospodăriile țărănești nu sunt eligibile pentru finanțarea din Fondul Ecologic. În final, la 

solicitarea Ministerului Mediului, procuratura a deschis dosar penal pentru fals în declarații și 

dobândirea prin înșelăciune a bunurilor altei persoane în proporții deosebit de mari. Detalii, aici. 

 

46. Drumuri cu interese în Chișinău  

Materialul relatează despre neregulile și ilegalitățile admise de autoritățile din Chișinău la 

reparația unor drumuri din Capitală. Autoarea descrie schemele ilegale prin care banii publici 

sunt uitilizați în mod irațional, pentru ca în definitiv să aibă de suferit calitatea lucrărilor făcute. 

Detalii, aici și aici. 

 

47. Informația despre achizițiile publice - după șapte lacăte 

Materialul se referă la lipsa de transparență în utilizarea banilor publici de care dau dovadă 

majoritatea autorităților contractante din țara noastră, pornind de la câteva exemple concrete. 

Autoarea a investigat cauzele de ordin legal și administrativ care nu permit jurnaliștilor și 

cetățenilor în general să aibă acces liber la dosarele de achziții, astfel ca să se informeze din 

prima sursă cum sunt utilizați banii publici. Detalii, aici. 

 

 

II. Investigații jurnalistice realizate în cadrul proiectului „Advocacy for Child Rights”  

 

1. Copiii cu dizabilități lăsați la mila donatorilor străini 

Investigația, realizată în variantă scrisă și video, relatează despre o problemă gravă cu care 

se confruntă familiile care îngrijesc copii cu dizabilități – deficitul de scaune rulante. Pentru că 

țara noastră nu cumpără și nici nu produce astfel de mijloace de transport, familiile sunt nevoite 

să se descurce pe cont propriu. Cărucioarele provenite din ajutoare umanitare deseori le fac 

copiilor mai mult rău decât bine, nefiind adaptate la necesitățile acestora. În aceste condiții 

mulți copii nu doar că nu pot ajunge la școală, dar nici măcar nu pot ieși cu lunile din casă. În 

procesul investigației, echipa CIJM a constatat că una din protagonistele investigației, o tânără 

http://anticoruptie.md/preview?view=investigatii&id=306&lang=ro
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/gospodar-cu-padure-pe-banii-statului
http://investigatii.md/ro/investigatii/bani-publici/drumuri-cu-interese-in-municipiul-chisinau-30-mln-lei-pentru-37-km-de-drum-spre-humulesti
http://investigatii.md/ro/investigatii/bani-publici/drumuri-cu-interese-in-chisinau-ii-milioane-de-lei-aruncate-pe-drumuri-cu-probleme
http://investigatii.md/ro/investigatii/bani-publici/dosarele-de-achizitii-sub-sapte-lacate
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care nu ieșea cu lunile din casă, își dorea mult să aibă un calculator ca să poată comunica cu 

mai multă lume, dar și să își poată promova produsele handmade pe care le face. Astfel, s-a 

decis ca CIJM impreuna cu o companie IT să-i daruiască fetei un calculator. Detalii, aici. 

 

2. „Eu la internat nu mă întorc nici mort” 

Investigația, realizată în variantele scris și video, relatează despre progresele obținute în 

procesul de dezinstituționalizare a copiilor din instituțiile rezidențiale, pornind de la exemplul 

unei instituții concrete – școala auxiliară pentru copii cu dizabilități din satul Grinăuți-Moldova, 

raionul Ocnița. Jurnaliștii au vizitat mai multe familii în care au fost reintegrați foști discipoli ai 

internatului și a discutat cu părinții, asistenții sociali și profesorii care îi ajută pe copii să se 

adapteze la traiul în comunitate. Detalii, aici. 

 

3. Părinții pleacă – în grija cui rămân copiii?  

Materialul arată că în lipsa unei strategii clare de protecție a copiilor migranților, tot mai mulți 

dintre aceștia rămân fără grijă și suport după plecarea părinților peste hotare. Investigația a 

arătat modul în care funcționează prevederea care îi obligă pe părinți să anunțe autoritățile 

atunci când pleacă la muncă peste hotare, constatând că în unele raioane aceasta este prea 

restrictivă și birocratizată. Detalii, aici. 

 

4. Copii puși față în față cu agresorul pentru că nu mai au 14 ani  

Investigația a arătat că adolescenții care împlinesc 14 ani nu mai beneficiază de audiere în 

condiții prietenoase, deși legea conține o prevedere în acest sens. De multe ori ei sunt puși față 

în față cu abuzatorul, fiind nevoiți să povestească în detalii calvarul prin care au trecut. În timp 

ce psihologii atenționează că această practică este una traumatizantă pentru un copil, 

procurorii cred că adolescenții ar putea fi audiați în camere special amenajate cel mult până la 

16 ani, făcând trimitere la experiența altor țări. Detalii, aici. 

 

5. Copiii refugiaților, între discriminare și istorii de succes 

Materialul se referă la probemele de adaptare cu care se confuntă copiii refugiaților care vin 

în Moldova, dar și câteva istorii de succes ale unor familii care s-au integrat în societatea 

moldovenească. Detalii, aici. 

 

6. Copiii abuzați, aproape uitați de autorități 

Investigația arată că la doi ani de la adoptarea unui mecanism intersectorial de cooperare 

pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale 

http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/scaune-rulante-de-pomana-pentru-copiii-din-moldova
http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/video-drumul-lung-spre-casa-nu-ma-intorc-nici-mort-la-internat
http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/video-parintii-pleaca-in-grija-cui-raman-copiii
http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/copii-pusi-fata-in-fata-cu-agresorul-pentru-ca-nu-mai-au-14-ani
http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/copiii-refugiatilor-intre-discriminare-si-istorii-de-succes
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victime ale violenţei, unii responsabili nu fac decât să înregistreze cazurile de violență, fără să 

se implice în niciun fel în rezolvarea lor. În timp ce specialiștii dau vina pe lipsă de timp și de 

resurse, experții în protecția copilului afirmă că inacțiunea autorităților poate fi fatală pentru 

copii. Detalii, aici. 

 

7. Copiii abuzați, expertiza medico-legală și morga  

Materialul se referă la problemele grave de sistem în cazul unei proceduri prin care trec 

copiii supuși diferitor forme de violență – expertiza medico-legală. Sălile unde are lor procedura 

se află alături de morgă, iar medicii nu întotdeauna au pregătirea necesară pentru a lucra cu 

copiii. Detalii, aici. 

 

8. Muncesc din greu, iar statul se face că nu-i vede 

Materialul demonstrează că moratoriul asupra controalelor agenților economici lasă loc 

pentru cei care încalcă legea și angajează copii. Inspectoratul de Stat al Muncii nu mai are 

dreptul de a face controale, iar patronii angajează nestingherit copii, fiind siguri că nimeni nu le 

va sta în cale. Problema abordată în investigație a constituit ulterior subiectul de discuție în 

cadrul unui club de presă în cadrul căreia reprezentanți ai Inspectoratului de Stat al Muncii și 

unor ONG-uri au cerut oficial suspendarea acestei prevederi care încalcă în mod direct 

drepturile copiilor. Detalii, aici. 

 

9. Serviciile sociale pentru copii, la un pas de criză 

Investigația arată că serviciile sociale deschise în mai multe raioane din țară au încetat se 

se dezvolte pe parcursul ultimilor ani, după ce finanțarea lor a fost pusă exclusiv în seama 

autorităților publice locale. Criza s-ar putea aprofunda începând cu 1 ianuarie 2017, când 

raioanele nu vor mai putea beneficia de banii din fondul special de compensare a cheltuielilor 

pentru serviciile sociale. După abordarea acestei probleme de către CIJM, Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei, a început elaborarea unui regulament alternativ de finanțare care 

să reducă riscul existenței unor blocaje în finanțarea serviciilor sociale. Detalii, aici. 

 

10. Copilărie cu gust de alcool  

Investigația se referă la amploarea fenomenului consumului de alcool în rândul copiilor și 

adolescenților. Cazurile de comă alcoolică sunt tot mai frecvente printre copii, în timp ce 

autoritățile nu au un mecanism clar de prevenire a situațiilor de acest fel. Detalii, aici. 

 

11. Fetele de etnie romă – între școală și căsătoriile timpurii 

http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/copiii-abuzati-aproape-uitati-de-autoritati
http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/copiii-batuti-sau-violati-la-expertiza-medico-legala-langa-morga
http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/muncesc-din-greu-iar-statul-se-face-ca-nu-i-vede
http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/serviciile-sociale-pentru-copii-la-un-pas-de-criza
http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/copilarie-cu-gust-de-alcool
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Materialul se referă la situația fetelor rome, care nu au acces egal la studii din cauza sărăciei 

și a prejudecăților existente în comunitățile de romi. Multe dintre acestea se căsătoresc încă în 

adolescență și nu mai ajung să obțină studii, pentru că sunt impuse să stea acasă ca să 

îngrijească de frații mai mici sau să aibă grijă de gospodărie. Autoritățile nu au o soluție clară 

pentru această problemă, în timp ce specialiștii care se ocupă de nevoile etnicilor romi – 

mediatorii comunitari, dispar treptat din mai multe comunități, din cauza că primariile nu au bani 

ca să îi remunereze. Detalii, aici. 

 

12. Criză de asistenți parentali în Moldova 

Articolul arată că Moldova este în criză de asistenți parentali profesioniști, mai ales care ar 

vrea să ia în grijă copii cu dizabilități sau nou-născuți. Familiile care au trecut prin această 

experiență spun că statul nu face aproape nimic pentru a încuraja cât mai multe persoanele să 

devină asistenți parentali, iar singurele ajutoare vin din partea ONG-urilor și donatorilor străini. 

Serviciul a fost lansat acum 16 ani și este adresat copiilor care au rămas fără îngrijire 

părintească. Deși este recunoscut ca fiind una din cele mai bune alternative ale unei familii 

biologice, în multe raioane autoritățile nu îl dezvoltă pentru că nu au bani. Detalii, aici. 

 

13. Copii excluși din statistici și din sistem  

Articolul demonstrează că zeci de copii sunt excluși din statisticile oficiale și rămân în afara 

sistemului educațional înainte să termine gimnaziul. Mulți renunță la carte din cauza sărăciei, 

singura lor preocupare fiind cum să facă rost de o bucată de pâine. Există și dintre cei care nu 

au stat nicio zi în băncile școlii pentru că nu au acte sau sunt nevoiți să își ajute părinții. Detalii, 

aici. 

 

14. Documentar video Fugarii – copiii nimănui 

Materialul se referă la o problemă gravă – copiii fugari și reacția autorităților la acest 

fenomen. Autorii au arătat că sute de copii fug de acasă sau de la instituții de îngrijire și ajung 

în stradă, unde își creează propria viață. În același timp, autoritățile nu au un răspuns clar la 

acest fenomen social și nici pârghii de intervenție. La rândul lor, experții în drepturile copilului 

afirmă că în nicio țară crearea unor centre, în care să fie plasați copiii găsiți pe străzi, nu a dat 

rezultate. Detalii, aici. 

 

15. Șansa de a evada din lumea tăcerii 

http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/fetele-rome-intre-scoala-si-casatoriile-timpurii
http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/criza-de-asistenti-parentali-in-moldova
http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/copii-analfabeti
http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/fugarii-copiii-nimanui
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Articolul se referă la problema integrării sociale și școlare a copiilor cu dizabilități de auz 

prin intermediul unor cazuri concrete. Autorii menționează că cei mai mulți copii cu dizabilități 

de auz pot învața să vorbească și pot fi integrați cu succes în școlile obișnuite. Detalii, aici. 

 

III. Investigații jurnalistice realizate în cadrul proiectului „Shining a light on electoral 

Transparency in Moldova” 

 

1. Caritate „electorală”: Fundațiile și asociațiile afiliate politicienilor devin mai 

generoase ca niciodată în preajma alegerilor 

Investigația demonstrează cum anumiți actori politici își utilizează fundațiile de caritate 

pentru agitație electorală. Aceste fundații, unele dintre care utilizează resurse administrative, 

sunt activate de obicei în preajma campaniilor electorale pentru a face imagine fondatorului-

politician. Banii folosiți pentru acțiunile și campaniile de caritate ale fundațiilor nu sunt reflectați 

în fondul electoral, de aceea acest instrument este utilizat de unii politicieni pentru a se eschiva 

de la prezentarea tuturor cheltuielilor electorale. Detalii, aici. 

 

2. Scenarii // Ar putea fi fraudate alegerile prezidențiale? 

În timpul alaegerilor, Comisia Electorală are la dispoziție un sistem informațional sofisticat 

- Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri” - despre care spune că nu poate fi 

fraudat. Procurarea sistemului a costat milioane de lei. Făcând trimitere la câțiva experți TI care 

au efectuat la mijlocul luni octombrie o vizită de studiu la CEC și au văzut acest sistem, 

investigația demonstrează că sistemul conține mai multe vulnerabilități, iar din cauza lor, 

alegerile ar putea fi fraudate. Detalii, aici. 

 

3. Igor Dodon și conexiunea cu pliantele denigratoare în adresa Maiei Sandu 

Investigația dezvăluie misterul pliantelor cu mesaje denigratoare și manipulatorii la adresa 

candidatei Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, repartizare în timpul campaniei 

electorale. Fluturașii cu mesaje propagandistice erau distribuiți de membrii Uniunii Ofițerilor din 

Republica Moldova, instituție apropiată lui Igor Dodon, contracandidatul Maiei Sandu. Urmare 

a publicării investigației, oamenii legii au citat-o pe autoare pentru a o audia în cadrul unei 

cauze penale. Cel mai mult oamenii legii au fost interesați să afle cine a fost sursa de informații 

a jurnalistei. Detalii, aici. 

 

4. Cum au „plimbat” unii candidați la prezidențiale banii electorali dintr-un buzunar în 

altul 

http://investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/sansa-de-a-evada-din-lumea-tacerii
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/fundatiile-electorale
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/scenarii-ar-putea-fi-fraudate-alegerile-prezidentiale
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/igor-dodon-si-conexiunea-cu-pliantele-denigratoare-in-adresa-maiei-sandu


 

 

Centrul de Investigații Jurnalistice  // 25 
 

 

Raport de Activitate // 2016 

Campania electorală a fost un bun prilej pentru unii politicieni-businessmani să adune averi 

din contul publicității electorale. Investigația arată cine este principalul beneficiar al fondurilor 

electorale și cum fiecare candidat a cheltuit banii pe servicii acordate de companii apropiate 

lui, finanțatorului său sau pardiului din care face parte. Detalii, aici. 

 

5. Oamenii lui Dodon și „buzunarul” electoral  

Candidatul Partidului Socialiștilor la funcția de șef al statului, Igor Dodon, a adunat în șase 

săptămâni de campanie electorală peste 8,4 milioane de lei, de la circa 360 de 

susținători. Investigația demonstrează cine sunt principalii finanțatori, arătând că unii 

funcționari de stat au făcut donații mai mari decât veniturile obținute, iar alții se numără printre 

beneficiarii unor licitații publice. Printre sponsori se regăsesc preoți, prosperi oameni de afaceri 

și persoane cu trecut penal. Detalii, aici. 

 

6. Sponsorii Maiei Sandu: activiști, profesori și o companie aeriană  

Ancheta jurnalistică dezvăluie cine au fost sponsorii principali ai campaniei electorale a 

Maiei Sandu. Printre aceștia se regăsesc aciviști civici și promotori ai drepturilor omului, 

profesori, psihologi și oameni de afaceri. Detalii, aici. 

 

7. De la miliardari, până la activiști certați cu legea. Cum și-au adunat bani de campanie 

Mihai Ghimpu, Iurie Leancă și Dumitru Ciubașenco  

Pentru atragerea fondurilor pentru campania electorală din această toamnă, partidele 

politice care au înaintat candidați la prezidențiale au apelat la ajutorul a sute de persoane de la 

simpli activiști de partid, unii dintre care certați cu legea, până la prosperi oameni de afaceri. 

Ultimii au făcut donații extrem de generoase. Centrul de Investigații Jurnalistice a analizat în 

această anchetă cine au fost sponsorii electorali ai lui Mihai Ghimpu, Iurie Leancă, Dumitru 

Ciubașenco, Silvia Radu și Inna Popenco și a descoperit că în liste apar nume curioase. Detalii, 

aici. 

 

8. Consilierii președintelui: averi, interese și „pete” din trecut 

Ancheta dezvăluie cine sunt noii consilieri prezidențiali numiți de președintele nou ales, Igor 

Dodon. Cei mai mulți dintre aceștia au făcut parte din echipele guvernamentale din perioada 

guvernării comuniste, iar o parte dintre ei au susținut Partidul Socialiștilor, al cărui lider a fost 

Dodon până a fi ales în funcția de președinte. Detalii, aici. 

 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/cum-au-plimbat-unii-candidati-la-prezidentiale-banii-electorali-dintr-un-buzunar-in-altul
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/oamenii-lui-dodon-si-buzunarul-electoral
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/sponsorii-maiei-sandu-activisti-profesori-si-o-companie-aeriana
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/de-la-miliardari-pana-la-activisti-certati-cu-legea-cum-si-au-adunat-bani-de-campanie-mihai-ghimpu-iurie-leanca-si-dumitru-ciubasenco
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/consilierii-presedintelui-averi-interese-si-pete-din-trecut
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IV. Profilurile candidaților electorali realizate în cadrul proiectului „Shining a light on 

electoral Transparency in Moldova” 

 

1. Banii, afacerile și interesele lui Igor Dodon și alianțele „cruciale” PD-PSRM 

Articolul se referă la averile, interesele, problemele de integritate și trecutul candidatului la 

funcția de șef al statului, Igor Dodon. Investigația-profil despre Igor Dodon a înregistrat un 

număr record de vizualizări, cele mai multe dintre toate articolele plasate pe portalul 

Anticoruptie.md – peste 122.000. Articolul a fost preluat de mai multe instituții media și a fost 

intens distribuit pe rețele de socializare, inclusiv de către contracandidații lui Igor Dodon la 

alegerile prezidențiale. De asemenea, investigația cu profilul candidatului a fost plasată pe 

portalul Democracy.md, platformă care urmărește evoluția partidelor și politicienilor din R. 

Moldova. Detalii, aici. 

 

2. Dumitru Ciubașenco, candidatul cu venituri modeste al controversatului om de 

afaceri Renato Usatîi 

Articolul se referă la averea și trecutul candidatului la funcția de șef al statului, Dumitru 

Ciubașenco. Detalii, aici. 

 

3. Silvia Radu, candidatul milionar independent 

Articolul se referă la averea, activitatea și trecutul candidatului la funcția de șef al statului, 

Silvia Radu. Detalii, aici. 

 

4. Candidatul de lux al Partidului Democrat, Marian Lupu: traseism politic, carieră și 

abuz de resurse administrative  

Ancheta jurnalistică dezvăluie problemele de integritate ale candidatului Partidului 

Democrat la funcția de șef al statului, proiectele de legi pe care le-a promovat, averea și 

interese acestuia. Detalii, aici. 

 

5. Iurie Leancă: „gafe monumentale”, prietenia cu Victor Ponta și „cârdășia” cu PD  

Materialul prezintă profilul de integritate al candidatului la funcția de președinte, Iurie 

Leancă, inclusiv cele mai mari scandaluri în care a fost implicat acesta. Detalii, aici. 

 

6. Maia Laguta, actrița care visează la rolul de președinte 

Articolul se referă la averea, activitatea și trecutul candidatului la funcția de șef al statului, 

Maia Laguta. Detalii, aici. 

http://anticoruptie.md/ro/electorala-2016/banii-afacerile-si-interesele-lui-igor-dodon-si-aliantele-cruciale-pd-psrm
http://anticoruptie.md/ro/electorala-2016/dumitru-ciubasenco-candidatul-cu-venituri-modeste-al-controversatului-om-de-afaceri-renato-usatii
http://anticoruptie.md/ro/electorala-2016/silvia-radu-candidatul-milionar-independent
http://anticoruptie.md/ro/electorala-2016/candidatul-de-lux-al-partidului-democrat-marian-lupu-traseism-politic-cariera-si-abuz-de-resurse-administrative
http://anticoruptie.md/ro/electorala-2016/iurie-leanca-gafe-monumentale-prietenia-cu-victor-ponta-si-cardasia-cu-pd
http://anticoruptie.md/ro/electorala-2016/maia-laguta-actrita-care-viseaza-la-rolul-de-presedinte
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7. Maia Sandu: venituri, carieră și lupta anticorupție 

Articolul se referă la averea, activitatea și trecutul candidatului la funcția de șef al statului, 

Maia Sandu. Detalii, aici. 

 

V. Investigaţii realizate în cadrul proiectului „Shining a Light on Corruption in Moldova”  

 

1. Consilierul-vânător cu afacere pe terenul statului  

Investigaţia arată că alesul local din Ialoveni Victor Gandrabur a acaparat teren în satul 

Ruseştii Noi şi a deschis o fermă. O comisie creată de Consiliul local a stabilit că terenul a fost 

îngrădit cu piloni de beton şi plasă metalică. Gandrabur a recunoscut că ferma îi aparține, 

motivând că este pasionat de vânătoare, dar a spus că a îngrădit terenul cu voia primarului. 

Edilul a respins acuzația. Cazul a fost sesizat pe Harta Corupţiei. Detalii, aici. 

Impact: La scurt timp după ce Anticoruptie.md a relatat despre acest caz, Valeriu Munteanu, 

ministrul Mediului, a sesizat Procuratura Generală, care a demarat investigaţiile. Consilierul a 

fost sancţionat contravenţional. 

 

2. Dosarul țevilor furate și cuscra din Parlament  

Investigaţia a fost demarată în baza unei sesizări pe portalul Anticoruptie.md, fiind vorba 

despre cazul unui tânăr din raionul Cahul care risca să stea opt ani după gratii pentru că s-a 

încumetat să ia de pe câmp niște țevi de irigații ruginite, scoase din pământ de un consilier. 

Cazul a fost sesizat pe Harta Corupţiei. Detalii, aici. 

 

3. Afaceri subterane cu Primăria Chișinău pun în pericol activitatea Staţiei seismice  

Construcția unui bloc de locuit cu 16 etaje pe un teren de doar cinci ari din preajma Stației 

seismice centrale din Chișinău pune în pericol activitatea acestei instituții. Savanții bat alarma 

și spun că procesul de construcție va perturba activitatea seismologilor. De cealaltă parte, 

Primăria Chișinău, care a autorizat construcția, se spală pe mâini și spune că nu poate încălca 

dreptul la proprietate privată. Proiectul imobiliar controversat aparține companiei Lucet - 

Comerț SRL, o firmă „de-a casei”, beneficiara celor mai mari contracte pe bani publici cu 

muncipalitatea. Detalii, aici. 

 

4. Case în pădure, scoase la vânzare cu sute de mii de euro  

http://anticoruptie.md/ro/electorala-2016/maia-sandu-venituri-cariera-si-lupta-anticoruptie
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/video-consilierul-pasiunii-pentru-vanatoare-cu-afacere-pe-terenul-statului
http://anticoruptie.md/ro/dosare-de-coruptie/procuratura-generala-investigheaza-cazul-consilierului-vanator-cu-afacere-pe-terenul-statului
http://anticoruptie.md/ro/dosare-de-coruptie/consilierul-vanator-care-si-a-deschis-ilegal-o-ferma-de-mistreti-la-ialoveni-tras-la-raspundere-contraventionala
http://anticoruptie.md/ro/dosare-de-coruptie/consilierul-vanator-care-si-a-deschis-ilegal-o-ferma-de-mistreti-la-ialoveni-tras-la-raspundere-contraventionala
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/social/dosarul-tevilor-furate-si-cuscra-din-parlament
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/afaceri-subterane-cu-primaria-chisinau-pun-in-pericol-activitatea-statiei-seismice
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Ancheta arată că multe case construite în păduri la limita legii sunt scoase la vânzare cu 

sute de mii de euro. Mai mult, proprietarii oferă casele cu tot cu pădure. Investigaţia a fost 

realizată în parteneriat cu Europa Liberă. Detalii, aici. 

 

5. Cum au fost cheltuiţi banii publici pentru un drum până la casa unei consiliere liberale  

Primăria Chişinău a dispus amenajarea cu criblură a circa 1.000 de metri de drum într-un 

sector de vile de pe lângă comuna Tohatin, o suburbie a Capitalei. Edilul Dorin Chirtoacă a 

alocat 300.000 de lei din bugetul municipalităţii. Indignate de decizia primarului, autorităţile 

locale din Tohatin susţin că drumul a fost făcut anume acolo pentru că în acel sector locuieşte 

Mariana Lungu, consilieră PL în Consiliul Municipal Chişinău, drumul ducând până-n poarta 

liberalei. Detalii, aici. 

 

6. Decizie a CSJ „imposibil” de executat  

Articolul se referă la cazul unei femei din Criuleni care se zbate de mai mulţi ani să fie 

restabilită la locul de muncă. Fostul angajator i-a lichidat funcția, după ce fabrica pe care o 

conducea s-a închis. Deși are decizia finală a Curții Supreme de Justiție, ea continuă să bată 

la ușile autorităților pentru că hotărârea nu este executată. Femeia a chemat și Ministerul 

Justiției în judecată, iar statul a fost obligat să-i plătească despăgubiri morale. Cazul a fost 

sesizat pe Harta Corupţiei. Detalii, aici. 

 

7. Deputat prins în „capcana” creditelor bancare  

Investigaţia a scos la iveală problemele financiare ale unui deputat socialist, Victor 

Sorocean, care a luat credite de la o bancă, instituţie cu care s-a judecat familia 

parlamentarului. Cazul a fost sesizat pe Harta Corupţiei. Detalii, aici. 

 

8. Istoria a două piese de patrimoniu dispărute fără urmă și a unui dosar penal fără 

vinovați  

Investigaţia a scos la iveală dispariţia a două piese de valoare din patrimoniului arheologic. 

Deşi a fost pornit un dosar penal, nimeni nu a fost tras la răspundere. Cazul a fost sesizat pe 

Harta Corupţiei. Detalii, aici. 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/foto-case-in-padure-scoase-la-vanzare-cu-sute-de-mii-de-euro
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/cum-au-fost-cheltuiti-banii-publici-pentru-un-drum-pana-la-casa-unei-consiliere-liberale
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/video-decizie-a-csj-imposibil-de-executat
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/video-decizie-a-csj-imposibil-de-executat
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/social/istoria-a-doua-piese-de-patrimoniu-disparute-fara-urma-si-a-unui-dosar-penal-fara-vinovati
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9. Fost şef de la penitenciare cu imobil de lux, dosar penal şi rude cu influenţă  

Ancheta arată luxul în care trăieşte un fost şef de la Departamentul Instituţii Penitenciare. 

Casa, care este şi cea mai valoroasă achiziţie, a fost cumpărată de la un cap al lumii interlope. 

Detalii, aici. 

 

10. Afacere ilegală cu nunţi şi cumetrii la complexul muzeal Orheiul Vechi  

Potrivit anchetei, pe teritoriul Complexului muzeal Orheiul Vechi, aflat sub protecţia specială 

a statului, alături de sala unde sunt expuse vestigiile descoperite de arheologi, de mai bine de 

trei ani se joacă nunţi şi cumetrii. Cazul se află în vizorul procurorilor. Detalii, aici. 

 

11. Penitenciarele din regiunea transnistreană – milioane din bugetul public pentru 

condiții degradante  

Materialul arată că penitenciarele din regiunea transnistreană scurg din bugetul public de 

la Chișinău milioane de lei anual. Deși cu acești bani ar putea fi asigurate condiții mai bune 

pentru deținuți, în prezent acestea rămân aspre și nu au fost îmbunătățite, în pofida 

recomandărilor experților europeni. Detalii, aici. 

 

12. Omul din umbră  

Investigaţia se referă la afacerile, interesele şi oamenii de legătură ai lui Serghei Iaralov şi 

Vlad Plahotniuc. Detalii, aici. 

 

13. Copii cu dizabilităţi riscă să rămână fără un centru de reabilitare 

Ancheta scoate la iveală interesele în jurul unui centru de reabilitare pentru copii cu 

dizabilităţi, fiind vizată o instituţie de caritate din Germania. Detalii, aici. 

 

14. Afacerile, proprietățile și interesele fostului primar de la Orhei  

Investigaţia arată că fostul primar al oraşului Orhei, devenit ulterior șef al Inspectoratului 

Fiscal din localitate, a reuşit pe parcursul mandatului de edil să dezvolte afaceri, a intrat în 

posesia mai multor apartamente și încăperi, o parte înregistrate pe numele părinților pensionari, 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/fost-sef-de-la-penitenciare-cu-imobil-de-lux-dosar-penal-si-rude-cu-influenta
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/social/video-afacere-ilegala-cu-nunti-si-cumetrii-la-complexul-muzeal-orheiul-vechi
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/penitenciarele-din-regiunea-transnistreana-milioane-din-bugetul-public-pentru-conditii-degradante
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/omul-din-umbra
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/social/copii-cu-dizabilitati-risca-sa-ramana-fara-un-centru-de-reabilitare
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și și-a „ajutat” prietenii și rudele, motiv pentru care a fost implicat în mai multe situații de conflict 

de interese. Detalii, aici. 

 

15. Reporterii CIJM, la un pas să „cumpere” un teren în Parcul Valea Trandafirilor. 

Legăturile dintre afacere și un ales local  

Reporterii portalului au pornit investigaţia de la un anunţ care propunea spre vânzare un 

teren într-un parc din Chişinău. Autorii au stabilit legăturile dintre „afacere” şi un consilier local. 

Liderii Partidului Socialiştilor din care face parte consilierul au promis că vor investiga cazul. 

Detalii, aici. 

 

16. Extrădarea de lux a lui Veaceslav Platon: două curse charter și supraveghetori 

incognito  

Reporterii Centrului de Investigaţii Jurnalistice au reuşit să afle că la extrădarea omului de 

afaceri Veaceslav Platon au fost implicate două curse charter de lux, folosite anterior de 

autorităţi din Ucraina, iar banii plătiţi de stat pentru aceste servicii au fost foarte puţini. Detalii, 

aici. 

 

17. Moratoriu de ochii lumii. Cine construiește benzinării în Capitală  

Pe parcursul anului 2016, în Chișinău au continuat să apară stații PECO, deși consilierii 

municipali au votat în luna februarie un moratoriu ce interzicea ridicarea unor astfel de 

construcții. Majoritatea firmelor vizate în decizie au neglijat interdicția, acționând Consiliul 

Municipal Chișinău în judecată și câștigând procesele. Astfel, peste vară, în oraș au fost ridicate 

cel puțin trei benzinării noi, iar în cazul altora pe șantiere se muncește cu spor. Reporterii CIJM 

au urmărit cazul aproape un an. Detalii, aici. 

 

18. Noi suspiciuni de fraudă la Federația Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi 

Alimentaţie „Agroindsind” 

Investigaţia a pornit în urma unei sesizări pe Harta Corupţiei, fiind vorba despre gestionarea 

frauduloasă a banilor de către Federația Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie 

„Agroindsind”. Detalii, aici. 

 

 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/afacerile-proprietatile-si-interesele-fostului-primar-de-la-orhei
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/reporterii-cijm-la-un-pas-sa-cumpere-un-teren-in-parcul-valea-trandafirilor-legaturile-dintre-afacere-si-un-ales-local
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/extradarea-de-lux-a-lui-veaceslav-platon-doua-curse-charter-si-supraveghetori-incognito
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/moratoriu-de-ochii-lumii-cine-construieste-benzinarii-in-capitala
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/noi-suspiciuni-de-frauda-la-federatia-nationala-a-sindicatelor-din-agricultura-si-alimentatie-agroindsind
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VI. Investigaţii realizate în cadrul programului de granturi Foward Found susținut de 

Freedom House 

 

1. Oraşul chioşcurilor ilegale  

Ancheta vizează problema instalării chioşcurilor în Chişinău cu girul autorităţilor locale şi 

deciziile controversate ale funcţionarilor. Detalii, aici. 

 

2. Licitații subterane I şi II  

Autorii au abordat problema trucării licitaţiilor trucate şi felul în care pot obţine firmele 

contracte cu statul. Detalii, aici și aici. 

 

3. Milioane aruncate pe foc: Cum s-au făcut afaceri pe bani publici în trei sate din 

Moldova 

Potrivit anchetei, primăriile din două sate din raionul Ocnița și altul din UTA Găgăuzia au 

cumpărat utilaje pentru producerea de biomasă și plăci de trotuar, din banii inspectoratelor 

ecologice locale. În final, tot utilajul a fost dat în concesiune unor firme, pe degeabă, pentru o 

perioadă de 30 sau 50 de ani. Detalii, aici. 

 

4. Cum a ajuns un iaz al statului în proprietate privată  

Ancheta dezvăluie felul în care a ajuns un iaz din Taraclia din proprietatea statului în 

proprietate privată. Statul a investit 3. 5 milioane de lei - bani publici - pentru a repara o parte 

din barajul de pe iaz, chiar dacă în anul 2011, Judecătoria Economică a decis că acesta 

aparține cooperativei „Rodina Nova”. Detalii, aici.  

Impact: Inspectoratul de Poliţie al raionului Taraclia a dispus interogarea jurnaliştilor şi 

confiscarea tuturor materialelor în baza cărora a fost realizată investigația. Ulterior, după 

mobilizarea organizaţiilor de media, Ministerul Afacerilor Interne s-a autosesizat pe marginea 

abuzurilor poliţiei de la Taraclia, iar cauza a fost încetată. 

 

5. Corupţie și ilegalități în acordarea gradelor de dizabilitate în UTA Găgăuzia  

http://anticoruptie.md/ru/rassledovanija/sotsialnye/gorod-nezakonnyh-kioskov
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/licitatii-subterane
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/licitatii-subterane-ii
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/milioane-aruncate-pe-foc-cum-s-au-facut-afaceri-pe-bani-publici-in-trei-sate-din-moldova
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/cum-a-ajuns-un-iaz-al-statului-in-proprietate-privata
http://anticoruptie.md/ro/stiri/politia-din-taraclia-a-dispus-confiscarea-materialelor-care-au-stat-la-baza-unei-investigatii-publicate-pe-anticoruptiemd
http://anticoruptie.md/ro/stiri/politia-din-taraclia-a-dispus-confiscarea-materialelor-care-au-stat-la-baza-unei-investigatii-publicate-pe-anticoruptiemd
http://anticoruptie.md/ro/stiri/ministerul-afacerilor-interne-s-a-autosesizat-pe-marginea-abuzurilor-admise-de-politia-din-taraclia-asupra-unor-jurnalisti-de-investigatie


 

 

Centrul de Investigații Jurnalistice  // 32 
 

 

Raport de Activitate // 2016 

Ancheta a fost realizată de o jurnalistă de la Comrat și demonstrează, prin intermediul unor 

cazuri concrete, că sistemul de acordare a gradelor de invaliditate din UTA Găgăuzia este 

afectat serios de corupție. Detalii, aici. 

 

6. Anii furaţi 

Materialul este realizat de două jurnaliste din stânga Nistrului și se referă la cazurile unor 

persoane care, din cauza neglijenței autorităților, au pierdut câțiva ani de cotizație la pensie. 

Detalii, aici. 

 

7. Un proiect energetic împotmolește în datorii orașul Taraclia  

Investigaţia a dezvăluit că Primăria din Taraclia este obligată să plătească un credit de 

aproape două milioane de dolari, după ce a încercat să modernizeze rețeaua de încălzire a 

șase clădiri de menire socială din oraș. Detalii, aici. 

 

8. Piața cerealelor din Republica Moldova, sub monopol rusesc  

Ancheta arată că piaţa cerealelor din Moldova este controlată de câteva firme. De fapt, 

principalul beneficiar este grupul de companii Trans-Oil, format din offshore-uri înregistrate în 

Elveția sau Cipru și societăți pe acțiuni sau SRL-uri din Republica Moldova, Ucraina și 

România. Holdingul îl are în centru pe cetățeanul rus Vazha Dzashi, născut în Georgia (URSS), 

deținător de paşaport american şi membru al Consiliului de Administrare al Asociaţiei 

Oamenilor de Afaceri a lui Vlad Plahotniuc. Detalii, aici. 

Impact: Investigaţia a fost premiată cu locul I la un concurs privind cele mai bune materiale 

jurnalistice pe teme de corupţie, organizat de PNUD. 

 

9. Bani în vânt pentru o tabără de odihnă la Orhei  

Investigația relatează despre câteva investiții nerentabile care s-au făcut în instituții de 

învățământ din raionul Orhei, pornind de la cazul taberei de odihnă pentru copii „Miorița”, care 

nu a putut funcționa în regim normal deși pentru reabilitarea acesteia s-au plătit milioane de lei 

din bani publici. Detalii, aici. 

 

10. Tranzacții dubioase cu imobile și terenuri publice la Rezina care găuresc bugetul 

local  

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/social/coruptie-si-ilegalitati-la-acordarea-gradelor-de-dizabilitate-in-uta-gagauzia
http://anticoruptie.md/ru/rassledovanija/sotsialnye/ukradennye-gody
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/video-un-proiect-energetic-ingloada-in-datorii-orasul-taraclia
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/piata-cerealelor-din-r-moldova-sub-monopol-rusesc
http://anticoruptie.md/ro/stiri/5-anchete-ale-centrului-de-investigatii-jurnalistice-pe-teme-de-coruptie-desemnate-drept-cele-mai-bune-la-un-concurs-al-undp
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/bani-in-vant-pentru-o-tabara-de-odihna-la-orhei
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Potrivit anchetei, autorităţile din orașul Rezina au permis de-a lungul anilor tranzacții cu 

terenuri sau spații nelocative publice și au autorizat mai multe construcții în mod dubios. Aceste 

„afaceri” au adus pagube bugetului local. Detalii, aici. 

 

11. Curtea de Conturi: Avere, istorie și (in)eficiență  

Autorii au arătat care a fost (in)eficiența Curții de Conturi de-a lungul anilor, prezentând și 

averile noilor membri. Unii dintre aceștia dețin bunuri nedeclarate și au adunat averi fiind în 

funcții publice. Detalii, aici. 

 

12. Polițiști prinși cu mită, dar păstraţi în funcții  

În ultimul deceniu, cel puțin zece poliţişti din raionul Şoldăneşti au fost învinuiţi de corupere 

pasivă. Potrivit investigaţiei, mulţi au revenit în funcţii. Detalii, aici. 

 

13. Fondul „democrat” pentru eficiență energetică 

Fondul de Eficiență Energetică (FEE) a aprobat în ultimii trei ani finanțări în valoare de 

aproape jumătate de miliard de lei pentru izolarea termică, schimbarea geamurilor și a ușilor și 

pentru instalarea iluminatului public în diferite localități ale republicii. Materialul arată că cei mai 

mulți din acești bani au ajuns în localitățile conduse de primari democrați. Detalii, aici. 

 

14. Bugetarii moldoveni cu vile în Borsec  

Investigaţia scoate la iveală că mai mulţi demnitari de la Chişinău deţin case de lux la 

Borsec, România. Unii dintre ei nu şi-au declarat vilele. Detalii, aici. 

  

15. Documentar video: Istorie ruinată de interesele unor firme  

Investigaţia prezintă situaţia clădirilor istorice din Republica Moldova, arătând care este 

interesul comercial în jurul acestora. Detalii, aici. 

 

16. Nave maritime moldovenești, folosite în trafic de persoane  

Ancheta a arătat că trei nave sub pavilionul Republicii Moldova au fost folosite de traficanți 

de ființe umane pentru a transporta peste 2.000 de refugiați din Orient în Uniunea Europeană. 

Pe acte proprietarii corăbiilor sunt companii înregistrate în paradisurile fiscale din Belize, 

Panama și Insulele Marshall. Două nave moldovenești și-au schimbat stăpânii în ajunul 

curselor ilegale cu migranţi. Detalii, aici. 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/tranzactii-dubioase-cu-imobile-si-terenuri-publice-la-rezina-care-gauresc-bugetul-local
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/curtea-de-conturi-avere-istorie-si-ineficienta
http://anticoruptie.md/ro/stiri/soldanesti-politisti-prinsi-cu-mita-dar-pastrati-in-functii
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/fondul-pentru-eficienta-democrata
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/bugetarii-moldoveni-cu-vile-in-borsec
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/video-istorie-ruinata-de-interesele-unor-firme
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/nave-maritime-moldovenesti-folosite-in-trafic-de-persoane
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17. Republica Moldova - Ucraina - regiunea transnistreană: „triunghiul de aur” al 

contrabandei cu țigări  

Investigaţia vizează problema contrabandei cu ţigări în Ucraina şi Republica Moldova, 

demonstrând că autorităţile celor două state operează cu cifre diferite şi se fac a nu vedea 

amploarea fenomenului. Detalii, aici. 

  

18. Cum luptă Primăria Capitalei cu publicitatea stradală  

Autorii au investigat problema publicităţii stradale în Chişinău şi implicarea autorităţilor 

Capitalei. Detalii, aici. 

 

19. Mafia anabolizantelor. Drumul clandestin al steroizilor din Moldova spre sportivi 

străini  

Autorii au arătat că Republica Moldova se află în topul producătorilor mondiali de steroizi 

anabolizanți, substanțe ilegale în majoritatea statelor UE, SUA, dar și Rusia. Corupția, legislația 

permisivă și protecționismul politic ușor de obținut au creat condiții pentru dezvoltarea unei 

industrii întregi de producere a anabolizantelor, aflate la mare căutare pe piața neagră din 

întreaga lume. Detalii, aici. 

Impact: Investigaţia a fost premiată cu locul I la un concurs privind cele mai bune materiale 

jurnalistice pe teme de corupţie, organizat de PNUD. 

 

20. Până la primul cutremur de pământ  

Investigaţia abordează problema calităţii construcţiilor și rezistența acestora în caz de 

calamităţi naturale. Detalii, aici. 

Impact: Autorul investigației a luat locul III în cadrul unui concurs pentru cele mai bune 

investigații jurnalistice pe teme de corupție, organizat de PNUD Moldova în anul 2017. Detalii, 

aici. 

 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/republica-moldova-ucraina-regiunea-transnistreana-triunghiul-de-aur-al-contrabandei-cu-tigari
http://anticoruptie.md/ru/rassledovanija/obschestvennye-dengi/schity-kryty-kak-stolichnaja-merija-boretsja-s-naruzhnoj-reklamoj
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/mafia-anabolizantelor-drumul-steroizilor-din-fabricile-moldovenesti-spre-sportivii-straini
http://anticoruptie.md/ro/stiri/5-anchete-ale-centrului-de-investigatii-jurnalistice-pe-teme-de-coruptie-desemnate-drept-cele-mai-bune-la-un-concurs-al-undp
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/pana-la-primul-cutremur-de-pamant
https://anticoruptie.md/ro/stiri/anchete-ale-centrului-de-investigatii-jurnalistice-pe-teme-de-coruptie-premiate-de-pnud-moldova
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VII. Investigații pe subiecte de probleme de integritate în serviciul public, realizate în cadrul 

Campaniei „Jurnalişti pentru integritate în serviciul public”, susținută de Fundația 

Soros-Moldova 

 

1. Afacerea cu deputați: cine sunt transfugii gata să voteze candidatul PD la funcția de 

premier  

Este o investigaţie realizată de întreaga echipă CIJM în cadrul căreia au fost monitorizați și 

documentați cei 14 deputaţi care au părăsit fracţiunea PCRM şi au format Platforma Social-

democratică „Pentru Moldova”. Jurnaliștii au amintit despre ascensiunea în politică a acestora, 

au verificat în ce dosare penale au fost implicaţi deputații sau rudele acestora. La fel, autorii au 

stabilit legătura parlamentarilor cu lumea afacerilor, încercând să afle dacă firmele care le sunt 

apropiate câștigă licitații publice. Totodată, au fost verificate declarațiile lor pe avere și pe 

interese, precum și alte detalii din activitatea lor. Detalii, aici. 

 

2. Afacerea cu deputaţi: liberal-democraţii şi neafiliaţii care vor ridica mâna în 

Parlament pentru Pavel Filip  

Investigația realizată de echipa CIJM reprezintă o continuare a anchetei precedente. 

Jurnaliştii i-au trecut pe cei şapte deputaţi PLDM şi trei neafiliaţi prin acelaşi „filtru” ca şi pe 

colegii lor care au părăsit PCRM: ascensiunea politică, dosare penale în care au figurat fie ei, 

fie rudele lor, legătura cu lumea afacerilor, precum şi averile declarate sau nedeclarate etc. 

Detalii, aici. 

 

3. Guvernul Filip: interese, averi şi afaceri 

Investigația a fost realizată de echipa CIJM. În cadrul procesului de documentare, autorii au 

constatat că o bună parte din demnitarii care fac parte din noul Cabinet de Miniştri îi este 

apropiată democratului Vlad Plahotniuc sau vine din anturajul acestuia. Jurnaliştii au scris 

despre averile şi afacerile pe care le deţin aceştia, tranzacțiile pe care le-au avut cu statul, 

deciziile controversate luate de aceștia în perioada în care s-au aflat în anumite funcţii şi 

circumstanţele în care au ajuns în anumite poziţii-cheie. Detalii, aici. 

 

4. Respinși de președinte, fiii a doi foști magistrați compromiși insistă să devină 

judecători  

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/afacerea-cu-deputati-cine-sunt-transfugii-gata-sa-voteze-candidatul-pd-la-functia-de-premier
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/afacere-cu-deputati-liberal-democratii-si-neafiliatii-care-vor-ridica-mana-in-parlament-pentru-pavel-filip
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/guvernul-filip-interese-averi-si-afaceri
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Corneliu Crețu și Petru Harmaniuc, fiii foștilor judecători Gheorghe Crețu și Valeriu 

Harmaniuc, s-au înscris în cursa pentru funcția de magistrat la Judecătoria sectorului Centru al 

Capitalei, unde sunt trei posturi vacante. Cei doi absolvenți ai Institutului Național al Justiției, 

care deţin averi impresionante, au decis să-și încerce din nou norocul, după ce anterior 

candidaturile lor au fost respinse de președintele Nicolae Timofti. Autorii au mai arătat că 

Gheorghe Creţu, condamnat în dosarul „Pădurea Domnească”, este angajat în cadrul biroului 

de avocaţi fondat de Alexandru Tănase, preşedintele Curţii Constituţionale, dar şi faptul că 

Corneliu Creţu a obţinut o scrisoare de recomandare din partea lui Alexandru Tănase. Detalii, 

aici. 

 

5. Averile, afacerile şi interesele ascunse ale şefilor agenţiilor de stat (partea I, II şi III)  

Este o investigație amplă realizată de jurnaliştii CIJM care a avut în vizor circa 40 de şefi de 

agenţii. Autorii au realizat profilul fiecăruia, urmărindu-le cariera, implicarea în afaceri, în ce 

dosare au fost vizaţi fie ei, fie rudele lor, au studiat declaraţiile pe venit, precum şi apropierea 

de un partid politic sau altul. Jurnaliştii au demonstrat ce averi impresionante au reuşit să adune 

unii, deşi au ocupat în mare parte funcţii publice.  

Partea I; 

Partea II; 

Partea III. 

  

6. Fisuri în sistemul bancar sau care este următoarea bancă ce va pica  

Investigaţia reprezintă o radiografie a sistemului bancar care scoate în vileag fisurile din 

sistem și schemele obscure din jurul unor instituții bancare. Autorii au mai arătat că evoluţiile 

din ultimii ani denotă că lichidarea celor trei bănci – Banca de Economii, Unibank şi Banca 

Socială - nu înseamnă că în mod automat au dispărut şi problemele din sector. Detalii, aici. 

Impact: Eximbank, instituţie vizată în investigaţie, a venit cu o reacţie în ziua în care a fost 

publicat materialul. Reprezentanţii băncii au difuzat un comunicat de presă în care anunţă că 

instituţia își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația națională a Republicii Moldova 

și corespunde întocmai indicatorilor prudențiali stabiliți de Banca Națională a Moldovei, deşi în 

articol se arăta că banca ar putea fi vândută.  

 

7. Filmare cu drona // Democratul Constantin Botnari a îngrădit ilegal 40 de ari de 

pădure?  

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/corneliu-cretu-si-petru-harmaniuc-fiii-a-doi-fosti-magistrati-compromisi-respinsi-anterior-de-seful-statului-insista-sa-devina-judecatori
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/sefii-agentiilor-de-stat-averi-afaceri-si-interese-i
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/averile-afacerile-si-interesele-ascunse-ale-sefilor-agentiilor-de-stat-ii
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/averile-afacerile-si-interesele-ascunse-ale-sefilor-agentiilor-de-stat-iii
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/fisuri-in-sistemul-bancar-sau-care-este-urmatoarea-banca-ce-va-pica
http://anticoruptie.md/ro/stiri/reactie-dupa-o-ancheta-a-centrului-de-investigatii-jurnalistice-eximbank-neaga-iar-veneto-banca-tace
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Investigaţia arată că democratul Constantin Botnari, care îl însoţeşte pe controversatul om 

de afaceri Vlad Plahotniuc la orice ieşire publică, are oficial venituri modeste, dar cât a fost 

deputat a reuşit să-şi construiască la poalele pădurii de lângă Durleşti o locuinţă luxoasă, 

designul căreia aminteşte de Casa Albă de la Washington. Jurnaliştii au filmat locuinţa cu drona 

şi au constatat că pe lângă terenul de circa 21 de ari, declarat în acte, politicianul a îngrădit alţi 

40 de ari de pădure. Asta în pofida faptului că atât reprezentanţii Agenţiei Moldsilva, cât şi 

autorităţile publice locale susţin că începând cu 2012 nu mai dau pădure în arendă. Detalii, aici. 

Continuare. 

Impact: Valeriu Munteanu, ministrul Mediului, a dispus efectuarea unei anchete de serviciu la 

Moldsilva. În scurt timp Moldsilva a venit cu un răspuns care îl scoate nevinovat pe Constantin 

Botnari. 

 

8. O nouă companie aeriană, în buzunarul ministrului Justiţiei 

Potrivit anchetei, din mai 2016, o nouă companie aeriană operează în Republica Moldova. 

Firma, înregistrată în 2015, o avea printre fondatori pe Maria Cebotari, soţia actualului ministru 

al Justiţiei, Vladimir Cebotari, în timp ce sora acestuia, Mariana Tăbuică, ar fi noul director 

executiv. Ministrul confirmă că familia sa a pornit o nouă afacere şi că e doar o modalitate de 

a se întreţine. Detalii, aici. 

 

9. Noua companie aeriană Fly One și interesele private ale directorului Autorităţii 

Aeronautice Civile, confirmate de SIS  

Ancheta reprezintă continuarea investigaţiei privind afacerea în domeniul aerian pornită de 

ministrul Justiţiei, Vladimir Cebotari. Articolul arată că Mircea Maleca, directorul Autorităţii 

Aeronautice Civile (AAC), ar fi adevăratul partener de afacere al familiei ministrului Justiţiei, 

Vladimir Cebotari, în cadrul noii companii aeriene Fly One, oficialul ascunzându-se în spatele 

fostului său socru de la Leova. Acest fapt este confirmat într-o scrisoare ce ar fi fost semnată 

de Mihai Balan, directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS), ajunsă recent în posesia 

portalului Anticoruptie.md. Deşi nu-i confirmă autenticitatea, şefii de la SIS susţin într-un 

răspuns oficial că șefii AAC exercită abuz de putere prin promovarea intereselor private în 

aviaţia civilă, ceea ce ar contraveni intereselor statului. Detalii, aici.  

Impact: În urma anchetei, Vladimir Cebotari şi Mircea Maleca au ajuns în vizorul Comisiei 

Naţionale de Integritate. Cazul a ajuns şi în vizorul Centrului Naţional Anticorupţie. Totodată, 

Mircea Maleca a demisionat la solicitarea premierului Pavel Filip. 

 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/filmare-cu-drona-democratul-constantin-botnari-a-ingradit-ilegal-40-de-ari-de-padure
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/democratul-constantin-botnari-a-ingradit-abuziv-padurea-luata-in-arenda-de-o-firma
http://anticoruptie.md/ro/stiri/reactie-la-investigatia-despre-averea-democratului-constantin-botnari-ministrul-mediului-a-dispus-o-ancheta-de-servicu-la-moldsilva
http://anticoruptie.md/ro/stiri/reactie-la-investigatia-despre-averea-democratului-constantin-botnari-ministrul-mediului-a-dispus-o-ancheta-de-servicu-la-moldsilva
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/familia-ministrului-justitiei-vladimir-cebotari-s-a-facut-cu-o-noua-companie-avia
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/noua-companie-aeriana-fly-one-si-interesele-private-ale-directorului-autoritatii-aeronautice-civile-confirmate-de-sis
http://anticoruptie.md/ro/stiri/activitatea-fly-one-si-conflictul-de-interese-admis-de-mircea-maleca-scos-la-iveala-de-anticoruptiemd-in-vizorul-cna
http://anticoruptie.md/ro/stiri/activitatea-fly-one-si-conflictul-de-interese-admis-de-mircea-maleca-scos-la-iveala-de-anticoruptiemd-in-vizorul-cna
http://anticoruptie.md/ro/stiri/seful-autoritatii-aeronautice-civile-vizat-recent-intr-o-ancheta-a-portalului-anticoruptiemd-si-a-dat-demisia-la-solicitarea-premierului-pavel-filip
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10. Afacere ascunsă: cumetrii, nunți și parastase în casa primarului din Durlești  

Materialul arată că primarul orașului Durlești, Eleonora Șaran, își dă casa în arendă pentru 

mese de pomenire și petreceri, și nu pe degeaba, ci pe bani. Funcționara nu pomenește nimic 

despre acest „business” în declarația sa de avere. Detalii, aici. 

Impact: Eleonora Şaran a ajuns în vizorul Comisiei Naţionale de Integritate, dar a scăpat de 

sancţiune. 

 

11. Purtătorul de cuvânt al Primăriei Chişinău, cu locuință luxoasă, dar beneficiar de 

ajutor material de la buget  

Vadim Brânzaniuc, în vârstă de 33 de ani, a reușit să acumuleze în doar doi ani, fiind în 

funcția de șef al Direcției relații cu publicul a Primăriei Capitalei, o avere de câteva milioane de 

lei. Funcţionarul, care între timp a devenit secretar interimar al Consiliului Municipal Chișinău, 

deține o casă cu două etaje în zona Petricani din sectorul Râșcani, pe care a construit-o, potrivit 

actelor cadastrale, din anul 2012 până în 2014. Cu tot luxul afișat, Brânzaniuc s-a numărat, în 

anul 2013, printre beneficiarii de ajutor material din bugetul municipal. El a primit 72.000 de lei. 

Din banii publici i-a fost achitată o parte din dobânda la un credit luat pentru construcția casei. 

Până la angajarea în funcție de șef de direcție acesta nu avea locuință și ridica un salariu lunar 

de doar 2.000 de lei. Detalii, aici. 

Impact: Vadim Brânzaniuc a ajuns în vizorul Comisiei Naţionale de Integritate, dar a scăpat de 

sancţiune. Autoarea a fost premiată la un concurs a celor mai bune investigaţii pe teme de 

corupţie organizat de PNUD, luând premiul III. 

 

12. Moscova, trasă pe sfoară de găgăuzi  

Compania unui consilier al bașcanului din UTA Găgăuzia, Irina Vlah, este implicată în 

scandaloasa schemă de export al fructelor poloneze în Rusia, în baza unor certificate 

fitosanitare moldovenești dubioase. Firma a reușit să obțină anularea restricțiilor de export al 

fructelor pe piața rusească la nicio lună de la fondare, după o vizită în regiune a experților de 

la „Rosselhoznadzor”. Detalii, aici. 

 

13. Averile membrilor CEC la final de mandat 

Investigaţia a aratat cu ce averi şi-au încheiat mandatele foştii membri ai Comisiei Electorale 

Centrale. Detalii, aici. 

 

14. Martori falși în dosarul lui Vlad Filat  

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/afacere-ascunsa-cumetrii-nunti-si-parastase-in-casa-primarului-din-durlesti
http://anticoruptie.md/ro/dosare-de-coruptie/primarul-orasului-durlesti-in-vizorul-cni-dupa-o-ancheta-a-centrului-de-investigatii-jurnalistice
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/purtatorul-de-cuvant-al-primariei-cu-locuinta-luxoasa-dar-beneficiar-de-ajutor-material-de-la-buget
http://anticoruptie.md/ro/stiri/vadim-branzaniuc-a-scapat-de-cni
http://anticoruptie.md/ro/stiri/5-anchete-ale-centrului-de-investigatii-jurnalistice-pe-teme-de-coruptie-desemnate-drept-cele-mai-bune-la-un-concurs-al-undp
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/moscova-trasa-pe-sfoara-de-gagauzi
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/averile-membrilor-cec-la-final-de-mandat
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Trei tinere din Federația Rusă, care par să nu știe nici cu spatele despre situația din 

Republica Moldova, figurează în calitate de martori-cheie în răsunătorul dosar de corupție în 

cadrul căruia este judecat Vlad Filat. Potrivit declarațiilor depuse de Ilan Șor în instanță, ele ar 

fi intermediat pretinsa mituire cu 320 de milioane de lei a fostului prim-ministru. Aceste 

declarații au fost acceptate de prima instanță și incluse în sentința de condamnare, fără ca 

tinerele să fie invitate pentru a depune mărturii. Centrul de Investigații Jurnalistice a reușit să 

afle numele acestor femei și să ia legătura cu două dintre ele. Fetele susțin că nu au fost 

niciodată în Republica Moldova și nu îl cunosc nici pe Ilan Șor, nici pe Vlad Filat. Detalii, aici. 

 

15. Magistrați cu probleme de integritate și decizii controversate vor la funcții de 

conducere la Judecătoria Chișinău 

Investigaţia arată că odată cu reorganizarea sistemului judecătoresc, mai mulți magistrați - 

unii cu probleme de integritate - s-au lansat în cursa pentru funcții de conducere în noile 

instituții. Anterior, candidaturile unora au fost însă respinse de către președintele Republicii 

Moldova din cauza că ar fi participat la luarea unor decizii dubioase sau ar fi beneficiat de 

cadouri care nu au putut fi justificate. Detalii, aici. 

 

16. Apartamente la preț redus pentru mama și rudele magistratului Oleg Melniciuc, în 

blocul destinat judecătorilor 

În blocul locativ de pe strada Hristo Botev 6, din Chișinău, care se construiește în prezent 

pentru magistrații Judecătoriei sectorului Râșcani din Capitală și copiii acestora, s-au ales cu 

apartamente și chiar spații comerciale mama și câteva rude ale președintelui instanței, Oleg 

Melniciuc. Însuși magistratul, care anunța inițial că, deși deține spații locative, ar mai vrea 

apartamente pentru a le oferi copiilor săi, nu și-a procurat acolo locuințe, ci doar un spațiu 

comercial. În același bloc, printr-o decizie separată și fără să fi solicitat, a primit apartament și 

președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu. Detalii, aici. 

Impact: Procurorii Anticorupţie au demarat un proces penal după ce fostul procuror Ion Diacov 

a făcut o sesizare. 

 

17. Averile, afacerile și interesele rectorilor universităților de stat  

Centrul de Investigații Jurnalistice a analizat veniturile și proprietățile rectorilor 

universităților cu statut public. În investigație se arată că unii manageri universitari dețin afaceri 

profitabile și case luxoase. Detalii, aici. 

 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/doc-audio-martori-falsi-in-dosarul-lui-vlad-filat
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/magistrati-cu-probleme-de-integritate-si-decizii-controversate-vor-la-functii-de-conducere-la-judecatoria-chisinau
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/apartamente-la-pret-redus-pentru-mama-si-rudele-magistratului-oleg-melniciuc-in-blocul-destinat-judecatorilor
http://anticoruptie.md/ro/stiri/procurorii-au-pornit-un-proces-penal-in-urma-unei-sesizari-a-lui-ion-diacov-publicata-pe-harta-coruptiei-si-a-unei-anchete-a-cijm-este-vizat-judecatorul-oleg-melniciuc
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/averile-afacerile-si-interesele-rectorilor-universitatilor-de-stat
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18. Bancherul „fantomă” din dosarul lui Vlad Filat 

Un cunoscut bancher rus s-a pomenit atras, fără știrea sa, în controversatul dosar al ex-

premierului Vlad Filat. Fostul președinte executiv al băncii rusești Petrocomerț bank este 

acuzat că s-ar fi întâlnit, în februarie 2013, cu fostul secretar general al Guvernului Victor Bodiu 

și ar fi pus la cale preluarea unei părți a activelor neperformante de la Banca de Economii. 

Detalii, aici. 

 

VIII. Investigații transfrontaliere pe subiecte de crimă organizată și corupție în cadrul 

Iniţiativei anticorupţie Moldova-Ucraina MUTE 

 

Pe parcursul anului au fost realizate 11 anchete transfrontaliere de către echipe formate din 

jurnaliști din R. Moldova și jurnaliști din Ucraina. Anchetele au vizat scheme de corupție și crimă 

organizată comune pentru R.Moldova și Ucraina. Fiecare investigație a fost coordonată de 

către un mentor din cadrul Centrului de Investigații Jurnalistice.  

 

1. Ucraineni „platonici”, cu afaceri la Chişinău 

Oleksandr Pinchuk, cetăţean ucrainean, fost şef al Biroului Naţional al Asiguratorilor de 

Autovehicule din Republica Moldova în perioada în care asociaţia a fost prejudiciată cu peste 

30 de milioane de lei, este figurantul principal într-un dosar penal instrumentat de Centrul 

Naţional Anticorupţie şi Procuratura Anticorupţie, fiind căutat de aproape un an de autorităţile 

din Moldova. În acest răstimp, Pinchuk, un avocat de succes din Ucraina, merge zilnic la 

serviciu, se întâlneşte cu diverşi parteneri şi participă la evenimente publice din ţara vecină, 

fără vreo problemă. Detalii, aici. 

 

2. Mafia transfrontalieră: regii gudronului  

Investigaţia scoate la iveală schemele legate de deşeurile periculoase, cu implicarea unor 

înalţi funcţionari din Ucraina. Detalii, aici. 

 

3. Steagurile false ale Republicii Moldova: conexiunea azero-olandeză  

Investigaţia arată că povestea portului Giurgiuleşti, „incubatorul” afacerii cu pavilioane 

moldoveneşti de nave, începe cu o afacere extrem de dubioasă în care sunt implicaţi comunişti 

conduşi de fostul preşedinte Vladimir Voronin, oameni de afaceri şi companii din Azerbaidjan, 

firme de credit elveţiene şi alte companii înregistrate în Olanda, precum şi un fost angajat la 

BERD, devenit unul dintre capii afacerii. Detalii, aici. 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/bancherul-fantoma-din-dosarul-lui-vlad-filat
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/ucraineni-platonici-cu-afaceri-la-chisinau
http://anticoruptie.md/ru/rassledovanija/sotsialnye/transgranichnaja-mafija-koroli-kislogo-gudrona
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/steagurile-false-ale-republicii-moldova-conexiunea-azero-olandeza
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4. Prețurile la medicamentele din Ucraina se „îngrașă” de trei ori până ajung în 

farmaciile din Moldova  

Materialul arată că medicamentele din Ucraina ajung să coste de trei ori mai mult în timp ce 

parcurg calea de la întreprinderile unde sunt produse până la farmaciile din Republica Moldova. 

Profiturile marilor distribuitori de medicamente cresc constant datorită unei scheme bine puse 

la punct: cei care importă medicamente se ocupă și de vânzarea lor prin niște firme nou-create, 

astfel încât pot controla în întregime prețurile fără să le pese de consumatori. Detalii, aici.  

Impact: La scurt timp după publicarea investigației, Premierul Pavel Filip a dispus efectuarea 

unei anchete care să elucideze toate neregulile semnalate în material. Impact Investigaţia a 

fost premiată la un concurs a celor mai bune investigaţii pe teme de corupţie, organizat de 

PNUD. Autorii au ocupat locul II. 

 

5. Cum „forțează” ucrainenii poarta spre Vest falsificând pașapoartele Republicii 

Moldova  

Ancheta arată că mai mulți ucraineni recurg la diferite scheme pentru a obține pașapoartele 

Republicii Moldova ce i-ar ajuta să ajungă în UE. În timp ce unii recurg la falsificarea 

documentelor din arhive care să certifice originea basarabeană a solicitanților, alții au 

contrafăcut pașapoarte sovietice. Schemele sunt puse pe roate cu implicarea funcționarilor. 

Detalii, aici. 

 

6. Grădinițele, prinse în plasa corupției și escrocheriei 

Investigaţia scoate la iveală problema corupţiei în grădiniţele din Chişinău. Ancheta se 

bazează pe un experiment jurnalistic și a avut un impact mare, fiind preluată de multe medii de 

informare. În urma publicării materialului, responsabilii de la direcția educație din mun. Chișinău 

au dispus efectuarea unei anchete de serviciu care să examineze faptele demonstrate de 

autorul investigației. Detalii, aici. 

 

7. Mașini de lux furate în UE, cu care se plimbă nestingherit cetățeni din Est  

Investigaţia scoate la iveală schemele puse în aplicare în Republica Moldova, Ucraina, dar 

şi pe teritoriul regiunii transnistrene cu automobile furate. Detalii, aici. 

 

8. (In)dependența de gaze a Republicii Moldova și a Ucrainei  

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/preturile-la-medicamentele-din-ucraina-se-ingrasa-de-trei-ori-pana-ajung-in-farmaciile-din-moldova
http://www.gov.md/ro/content/pavel-filip-solicita-institutiilor-abilitate-sa-investigheze-neregulile-domeniul-farmaceutic
http://www.gov.md/ro/content/pavel-filip-solicita-institutiilor-abilitate-sa-investigheze-neregulile-domeniul-farmaceutic
http://anticoruptie.md/ro/stiri/5-anchete-ale-centrului-de-investigatii-jurnalistice-pe-teme-de-coruptie-desemnate-drept-cele-mai-bune-la-un-concurs-al-undp
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/social/cum-forteaza-ucrainenii-poarta-spre-vest-falsificand-pasapoartele-republicii-moldova
http://anticoruptie.md/ru/rassledovanija/sotsialnye/detskie-sady-v-pautine-reketa-i-korruptsii
http://anticoruptie.md/ru/rassledovanija/ekonomika/tachka-na-prokachku-stsenarii-v-ukraine-i-moldove
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Investigaţia arată că aspirațiile de aderare la Uniunea Europeană, făcute publice de Ucraina 

și Republica Moldova, au punctat pe agenda de lucru a autorităților îmbunătățirea stării de fapt 

în sistemul de aprovizionare cu gaze naturale. Totuși, o evaluare a situației, efectuată de un 

grup de jurnaliști din cele două țări, scoate la iveală faptul că în tot acest timp au fost ascunse 

sub preș numeroase probleme în domeniu. Datorii de miliarde de euro acumulate prin 

mecanisme obscure, ilegalități fără vreun vinovat pedepsit și delapidări din banii publici sunt 

numai câteva dintre prejudiciile aduse intereselor consumatorilor. Detalii, aici. 

Impact: Investigaţia a fost premiată la un concurs a celor mai bune investigaţii pe teme de 

corupţie, organizat de PNUD. Autorii au ocupat locul III. 

 

9. Bisericile din Moldova și Ucraina - business de succes 

Investigaţia arată că sute de biserici ortodoxe din Republica Moldova și Ucraina au devenit 

adevărate surse de profit pentru preoți. Din banii obținuți de la enoriași unii slujitori ai bisericii 

reușesc să-și înalțe case luxoase, să-și cumpere automobile scumpe și să trăiască pe picior 

larg. Detalii, aici. 

 

10. Uzina din Râbnița - groapa de fier vechi a Ucrainei pe timp de război 

Războiul din Ucraina a crescut enorm producția de metal la combinatul din Râbnița. Astfel, 

fierul vechi a ajuns să circule dintr-o „zonă fierbinte” - cea a Donbasului, într-o altă regiune „gri” 

- cea a nerecunoscutei regiuni transnistrene. Mii de vagoane cu fier vechi au ajuns, anul trecut, 

în regiunea de est a Moldovei, de aproape 30 de ori mai mult decât în 2014. Zeci de companii 

ucrainene au „topit” la greu metal în regiunea transnistreană, în timp ce însăși Ucraina se 

confrunta cu o lipsă a fierului uzat, fapt confirmat și de producătorii de metal, care i s-au plâns 

până și premierului. Culmea e că anume printr-un ordin al Executivului de la Kiev au fost 

introduse cote la exportul de fier uzat și desemnați deținătorii de licențe pentru această 

operațiune. Drept urmare, cel mai mare exportator din Ucraina a ajuns o companie din 

paradisul fiscal al Panamei. Detalii, aici. 

 

11. Republica Sheriff  

Ancheta scoate la iveală că oligarhii transnistreni Victor Gușan și Ilya Kazmaly preferă să-

și deruleze afacerile cât mai departe de privirea atentă a Kremlinului. În ultimii 20 de ani, cei 

doi au devenit coproprietari ai zeci de companii, fondate în Republica Moldova - pe malul drept 

al Nistrului, în Ucraina, în state ale Uniunii Europene, dar și în paradisuri fiscale. Iar pentru asta 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/independenta-de-gaze-a-republicii-moldova-si-a-ucrainei
http://anticoruptie.md/ro/stiri/5-anchete-ale-centrului-de-investigatii-jurnalistice-pe-teme-de-coruptie-desemnate-drept-cele-mai-bune-la-un-concurs-al-undp
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/social/bisericile-din-moldova-si-ucraina-business-de-succes
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/economic/uzina-din-ribnita-groapa-de-metal-a-ucrainei-pe-timp-de-razboi
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au folosit pașapoarte eliberate de autoritățile din trei țări: Moldova, Ucraina și Rusia. Detalii, 

aici. 

 

IX. Investigații jurnalistice pe drepturi sociale, realizate în cadrul Campaniei „Dosar 

social”, susținută de Fundația Friedrih Ebert 

 

Fundația Friedrih Ebert a susținut pe parcursul anul 2016 un ciclu de investigații jurnalistice pe 

subiecte legate de drepturile sociale, realizate de echipa CIJM. Investigațiile sunt însoțite de 

documentare video și pot fi găsite la o rubrică specială: „Dosar Social” pe portalul 

Investigatii.md:  

 

1. Gustul amar al zahărului de la Glodeni  

Ancheta deconspiră o schemă frauduloasă prin care a fost falimentată și distrusă una 

din cele mai mari fabrici de zahăr din Moldova, cea de la Glodeni, dar și calea anevoioasă a 

foștilor angajați, care de 10 ani luptă în instanțe pentru a-și recupera salariile restante și 

prejudiciul cauzat urmare a falimentării întreprinderii la care au lucrat între 10 și 30 de ani. 

Detalii, aici.  

 

2. Cum a fost distrus brandul ORLACT, iar salariații aruncați în stradă 

O altă întreprindere falimentată, aceeași schemă frauduloasă. Este și cazul unei 

întreprinderi recunoscută mulți ani pe plan internațional pentru produsele sale – Fabrica de 

lactate Orlact din Orhei. Și în cazul acestei întreprinderi, anterior destul de prosperă, dar 

falimentată întrun an de zile, angajații au rămas pe drumuri, fără bani și fără ca cineva să le 

asigure drepturile. Aceștia au umblat câțiva ani prin procese, ca să-și obțină drepturile, dar fără 

rezultate. Detalii, aici.  

 

3. Cine urmărește să pună pe brânci mina de piatră de la Mileștii Mici 

Investigația deconspiră o altă schemă prin care se urmărește falimentarea unei mine de 

piatră. Întreprinderea care lucrează la capacități minime, nu asigură la timp salariile, iar 

condițiile de muncă ale angajaților sunt deplorabile, chiar nocive și cu risc sporit. După mai 

mulți ani de muncă, salariații, cărora li s-au reținut alocațiile sociale, au constatat că nu pot 

beneficia de asistența medicală gratuită și pierd ani de muncă la calcularea pensiei, din cauză 

că întreprinderea nu a transferat plățile necesare. Detalii, aici. 

 

http://anticoruptie.md/ro/investigatii/integritate/republica-sheriff
https://www.investigatii.md/ro/dosar-social/gustul-amar-al-zaharului-de-la-glodeni
https://www.investigatii.md/ro/dosar-social/cum-a-fost-distrus-brandul-orlact-iar-salariatii-aruncati-in-strada
https://www.investigatii.md/ro/dosar-social/cine-urmareste-sa-puna-pe-branci-mina-de-piatra-de-la-milestii-mici
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4. Vagoane de datorii, trase de Calea Ferată a Moldovei  

Ancheta scoate în vileag un șir de încălcări ale drepturilor angajaților la cea mai mare 

întreprindere de stat, cu peste 10 mii de angajați – Calea Ferată a Moldovei, care, din cauza 

schemelor frauduloase de management, este înglodată în datorii, neavând capacitate deplină 

să achite la timp retribuția către angajați. Detalii, aici. 

 

5. Munca cu ziua – sclavie modernă între lege și realitate 

Ancheta arată schemele prin care angajatorii iau la lucru oameni, fără să îi plătească 

legal și fără să achite contribuții la bugetul public. Totodată, este abordată subiectul angajarii 

cu ziua, promovat printr-un proiecte de lege de Guvernul Filip. Documentul, în opinia mai multor 

experți în domeniu, va spori angajarea la negru și încălcarea drepturilor oamenilor care 

muncesc. Detalii, aici. 

 

6. Moratoriul asupra controalelor sau pregătirea pentru amnistia fiscală? 

Ancheta încearcă să deconspire schemele din spatele unui moratoriu asupra 

controalelor inițiat de Guvern. La câteva luni de la finalizarea moratoriului asupra controalelor 

la agenții economici, valabil timp de șase luni, pe parcursul anului trecut, Executivul, la 

propunerea căruia a fost inițiat, nu a venit cu niciun fel de argumentare economică a beneficiilor 

eliminării controalelor pentru jumătate de an. Datele statistice arată că în perioada moratoriului 

s-a majorat numărul accidentelor la locul de muncă, față de aceeași perioadă a anului 

precedent, iar restanțele la salarii în diferite instituții de stat aproape că s-au dublat. Dacă pentru 

agenţii economici, sufocaţi de controalele deseori abuzive ale instituțiilor statului, moratoriul a 

fost o „gură de oxigen”, apoi pentru mulți salariați, ale căror drepturi au fost încălcate, căutarea 

dreptății a constituit o adevărată corvoadă. Detalii, aici.  

  

 

 

 

Pe parcursul anului 2016, echipa CIJM a colaborat la realizarea investigațiilor 

jurnalistice, a acoordonat și a asigurat mentoratul la multe investigații jurnalistic, împreună cu 

50 de jurnaliști de la diferite medii de informare din R.Moldova, Ucraina și România, 

https://www.investigatii.md/ro/dosar-social/vagoane-de-datorii-trase-de-calea-ferata-a-moldovei
https://www.investigatii.md/ro/dosar-social/munca-cu-ziua-sclavie-moderna-intre-lege-si-realitate
https://www.investigatii.md/ro/dosar-social/moratoriul-asupra-controalelor-sau-pregatirea-pentru-amnistia-fiscala
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consolidând astfel o rețea de jurnaliști la nivel local în R.Moldova, dar și la nivel regional, 

cuprinzând Ucraina și România. Circa 30 de medii de informare din Moldova, Ucraina și 

România au publicat/difuzat anchetele realizate în cadrul proiectelor CIJM, iar peste 60 de 

medii de informare au citat constant anchetele și materialele realziate de echipa CIJM. 

 

I. Echipa de jurnaliști a CIJM  

 

− Cornelia Cozonac 

− Natalia Porubin  

− Anastasia Nani  

− Mariana Rață 

− Elena Moldoveanu 

− Victoria Dodon 

− Mariana Colun 

− Djulieta Savitchi 

− Denis Romanescu  

− Ilie Onceanu 

− Marin Bogonovschi, operator video 

 

II. Jurnaliști cu care a colaborat CIJM în 2016  

 

1. Tudor Iașcenco, Cuvântul, Rezina 

2. Ilie Gulica, Jurnal de Chișinău 

3. Mădălin Necșuțu, Evenimentul Zilei, 

ediția Chișinău 

4. Victor Moșneag, Ziarul de Gardă 

5. Anatolie Eșanu, Ziarul de Gardă 

6. Svetlana Gore, TVR Moldova 

7. Vitalie Guțu, TVR Moldova 

8. Lilia Zaharia, Moldova Curată 

9. Viorica Zaharia, Moldova Curată 

10. Dumitru Lazur, jurnalist independent 

11. Irina Lazur, jurnalistă independentă 

12. Anastasia Cucuruz, Curaj TV 

13. Ghenadie Brega, Curaj TV 

14. Anghelina Gaidarji, ziarul Svet, 

Taraclia 

15. Ovidiu Vanghele, România 

16. Victor Sofroni, Impuls TV, Șoldănești 

17. Diana Madan, moldova.org 

18. Svetlana Cernov, Est Curier, Criuleni 

19. Liuba Șevciuc, Europa Liberă 

20. Eugenia Pogor, Europa Liberă 

21. Ecaterina Madens, Ucraina 

22. Arkadii Topov, Ucraina 

23. Valentin Buda, România 

24. Maxim Kytsiuk, Ucraina 

25. Alexandr Curchin, Ucraina 

26. Tetiana Vasylyk, Ucraina 

27. Nicolai Paholinițchi, portalul 

NewsMaker.md 

28. Inna Cîvîrjic, portalul NewsMaker.md 

29. Grigoriy Ivanchenko, Ucraina 

30. Vladimir Sarkisyan, Ucraina 

31. Natalya Zheleznova, Ucraina 
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32. Elena Cernâșova, Ucraina 

33. Elena Vasina, HromadskeTV, 

Ucraina 

34. Daniel Aramă, Gazeta de Sud, 

Cimișlia 

35. Pavel Kolotvin, Ucraina 

36. Natalia Fedorișin, Ucraina 

37. Mihail Dzhohola, Ucraina 

38. Kristina Zelinska, Ucraina 

39. Veaceslav Golovcenko, Ucraina 

40. Аurelian Lavric, ziarist independent 

41. Lena Zadunaiski, Ucraina 

42. Vladimir Thoric, RISE Moldova 

43. Natalia Petrusevici, SP Bălți 

44. Liubovi Veliciko, Ucraina 

45. Valentina Keban, UTA Găgăuzia 

46. Elena Zigulscaia, Ucraina 

47. Taras Zozulinskii, Lvov, Ucraina 

48. Igor Fomin, portalul Mybusiness.md 

49. Виктория Пашенцева, regiunea 

transnistreană 

50. Юлия Власюк, regiunea 

transnistreană 

51. Ruslan Mihalevschi, ziarul SP, Bălți 

52. Vasile Roman, ziarul Plai Orheian, 

Orhei 

  

III. Medii de informare partenere 

 

1. Cuvântul, ziar regional difuzat în 
raioanele Rezina, Orhei, Telenești, 
Soldanesti și în Râbnița (stânga 
Nistrului)  

2. Jurnal de Chișinău, ziar național  
3. Ziarul de gardă, ziar național  
4. Ziarul Național, ziar național 
5. Evenimentul Zilei, ediția de 

Chișinău 
6. Observatorul de Nord, Soroca, ziar 

regional  
7. Est-Curier, Criuleni, ziar regional  
8. Cuvintul Liber, Leova, ziar regional  
9. Gazeta de Sud, Cimișlia, ziar 

regional  

10. SP, Bălți, ziar regional de limbă rusă 
11. Glia Drochiană, Drochia, ziar 

regional 
12. Impuls TV, Șoldănești 
13. Elita TV, Rezina  
14. Radio Europa Liberă  
15. Privesc. EU 
16. Realitatea TV 
17. Jurnal TV  
18. TV 7  
19. TVR Moldova  
20. Portalul NewsMaker 
21. Ziarul Plai Orheian 
22. Portalul www.mybusiness.md  
23. Portalul Jurnal.md  

  

  

 

În anul 2016 echipa Centrului de Investigații Jurnalistice a organizat 30 de dezbateri 

publice în cadrul Clubului Jurnaliștilor de Investigație și a Rețelei Media Lab, 10 mese rotunde 

pe tematica achizițiilor publice și 5 conferințe și dezbateri publice. În total peste 300 de 

reprezentanți mass-media și peste 100 de reprezentanți ai unor stucturi de stat, ONG-uri și 

http://www.mybusiness.md/
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organizații internaționale au participat la aceste discuții. Tematicile puse în discuție s-au axat, 

în principal, pe combaterea corupției și conflictului de interese, achizițiile publice, respectarea 

drepturilor copiilor, drepturile refugiaților și persoanelor cu dizabilități, prevenirea torturii etc. 

De la ședințele Clubului Jurnaliștilor de Investigație au fost realizate sute de materiale în presa 

scrisă, la radio și TV.  

I. Cluburi de presă organizate de Centrul de Investigații Jurnalistice în 2016 

 

1. „Violenţa sexuală între prejudecăţi şi norme deontologie” 

Evenimentul a fost organizat pe data de 18 februarie, în colaborare cu Centrul Internațional 

La Strada. Detalii, aici. 

 

2. „Ce schimbări aduce noua Lege privind achizițiile publice” 

Aceasta a fost tema Clubului Jurnaliștilor de Investigație desfășurat pe data de 18 martie 

2016. La discuție au participat reperezentanți ai Asociației pentru o Guvernare Eficientă și 

Reponsabilă, Agenției Achiziții Publice, Curții de Conturi, dar și experți independenți în 

domeniul achizițiilor publice. Scopul ședinței a fost de a explica jurnaliștilor modificările pe care 

le aduce noua Lege privind achizițiile publice și care sunt vulnerabilitățile acestui document. 

Detalii, aici. 

 

3. Focus grup cu experta internațională UNICEF, Gaia Chiti Strigelli  

Evenimentul a avut loc pe data de 13 aprilie și a întrunit 15 tineri, unii dintre care sunt 

studenți ai facultăților de jurnalism, dar și angajați ai diferitor instituți de presă. Tinerii 

colaborează cu CIJM, beneficiind de asistență logistică și tehnică în realizarea unor investigații 

jurnalistice, precum și de suportul din partea unor jurnaliști cu experiență care activează în 

cadrul centrului. Discuțiile s-au axat pe implicarea și participarea tinerilor în jurnalismul 

cetățenesc, pe provocările și avantajele pe care le oferă acest gen de activitate. 

 

4. Club de presă cu ocazia lansării Săptămânii Europene a Imunizărilor în Republica 
Moldova 

Evenimentul s-a desfășurat pe data de 26 aprilie, în cadrul proiectului UNICEF. La 

eveniment au participat Haris Hajrulahovic, şef al Biroului OMS în Republica Moldova, 

reprezentanți ai Ministerului Sănătății, UNICEF Moldova, Centrului Național de Sănătate 

Publică, medici practicieni. 

 

https://www.facebook.com/pg/Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice-156836770993635/photos/?tab=album&album_id=1153378881339414
http://www.anticoruptie.md/ro/achizitii-publice/ce-noutati-aduce-noua-lege-privind-achizitiile-publice
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5. „Demontarea stereotipurilor despre refugiati” 

Acesta a fost genericul clubului de presă organizat pe data de 18 mai, în colaborare cu 

Agenția ONU pentru Refugiati (UNHCR). Participanții au pus în discuție probleme ce țin de 

stereotipurile legate de refugiați, discriminarea pe principii de rasă, religie, etnie, condiția 

refugiaților in Republica Moldova în contextul crizei mondiale a refugiaților. Au participat 

reprezentanți ai diferitor culte religioase, organizații active în domeniul drepturilor omului, 

asociații ale refugiaților, reprezentanți ai unor misiuni diplomatice în R.Moldova și organizații 

internaționale, structuri de stat și jurnaliști de la diferite medii de informare. Detalii, aici. 

 

6. „Copiii exploatați sexual și încrederea pierdută în cei obligați să îi protejeze” 

Evenimentul a fost organizat pe data de 24 mai, în colaborare cu Centrul Internațional La 

Strada. În cadrul ședinței a fost lansat „Dosarul NEOFICIAL” - o culegere de mărturii ale unor 

copii care au trecut prin experiența tragică a exploatării sexuale. Participantii au discutat despre 

așteptările copiilor de la specialişti şi sistemul de protecţie a copilului, despre ce trebuie de 

făcut pentru a preveni abuzurile sexuale şi traficul de copii, dar şi despre cum putem ajuta copiii 

care au avut de suferit de pe urma unor experienţe de acest fel. Detalii, aici. 

 

7. „De ce trebuie să investim în reabilitarea victimelor torturii?” 

Aceasta a fost denumirea clubului organizată pe data de 24 iunie în colaborare cu Centrul 

de Reabilitate a Victimelor Torturii „Memoria”. În cadrul ședinței a fost lansat un apel public 

adresat autorităților cu ocazia Zilei Internaționale a combaterii torturii. Detalii, aici. 

 

8. Club de presă cu participarea directorului Agenției Achiziții Publice 

S-a desfășurat pe data de 29 iunie, aceasta fiind prima întâlnire oficială a funcționarului cu 

mass-media. În cadrul ședinței s-a discutat despre punerea în aplicare a Legii privind achizițiile 

publice, care a intrat în vigoare la data de 1 mai 2016. Participanții s-au referit în special la 

asigurarea funcționalității Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Detalii, aici. 

 

9. Problemele copiilor migranților au fost puse în discuție la un club de presă organizat pe 
data de 27 iulie.  

La eveniment a participat Nune Mangasaryan, reprezentantul UNICEF în Moldova. Detalii, 

aici. 

 

https://www.facebook.com/pg/Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice-156836770993635/photos/?tab=album&album_id=1216367865040515
https://www.facebook.com/pg/Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice-156836770993635/photos/?tab=album&album_id=1220359371308031
https://www.facebook.com/pg/Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice-156836770993635/photos/?tab=album&album_id=1239705896040045
http://anticoruptie.md/ro/achizitii-publice/monitorizarea-executarii-contractelor-de-achizitie-ramane-problematica-si-dupa-adoptarea-noii-legi
https://www.facebook.com/pg/Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice-156836770993635/photos/?tab=album&album_id=1261406257203342
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10.  „Copiii și munca. Unde este limita admisibilă?” 

Acesta a fost genericul unui club de presă organizat pe data de 20 septembrie. La clubul de 

presă au participat: Adrian Bobeică, vicedirector la Inspectoratul de Stat al Muncii și Cezar 

Gavriliuc, președinte al Centrul de informare și Documentare privind Drepturile Copilului, dar și 

jurnaliști de la mai multe instituții de presă naționale și regionale/locale. Participanții au discutat 

despre efectele negative ale moratoriului la controalele agenților economici din partea 

Inspectoratului de Stat al Muncii asupra cazurilor de exploatare prin muncă a copiilor. Detalii, 

aici. 

 

11.  „Violența în familie versus violența asupra copilului” 

Un club cu acest generic a fost organizat pe data de 27 septembrie, în colaborare cu Alianța 

ONG-urilor active în domeniul protecției copilului și familiei. 

 

12.  „Accesul la informație rămâne în continuare restricționat în Republica Moldova” 

A fost tema Clubului Jurnaliștilor de Investigație desfășurat pe data de 28 septembrie. În 

calitate de experți la eveniment au participat Olesea Stamate, președinta Asociației pentru o 

Guvernare Eficientă și Responsabilă, Vasile Spinei, directorul asociației „Acces Info” și 

Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice. În cadrul ședinței a fost 

lansat un apel public, semnat de la multe ONG-uri din țară și adresat autorităților publice, 

precum și instituțiilor subordonate acestora, care sunt finanțate din bugetul de stat sau 

prestează servicii publice, să respecte prevederile Legii privind accesul la informație și să ofere 

neîngrădit, complet și la timp, informația solicitată de către cetățeni. Detalii, aici. 

 

13.  „Situația persoanelor apatride în Republica Moldova” 

Acesta a fost genericul unui club de presă organizat pe data de 11 noembrie, a fost 

organizat în comun cu UNCHR. La eveniment au participat reprezentanți ai unor structuri de 

stat și organizații neguvernamentale specializate pe problemelor refugiaților și apatrizilor. 

 

14.  „Situația persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova” 

Aceasta a fost tematica unui club organizat pe data de 28 noiembrie în colaborare cu Alianța 

Organizațiilor pentru Persoanele pentru Dizabilități. În cadrul evenimentului au fost lansate trei 

studii referitoare la situația persoanelor cu dizabilități.  

https://www.facebook.com/pg/Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice-156836770993635/photos/?tab=album&album_id=1307109912632976
http://anticoruptie.md/ro/stiri/apel-societatea-civila-ingrijorata-de-incalcarea-dreptului-cetatenilor-de-acces-la-informatii
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II. Cluburi de presă cu participarea candidaților electorali 

 

1. Prezidențiale transparente – dezbatere electorală cu Iurie Leancă (PPEM). 

Evenimentul s-a desfășurat pe data de 26 septembrie. Participanți: Iurie Leancă, candidatul 

PPEM la funcția de președinte al republicii, și Cornelia Cozonac, președinta CIJM, alți jurnaliști. 

La dezbatere au mai fost invitați candidații electorali Marian Lupu și Mihai Ghimpu care au 

refuzat invitația. Răspunsurile oferite de candidat în cadrul clubului de presă au servit drept 

sursă pentru relizarea mai multor știri și investigații jurnalistice. Detalii, aici. 

 

2. Club de presă cu Andrei Nastase (PPAD).  

Evenimentul s-a desfășurat pe data de 29 septembrie. Participanți: Andrei Nastase, 

candidatul PPAD la funcția de președinte al republicii, Mariana Rață, coordonator de proiect 

CIJM, jurnaliști de la diferite medii de informare. Detalii, aici. 

 

3. Dezbateri cu Maia Sandu (PAS). 

Evenimentul s-a desfășurat pe data de 7 octombrie. Participanți: Maia Sandu, candidatul 

PAS la funcția de președinte al republicii, și Cornelia Cozonac, președinta CIJM, alți jurnaliști. 

La dezbatere au mai fost invitați candidații electorali Igor Dodon și Dumitru Ciubașenco care 

au refuzat invitația. Detalii, aici. 

 

4. Dezbateri cu Silvia Radu și Valeriu Ghilețchi.  

Evenimentul s-a desfășurat pe data de 12 octombrie. Participanți: Silvia Radu și Valeriu 

Ghilețchi, candidați independenți la funcția de președinte al republicii, Mariana Rață, 

coordonator de proiect CIJM, jurnaliști. Detalii, aici. 

 

5. Dezbatere cu Ana Guțu.  

Evenimentul s-a desfășurat pe data de 13 octombrie, locația – sediul Centrului de Investigații 

Jurnalistice. Participanți: Ana Guțu, candidat la funcția de președinte al republicii, Mariana 

Rață, coordonator de proiect CIJM, jurnaliști. La dezbatere a mai fost invitată candidata Maia 

Laguta care a refuzat invitația. Detalii, aici. 

https://www.youtube.com/watch?v=9xOGL9iAISQ
https://www.youtube.com/watch?v=XlxeqvhLG8s
https://www.youtube.com/watch?v=iqIurf47F8M
https://www.youtube.com/watch?v=5bmKERjtD4I
https://www.youtube.com/watch?v=DQyNYDFzdvY
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III. Cluburi de presă în cadrul Campaniei „Jurnalişti pentru integritate în serviciul public” 

 

1. Integritatea judecătorilor şi distribuirea aleatorie a dosarelor în instanţele de judecată  

Clubul a avut loc pe 25 februarie. Invitaţi: Vera Toma, membru CSM; Fracisco Talmaci, 

şeful Direcţiei analitice de la CNA; Iurie Gaţcan, Direcţia analitice de la CNA; Elena 

Corolevschi, şefa Direcţiei administrarea instanţelor judecătoreşti; Ion Guzun, consilier juridic 

la CRJM; Valentin Lastaveţchi, şeful Apartului CSJ. Detalii, aici. 

 

2. Marile dosare de corupţie şi finalitatea acestora. Ce soluţii aduce noua Lege a 
Procuraturii 

Clubul a avut loc pe 14 aprilie. Invitaţi: Vera Toma, judecătoare, membră a Consiliului 

Superior al Magistraturii; Vlad Gribincea, preşedinte, Centrul de Resurse Juridice; Mariana 

Kalughin, expert, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei. Detalii, aici. 

 

3. Reforma Procuraturii Anticorupţie: va deveni lupta împotriva corupţiei mai eficientă? 

Evenimentul a avut loc pe 25 mai. Invitaţi: Viorel Morari, şeful Procuraturii Anticorupţie. 

Detalii, aici. 

 

4. De ce noii membri ai Comisiei Electorale Centrale au fost numiți fără publicarea avizelor 
SIS  

Clubul a avut loc pe 30 iunie. Invitaţi: Pavel Postică, expert în cadrul Asociației Promo-Lex; 

Tudor Deliu, deputat; Grigore Novac, deputat PSRM; Alina Russu, președinta Comisiei 

Electorale Centrale; Iurie Ciocan, membru al Comisiei Electorale Centrale; Iulian Groza, 

reprezentant al Institutului de Politici și Reforme Europene; Chiril Moțpan, reprezentant al 

Platformei Demnitate și Adevăr. Detalii, aici. 

 

5. Cum se finanțează ilicit partidele și campaniile prin sifonare de bani publici 

Clubul a avut loc pe 27 octombrie. Invitaţi: Septimius Pârvu, Sorin Ioniță, Expert Forum, 

România Detalii, aici. 

 

http://anticoruptie.md/ro/stiri/manipularile-sistemului-de-repartizare-aleatorie-in-instantele-de-judecata-subiect-frecvent-dosare-putine
http://anticoruptie.md/ro/stiri/reforma-procuraturii-anticoruptie-un-inceput-de-dna-in-republica-moldova
http://anticoruptie.md/ro/stiri/noul-sef-al-procuraturii-anticoruptie-promite-un-val-al-dosarelor-grele-si-mirosul-schimbarii-in-caz-contrar-demisionez
http://anticoruptie.md/ro/stiri/membrii-cec-numiti-in-functie-fara-publicarea-avizelor-sis-asa-cum-prevede-legea-experti-parlamentul-s-a-dovedit-a-fi-inapt
http://anticoruptie.md/ro/stiri/expert-roman-despre-coruptie-si-clientelismul-politic-din-romania-in-republica-moldova-lucrurile-stau-la-fel
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6. Datele cu caracter personal, folosite drept scut de protecție a demnitarilor cu probleme 
de integritate 

Clubul a avut loc pe 1 decembrie. Invitaţi: Ion Guzun, expert Centrul de Resurse Juridice, 

Sergiu Bozianu, șef adjunct al Direcției evidență și control al Centrului Național pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal, Eugen Râbca, expert în domeniul accesului la informație. Detalii, 

aici. 

 

IV. Cluburi de presă realizate în parteneriat cu Centrul Naţional Anticorupţie 

 

1. Marile dosare de corupție 

Evenimentul a avut loc pe 30 martie. Invitaţi: Bogdan Zumbreanu, șeful Direcției urmărire 

penală a CNA. 

 

2. Proiectul legii privind evaluarea integrității instituționale şi reacţia societăţii civile 

Evenimentul a avut loc pe 20 mai. Invitaţi: Cristina Ţărnă, director adjunct al CNA; Nadejda 

Hriptievschi, expert la Centrul de Resurse Juridice; Lilia Carasciuc, director Transparency-

International Moldova; Pavel Postică, director de programe Promo-Lex; Olga Bîtcă, proiect 

manager CreDO. Detalii, aici. 

 

3. Riscurile de corupție în domeniul siguranței alimentelor 

Clubul a avut loc pe 28 iunie. Invitaţi: Olga Tiju, şef Direcţie evaluarea riscurilor şi 

sensibilizare anticorupţie; Tatiana Mostovei, şef Secţie evaluarea riscurilor de corupţie şi 

Romina Ciubotaru, inspector principal în cadrul Secţiei evaluarea riscurilor de corupţie. Detalii, 

aici. 

 

4. Favorizarea bugetară a unor autorități publice 

Evenimentul a avut loc pe 28 noiembrie. Invitaţi: Maria Popescu, şefa Direcţiei legislaţie şi 

expertiză anticorupţie a CNA. Detalii, aici. 

 

 

 

V. Conferințe și mese rotunde  

http://anticoruptie.md/ro/stiri/datele-cu-caracter-personal-scutul-folosit-de-autoritati-pentru-protectia-demnitarilor-cu-probleme-de-integritate
http://anticoruptie.md/ro/stiri/legea-privind-evaluarea-integritatii-institutionale-votata-in-lectura-a-doua-ce-promite-cna-si-care-sunt-temerile-societatii-civile
http://anticoruptie.md/ro/stiri/ansa-sub-lupa-cna-proceduri-neclare-depasiri-de-atributii-si-conflicte-de-interese
https://www.youtube..om/watch?v=H54bzLTzvdk&t=935s
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1. Conferința „Inițiativa pentru alegeri prezidențiaile transparente”.  

Evenimentul a avut loc pe 12 Septembrie. Participanți: Cornelia Cozonac, președinta CIJM, 

Gina Lentine, reprezentanta Freedom House și Galina Bostan, director executiv al CAPC. 

Detalii, aici. 

 

2. Conferința „Prezidențiale transparente: fortificarea abilităţilor jurnaliştilor de a monitoriza 
campania electorală din 2016 pentru alegerea șefului statului”.  

 Desfășurată înainte de începerea campanieie electorale, pe 15 septembrie, conferința a 

adunat peste 50 de participanți. Invitații conferinței au fost: Cornelia Cozonac, președinta CIJM, 

Gina Lentine, reprezentanta Freedom House, Galina Bostan, director executiv al CAPC, Alina 

Radu, director Ziarul de Gardă, Iurie Ciocan, membru al CEC. Discuțiile din cadrul conferinței 

au servit drept sursă pentru mai multe posturi de televiziune și portaluri de știri la realizarea 

unor materiale. Detalii, aici. 

 

3. „Inițiativa pentru alegeri transparente: Primul tur al alegerilor prezidențiale”.  

Evenimentul a avut loc pe 1 noiembrie. Participanți: Cornelia Cozonac, președinta CIJM, și 

Galina Bostan, director executiv al CAPC. Detalii, aici. 

 

4. „Alegerile prezidențiale marcate de restricționarea accesului jurnaliștilor de investigație 
la informații”.  

Evenimentul a avut loc pe 15 noiembrie. Participanți: Cornelia Cozonac, președinta CIJM, 

și Galina Bostan, director executiv al CAPC. Detalii, aici. 

 

5. Mese rotunde privind achizițiile publice  

În cadrul campaniei „Banii publici sunt și banii mei”, implementat de CIJM în parteneriat cu 

AGER, au fost organizate 10 mese rotunde pe subiecte legate de achizițiile publice și 

transparența utilizării banilor publici. Evenimentele s-au desfășurat la Cahul, Bălți, Ialoveni, 

Orhei, Telenești, Rezina, Colonița, Râșcani, Briceni etc., și au fost organizate în comun cu 

organizațiile neguvernamentale, partenere ale proiectului, care au monitorizat achizițiile 

publice la nivel local. La evenimente au participat reprezentanți ai autorităților contractante, 

Centrului Național Anticorupție, Agenției pentru Dezvoltare Regională, agenți economici, 

primari, presă locală etc. S-a discutat despre concluziile monitorizării efectuate de echipele 

http://anticoruptie.md/ro/stiri/alegerile-prezidentiale-monitorizate-de-jurnalistii-de-investigatie-incalcarile-electorale-vor-putea-fi-semnalate-la-o-linie-fierbinte
http://anticoruptie.md/ro/stiri/alegerile-prezidentiale-monitorizate-de-jurnalistii-de-investigatie-incalcarile-electorale-vor-putea-fi-semnalate-la-o-linie-fierbinte
http://anticoruptie.md/ro/electorala-2016/prezidentiale-transparente-alegeri-cu-decedati-in-listele-electorale-persoane-inscrise-in-locuinte-straine-si-acces-interzis-la-informatie-de-interes-public
https://www.youtube.com/watch?v=UjoYsa4a8YI
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zonale ale proiectului, dificultățile legate de accesul la informația despre achizițiile publice și 

felul în care sunt cheltuiți banii publici. Echipa CIJM a prezentat investigațiile jurnalistice pe 

subiecte legate de achizițiile publice. 

 

 

Pe parcursul anului, 105 jurnaliști, studenți și activiști civici au fost instruți în cadrul unor 

traininguri și cursuri cum să realizeze anchete de presă pe subiecte de corupție, crimă 

organizată, drepturile omului, documentare în bazele de date și utilizarea instrumentelor 

digitale în prezentarea informației, vizualizare, documentare, cum să obțină acces la informația 

de interes public. 

1. Training pentru jurnaliştii de investigaţie privind jurnalismul digital 

20 de jurnalişti din Republica Moldova au învăţat cum să-şi prezinte investigaţiile şi 

materialele jurnalistice într-o manieră interactivă şi accesibilă publicului, prin intermediul 

instrumentelor digitale. Seminarul, organizat de Centrul de Investigaţii Jurnalistice în 

parteneriat cu Freedom House România, i-a avut în calitate de traineri pe câţiva jurnalişti de 

investigaţie de peste Prut, precum şi de la Chişinău. Detalii, aici. 

 

2. „Tehnici de investigare a cazurilor de corupție, abuzuri ale demnitarilor, afaceri ilegale 

și crime transfrontaliere prin utilizarea bazelor de date deschise”  

Evenimentul s-a desfășurat pe data de 24-25 noiembrie și a întrunit 23 de jurnaliști de la 

diferite instituții media, naționale și regionale/locale, dar și câțiva studenți de la facultățile de 

jurnalism care colaborează cu CIJM. Jurnaliștii au fost selectați în baza unui concurs anunțat 

prin intermediul portalurilor www.investigatii.md, www.anticoruptie.md, www.civic.md, dar și 

prin intermediul rețelelor de socializare. 

Trainerii în cadrul trainingului au fost jurnaliști cu experiență din cadrul CIJM, și altor instituții 

de media, experți în domeniu datelor cu caracter personal, vizualizarea și prezentarea 

informației. Participanții la training au învățat cum să inițieze o investigație jurnalistică pornind 

de la anumite seturi de date, cum să documenteze firme, persoane și politicieni; cum să 

protejeze datele cu caracter personal; cum să obțină acces liber în arhive și desecretizarea 

documentelor; dar și cum să documenteze banii publici din educație, protecția socială, protecția 

mediului etc.  

http://anticoruptie.md/ro/stiri/jurnalisti-de-investigatie-din-moldova-instruiti-in-utilizarea-instrumentelor-digitale-de-documentare-si-ilustrare-a-infromatiei
http://www.investigatii.md/
http://www.anticoruptie.md/
http://www.civic.md/
http://anticoruptie.md/ro/stiri/training-pentru-jurnalisti-utilizarea-bazelor-de-date-in-documentarea-cazurilor-de-coruptie
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3. Curs de jurnalism de date pentru tineri jurnaliști și studenți la facultățile de jurnalism 

Cursul a fost desfășurat în perioada septembrie- noiembrie, în cadrul a 7 module de 

instruire, la care au participat 50 de studenți de la facultățile de jurnalism ale USM și ULIM, dar 

și 15 tineri jurnaliști de la diferite medii de informare, inclusiv din regiuni. Trainer a fost Cornelia 

Cozonac, președinta CIJM. Cursul a fost susținut de PNUD Moldova. Detalii, aici. 

 

4. Academia Drepturilor Omului  

Academia Drepturilor Omului pentru jurnaliști s-a desfășurat în perioada septembrie – 

decembrie 2016 și a inclus cinci module de instruire. La eveniment au participat în jur de 18 

jurnaliști și activiști civici. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu OHCHR și a inclus 

jurnaliști care activează în presa națională, dar și în cea regională, la Radio, TV, în presa scrisă 

sau jurnalismul on-line. Totodată, printre participanți s-au numărat câțiva activiști civici și 

bloggeri. În calitate de experți la sesiunile evenimentului au participat Veaceslav Balan, 

coordonator oficiul ONU pentru Drepturile Omului, Cornelia Cozonac, președinta CIJM, Natalia 

Porubin, jurnalist de investigație în cadrul CIJM, Olesea Perean, ofițer național în domeniul 

drepturilor sociale și politice, Cornelia Adeola, concultant național în drepturile persoanelor cu 

dizabilități, Xenia Siminciuc, ofițer comunicare. Detalii, aici. 

 

Traininguri, conferințe și instruiri la care jurnaliștii CIJM au participat în calitate de experți, 

formatori  

 

1. Conferință regională în jurnalism de investigație S. T. O. P Corruption (Supporting 

Transparency, Organizing Prevention), organizată de Freedom House, în parteneriat cu 

CIJM și Institutul pentru dezvoltarea Mass-Media din Ucraina.  

Evenimentul a avut loc pe 30-31 mai, la Kiev, Ucraina. CIJM a avut o prezentare privind 

rezultatele investigațiilor jurnalistice și experiența platformei Anticorupție.md. 

 

2. Turkmenistan, Așhabad, 25-30 iulie 2016. Curs de instruire pentru jurnaliști cum să scrie 

despre traficul de ființe umane, desfășurat de Organizația Internațională pentru Migrație. 

Formator Cornelia Cozonac. 

 

https://anticoruptie.md/ro/stiri/cijm-initiaza-o-serie-de-instruiri-pentru-studenti-si-tineri-jurnalisti-interesati-de-jurnalismul-de-date
https://www.facebook.com/pg/Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice-156836770993635/photos/?tab=album&album_id=1398413083502658
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3. Armenia, Erevan, 6-8 decembrie 2016. Conferintă internațională în jurnalism de 

investigație „Tvapatum Investigation: Media against Corruption”, organizată de Media 

Initiatives Center NGO (MIC - former Internews Media Support NGO). 

Cornelia Cozonac a fost unul dintre cei opt traineri internaționali. 

 

4. Training în drepturile muncii, organizat de Fundația Friedrih Ebert și IDIS Viitorul.  

Formator pe jurnalismul de investigație, Cornelia Cozonac. 

 

5. Institutul Național de Justiție. Două sesiuni privind comunicarea cu mass-media pentru 

judecători.  

Formator Cornelia Cozonac.  

 

6. Lituania, Vilnius, 14-15 decembrie 2016. Conferință în jurnalismul de Investigație, 

desfășurată de Freedom House.  

Anastasia Nani a prezentat experiența CIJM, inclusiv a platformei Anticoruptie.md. 

 

 

Centrul de Investigații Jurnalistice gestionează trei platforme web, în anul 2016 fiind 

lansată o nouă platformă - MediaLab.  

• Portalul Investigatii.md este resursa informațională care conține toată arhiva 

investigațiilor realizate de CIJM din 2003 și unde sunt publicate anchete jurnalistice pe 

subiecte pe diferite tematici, care scot la iveală deficiențe grave ale sistemelor de 

sănătate, drepturile omului și protecția drepturilor copilului, mediul înconjurător, 

discriminare etc. Totodată, aici sunt stocate informațiile despre campaniile media 

implementate de CIJM, conferințe, traininguri, apeluri și declarații de presă, resurse 

informaționale și oportunități utile jurnaliștilor, precum și informații (inclusiv înregistrări 

video) despre cluburile de presă desfășurate lunar de echipa CIJM. Portalul are o 

resursă multimedia foarte bogată, inclusiv cu transmisiuni live a diferitor evenimente, 

dezbateri publice. O altă resursă importantă pentru jurnaliști este Rubrica „Dosare în 

judecată”, unde sunt stocate informații și documente despre procesele de judecată din 

domeniul media, accesul la informație. 
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• Portalul Anticoruptie.md, lansat în decembrie 2012, este prima platformă web 

anticorupție, cu hartă interactivă pentru sesizarea cazurilor de corupție, reușind în scurt 

timp să devină o resursă informațională importantă pe domeniul anticoruptie, dar și în 

jurnalismul de investigație din Republica Moldova și o platformă pentru cetățenii activi. 

Conținutul portalului este în proporție de 90% propriu, jurnalistic, creat de echipa de 

jurnaliști a Centrului de Investigații Jurnalistice. Unul dintre instrumentele inovatoare ale 

portalului Anticoruptie.md și, deocamdată, unic pe piața media din Moldova, este Harta 

Corupției - o platformă interactivă, cu trei module - Anticorupție, Justiție și Electorala, 

prin intermediul căreia fiecare cetățean, inclusiv funcționarii, poate să sesizeze și să 

raporteze cazuri de corupție, probleme de integritate ale demnitarilor și din sistemul de 

justiție, dar și încălcări în campaniile electorale. Portalul are opțiunea de a securiza, la 

cerere, identitatea celor care sesizează cazurile de corupție. Jurnaliştii de investigaţie 

direcţionează cele mai importante sesizări către organele de drept şi autorităţile 

responsabile şi urmăresc reacţia, dar şi eficienţa acțiunilor ulterioare. Multe dintre 

sesizări au stat la baza pornirii unor procese/dosare penale de către Centrul Național 

Anticorupție și Procuratura Generală sau controale din partea Comisiei Naționale de 

Integritate. Cele mai multe au servit drept puncte de pornire a unor investigații 

jurnalistice. Portalul oferă și o platformă de bloguri deschisă tuturor celor care au ce 

spune și vor să-și exprime liber opiniile referitoare la subiecte ce țin de corupție, trafic 

de influență, justiție, acces la informații, gestionarea patrimoniului și a banilor publici, 

integritatea demnitarilor, conflict de interese, buna guvernare, transparență decizională, 

finanțarea partidelor. Cetățenii sunt încurajați să scrie și la rubrica Cetățeanul activ. 

Echipa de jurnaliști monitorizează activitatea instituțiilor statului, demnitarilor și 

funcționarilor publici și realizează zilnic materiale de presă cu tematică anticorupție (știri, 

reportaje, interviuri, materiale de problemă), iar pe cazurile relevante, inclusiv cele 

semnalate de cetățenii activi, demarează anchete de presă. 

 

• Portalul Medialab.md a fost lansat în octombrie 2016. Site-ul este dedicat tematicii care 

ține de promovarea și apărarea drepturilor copiilor și tinerilor. Portalul a fost realizat într-

un stil tineresc și conține mai multe rubrici dedicate elevilor și studenților. Astfel, pe lângă 

tradiționalele rubrici „Media”, „Multimedia” și „Resurse”, pe site se regăsesc rubricile 

„Laboratorul tinerilor”, „Implică-te” și „Teze de licență”. Rubrica „Laboratorul tinerilor” a 

fost concepută drept o platformă de promovare a textelor jurnalistice scrise de studenți. 

La rubrica „Oportunități” de pe site, sunt publicate anunțuri despre granturi, burse sau 

traininguri pentru jurnaliștii începători sau pentru cei care scriu pe teme care țin de 
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respectarea drepturilor copiilor și tinerilor. Foarte solicitată este rubrica „Bloguri” de pe 

Medialab.md. O rubrică importantă de pe site este „Implică-te”, care își propune să 

asigure mai multă vizibilitate campaniilor de advocacy desfășurate de societatea civilă 

în domeniul apărării și promovării drepturilor tinerilor și copiilor. Deși a fost recent lansat, 

portalul Medialab.md este deja cunoscut, în special în mediul studențesc și de către unii 

reprezentanți ai societății civile.  

 

 

Pe parcursul anului 2016, CIJM a semnat, alături de alte organizații neguvernamentale, 

peste 20 de declarații de presă și apeluri publice, care se referă la chestiuni de interes public, 

inclusiv îngrădirea accesului la informație, încălcarea drepturilor omului, presiuni asupra unor 

reprezentanți mass-media etc.  

1. Mai multe ONG-uri cer Parlamentului convocarea unei ședințe deliberative pentru 

acordarea votului de învestitură Guvernului Sturza; 

2. Societatea civilă îl îndeamnă pe șeful statului să facă față presiunilor și încercărilor de a 

aduce la guvernare persoane compromise; 

3. ONG-urile de media condamnă blocarea jurnaliştilor în sediul PDM; 

4. Apel public // CSM, criticat pentru că a promovat judecători fără merite şi cu probleme 

de integritate; 

5. Societatea civilă cere şefului statului să nu promulge legea de modificare a Codului 

Audiovizualului; 

6. Apel // Societatea civilă cere examinarea dosarului Filat în şedinţe publice; 

7. DECLARAŢIE // Mai multe instituţii media cer excluderea articolelor legislative care 

permit blocarea site-urilor, verificarea corespondenței și obligă operatorii să stocheze 

datele utilizatorilor; 

8. Organizaţiile de media cer autorităţilor să investigheze întreruperea transmisiunii 

postului TV 7 prin satelit de către compania TDB-service; 

9. APEL // Societatea civilă este îngrijorată de proiectul de lege care extinde și înăsprește 

controlul organelor de drept asupra spațiului informațional; 

http://anticoruptie.md/ro/stiri/mai-multe-ong-uri-cer-parlamentului-convocarea-unei-sedinte-deliberative-pentru-acordarea-votului-de-investitura-guvernului-sturza
http://anticoruptie.md/ro/stiri/societatea-civila-il-mai-indeamna-pe-seful-statului-sa-faca-fata-presiunilor-si-incercarilor-de-a-aduce-la-guvernare-persoane-compromise
http://anticoruptie.md/ro/stiri/societatea-civila-il-mai-indeamna-pe-seful-statului-sa-faca-fata-presiunilor-si-incercarilor-de-a-aduce-la-guvernare-persoane-compromise
http://anticoruptie.md/ro/stiri/video-ong-urile-de-media-condamna-blocarea-jurnalistilor-in-sediul-pdm
http://anticoruptie.md/ro/stiri/apel-public-csm-criticat-pentru-ca-a-promovat-judecatori-fara-merite-si-cu-probleme-de-integritate
http://anticoruptie.md/ro/stiri/societatea-civila-cere-sefului-statului-sa-nu-promulge-legea-de-modificare-a-codului-audiovizualului
http://anticoruptie.md/ro/stiri/apel-societa-civila-cere-examinarea-dosarului-filat-in-sedinte-publice
http://anticoruptie.md/ro/stiri/declaratie-mai-multe-institutii-media-cer-excluderea-articolelor-legislative-care-permit-blocarea-site-urilor-verificarea-corespondentei-si-obliga-operatorii-sa-stocheze-datele-utilizatorilor
http://anticoruptie.md/ro/stiri/organizatiile-de-media-cer-autoritatilor-sa-investigheze-intreruperea-transmisiunii-postului-tv-7-prin-satelit-de-catre-compania-tdb-service
http://anticoruptie.md/ro/stiri/organizatiile-de-media-cer-autoritatilor-sa-investigheze-intreruperea-transmisiunii-postului-tv-7-prin-satelit-de-catre-compania-tdb-service
http://anticoruptie.md/ro/stiri/apel-societatea-civila-este-ingrijorata-de-proiectul-de-lege-care-extinde-si-inaspreste-controlul-organelor-de-drept-asupra-spatiului-informational
http://anticoruptie.md/ro/stiri/apel-societatea-civila-este-ingrijorata-de-proiectul-de-lege-care-extinde-si-inaspreste-controlul-organelor-de-drept-asupra-spatiului-informational
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10.  Declarație CIJM: Cerem Procuraturii Generale și Ministerului de Interne să cerceteze 

abuzurile admise de Poliția raionului Taraclia asupra unor jurnaliști de investigație și 

medii de informare; 

11.  Organizațiile de media condamnă decizia membrilor CSM de a interzice accesul presei 

la ședință; 

12.  Apel // Societatea civilă cere amânarea adoptării Legii integrității; 

13.  Organizaţiile de media cer organelor de urmărire penală să investigheze cazul 

jurnalistei Natalia Morari; 

14.  Apelul societăţii civile şi reacţia MAI, în cazul reporterului Centrului de Investigaţii 

Jurnalistice citat la Poliţie; 

15.  Apel // Societatea civilă cere Parlamentului să adopte proiectul Legii integrităţii şi pe cel 

al Legii privind descurajarea actelor de corupţie; 

16.  Apel // Societatea civilă solicită deputaților să amâne adoptarea, în lectură finală, a mai 

multor modificări la Codul Audiovizualului; 

17.  Apel // Organizațiile de media cer statului să asigure securitatea jurnaliștilor, după ce 

un reporter al Centrului de Investigații Jurnalistice a semnalat un atac informatic; 

18.  Apel // Societatea civilă, îngrijorată de încălcarea dreptului cetățenilor de acces la 

informații; 

19.  Declarație // ONG-urile de media și redacțiile protestează împotriva restricțiilor abuzive 

privind accesul la ședințele de judecată impuse de CSM; 

20.  APEL // 31 de organizații neguvernamentale cer modificarea urgentă a Constituției cu 

privire la numirea procurorului general; 

21.  DOC // Societatea civilă dă alarma: „Parlamentul vrea să legalizeze averile ilegale”. 

Sergiu Sârbu: „Există critici, nimic nu este perfect”. 

Parteneri din societatea civilă 

Pe parcursul anului 2016 CIJM a colaborat cu mai multe organizații neguvernamentale, 

realizând mai multe activități comune.  

1. Transparency Internațional Moldova 

http://anticoruptie.md/ro/stiri/declaratie-cijm-cerem-procuraturii-generale-si-ministerului-de-interne-sa-cerceteze-abuzurile-admise-de-politia-raionului-taraclia-asupra-unor-jurnalisti-de-investigatie-si-medii-de-informare
http://anticoruptie.md/ro/stiri/declaratie-cijm-cerem-procuraturii-generale-si-ministerului-de-interne-sa-cerceteze-abuzurile-admise-de-politia-raionului-taraclia-asupra-unor-jurnalisti-de-investigatie-si-medii-de-informare
http://anticoruptie.md/ro/stiri/organizatiile-de-media-condamna-decizia-membrilor-csm-de-a-interzice-accesul-presei-la-sedinta
http://anticoruptie.md/ro/stiri/apel-societatea-civila-cere-amanarea-adoptarii-legii-integritatii
http://anticoruptie.md/ro/stiri/organizatiile-de-media-cer-organelor-de-urmarire-penala-sa-investigheze-cazul-jurnalistei-natalia-morari
http://anticoruptie.md/ro/stiri/apelul-societatii-civile-si-reactia-mai-in-cazul-reporterului-centrului-de-investigatii-jurnalistice-citat-la-politie
http://anticoruptie.md/ro/stiri/apel-societa-civila-cere-parlamentului-sa-adopte-proiectul-legii-integritatii-si-pe-cel-al-legii-privind-descurajarea-actelor-de-coruptie
http://anticoruptie.md/ro/stiri/apel-societatea-civila-solicita-deputatilor-sa-amane-adoptarea-in-lectura-finala-a-mai-multor-modificari-la-codul-audiuovizualului
http://anticoruptie.md/ro/stiri/apel-organizatiile-de-media-cer-statului-sa-asigure-securitatea-jurnalistilor-dupa-ce-un-reporter-al-centrului-de-investigatii-jurnalistice-a-semnalat-un-atac-informatic
http://anticoruptie.md/ro/stiri/apel-societatea-civila-ingrijorata-de-incalcarea-dreptului-cetatenilor-de-acces-la-informatii
http://anticoruptie.md/ro/stiri/declaratie-ong-urile-de-media-si-redactiile-protesteaza-impotriva-restrictiilor-abuzive-privind-accesul-la-sedintele-de-judecata-impuse-de-csm
http://anticoruptie.md/ro/stiri/declaratie-ong-urile-de-media-si-redactiile-protesteaza-impotriva-restrictiilor-abuzive-privind-accesul-la-sedintele-de-judecata-impuse-de-csm
http://anticoruptie.md/ro/stiri/apel-26-de-organizatii-neguvernamentale-cer-modificarea-urgenta-a-constitutiei-cu-privire-la-numirea-procurorului-general
http://anticoruptie.md/ro/stiri/doc-societatea-civila-da-alarma-parlamentul-vrea-sa-legalizeze-averile-ilegale-sergiu-sarbu-exista-critici-nimic-nu-este-perfect
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2. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER)  

3. Centrul pentru Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) 

4. ADEPT 

5. Asociația Presei Independete (API) 

6. Centrul pentru Documentare și Informare privind Drepturile Copiilor  

7. Centrul de Resurse Juridice (CRJ) 

8. Centrul Național pentru Prevenirea Abuzului față de Copii (CN PAC)  

9. Centrul Internațional La Strada  

10. Alianța organizațiilor active în domeniul drepturilor copilului  

11. Alianța organizațiilor pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități  

IX. PROTESTE ȘI ACȚIUNI DE SENSIBILIZARE  

Centrul de Investigaţii Jurnalistice a organizat la 27 mai, în faţa sediului Ambasadei 

Republicii Azerbaidjan la Chişinău, un protest de solidarizare cu jurnalista azeră, Khadija 

Ismayilova, condamnată la Baku şi eliberată recent din detenţie. Participanţii la flash 

mob au cerut achitarea ziaristei, precum şi eliberarea tuturor jurnaliştilor şi a celorlalţi 

deţinuţi politici. Evenimentul la care au participat jurnalişti şi activişti civici a fost parte 

a campaniei "40 protests for Khadija Ismayilova's 40th birthday!", inițiată de organizația 

internațională Sport for Rights. Detalii, aici. 

X. ASISTENȚĂ JURIDICĂ ȘI PROCESE DE JUDECATĂ 

Pe parcursul anului 2016, CIJM a acordat consultanță, asistență juridică și 

reprezentare în instanță jurnaliștilor de investigație care s-au confruntat cu probleme 

legate de activitatea lor profesională și în procesele de judecată, pornite urmare a 

investigațiilor jurnalistice realizate. În câteva cazuri reporterii CIJM au fost citați la 

Procuratură, Poliție, legat de investigațiile pe care le-au realizat, iar în alte câteva, la 

https://anticoruptie.md/ro/stiri/centrul-de-investigatii-jurnalistice-a-organizat-un-nou-protest-de-solidarizare-cu-khadija-ismayilova-participantii-au-cerut-achitarea-ziaristei
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Taraclia și la Șoldănești, Poliția a făcut presiuni asupra jurnaliștilor după ce au 

publicat/difuzat investigații jurnalistice realizate în proiectele CIJM.  

În noiembrie 2016 reportera CIJM Victoria Dodon a fost audiată în dosarul 

pliantelor cu mesaje denigratoare la adresa Maiei Sandu.  

În noiembrie Victor Sofroni, jurnalist de la Șoldănești, care a realizat o anchetă în 

parteneriat cu CIJM a semnalat că Poliția face presiuni asupra sa și asupra membrilor 

familiei sale.  

Pe data de 12 iulie 2016, reportera Mariana Colun a fost citată la Poliție după ce a 

transmis câteva solicitări de informație. Detalii, aici.  

În iunie 2016, luna iunie a anului trecut, Inspectoratul de Poliţie al raionului 

Taraclia a dispus interogarea jurnaliştilor şi confiscarea tuturor materialelor în baza 

cărora a fost realizată investigaţia despre lacul din oraş, care a ajuns în proprietate 

privată printr-o schemă dubioasă. Potrivit dispoziției, oamenii legi au vrut să afle cine 

anume a ordonat publicarea materialului şi cine a oferit reporterilor imaginile video. 

Dispoziţia a fost emisă de poliţie după ce proprietarul lacului din Taraclia, Serghei Chiose, 

a depus o plângere în care pretindea că realizatorii investigaţiei, Anghelina Gaidarji de la 

ziarul Svet și colega sa de postul de televiziune NTS, l-ar fi provocat intenţionat la o 

discuţie despre viaţa lui personală şi membrii familiei sale, totul fiind înregistrat audio şi 

filmat cu camera ascunsă. Ulterior, Procuratura din Taraclia a oprit ancheta ce viza o 

investigație a CIJM, constatând că filmarea cu o cameră ascunsă nu este o infracțiune. 

Detalii, aici. 

Președinta CIJM Cornelia Cozonac a fost intimidată de un repezentant al 

Ambasadei Azerbaidjanului, după ce CIJM a afișat la balconul sediului său un banner în 

semn de solidaritate cu jurnalista azeră Khadija Ismayilova, condamnată la Baku. Detalii, 

aici. 

În august 2016 societatea civilă a lansat un apel public după ce Mariana Rață, 

jurnalistă la Centrul de Investigații Jurnalistice, a semnalat că telefonul şi conturile ei de 

pe rețelele de socializare ar fi monitorizate de persoane necunoscute, iar adresa ei IP 

http://anticoruptie.md/ro/stiri/reporter-al-centrului-de-investigatii-jurnalistice-audiat-in-dosarul-pliantelor-cu-mesaje-denigratoare-la-adresa-maiei-sandu
http://anticoruptie.md/ro/stiri/reporter-al-centrului-de-investigatii-jurnalistice-audiat-in-dosarul-pliantelor-cu-mesaje-denigratoare-la-adresa-maiei-sandu
https://anticoruptie.md/ro/stiri/jurnalist-de-la-soldanesti-care-a-relatat-despre-ilegalitatile-din-politie-acuza-oamenii-legii-de-presiuni-isi-doresc-loialitatea-presei-locale
http://anticoruptie.md/ro/stiri/apelul-societatii-civile-si-reactia-mai-in-cazul-reporterului-centrului-de-investigatii-jurnalistice-citat-la-politie
http://anticoruptie.md/ro/stiri/politia-din-taraclia-a-dispus-confiscarea-materialelor-care-au-stat-la-baza-unei-investigatii-publicate-pe-anticoruptiemd
http://anticoruptie.md/ro/investigatii/bani-publici/cum-a-ajuns-un-iaz-al-statului-in-proprietate-privata
http://anticoruptie.md/en/news/police-in-taraclia-ordered-the-confiscation-of-materials-which-served-as-basis-of-an-investigation-published-on-anticoruptiemd
https://anticoruptie.md/ro/stiri/echipa-centrului-de-investigatii-jurnalistice-intimidata-dupa-ce-a-afisat-un-banner-prin-care-cere-eliberarea-jurnalistei-khadija-ismayilova
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este utilizată de un computer ce nu-i aparține. Jurnalista a menţionat că aceste 

„stranietăți” au intervenit după un interviu pe care l-a realizat cu Mihail Gofman, fostul 

șef adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) din cadrul 

Centrului Național Anticorupție, publicat pe portalul Anticoruptie.md. Detalii, aici. 

 

Procese de judecată 

1. CIJM versus Comisia Electorală Centrală 

În noiembrie 2016 CIJM a acționat în judecată Comisia Electorală Centrală pentru 

îngrădirea accesului la informația de interes public. Reprezentarea în instanță a fost 

asigurată de avocatul Vitalie Zamă de la Asociația „Juriștii pentru Drepturile Omului”. 

Detalii, aici. 

Update: în 2017 CIJM a obținut câștig de cauză în acest proces. Detalii, aici. 

2. CIJM versus Președinția R.Moldova 

Pe parcursul anului 2016 a continuat procesul pornit de Centrul de Investigații 

Jurnalistice din Moldova (CIJM) în iulie 2015 împotriva Președinției R.Moldova, pentru 

că aceasta a refuzat să pună la dispoziție informația despre persoanele care au fost 

decorate cu distincții de stat de către șefii statului, începând cu 2001, dar și actele trimise 

la Consiliul Superior al Magistraturii în ultimii zece ani prin care președinții țării au 

respins candidaturile judecătorilor propuși să fie promovați sau numiți în funcție. În 

noiembrie 2015, Judecătoria sectorului Buiucani al Capitalei a respins acţiunea CIJM. 

Decizia a fost atacată la Curtea de Apel Chişinău care, în februarie 2016, a admis parțial 

apelul Centrului, Președinția fiind obligată să furnizeze informații despre persoanele 

decorate cu distincții de stat. La 29 iunie, judecătorii Curţii Supreme de Justiţie au dispus 

casarea integrală a deciziei instanței de apel și a menținut hotărârea Judecătoriei 

sectorului Buiucani. La finele anului, CIJM a depus dosarul pe acest caz la Curtea 

Europeană pentru Drepturile Omului. CIJM este reprezentat în acest caz de avocatul 

Valeriu Pleșca. Detalii, aici.  

http://anticoruptie.md/ro/interviuri/mihail-gofman-furtul-miliardului-a-fost-o-diversiune-impotriva-r-moldova-pusa-la-cale-de-serviciile-altor-state-cu-implicarea-autoritatilor-nationale
http://anticoruptie.md/ro/interviuri/mihail-gofman-furtul-miliardului-a-fost-o-diversiune-impotriva-r-moldova-pusa-la-cale-de-serviciile-altor-state-cu-implicarea-autoritatilor-nationale
http://anticoruptie.md/ro/stiri/apel-organizatiile-de-media-cer-statului-sa-asigure-securitatea-jurnalistilor-dupa-ce-un-reporter-al-centrului-de-investigatii-jurnalistice-a-semnalat-un-atac-informatic
https://anticoruptie.md/ro/stiri/centrul-de-investigatii-jurnalistice-a-actionat-in-judecata-comisia-electorala-centrala
https://anticoruptie.md/ro/stiri/centrul-de-investigatii-jurnalistice-a-castigat-procesul-de-judecata-initiat-impotriva-comisiei-electorale-centrale-cec-obligat-sa-ofere-acces-la-rapoartele-financiare-ale-concurentilor-electorali-si-la-listele-de-subscriptie
https://www.investigatii.md/ro/procese-de-judecata/dosare-de-acces-la-informatie/centrul-de-investigatii-jurnalistice-a-actionat-presedintia-in-judecata-pentru-refuzul-de-a-oferi-informatii-de-interes-public
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UPDATE. 

3. Tomas Moser vs CIJM  

 

Omul de afaceri Thomas Moser şi Întreprinderea cu Capital Străin Danube Logistics SRL 

au acționat în judecată Centrul de Investigaţii Jurnalistice în urma publicării unei anchete 

în care au fost vizaţi cei doi reclamanţi „Steagurile false ale Republicii Moldova: 

conexiunea azero-olandeză”, cerând să-i fie constatată lezarea onoarei, demnităţii şi 

reputaţiei profesionale. CIJM a fost reprezentat în acest proces de avocatul Valeriu 

Pleșca. UPDATE: în 2017 CIJM a obținut câștig de cauză în acest proces. Detalii, aici.  

4. Tamara Plămădeală împotriva a două jurnaliste din cadrul CIJM  

În iunie 2016, Tamara Plămădeală, fosta avocată a poporului pentru apărarea drepturilor 

copilului, care a pornit un proces împotriva Corneliei Cozonac, președinta Centrului de 

Investigații Jurnalistice, și jurnalistei Natalia Porubin, care a arătat într-o anchetă că 

apărătoarea a admis mai multe abateri grave de la lege în cazul unei adopții, a pierdut 

procesul la Curtea Supremă de Justiţie. Detalii, aici. CIJM a fost reprezentat în acest 

proces de avocatul Roman Zadoinov.  

5. Bilinkis vs Centrul de Investigații Jurnalistice  

Procesul a fost iniţiat după ce, în iulie 2016, un cetăţean ne-a sesizat un presupus caz de 

corupţie, publicat pe Harta Corupţiei. În septembrie 2016, Centrul de Investigaţii 

Jurnalistice a fost acţionat în instanţa de judecată, reclamantul susţinând că i-a fost 

lezată onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională. Pe lângă dezminţiri, reclamantul a 

cerut un prejudiciu moral de un milion de lei. Centrul de Investigaţii Jurnalistice a fost 

reprezentat de avocatul Valeriu Pleşca. 

UPDATE: În august 2017 instanţa de fond a respins ca neîntemeiată acţiunea. Detalii, 

aici. 

 

XI. AFILIERE LOCALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ  

https://anticoruptie.md/ro/stiri/dosarul-centrului-de-investigatii-jurnalistice-impotriva-presedintiei-la-cedo
https://www.investigatii.md/ro/procese-de-judecata/in-desfasurare/thomas-moser-vs-centrul-de-investigatii-jurnalistice
https://anticoruptie.md/ro/stiri/tamara-plamadeala-fosta-avocata-a-copilului-care-a-pornit-un-proces-impotriva-centrului-de-investigatii-jurnalistice-a-pierdut-la-csj
https://anticoruptie.md/ro/stiri/doc-un-nou-proces-de-judecata-castigat-de-cijm-reclamantul-a-cerut-un-milion-de-lei-pentru-o-sesizare-pe-harta-coruptiei
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CIJM este membru al Reţelei Globale a Jurnaliştilor de Investigaţie (Global investigative 

journalism network www. GIJN. Org) din care fac parte peste 50 de organizații ale 

jurnaliștilor de Investigație din toată lumea. 

 

CIJM este membru al European Neighbourhood Network. 

 

Președinta CIJM Cornelia Cozonac este membră a Transparency International Moldova 

și membră a Consiliului de Administrare al TI Moldova. 

 

 

XII. PROIECTE ȘI ORGANIZAȚII FINANȚATOARE  

În 2016 Centrul de Investigaţii Jurnalistice a desfăşurat următoarele proiecte: 

 

 Denumirea proiectului Organizaţia 

finanţatoare  

Perioada de 

desfăşurare a 

proiectului 

Mărimea 

grantului  

1. Campanie „Banii publici sunt banii 

mei” în parteneriat cu AGER  

Comisia Europeană și 

NED 

Aprilie 2015 - Martie 

2017 

68 000 Euro 

2. Campanie „Jurnaliștii pentru 

integritate în serviciul public”  

Fundaţia Soros- 

Moldova 

Iulie 2015 – Iunie 2016  35.000 $ 

3. Campanie „Jurnaliștii pentru 

integritate în serviciul public”  

Fundaţia Soros- 

Moldova 

August 2016 - Martie 

2017  

35 000 $  

4. Campanie „Shining a Light on 

Corruption in Moldova” 

Freedom 

House/Ministerul de 

Externe al Canadei 

Martie 2015-Decembrie 

2016 

190.000 $ 

5. Advocacy Lab  UNICEF Moldova Decembrie 2015-

februarie 2017 

49.000 $ 

http://www.gijn.org/
http://www.journalismnetwork.eu/index.php/_en/country_profiles/moldova/
http://www.transparency.md/ro/cine-suntem/organizatia-noastra/membrii
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 XII. RAPORT FINANCIAR  

Financial report 2016 (mii lei) 

 

Total receipts – 5.445,3 

Grants, projects – 5.398,5 

Collaborative activities with other NGOs – 46,8 

Total expenditure – 5.398,5 

Human resources – 4.002,3 

Program expenses, projects - including: 

Salaries and fees – 2.571,6 

Fees and charges for investigative journalism – 1.181,0 

Services and taxes (translation, web administration) – 249,7 

6. Campanie „Shining a light on 

electoral transparency in Moldova” 

Freedom 

House/Ministeru de 

Externe al Canadei  

August 2016-Februarie 

2017 

28.000 $ 

7. Sporirea nivelului de comunicare 

între CNA și jurnaliștii de 

investigație  

PNUD Moldova  Februarie-Noiembrie 

2016  

2500 $  

8. Academia Drepturilor Omului  PNUD Moldova  Septembrie-Decembrie 

2016  

2500 $  

9.  „Creșterea capacităților 

jurnaliștilor de a documenta prin 

baze de date deschise” 

Fundația Soros-

Moldova, Programul 

Mass-Media  

August-Decembrie 

2016  

9000 $  

10. Proiectului MUTE Coruption 2015-

2016 

Freedom House din 

surse ale 

ministerului de 

externe al Canadei  

Noiembrie 2015-Martie 

2016  

12000 $  
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Legal services – 61,8 

Technical expenses – 1.334,4 

Supplies – 151,7 

Technical procurement – 267,5 

Transport and fuel – 126,4 

Telephone services, internet, post – 60,8 

Databases subscribe (Cadastre, Lawyer) – 111,1 

Newspaper subscribe – 4,9 

Rent, utilities – 227,5 

Bank charges – 43,6 

traveling expenses – 8,6 

Activities expenses – 332,3 

Press clubs (room rent, supplies) – 56,3 

Seminars, trainings – 276,0 

 

 


