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Cuvânt înainte

Ghidul RISE Project conține o sumă de instrucțiuni adresate, în primul rând,
jurnaliștilor de investigație care intenționează să obțină informații despre
persoane, companii sau litigii din România și RepublicaMoldova.

Sursele de informare din ambele țări sunt prezentate în paginile care urmează. Pe
lângă acestea, ghidul descrie și tehnici de investigație care pot fi folosite pentru a
afla informații despre firme din zone offshore precum Cipru, firme în spatele
cărora se ascund personaje controversate din ambele țări.

Ghidul are la bază experiența jurnaliștilor de la RISE Project și reprezintă
încercarea noastră de a pune la dispoziția altor investigatori tehnicile de
documentare folosite de organizația noastră.

Prima ediție a ghidului a fost publicată în februarie 2013. Actuala ediție conține
capitole noi referitoare la surse de informație din România, Republica Moldova
precum și surse de date la nivel global.

Scrierea ghidului a fost posibilă datorită unui grant oferit RISE Project de către
Ambasada SUA din Bucureşti.
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Condamnați în România, afaceriști în Republica Moldova

Aeroportul Internațional Chișinău, 2 martie 2012: Avionul Tarom se urnește încet
spre pista de decolare, în cursa sa zilnică de seară. O oră și-‐un sfert. Atât durează, în
medie, zborul Chișinău-‐București. O oră și-‐un sfert în care cei trei pasageri de clasa
business discută relaxat, întrerupți doar de stewardesele care trec printre ei cu
paharede vin. Toti sunt români. Doi dintre ei călătoresc împreună. Cu al treilea s-‐au
întâlnit în salonul VIP de la “Plecări”. Apoi, aterizare, control pașapoarte, bandă
rulantă de bagaje. Când trio-‐ul părăsește aeroportul din Otopeni, doi schimbă
glumițe, iar celălalt afișează o plictiseală plenară pe chip.

Cei trei pasageri de la “Business Class”
au în comun ani de pușcărie pentru
fraude și implicări în scandaluri
publice. Pentru fiecare nume din
pașaport, există însă o carte de vizită
diferită.

Paul Petre Țârdea. Grizonat și bărbos,
Țârdea își poartă statura masivă spre
parcarea Otopeni, opintindu-‐se în
căruciorul cu valize. Din 2010 până în
prezent, el călătorește frecvent în

Republica Moldova. Are afaceri la Chișinău. La București, însă, Țârdea este inculpat
în dosarul penal al uneia dintre cele mai mari fraude bancare din istoria României:
cazul “BCR Novaci” – soldat cu un prejudiciu de peste 50 milioane de euro. Trimis în
judecată de procurorii DNA, Țârdea a fost condamnat la 8 ani și șase luni de
închisoare. La data scrierii acestui material, sentința nu e definitivă. Țârdea nu este
la prima sa coliziune cu legea. Înainte de 1989, pe vremea lui Ceaușescu, el a fost
condamnat pentru trafic de influență si înșelăciune. Ulterior, a mai fost implicat și în
scandalurile “Bankcoop”, “Euro Tombola” și “Tombola TVR”. Acum patru ani, Paul

Gabriel Bivolaru (stânga) şi Paul Petre
Țârdea se întorc împreună de la
Chișinău.
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Petre Țârdea a fost implicat în afaceri cu aur african, încercând să cumpere 100 de
kilograme de aur din Tanzania. Țârdea mai e și martor-‐cheie în dosarul în care Dan
Diaconescu, patronul OTV, este acuzat de șantaj.

Gabriel Bivolaru. Îmbracat casual, solid, brunet, cu barba tunsă la centimetru și o
borsetă Vuitton în dotare, Gabriel Bivolaru ascultă amuzat ce vorbește Țârdea în
drumul lor spre ușile culisante din aeroport. În ultimul an, Bivolaru a intrat des în
Republica Moldova cu avionul dar și cu limuzina lui de lux, Mercedes S 500.Fost
deputat PDSR (actualul PSD), Bivolaru a primit șapte condamnări la închisoare în
ultimii zece ani. Cea mai gravă acuzație: a prejudiciat Banca Română de Dezvoltare
cu 2.200 de miliarde de lei vechi. În cauză a fost cercetată asociata și soția sa, Mona
de Freitas – dată în urmărire internațională. Justiția a dovedit că Gabriel Bivolaru
este specializat în escrocherii economice: înșelăciune, uz de fals, fals în înscrisuri sub
semnătură privată etc. Altfel spus: emitere de cecuri fără acoperire sau pașapoarte,
ștampile, ordine de plată – toate contrafăcute. După ce pedepsele penale primite de
Bivolaru s-‐au contopit, în timp ce altele au fost grațiate, fostul parlamentar a fost
eliberat condiționatîn februarie 2007. A stat în închisoare doar doi ani și 10 luni.
Rețeaua Bivolaru este transfrontalieră și operează prin companii înființate, în special,
în zonele offshore. Constant, gruparea a activat în domeniul tranzacțiilor cu petrol. O
face și acum.

Liviu Niță. Flegmatic, Nița pare că nu se grăbește niciodată. Își cară agale geanta
de umăr prin aeroport, iar constituția sa atletică îl face să pară pugilist. Și el
călătorește frecvent în Moldova, alături de Gabriel Bivolaru. Liviu Niță fost arestat
în 1999 și condamnat pentru că a emis cecuri fără acoperire în valoare de peste 60
de miliarde de lei vechi, prejudiciind rafinăria Petrobrazi (SNP Petrom) – atunci,
întreprindere de stat. Anchetarea lui Niță a detonat un scandal național în 2000. El a
declarat procurorilor că banii alimentau conturile Partidului Democrat (actualul PDL),
aflat la guvernare în acei ani. Legătura dintre Liviu Niță și partid era chiar asociatul
său din firma SunOil Company prin care s-‐a comis frauda: deputatul Corneliu Ruse –
decedat în 2005. Investigația a condus și la alți lideri PDL: Radu Berceanu (atunci,
ministrul Industriilor), Nicolae Stăiculescu (secretar de stat la Industrii) și Gheorghe
Albu (deputat și trezorier PDL). Pentru toți aceștia, procurorii au disjuns un dosar
separat, dar nimeni n-‐a mai fost trimis în judecată. Pe scurt, schema “Sunoil” era
simplă: lua carburanți de la Petrom cu prețuri preferențiale și îi revindea mai scump
altor societăți de stat. Niță a fost eliberat condiționat în 2001. În 2004, președintele
Ion Iliescu l-‐a grațiat prin decret prezidențial. Ulterior, Niță a reintrat în afaceri de
anvergură la adăpostul companiilor offshore.

În ultimii ani, cei trei pasageri de lux ai cursei Tarom și-‐au expatriat interesele dincolo
de granița de est a Uniunii Europene.
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Exemple precum cel de mai sus, spicuit dintr-‐o serie de investigații realizate de
RISE Project, mai sunt. Nu numai infractorii români își mută afacerile dincolo de
Prut, ci mișcarea are loc și în sens invers.

Între România și Moldova are loc un continuu import-‐export de afaceri între care
se amestecă și posibile modele infracționale. Acestea pot fi depistate și prezentate
opiniei publice prin cooperare între jurnaliștii din cele două țări și prin folosirea
unor tehnici avansate de investigație.

Aceasta este și menirea ghidului pe care îl citiți: să ofere jurnaliștilor acces la
tehnici de investigație și să creeze o punte de colaborare între reporterii de pe
ambele maluri ale Prutului. Manualul nostru descrie în amănunt strategii și unelte
on-‐line și offline care pot fi folosite pentru a investiga crima organizată și corupția
din cele două țări.

Ghidul publicat de RISE Project le prezintă ziariştilor din România şi din Republica
Moldova câteva instrumente de lucru care îi vor ajuta să strângă informaţii despre
oameni de afaceri, firmele lor şi litigiile în care au fost implicaţi, informaţii cu care
vor putea completa tabloul adesea lacunar al evenimentelor din viaţa cotidiană.

Dar să revenim la cei trei foști condamnați români care au călătorit la Chisinău.
Reporterii RISE Project au bănuit, imediat după observarea celor trei pe aeroport, că
aceștia s-‐ar fi putut deplasa în capitala Republicii Moldova pentru a iniția noi afaceri.
RISE Project a inițiat o investigație care demonstrează eficiența combinării
observației directe cu tehnici de investigație online și cu metode clasice ale
jurnalismului de anchetă precum interviul.

Baza de date a Camerei Înregistrării de Stat, instituţie echivalentă Registrului
Comerţului din România, a indicat reporterilor RISE Project faptul că Paul Petre
Ţârdea înfiinţase la Chişinău, în iulie 2011, o firmă denumită „Galisa-‐Lux”. Tot el
înfiinţase aici, dar cu zece ani mai devreme, şi o altă companie, „Job Shipping 2001”.

În ambele societăţi comerciale, Ţârdea era asociat cu alt român, Marian Budăi –
întreprinzător care, potrivit bazei de date a Registrului Comerţului din România,
deţinea afaceri în turism şi în sectorul caselor de schimb valutar. Nu asociaţii români
ai lui Ţârdea erau, însă, partea spectaculoasă a informaţiilor oferite de cele două
baze de date, ci asociaţii lui moldoveni.

În firma Galisa-‐Lux, alături de Ţârdea şi de Budăi, apărea ca acţionar şi Liliana
Bodorin, soţia lui Igor Bodorin – şef al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat din
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Republica Moldova, instituţie echivalentă SPP-‐ului românesc. Ineditul nu se oprea
aici. Galisa-‐Lux era o companie care se pregătea să organizeze în Republica Moldova
un joc televizat de Bingo, după tiparul celor pe care Ţârdea le mai pusese pe picioare
şi în România -‐ şi care se încheiaseră prin scandaluri de pomină, câştigătorii
neprimindu-‐şi, până la urmă, premiile promise.

Intervievînd protagoniştii acestei afaceri, aflate încă în fază incipientă, reporterii RISE
Project au reuşit să afle întreaga desfăşurare de forţe presupusă de exportarea
jocului de Bingo în Republica Moldova. Mai important, au reușit să arate publicului
cititor care este adevărata faţă a celui care, îndepărtându-‐se de trecutul lui penal din
România, ar fi urmat să dea drumul, peste puţin timp, cu surle şi trâmbiţe, unui joc
Bingo pe canalul TV Moldova 1, principalul post al televiziunii publice de la Chişinău.

După dezvăluirile RISE Project, exportul jocului Bingo în grila de programe a
televiziunii moldoveneşti nu a mai avut loc.
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Cum se ascund?

Politicienii corupți și lumea interlopă sunt foarte inventivi când vine vorba de a
ascunde sau a investi bani proveniți din fraudă, șpăgi, trafic de droguri sau de
persoane sau orice alt tip de infracționalitate. Jurnalistul sau investigatorul care
încearcă să dea de urma acestor bani și să scoată adevărul la iveală trebuie să
înțeleagă cum funcționează sistemele create de grupările infracționale.

Ghidul de față își propune săi ajute pe cei interesați în descifrarea unor structuri
complicate prin care banii murdari ajung să fie investiți în vile impunătoare, mașini
de lux sau în diverse investiții de anvergură. Firmele offshore și interpușii (numiți și
persoane-‐paravan sau proxies) sunt două dintre metodele cele mai folosite de către
infractori sau oficiali corupți care vor să-‐și ascundă implicarea în afaceri
controversate.

Boris Devdier, un cetățean moldovean în vârstă de 20 de ani, este un astfel de
interpus sau proxy. Reporterii de la RISE Project au găsit numele lui Devdier în două
dosare judiciare în care acesta era listat ca reprezentant al unor companii implicate
în fraudă și spălare de bani în România.

În primul dintre dosare, Devdier era reprezentantul legal al unor firme de tip
offshore din statul american Delaware, firme implicate într-‐o fraudă de multe
milioane de dolari pusă la punct de anturajul lui Sorin Ovidiu Vântu, un cunoscut
afacerist, condamnat, din România care a deținut și instituții de media în Republica
Moldova.

În cel de-‐al doilea dosar, Devdier era menționat drept reprezentantul unei alte firme
din Delaware care a importat ilegal bijuterii și ceasuri elvețiene de lux în valoare de
peste șapte milioane de dolari.
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Cu toate că apărea atât în dosare cât și în documentele firmelor implicate în fraudă,
Boris Devdier nu avea habar despre aceste afaceri ilicite. Identitatea sa a fost folosită
de adevărații organizatori ai infracțiunilor pentru ca ei să șteargă orice indiciu care
putea sa-‐i conducă pe anchetatori pe pista reală. "Nu am auzit niciodată de aceste
companii", le-‐a spus Devdier reporterilor RISE Project. El și-‐a adus însă aminte că i-‐a
dat o copie după pașaportul său unui anume "Mario", un individ care i-‐a promis că îl
poate ajuta să obțină cetățenie română și un pașaport care i-‐ar fi permis să
călătorească fără viză pe teritoriul Uniunii Europene. "Mario" nu a mai intrat
niciodată în legătură cu Devdier însă numele tânărului moldovean a apărut în
documentele unor companii implicate în fraude. Povestea lui Boris Devdier poate fi
citită pe larg aici: http://www.reportingproject.net/proxy/en/slum-‐millionaire-‐the-‐
moldovan-‐proxy însă cazul lui nu este singular.

Grupările de criminalitate organizată se folosesc tot timpul de identități furate
pentru a spăla bani și pentru a-‐și șterge urmele. După cum menționam anterior și
firmele de tip offshore, adică firmele înființate în țări sau teritorii care asigură
anonimizarea adevăraților proprietari, sunt ingrediente de bază în disimularea
afacerilor ilegale.

În România și Moldova cele mai folosite firme offshore sunt cele înființate în Cipru,
Insulele Virgine Britanice sau Delaware.

Aceste companii devin acționare ale unor firme înființate local, firme care la rândul
lor sunt implicate în afaceri de diverse tipuri. Un exemplu documentat de Rise
Project este cel al televiziunii Publika TV din Chișinău. Postul TV moldovenesc era
deținut de o firmă din Chișinău numită Stiri Media Grup care este deținută de o firmă
de tip offshore din Noua Zeelandă numită Rochdale care la rândul ei se află în
proprietatea unui șir lung de alte companii. Publika TV a fost parte a imperiului
media construit în România și Moldova de același Sorin Ovidiu Vântu menționat
anterior. Povestea completă a Publika TV poate fi citită aici:
https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/ccwatch/cc-‐watch-‐indepth/1592-‐
taylor-‐network-‐back-‐in-‐business

Oameni precum Vântu construiesc structuri foarte complexe ca să-‐și ascundă
implicarea în media.
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Firmele offshore și interpușii sunt uzitați în orice afacere în care politicieni sau
afaceriști corupți vor să-‐și ascundă prezența -‐ de la privatizări aranjate la infracțiuni
violente sau atacuri de tip raider asupra unor alte firme sau bănci. Crearea acestor
firme sau a unor structuri de afaceri foarte complicate nu ar fi însă posibilă fără
concursul unor avocați specializați în domeniul înființării firmelor offshore. Aceștia
constituie legătura dintre grupările de crimă organizată, funcționarii corupți și multe
dintre afacerile murdare care au loc în jurul nostru. De aceea vechiul slogan
jurnalistic "follow the money"-‐"urmăreștebanii" poate fi modificat acum în alt slogan
de tipul "urmărește avocatul".

În concluzie, investigatorii trebuie să stea cu ochii pe firmele offshore, pe interpuși și
pe avocați fiindcă aceștia pot conduce spre personajele din umbră care trag cu
adevărat sforile.

În cele ce urmează vă prezentăm, una câte una, bazele de date care pot fi utile în
procesul de investigație.
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Cum să căutăm date despre companii şi patronii lor

Atât în România, cât şi în Republica Moldova, putem obţine, online, date oficiale
despre companii. În ambele ţări, registrul firmelor a fost organizat în aşa fel încât
este disponibil oricărei persoane interesate să afle informaţii despre proprietarii
unei societăţi comerciale.

Accesul la cele două registre este, însă, condiţionat de încheierea unui contract de
prestări servicii cu instituţiile respective şi de efectuarea unor plăţi anticipate, din
care se va deduce, de fiecare dată, taxa percepută pentru eliberarea oricărei
informaţii.

În România, datele despre firme sunt gestionate de o instituţie care se numeşte
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Pagina web care găzduieşte motorul de
căutare al acestei baze de date este portal.onrc.ro.

În Republica Moldova, informaţiile despre firme sunt gestionate de Camera
Înregistrării de Stat. Site-‐ul motorului de căutare al CÎS poate fi accesat la adresa
webinfo.cis.gov.md.
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Registrul Comerţului din România, site-‐ul portal.onrc.ro

Portal.onrc.ro este un ghişeu electronic al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului
(ONRC).Prin intermediul lui, utilizatorii pot relaţiona cu această instituţie ca şi cum s-‐
ar deplasa, fizic, la adresa ei. Site-‐ul este adresat atât celor care, asemenea ziariştilor,
îl folosesc pentru a afla informaţii despre companii, cât şi celor care interacţionează
cu ONRC în calitate de oameni de afaceri.

Spre deosebire de alte asemenea portaluri din Europa, mult mai flexibile, ca să
putem efectua căutări pe site-‐ul portal.onrc.ro, trebuie, în prealabil, să încheiem un
contract scris, de furnizare servicii, cu ONRC şi să plătim, în conturile acestei instituţii,
o sumă de minimum 300 de lei. Formularul acestui contract se găseşte pe
portal.onrc.ro. El trebuie completat în două exemplare şi trimis, prin poştă, la sediul
central al Registrului Comerţului. Unul dintre exemplare ne va fi returnat, după
semnarea şi înregistrarea lui de către funcţionarii ONRC.

După încheierea contractului, pentru a efectua căutări pe portal.onrc.ro, contul
deschis on-‐line va trebui alimentat cu bani.

Instrucţiuni clare ale felului în care se încheie un contract cu ONRC şi ale felului în
care se alimentează contul cu bani pot fi găsite aici:
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/docs/recom/prezentare_procedura.pdf.

Abia după ce vom încheia un contract cu ONRC şi vom alimenta contul cu minimum
300 de lei, vom putea să efectuăm căutări în această baza de date, vânând nume de
firme, patroni, sedii şi directori.
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Ca să ajungem la motorul de căutare propriu-‐zis al portal.onrc.ro, trebuie să accesăm
rubrica „Recom online”, aflată pe primul rând al coloanei din stânga ecranului, aşa
cum se poate vedea mai jos.

Accesând rubrica „Recom online”, vom fi întâmpinaţi de imaginea de mai jos:
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Vom selecta opţiunea „Furnizare informaţii”, aflată în centrul barei de meniu, şi vom
obţine ecranul următor, cel prin intermediul căruia se efectuează căutările propriu-‐
zise în baza de date a ONRC.
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După cum putem vedea, interfaţa ONRC ne permite să efectuăm căutări după criterii
multiple:

- după numele firmei – adică să căutăm o anume firmă în baza de date a
ONRC;

- după adresă (stradă) – adică să căutăm firmele care au adresă precisă;
- după asociat persoană fizică sau persoană juridică – adică să căutăm acele

firme care au ca asociat (acţionar) o persoană fizică/juridică precisă;
- după administrator persoană fizică sau persoană juridică -‐ adică să căutăm

acele firme care au ca administrator o persoană fizică/juridică precisă.
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Pentru a căuta după oricare dintre aceste criterii, trebuie să selectăm semnul „+”
care le însoţeşte şi să completăm rubricile care vor deveni, astfel, disponibile.

Nota bene: căutările noastre pot fi restricţionate la nivelul unui judeţ. Tot ce trebuie
să facem în acest sens este să alegem din lista aflată în partea superioară a ecranului
oricare dintre judeţele României sau oraşul Bucureşti.

Această limitare a căutărilor este foarte necesară atunci când căutăm în baza de date
a ONRC entităţi cu nume extrem de comune (de ex: Ion Popescu, Gheorghe Ionescu,
SC ALBA SRL etc), de felul cărora în România există câteva zeci sau sute. De
asemenea, este utilă când căutăm entităţi despre care avem puţine date de
identificare – de exemplu, doar numele de familie sau doar o parte a numelui
respectivei societăţi comerciale – şi este necesară introducerea unor filtre de
căutare, dacă dorim ca rezultatul căutării noastre să nu constea dintr-‐un număr prea
mare de date returnate.

Cum căutăm o firmă, după criteriul numelui, pe portal.onrc.ro

Pornind de la interfaţa afişată în imaginea precedentă, să căutăm împreună, pe
portal.onrc.ro, firma Adevărul Holding, cea care editează cotidianul „Adevărul”.

Fiind o căutare după numele firmei, vom accesa semnul „+”din dreptul criteriului
„firma”. Vom obţine imaginea de mai jos:
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Practic, interfaţa ne cere una dintre datele de identificare ale companiei: fie numărul
de înregistrare de la Registrul Comerţului (primul rând), fie codul unic de identificare
al firmei (al doilea rând), fie numele firmei (al treilea rând). Pe cel de-‐al treilea rând,
vom scrie numele firmei („Adevărul holding”).

Apoi, ne vom deplasa în josul ecranului, vom accesa opţiunea „Caută firme” şi vom
obţine un rezultat, afişat şi el în subsolul ecranului:



18



19

Site-‐ul ne arată că a fost găsită o singură firmă „Adevărul holding” în România. La
nivel rezumativ, ne sunt prezentate şi datele ei de identificare: număr de înregistrare
la Registrul Comerţului (J40/14119/2006), codul unic de identificare (18990288) şi
adresa (Bucureşti, Sectorul 2). Ca să obţinem fişa ei trebuie să bifăm micul pătrat din
stânga, ca în ecranul de mai jos:

După ce bifăm căsuţa din stânga numelui firmei, accesăm opţiunea „Adăugare în lot
filme”. Vom fi conduşi la următorul ecran:
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Ajunşi aici, trebuie să bifăm din nou căsuţa din stânga numelui firmei şi să selectăm
opţiunea „Furnizare informaţii”. Vom ajunge la următorul ecran, intitulat „Generare
raport firmă”.

Aici, site-‐ul ne pune să alegem între două pachete de informaţii. Unul mai mic,
intitulat „Informaţii punctuale de bază”, pentru care, evident, vom plăti mai puţini
bani. Iar altul mai mare, intitulat „Informaţii punctuale extinse”, pentru care vom
plăti mai mult.

În dreptul fiecăruia dintre cele două pachete, sunt descrise informaţiile care ne vor fi
livrate în funcţie de alegerea noastră.
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În acest caz, dacă vom bifa „Informaţii punctuale de bază” şi vom accesa opţiunea
„Generează”, vom fi anunţaţi că trebuie să plătim 8 lei pentru a ni se comunica fişa
firmei.

Dacă vom bifa „Informaţii punctuale extinse” şi vom accesa opţiunea „Generează”,
vom fi anunţaţi că trebuie să plătim 24 de lei.

Vom alege a doua variantă, a informaţiilor extinse, vom face plata şi vom fi anunţaţi
că putem descărca, de pe site, fişa companiei de care suntem interesaţi.
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Ca să obţinem fişa companiei trebuie să accesăm opţiunea „Download”

Odată descărcată pe calculator, fişa poate fi deschisă. Ea arată în felul următor:
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În prima parte a documentului, ne sunt prezentate datele de identificare ale firmei:
numărul de ordine în Registrul Comerţului (J40/14119/2006), codul unic de
identificare (18990288), data înregistrării ultimei menţiuni referitoare la componenţa
asociaţilor.

Puţin mai jos, în cuprinsul documentului descărcat, găsim date despre asociaţi,
administratori şi sediile secundare ale „Adevărul Holding”. O parte dintre acestea
sunt prezentate în imaginile următoare.
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Căutări după criteriul numelui unui asociat-‐persoană fizică

Am văzut cum se obţine fişa unei firme de la Registrul Comerţului. Este cea mai
directă şi mai comună interogare care poate fi făcută în baza de date a ONRC atunci
când, în timpul unei documentări, ne împiedicăm de numele unei firme şi vrem să
aflăm cine sunt patronii săi.

Putem însă adresa portalului ONRC şi o întrebare „în oglindă” celei de mai sus. Mai
precis, câte firme deţine un anumit patron, la câte companii are acesta părţi sociale
sau acţiuni?

Atunci când vrem să aflăm date despre patronul unei firme, prin intermediul
portalului ONRC, căutarea va arăta în felul următor:

-‐ Să spunem că dorim să aflăm care sunt companiile în care este implicată cea mai
mare dintre fiicele magnatului Dan Voiculescu, Camelia Voiculescu.

Ne vom întoarce la interfaţa care permite căutări în baza de date a ONRC şi vom
deschide submeniul „Asociat, acţionar persoană fizică”. Vom scrie aici, la rubrica
„Nume persoană”: Voiculescu Camelia, aşa cum apare mai jos.
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Apoi, vom accesa opţiunea „Caută firme” aflată în josul ecranului.

Interfaţa ne va returna 40 de rezultate. Numele „Camelia Voiculescu” apare în 40 de
firme din România, doar că, judecând după data de naştere a acesteia, în patru
dintre firmele afişate în listă este vorba de o altă „Camelia Voiculescu” decât cea pe
care o căutăm.

Atunci când căutarea ia sfârşit, site-‐ul ne afişează o imagine ca cea de mai jos:
 

Putem vedea, în lista de mai sus, celebrele „Antene” ale familiei Voiculescu – firmele
care controlează staţiile TV cu acelaşi nume. (Ultima dintre companiile cuprinse în
această listă, „Avision Strategy Consulting”, este deţinută de o altă persoană, cu un
nume apropiat – Voiculescu Dolores Adina Camelia).
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Dacă am dori să obţinem fişele firmelor Cameliei Voiculescu, tot ce ar trebui să facem
este să urmăm etapele parcurse anterior, când am descărcat de pe portal.onrc.ro
informaţiile companiei „Adevărul holding”.

La final, am obţine un fişier word cu câteva zeci de pagini, cuprinzând datele tuturor
celor 36 de firme în care apare Camelia Voiculescu. Informaţiile acestor firme vor fi
afişate unele în prelungirea altora.

Fireşte, acesta este doar un inventar parţial al firmelor controlate de Camelia
Voiculescu. El cuprinde doar acele societăţi comerciale la care fata cea mare a lui Dan
Voiculescu deţine părţi sociale în nume propriu.
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Căutări după criteriul numelui unui asociat-‐persoană juridică

Dacă am dori să facem o listă cât mai completă a companiilor prin care Camelia
Voiculescu derulează afaceri ar trebui să verificăm, printre altele, şi societăţile
comerciale la care cele 36 de firme de mai sus deţin, la rândul, lor părţi sociale sau
acţiuni.

Pentru a face lucrul acesta – o cercetare de rutină atunci când investigăm afacerile
unui anumit personaj– trebuie să folosim o altă funcţie din cadrul interfeţei pe care
portal.onrc.ro ne-‐o pune la dispoziţie: aceea de a efectua căutări după criteriul
„Asociat, acţionar persoană juridică”.

Plecând de la cazul de mai sus, să căutăm, după acest criteriu, firmele care au ca
asociat (acţionar) compania „Antena TV Group SA”. Vom apăsa semnul „+” din
dreptul opţiunii „Asociat, acţionar persoană juridică” şi, în chenarul intitulat
„Denumire”, vom scrie (integral sau parţial) numele firmei ale cărei participaţii dorim
să le aflăm. În cazul de faţă, „antena tv group”.
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Vom obţine rezultatul următor:

 

Vedem, astfel, că societatea „Antena TV Group SA” – la care Camelia Voiculescu este
acţionar – deţine părţi sociale la firma „Vip Air SRL”. Cât la sută deţine Camelia
Voiculescu din „Vip Air SRL” am putea afla doar dacă am descărca de pe
portal.onrc.ro fişele cu acţionarii ambelor firme invocate mai sus: şi „Antena TV
Group SA”, şi „Vip Air SRL”.
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Căutări după criteriul numelui unui administrator

Site-‐ul ne permite, cum am spus deja, să aflăm şi lista companiilor la care o persoană
(sau o firmă) este administrator. Să căutăm, de exemplu, firmele pe care le conduce
Nicolae Pepy – mâna dreaptă a controversatului Nicu Gheară.

Ne întoarcem la interfaţa de pe care se efectuează căutări la ONRC, apăsăm semnul
„+” din dreptul rubricii „Administratori persoane fizice” şi suntem întâmpinaţi de
ecranul de mai jos:
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Vom scrie, la rubrica „Nume persoană”, numele „pepy nicolae”, apoi vom apăsa
„Caută firme”. Site-‐ul ne va returna rezultatul de mai jos:

Cum vedem, există doar două firme în care Nicolae Pepy apare ca administrator:
„Disprofarm SRL” şi „Euro Utimex SRL”. Dacă dorim să obţinem fişele lor, tot ce
trebuie să facem este să urmăm paşii descrişi anterior.

Un articol în care a fost descrisă conexiunea dintre Nicu Gheară şi FC Barcelona, prin
intermediul lui Nicolae Pepy, a fost publicat de RISE Project în februarie 2012. El
poate fi citit aici http://www.riseproject.ro/articol/oficial-‐barca-‐conectat-‐financiar-‐la-‐
gruparea-‐gheara/.
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Căutări după criteriul adresei unei firme

Aşa cum am putut observa, site-‐ul ONRC permite efectuarea de căutări după criteriul
adresei. Asta înseamnă că putem afla firmele care au sedii comune. Este un mijloc
foarte util de a găsi firmele unui personaj care, de obicei, se ascunde în spatele a tot
felul de paravane: rude, angajaţi sau companii offshore.

Un foarte bun exemplu în acest sens sunt firmele magnatului George Constantin
Păunescu, implicat, în anii 1990, în afaceri extrem de controversate.

Păunescu şi familia lui apar, nominal, în puţine societăţi comerciale, multe dintre
firmele lor fiind controlate de entităţi terţe. Majoritatea acestor entităţi terţe au,
însă, au un numitor comun – adresa: Bucureşti, Strada Cristian Popişteanu nr. 2-‐4.

Ca să ilustrăm acest tip de căutare, vom scrie, aşadar, numele străzii şi numărul
poştal la care trebuie să se găsească sediul firmelor căutate. În plus, vom selecta
oraşul Bucureşti, pentru a restrânge aria căutărilor noastre. (Evităm, în felul ăsta, să
ni se comunice firmele înregistrate în alte oraşe, la adrese care au acelaşi nume cu
aceasta). Apoi, vom selecta opţiunea „Caută firme”.
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Interfaţa ONRC ne va returna 50 de firme care îndeplinesc acest criteriu. Firme care
au sediul sau puncte de lucru la adresa Cristian Popişteanu nr. 2-‐4, Bucureşti.
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Printre cele 50 de companii care au această adresă, se află „Păunescu Group SA”,
„Olferryboat SA”, „News Television Romania SRL” etc. În această listă vom găsi chiar
şi PFA-‐ul actriţei Monica Bârlădeanu, iubita fiului mai mic al lui George Constantin
Păunescu,Marius – alias Bobby Păunescu.

Desigur, faptul că 50 de firme au aceeaşi adresă nu ţine loc demonstraţiei că aceste
societăţi comerciale au acelaşi patron şi se găsesc în sfera de influenţă a familiei
Păunescu. Demonstraţia aceasta poate fi făcută găsind şi alte similarităţi în structura
companiilor: studiindu-‐le administratorii, cenzorii, obiectele de activitate, istoricele
(despre istorice, mai jos) etc.

Totuşi, o adresă comună e un indiciu foarte preţios în timpul documentării unui
articol de investigaţii –un mod de a nu pierde din vedere firme care, la o examinare
sumară, par străine omului de afaceri pe care îl investigăm.
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Istoricul unei firme. Istoricul unui asociat sau administrator

Toate datele pe care le-‐am obţinut până acum de la ONRC, în urma căutărilor
prezentate mai sus, prezintă situaţia la zi a firmelor şi a persoanelor pe care le-‐am
luat ca reper.

Am văzut care sunt acţionarii de azi ai „Adevărul Holding”, am văzut în câte firme
este acţionară azi Camelia Voiculescu şi la câte firme este administrator azi Nicolae
Pepy.

Acesta e doar ultima imagine dintr-‐o serie ale cărei secvenţe, în rest, ne lipsesc. Nu
ştim cine a fost în trecut acţionar la „Adevărul Holding”, nu ştim la ce firme a fost
acţionară Camelia Voiculescu în trecut şi nu ştim la ce firme a fost administrator în
trecut Nicolae Pepy.

ONRC ne oferă posibilitatea de a afla aceste necunoscute.

Practic, putem afla toate numele care s-‐au perindat, de-‐a lungul timpului, prin
acţionariatul sau conducerea unei firme. Altfel spus, putem afla „istoricul” unei
companii. (De asemenea, putem afla şi prin câte firme s-‐a perindat, ca acţionar sau
administrator, o persoană fizică sau o companie -‐ adică„istoricul”unui asociat sau al
unui administrator.)

Istoricul unei companii poate fi solicitat şi on-‐line, pe portal.onrc.ro.

O descriere a felului în care el se poate obţine se găseşte aici:
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/docs/formulare rc/CERERE COMANDA DE
ELIBERARE INFORMATII.pdf.
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Mai jos, puteţi vedea pasaje din istoricul unei companii care face afaceri pe picior
mare cu produse sanitare.

Firma se numeşte Medicarom Group, însă nu acesta a fost întotdeauna numele ei.
Toate schimbările pe care le-‐a suferit, sub aspectul numelui, al acţionarilor şi al
administratorilor ne sunt dezvăluite de istoricul ei, după cum putem constata în
imaginile de mai jos.

 

Iniţial, firma Medicarom Group s-‐a numit Bucureşti Comimpex. A fost înfiinţată pe
13.12.1994 şi, pentru mai puţin de zece zile, a avut ca asociat unic o fată care abia
absolvise liceul, Fulga Dinu.
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Admnistratorul ei -‐ de asemenea, pasager -‐ a fost avocata Codruţa Cazacu.

Din imaginile următoare, conţinute în istoricul Medicarom Group, putem înţelege că
cele două persoane, Fulga Dinu şi Codruţa Cazacu, au avut rol doar de interfaţă, fiind
înlocuite repede de către o firmă offshore din Anglia şi, respectiv, de către un
cetăţean britanic.
 

În această imagine se poate vedea cum, la data de 21.12.1994, adică după doar nouă
zile de la înfiinţarea firmei, Fulga Dinu s-‐a retras din poziţia de asociat unic, fiind
înlocuită de Parkfern Limited (Marea Britanie, Londra)
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În imaginea de mai jos, se poate vedea că, la aceeaşi dată, 21.12.1994, şi Codruţa
Cazacu a fost revocată din poziţia de administrator, locul ei fiind luat de Michael
Lewis John Selby, un cetăţean britanic.

În aceeaşi imagine, se poate vedea, de asemenea, şi că, trei ani mai târziu, în 1997,
firma şi-‐a schimbat denumirea din „Bucureşti Comimpex” în „MedicaromGroup”.



42

Istoricul firmei ne arată şi ultima metamorfoză petrecută în acţionariatul Medicarom
Group: substituirea asociatului unic Parkfern Limited (Marea Britanie) cu Selinvest
Trading (Insulele Virgine Britanice). Această substituire s-‐a petrecut în data de
30.09.1999.
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Dosarul complet al unei firme

În privinţa datelor pe care le putem obţine de la Registrul Comerţului despre o firmă,
putem spune că există un „maxim”; un„cel mai de sus nivel” pe care îl pot atinge
solicitările noastre.

Acest „maxim” e reprezentat de cererea „dosarului complet” al unei firme, aşa cum
este denumită această solicitare în documentele tipizate ale Registrului Comerţului.
„Dosarul complet” al unei firme se mai numeşte şi„dosarul cu certificatele de
menţiuni”.

Dosarul acesta – al certificatelor de menţiuni – cuprinde toate actele pe care
contabilul sau juristul unei societăţi comerciale le-‐a depus de-‐ a lungul vremii la
Registrul Comerţului: acte civile ale acţionarilor şi administratorilor, acte de
proprietate, specimene de semnături, certificate de moştenire, procuri, contracte de
cesiune, sentinţe ale instanţelor judecătoreşti etc. Într-‐un cuvânt, un material
documentar abundent referitor la firma de care suntem interesaţi.

„Dosarul complet” al unei firme poate fi cerut numai dacă ne deplasăm fizic la biroul
judeţean al ONRC, corespunzător jurisdicţiei în care este înregistrată firma pe care o
căutăm.

Dacă, de exemplu, firma este din Medgidia, vom putea cere dosarul complet al
acesteia doar de la Registrul Comerţului Constanţa; dacă firma este din Câmpina,
vom cere dosarul ei complet de la Registrul Comerţului Prahova. Dacă firma e
înregistrată în Bucureşti, fireşte, vom cere dosarul cu certificatele de menţiuni de la
Registrul Comerţului Bucureşti.

În funcţie de istoricul firmei, de cât de mult s-‐au schimbat asociaţii ei de-‐a lungul
timpului, de cât de multe sedii a avut, dosarul acesta e mai gros sau mai subţire. În
consecinţă, suntem taxaţi cu mai mulţi sau cu mai puţini bani pentru obţinerea lui.
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În Decembrie 2012, RISE Project a observat că o firmă de servicii arhitecturale avea
foarte multe proiecte în centrul Bucureştiului. Căutând să afle cui aparţine această
firmă de proiectare şi cine a deţinut-‐o în trecut, ziariştii RISE au aflat, din istoricul
acestei companii, că, vreme de cinci ani, din 2001 până în 2006, proprietara
societăţii comerciale a fost Ligia Popoviciu – mama omului de afaceri Gabriel Aurel
Popoviciu – alintat de apropiaţi „Puiu” Popoviciu.

Popoviciu este cel mai important proprietar de clădiri şi terenuri din Bucureşti, fiind,
actualmente, trimis în judecată pentru felul în care a intrat în posesia a 224 de
hectare situate în nordul Capitalei.

Patronul de azi al firmei de proiectări este însă un arhitect. Alături de colectivul
profesional pe care îl conduce, el proiectează multe clădiri de birouri, spaţii
comerciale şi apartamente în centrul Bucureştiului. Cele mai multe dintre acestea îl
au ca beneficiar pe magantul Popoviciu.

Pentru a afla cât mai multe informaţii despre firma aceasta de arhitectură, RISE
Project a cumpărat, contra unei taxe de 72 de lei, dosarul ei complet de la Registrul
Comerţului Bucureşti. Astfel, a intrat în posesia unei mape cu aproximativ 450 de
pagini de acte. Documente foarte utile pentru investigarea trecutului acestei
companii şi, implicit, a trecutului antreprenorial al lui Popoviciu.

Printre cele 450 de pagini, se găseau şi actele de cesiune a firmei, actele prin care, în
2006, compania fusese cumpărată de arhitect de la mama magnatului, Ligia
Popoviciu. Mai jos, puteţi vedea unul dintre aceste acte:
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Actul de cesiune dintre Ligia Popoviciu şi actualul proprietar al firmei
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(Puteţi citi investigaţia care s-‐a bazat pe acest document pe site-‐ul RISE Project aici:
http://www.riseproject.ro/articol/cei-‐care-‐vor-‐remodela-‐capitala.)

În acelaşi dosar cu certificate de menţiuni putea fi văzut cum se înfiinţase, cu 18 ani
în urmă, firma respectivă, care fusese sediul ei iniţial, numele ei iniţial, cine îi
fuseseră administratorii şi acţionarii fondatori etc.

Practic, aceste documente ne arătau cine sunt cei care au gravitat în jurul lui Puiu
Popoviciu încă de la începutul carierei lui antreprenoriale, nume pe care azi, pe baza
datelor disponibile curent la Registrul Comerţului, ne-‐ar fi imposibil să le asociem cu
acest controversat om de afaceri.
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Buletinul de Insolvență: creanțe nerecuperate, credite neachitate
Încă un pas spre documentele interne ale unei companii.

Pe același portal care găzduiește baza de date a Oficiului Național al Registrului
Comerțului, onrc.portal.ro, este instalată și baza de date a Buletinului Procedurilor
de Insolvență (BPI).

Aici găsim un adevărat „jurnal” al felului în care se încearcă echilibrarea companiilor
intrate în incapacitate de plată și astfel avem acces la gestiunea lor internă.

Prin intermediul interfeței on-‐line a Buletinelor Procedurilor de Insolvență, pot fi
găsite toate încheierile de ședință dispuse de judecătorii sindici în dosarele de
insolvență și toate rapoartele depuse de administratorii judiciari de-‐a lungul pașilor
pe care procedura de insolvență îi parcurge.

În aceste documente vom descoperi informații despre cine sunt creditorii companiei
– cei de la care firma a luat bunuri, servicii sau bani fără să plătească, cine îi sunt
debitorii – cei care au luat de la firmă bunuri și servicii fără să mai achite facturile și
cine sunt cei trași la răspundere pentru managementul fraudulos al companiei. Vom
găsi, în clar, deciziile de numire a administratorului judiciar sau deciziile de revocare
a acestuia, decizia de intrare în insolvență sau în faliment a companiei și multe
altele, o mană cerească pentru ziariștii dornici să ridice perdeaua de pe
secretomania care învăluie întotdeauna gestiunea unei firme private.

Exemplul nr.1

Să luăm ca exemplu firma Avicola SA Iași, patronată de milionarul Gigi Becali. Știm
deja că este în insolvență, însă vrem să aflăm cum de a ajuns în această situație. Prin
intermediul portal.onrc.ro, vom căuta în Buletinul Procedurilor de Insolvență toate
încheierile de ședință în al căror text apare expresia „Avicola Iași”.

Căutarea se efectuează în următorii pași:

1. În josul paginii portal.onrc.ro, la secțiunea Servicii online BPI (Buletinul
Procedurilor de Insolvență), alegem subsecțiunea „Persoane publicate în BPI”. Vom
ajunge la ecranul de mai jos:
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Monitorul Oficial -‐ partea a lV-‐a

O altă sursă oficială pentru documentarea unor persoane sau companii este baza de
date a Monitorului Oficial -‐ partea a lV disponibilă online de aproape cincisprezece
ani. Această unealtă oferă informații pe larg despre deciziile asociaților sau
acționarilor de-‐a lungul timpului. Până în 2012, această secțiune a fost disponibilă
doar în format „pdf”, fiind practic o copie fidelă a ceea ce Monitorul Oficial publica
pe hârtie. Formatul avea neajunsul că nu permitea căutări avansate, iar monitoarele
trebuiau arhivate unul câte unul.

De aproape doi ani, regia statului a dezvoltat și un motor de căutare -‐
„expertmonitor” -‐ pentru toate cele șapte secțiuni pe care le oferă publicului.
Pe site-‐ul oficial găsim și o variantă „demo” pentru a vizualiza în prealabil opțiunile
de căutare și rezultatele pe care le putem obține. Ca să avem acces și la înregistrări
trebuie să ne facem un cont și să optăm pentru una din variantele de abonament
disponibile online.

Acest produs poate fi accesat și gratuit însă doar pentru citire și pe o durată de
maxim zece zile de la publicarea informațiilor:
http://www.monitoruloficial.ro/RO/article-‐-‐e-‐Monitor-‐-‐339.html.
Tot ce trebuie să facem este să dăm click pe data la care a fost publicat Monitorul
Oficial în care apare informația căutată de noi.

Ce găsim

Dacă la Registrului Comerțului putem vedea doar fișa firmei, o fotografie la zi a
companiei, în secțiunea pentru societăți comerciale a Monitorului Oficial găsim
arhivate și informații privind modul în care s-‐a ajuns la această situație: cine și când a
cesionat părțile sociale sau acțiunile, când a fost modificată structura de proprietate,
când și unde s-‐a mutat sediul companiei sau cine sunt reprezentanții
acționarilor/asociaților persoanei juridice.

Cei care reprezintă un anumit acționar persoană juridică ne pot da indicii valoaroase
în cazul companiilor de tip offshore. La fel și în cazul unui SA cu acțiuni la purtător –
aceasta permite ca structura de proprietate să se schimbe în orice moment. În
România există câteva sute de astfel de companii, iar Monitorul Oficial este singurul
instrument online de unde putem afla dacă o companie a emis acțiuni la purtător.

În partea a lV-‐a mai putem găsi și tabele aprofundate despre structura de
proprietate în cazul SA-‐urilor cu mulți proprietari, informații pe care Registrul
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Cum să luăm urma legăturilor dintre o firmă și banii publici

Atunci când investigăm o firmă sau un om de afaceri vrem să știm și în ce relație se
află cu guvernul sau cu celelalte autoritățile publice. În acest sens, e important să
vedem în ce măsură firma sau afaceristul respectiv își bazează cariera
antreprenorială pe banii luați de la bugetul public, acei bani pe care noi, toți, îi
plătim statului sub formă de taxe și impozite.

Fiecare instituție a statului organizează din când în când licitații pentru a cumpăra
bunuri și servicii de pe piață. Ca să funcționeze, o primărie, un consiliu județean, un
minister au nevoie de servicii poștale, consumabile de birou, computere, mobilier,
detergenți, servicii de curățenie și de iluminat, au nevoie de softuri care să le
ușureze munca, de studii de planificare pentru propriul domeniu de activitate... În
același timp, pentru a-‐și îndeplini rolul instituțional, au nevoie să execute lucrări de
asfaltare, de renovare a piețelor și a străzilor, de construire a unor clădiri pentru
școli, spitale, trebuie să încheie parteneriate cu agenți comerciali privați, să vândă
sau să concesioneze active, să privatizeze servicii, să achziționeze automobile,
ambarcațiuni, avioane...

În cele mai multe cazuri – atunci când valoarea contractelor este mare – firmele de
la care statul cumpără bunuri sau cu care încheie tranzacții sunt selectate prin
licitație. Există mai multe site-‐uri web care monitorizează licitațiile desfășurate de
instituțiile publice sau de societățile de stat. Nici unul dintre ele nu pune la dispoziție
rezultate complete, așa că atunci când vrem să facem o documentare de acest tip, e
preferabil să folosim cât mai multe baze de date care agreghează anunțuri de
atribuire a contractelor publice.

Noi, la RISE Project, le folosim cu precădere pe următoarele:
• www.e-‐licitatie.ro (portalul oficial pe care sunt publicate anunțurile licitațiilor

din România, un site însă relativ rigid),
• http://ted.europa.eu/ (Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

dedicat achizițiilor publice de pe tot continentul) și
• www.licitatiapublica.ro (un site admininistrat de o firmă privată din România,

pe care îl preferăm datorită flexibilității și a rapidității cu care funcționează).

NOTA BENE: Site-‐urile mai sus amintite nu sunt create special pentru ziariști, ci
pentru firmele care au nevoie de o sursă de informare în legătură cu licitațiile publice
la care s-‐ar putea înscrie. De regulă, pe noi, ziariștii, ne interesează doar o parte din
informația pe care aceste site-‐uri o conțin. În principal, licitațiile deja adjudecate și
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Căutând cuvântul „Asesoft” prin caseta de căutare rapidă a secțiunii „Atribuire” a
site-‐ului, ajungem la ecranul următor.

Cum putem vedea, companiile din grupul Asesoft, cunoscute tocmai datorită
consacrării lor ca firme bugetofage, sunt înregistrate, pe www.licitatiapublica.ro, cu
34 de contracte publice atribuite între iunie 2011 și noiembrie 2013. Se observă că
societățile Asesoft fac afaceri cu instituții publice de la toate nivelurile și din toate
domeniile: Ministerul Comunicațiilor, Tribunalul București, Colegiul Tehnic „Mihai
Bravu” din București, Primăria Sector 2 București, Ministerul Educației etc. Dacă vom
face click pe fiecare dintre aceste anunțuri, vom afla și detalii despre fiecare contract
în parte.

Haideți să facem acum o căutare identică – tot după expresia „Asesoft” – și în
Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, încercând să depistăm
eventualele licitații pe care firmele din grupul Asesoft le-‐au câștigat în afara
granițelor.
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Companiile offshore, principalul mod de opacizare a acţionariatelor

Am prezentat, mai sus, cum se poate afla cine sunt patronii unei companii, folosind
baza de date a Registrului Comerţului din România sau pe cea a Camerei Înregistrării
de Stat din RepublicaMoldova.

Trebuie spus însă că, în multe cazuri, faptul că ştim cine este asociatul/acţionarulunei
firme nu ne ajută deloc să înaintăm pe calea întrebării „cui aparţine această
afacere”? Fie pentru că patronul respectivei afaceri se foloseşte de interpuşi ca să se
ascundă – rude obscure, necunoscute de nimeni; avocaţi special plătiţi pentru asta –
fie pentru că se foloseşte de companii din jurisdicţii offshore.

Ce sunt acelea companii din jurisdicţii offshore?

Cu o exprimare simplistă, acestea sunt firme înfiinţate în ţări sau regiuni
administrative autonome -‐ situate pe tot cuprinsul globului pământesc – unde legea
permite anonimizarea, ascunderea proprietarilor unei companii.

Felul în care această anonimizare se face diferă de la caz la caz.

Fie că, în jurisdicţia respectivă, nu este posibilă interogarea bazei de date a registrului
comerţului de către terţi, fie că legea din jurisdicţia respectivă permite ca acţiunile
unei persoane să fie deţinute de nişte avocaţi sau contabili, care, contra unor sume
de bani, îşi asumă misiunea de a obscura beneficiarul real al unor afaceri.

În lume, există câteva zeci de jurisdicţii offshore, de la Cipru până la Noua Zeelandă.

Cea mai frecventă jurisdicţie offshore utilizată de afaceriştii din România şi din
RepublicaMoldova este, datorită proximităţii ei, Cipru.

Până în 2004, jurisdicţia cipriotă era cât se poate de opacă: nimeni nu putea cere
informaţii despre patronii unei companii înfiinţate în această ţară. După aderarea
Cipriului la Uniunea Europeană, accesul la aceste informaţii a devenit posibil, iar azi
anonimizarea practicată în Cipru ţine doar de faptul că beneficiarii reali ai unor
companii se pot ascunde în spatele unor avocaţi şi contabili.
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În tabelul de mai jos, puteţi vedea o statistică oficială a jurisdicţiilor din care provin
companiile offshore care fac afaceri în România. Potrivit acesteia, există 5.121 de
companii cipriote care deţin participații în companii din România.

Statistica de mai jos a fost transmisă RISE Project de către ONRC şi prezintă situaţia
corespunzătoare zilei de 30 septembrie 2012.

Societati comerciale cu 
participare straina 

Total  exprimat in 
moneda nationala 

Nr. mii Lei 
Total ROMANIA 183980 115779135,4 
Bahamas 27 5828,7 
Belize 36 279195,6 
Cipru 5121 7301195,0 
Elvetia 2348 2984135,4 
Gibraltar 55 290804,1 
Hong-Kong 58 28384,0 
Insula Man 21 318,6 
Insulele Cayman 16 10990,7 
Insulele Virgine Britanice 360 366190,3 
Liechtenstein 206 3318695,5 
Luxemburg 726 3363519,3 
Malaezia 26 1202,3 
Malta 94 72988,6 
Marea Britanie 4580 2532395,5 
Mauritius 12 2321,9 
Noua Zeelandă 45 2205,9 
Panama 218 222376,9 
Seychelles 176 65053,9 
Singapore 42 188580,3 
Vanuatu 2 32,7 
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În prezent, tabloul acţionarilor acestui offshore este următorul:

 

Gheorghe Valentin Barba (vărul Mihaelei Geoană), Ignolia Limited (un alt offshore
cipriot) şi Walbridge International (o companie din Detroit, SUA) sunt acţionarii DCI
Walbridge Partners Ltd.

După ce facem suma acţiunilor deţinute de cele trei părţi, ajungem la concluzia că
Gheorghe Valentin Barba are, în prezent, 50,7% din capitalul social al acestui
offshore, ceea ce înseamnă că este cel care controlează deciziile administrative ale
firmei cipriote, proprietară a uzinei Mefin Sinaia.
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Până la publicarea informaţiilor de mai sus, Gheorghe Valentin Barba era cunoscut
doar ca director al Mefin Sinaia. Formal, timp de nouă ani, de la preluarea Mefin
Sinaia de către DCI Walbridge Partners Ltd, nu s-‐a ştiut dacă rudele lui Geoană au
devenit, în 2003, şi proprietare ale uzinei, nu doar directori.

Obţinând fişa acestei firme, RISE Project a putut arăta că Barba este şi proprietar al
Mefin. Chiar cel mai important dintre patronii acestei foste întreprinderi de stat.

RISE a mai arătat că încă din 2003, când fabrica a fost privatizată, Barba a deţinut 9%
din firma cipriotă care a preluat compania românească.

Articolul rezultat în urma acestei documentări a fost intitulat „Afacerile familiei
Geoană” şi poate fi citit aici: http://www.riseproject.ro/articol/afacerile-‐familiei-‐
geoana/.
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Acces la baze de date din toată lumea -‐ Investigative Dashboard

De cele mai multe ori, anchetele jurnalistice ne poartă peste hotare, la firme,
persoane și procese din țări învecinate sau chiar din colțuri îndepărtate ale lumii.
Cazurile de fraudă, spălarea de bani, traficul de droguri sau persoane și alte activități
din sfera crimei organizate se desfășoară la nivel transnational, prin rețele bine puse
la punct. Acestea beneficiază de paradisuri fiscale din toată lumea, de ajutorul
agenților formatori, avocaților, experților financiari și de anonimatul furnizat de
companii offshore și persoane proxy (interpuși). Practic, orice caz semnificativ de
corupție și crimă organizată la nivel local are și implicări internaționale, nu are sens
să ascunzi prada în locul în care ai capturat-‐o. Acesta este un mecanism pe care
jurnalistul de investigație nu îl poate ancheta în detaliu și scoate la lumină fără
colaborarea cu jurnaliști din alte țări și fără acces la baze de date despre companii,
persoane și litigii din toată lumea.

Adesea, este dificil pentru un jurnalist de investigație să găsească timpul necesar
pentru a identifica sursele de date din toate țările în care îl poartă o investigație
transfrontalieră. Până acum câțiva ani, nu exista o platformă online care să indexeze
sursele de informație disponibile în toată lumea. Astăzi, aceasta nu mai este o
problemă.

Platforma Investigative Dashboard (ID) -‐ http://investigativedashboard.org/ -‐ a fost
dezvoltată special pentru a sprijini jurnaliștii și activiștii din întreaga lume în
demersul lor de a ancheta crima organizată și corupția transfrontalieră. ID oferă
acces la baze de date din întreaga lume, inclusiv zone offshore și paradisuri fiscale,
având indexate în acest moment peste 500 de baze de date din peste 120 de țări. ID
este creația unor jurnaliști de la Organized Crime and Corruption Reporting Project
(https://reportingproject.net/occrp/), la care RISE este membru. A fost lansat în
2010 cu un buget foarte mic iar în 2013 a fost îmbunătățit și relansat într-‐o versiune
mult mai avansată cu ajutorul Google Ideas.

ID oferă trei tipuri de servicii, toate gratuite pentru jurnaliștii și activiștii care
lucrează independent sau în organizații mici, fără capacitatea de a plăti pentru
accesarea datelor din toată lumea. În continuare vom prezenta cele trei secțiuni ale
Investigative Dashboard și câteva detalii despre utilizarea acestora.
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Republica Moldova: Camera Înregistrării de Stat

Din 2012, există şi în Republica Moldova posibilitatea de a efectua, on-‐line, interogări
în baza de date a companiilor. Aici, în Republica Moldova, instituţia corespondentă a
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului se numeşte Camera Înregistrării de Stat
(CÎS).

Spre deosebire de informaţiile puse la dispoziţie de ONRC, datele furnizate de CÎS
despre companii sunt mult mai puţine. De exemplu, nu ne sunt comunicate datele de
naştere ale asociaţilor şi ale administratorilor, ci doar numele lor. Acesta e un
neajuns major: ori de câte ori ne vom lovi de personaje cu aceleaşi nume, nu vom
avea cum să verificăm suplimentar identitatea acestora, deci nu vom putea dovedi că
cele două nume identice se referă, de fapt, la una şi aceeaşi persoană. Mai mult
decât atât, nu vom cunoaşte niciodată vârsta asociaţilor şi a administratorilor, un
indiciu foarte important atunci când încercăm să stabilim relaţii de rudenie de tipul
„părinte-‐ copil” sau când vrem să ne facem o idee despre potenţialul trecut al celor
de care suntem interesaţi.

O altă lacună majoră a datelor furnizate de CÎS se referă la informaţiile despre
companiile organizate ca societăţi pe acţiuni (SA). Practic, CÎS nu furnizează situaţia la
zi, în cote procentuale, a proprietarilor unei societăţi pe acţiuni – menţionând că
această evidenţă acţionarilor este „ţinută de societatea comercială însăşi”.

Exemplele pot continua: nu ne este oferită adresa sediului acţionarilor persoane
juridice, ci doar numele acestora; nu ne sunt oferite adresele punctelor de lucru ale
unei companii, iar căutările care vizează adresa unei firme iau în calcul doar sediul
acesteia. Cu excepţia cifrei de afaceri, nu ne sunt oferite niciun alt fel de date din
bilanţul contabil al companiilor.

În ciuda minusurilor sale, interfaţa on-‐line a CÎS oferă o opţiune care lipseşte
motorului de căutare al Registrului Comerțului din România. Astfel, pe site-‐ul CÎS se
pot efectua căutări după ţările de reşedinţă ale asociaţilor persoane juridice. Altfel
spus, putem căuta firmele moldoveneşti care au ca asociaţi firme din România, Cipru,
Panama sau din orice altă ţară din lume.
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Un alt plus al felului în care, în Republica Moldova, sunt organizate informaţiile
despre companii constă în faptul că, de pe o bază de date găzduită de site-‐ul CÎS,
putem afla, gratuit, numele directorilor unei societăţi comerciale precum şi adresele
punctelor de lucru ale acesteia.

Adresa web a Camerei Înregistrării de Stat este http://www.cis.md.

Adresa platformei motorului de căutare al Camerei Înregistrării de Stat este
webinfo.cis.gov.md.

Ca şi în cazul portal.onrc.ro, şi pentru a avea acces la webinfo.cis.gov.md e nevoie de
semnarea unui contract cu CÎS şi de alimentarea cu bani, în prealabil, a unui cont de
utilizator.
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Interfaţa webinfo.cis.gov.mdpoate fi văzută în imaginea de mai jos:

 

În stânga, sus, cu litere albe pe fond negru, putem vedea care sunt criteriile după
care pot fi căutate companiile în baza de date a Camerei Înregistrării de Stat:

- După denumirea şi numerele de identificare ale firmelor
- După administratorii firmelor -‐ persoane fizice sau persoane juridice
- După asociaţii firmelor -‐ persoane fizice sau persoane juridice. (N.B.: În

RepublicaMoldova, asociaţii unei companii sunt intitulaţi „fondatori”.)
- După adresa sediului firmei
- După perioada de înregistrare şi ţara partener (ţara de provenienţă a

acţionarilor).
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Căutarea companiilor în baza de date a CÎS, după criteriul asociaţilor

Să vedem împreună, folosindu-‐ne de interfaţa prezentată mai sus, în câte societăţi
comerciale deţine azi acţiuni, în mod direct, Oleg Voronin, fiul preşedintelui comunist
al Republicii Moldova, Vladimir Voronin (2001-‐2009).

Aşadar, să căutăm firmele care îl au pe Voronin jr. în poziţia de „fondator” (acţionar).
Tot ce trebuie să facem este deschidem modulul de căutare aferent „fondatorilor” şi,
la rubricile nume şi prenume, să scriem „voronin”, respectiv, „oleg”.
Rezultatul acestei căutări poate fi văzut în ecranul de mai jos:

La finalul căutării în propria bază de date, webinfo.cis.gov.md ne informează că Oleg
Voronin este azi asociat în cinci companii: „Prime/Ogilvy & Mather Advertising”
(înregistrată în 1998), „Consaltingo-‐Complexul de Servicii CCS” (înregistrată în 1992),
„Vacton” (înregistrată în 1992), „Prosper Podiac” (înregistrată în 1997) şi „Chateau
Traian” (înregistrată în 2008). Pentru fiecare dintre aceste firme, webinfo.cis.gov.md
ne comunică şi IDNO-‐ul, echivalentul codului unic de identificare/ codului fiscal pe
care îl poartă firmele din România.
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Căutarea companiilor în baza de date a CÎS, după criteriul administratorilor

Ca să căutăm companiile care sunt conduse de un anumit administrator, tot ce
trebuie să facem este să repetăm paşii descrişi mai sus, după ce am deschis unul
dintre modulele de căutări aferente admininistratorilor: fie pe cel care permite
căutarea administratorilor-‐persoane fizice, fie pe cel care permite căutarea
administratorilor persoane -‐ juridice.

Să rămânem la numele lui Oleg Voronin şi să căutăm, folosind interfaţa
webinfo.cis.gov.md, companiile la care acesta este administrator.

Efectuând această căutare, vom obţine rezultatul de mai jos:
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Aşadar, firmele la care Oleg Voronin este administrator sunt „M.S.I.” (înfiinţată în
1996), „Consaltingo-‐Complexul de Servicii CCS” (înfiinţată în 1992) şi „Banca de
Finanţe şi Comerţ” (înfiinţată în 2001). Din căutarea anterioară am aflat că Voronin jr.
este şi acţionar la „Consaltingo-‐Complexul de Servicii CCS”.

După cum am putut vedea, cele două căutări de mai sus nu ne-‐au costat nimic. Doar
deschiderea fişelor companiilor enumerate este propriu-‐zis taxată.

Să alegem compania „Chateau Traian” şi să vedem cum arată fişa de date a acesteia.
„Chateau Traian” e cea mai recent -‐ înfiinţată firmă dintre cele de care, azi, oficial, se
leagă numele lui Oleg Voronin.

Vom accesa opţiunea „afişează” din dreptul ei şi, cum putem vedea mai jos, vom fi
conduşi către un „meniu de preţuri”, mai mari sau mai mici, după cât de complete
dorim să fie informaţiile comunicate de webinfo.cis.gov.md.
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Practic, fişa completă a unei firme – aşa cum este ea deţinută de Camera Înregistrării
de Stat – ne va costa 50 de lei moldoveneşti (aproximativ 15 lei româneşti).

Informaţiile parţiale despre o firmă, în diverse formule, ne vor costa fie 10 lei
moldoveneşti, cele mai puţine, referitoare la informaţiile de bază ale unei companii,
fie 20 de lei moldoveneşti – cele care adaugă, pe lângă informaţiile de bază, şi câte
un element descriptiv, legat de numele care apar în firmă sau de date ale activităţii
firmei.

De regulă, informaţiile strict necesare – cele pentru care apelăm la registrul CÎS în
primul rând – sunt cele de pe poziţia a doua, taxate cu 20 de lei, referitoare la
identitatea „fondatorilor” companiei. Ca să nu irosim banii din contul deschis la CÎS,
aceasta e opţiunea recomandată în cele mai multe cazuri, mai ales că multe dintre
celelalte informaţii sunt disponibile gratuit – putând fi găsite la adrese web pe care le
vom prezenta mai jos.

De data aceasta, însă, vom accesa opţiunea „informaţie deplină” (50 de lei), pentru a
putea vedea cum arată fişa completă a unei companii. Vom alege, deci, să cumpărăm
această informaţie şi să plătim 50 de lei.

Prudent cu banii noştri, site-‐ul ne mai întreabă o dată dacă dorim să achiziţionăm fişa
acestei firme, după cum se poate vedea în ecranul de mai jos:
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Site-‐ul ne avertizează: „50 de lei vor fi extraşi din portmoneul dumneavoastră”.
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Vom apăsa „Acceptă” şi vom ajunge la ecranul următor:

 

Ne este prezentată fişa de date a companiei „Chateau Traian”. Informaţia este
continuată şi în ecranul de mai jos:
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Practic, din fişa pentru care am plătit 50 de lei, aflăm că Oleg Voronin deţine 100%
din compania „Chateau Traian”, că principalul obiect de activitate al acestei companii
este vinificaţia, că administratorul firmei este Gheorghe Veaceslav Miron şi că adresa
firmei este Strada Vasile Alecsandri nr.79, Chişinău. Dar şi că, în anul 2011, compania
„Chateau Traian” a avut vânzări în valoare de 0,00 MDL (!).

Această scurtă referire la datele financiare ale unei firme, menţionată în subsolul fişei
obţinute de la Camera Înregistrării de Stat, este singura pe care o putem avea la
dispoziţie, azi, în Republica Moldova. Aici, informaţiile financiare ale firmelor nu sunt
disponibile on-‐line.
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Căutări în baza de date a CÎS, după criteriul adresei firmei

Dacă tot am aflat care este adresa firmei de băuturi alcoolice „Chateau Traian”,
patronate de Oleg Voronin, haideţi să încercăm să aflăm, folosind interfaţa
webinfo.cis.gov.md, şi care sunt celelalte firme – dacă mai sunt şi altele – al căror
sediu a fost înregistrat în imobilul de pe Strada Vasile Alecsandri nr.79.

Vom deschide modulul de căutări aferent „sediului” şi vom scrie, în rubricile
motorului de căutare, această adresă: Chişinău, Strada Vasile Alecsandri, nr.79.
Rezultatul interogării noastre poate fi văzut în ecranul de mai jos.
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Printre firmele înregistrate la această adresă, opt la număr, găsim şi una dintre
companiile în care, la una dintre căutările anterioare, Oleg Voronin apărea ca
acţionar: „Ogilvy & Mather Advertising”.

Dacă celelalte firme din lista de mai sus sunt sau nu conectate la Voronin jr. este o
întrebare la care vom putea răspunde doar analizând fişa fiecăreia în parte.

Spre deosebire de informaţiile puse la dispoziţie de portal.onrc.ro, căutările după
criteriul adresei, pe webinfo.cis.gov.md, nu iau în calcul şi sediile secundare ale unei
firme. Altfel spus, când avem de-‐a face cu o firmă cu activitate extinsă,
webinfo.cis.gov.md nu ne ajută să găsim acel arhipelag de imobile la care o firmă îşi
desfăşoară afacerile.

Căutări în baza de date a CÎS, după criteriul ţării partener

Am spus, la începutul acestui subcapitol, că interfaţa webinfo.cis.gov.md ne permite
efectuarea unui tip de căutări care nu se găseşte printre opţiunile puse la dispoziţie
de portal.onrc.ro

Este vorba de efectuarea de căutări după ţara de provenienţă a asociaţilor.

Practic, motorul de căutare webinfo.cis.gov.md ne dă voie să aflăm care au fost
firmele înfiinţate în Republica Moldova de către acţionari străini, într-‐un anumit
interval de timp.

Intervalul de timp pentru care este posibilă efectuarea unei căutări este limitat la 30
de zile.

De exemplu, nu putem să căutăm, generic, toate firmele înfiinţate în Republica
Moldova de către firme din Cipru. Dar putem căuta firmele înfiinţate în Republica
Moldova de către companii din Cipriu în luna decembrie 2012 sau în luna noiembrie
2012 sau în octombrie 2012 ş.a.m.d.
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Tot ce trebuie să facem este să alegem un interval pentru care se efectuează
căutarea – interval nu mai mare de 30 de zile – şi, apoi, să alegem o „ţară partner”,
adică ţara de reşedinţă a asociatului străin care a înfiinţat firma în Republica
Moldova.

În imaginea de mai jos, avem un astfel de exemplu:

 
Practic, căutând firmele cu acţionariat cipriot, înfiinţate în Republica Moldova între 1
ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013, obţinem următorul rezultat: „Uniresto Grup”,
înfiinţată pe 11 ianuarie 2013.

Dacă vom coborî în timp şi vom relua această căutare lună de lună, cu puţină
răbdare, am putea avea inventarul tuturor firmelor înfiinţate în Republica Moldova
de către acţionaridin Cipru. Sau, măcar, inventarul firmelor înfiinţate în 2012 de către
companii din Cipru.
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Cum aflăm, gratuit, numele directorului unei firme, adresa şi obiectul ei
de activitate

Am spus, la începutul secţiunii anterioare, că felul în care este organizată informaţia
despre companii, în Republica Moldova, ne permite aflarea, în mod gratuit, a
numelor administratorilor firmelor, a obiectului lor de activitate şi a adreselor la care
funcţionează sediile lor secundare. De asemenea, tot în mod gratuit, putem verifica
dacă o firmă mai este sau nu în activitate.

Toate aceste informaţii pot fi aflate plecînd de la portalul www.cis.md, a cărui primă
pagină este prezentată în imaginea de mai jos:
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În josul paginii de pornire a www.cis.md, în partea stângă, este prezentă rubrica
„Verifică datele persoanei juridice”.

 

Accesând această rubrică, vom ajunge la următorul ecran -‐o interfaţă a site-‐ului
www.mtit.gov.md, loc unde Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Telecomunicaţiilor
agregă mai multe platforme on-‐line şi statistici ale administraţiei din Republica
Moldova.

Felul în care arată această interfaţă awww.mtit.gov.mdpoate fi văzut mai jos:
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Haideţi să căutăm, de probă, pe această interfaţă firma „Chateau Traian”, cea
deţinută, în proporţie de 100%, după cum am putut vedea, de către Oleg Voronin.

Mai întâi, plecând de la numele firmei, „Chateau Traian”, vom afla IDNO-‐ul ei (codul
ei fiscal).
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Vom scrie numele „chateau” în dreptul rubricii „denumire” şi vom tasta codul de
siguranţă format din patru cifre: „7789”. Apoi vom accesa opţiunea „Caută”.
Interfaţa ne va returna două rezultate. Ambele, nume de companii care includ
cuvântul „chateau” în denumirea lor.
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Cum putem vedea în imaginea de mai sus, interfaţa ne prezintă două entităţi
comerciale a căror denumire conţine numele „chateau”: „Chateau Traian” şi „Firma
Chateau”. Fiecare dintre aceste entităţi este însoţită de o menţiune grafică
referitoare la activitatea / inactivitatea ei.

Numele firmelor sunt însoţite de un cerc verde, dacă firmele sunt active, şi de un
cerc roşu, dacă firmele nu mai sunt active. În cazul nostru, ambele sunt active.

Practic, pe calea interfeţei de mai sus, aflăm că firma „Chateau Traian” e activă şi că
are IDNO-‐ul 1008600054783.
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În sine, IDNO-‐ul nu ne foloseşte la nimic. Pe baza lui, însă, vom putea afla mai multe
informaţii despre „Chateau Traian” de pe o altă pagină web. Cea a Serviciului Fiscal
de Stat al Republicii Moldova,www.fisc.md – echivalentul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală din România.

Mai exact, vom afla numele administratorului firmei „Chateau Traian”, adresele
tuturor punctelor ei de lucru şi obiectul ei de activitate – informaţii pentru aflarea
cărora, pe portalul webinfo.cis.gov.md, ar fi trebuit să plătim bani.

Astfel, vom deschide site-‐ul www.fisc.md. Apoi, vom accesa submeniul „Informaţii
publice” din bara principală de meniu şi, în pasul următor, rubrica „Despre
contribuabil”, aşa cum se vede în fereastra de mai jos.
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După ce facem click pe „Despre contribuabil”, vom fi transferaţi către pagina
servicii.fisc.md, care, înainte de a ne furniza informaţii despre un contribuabil, ne va
solicita IDNO-‐ul companiei căutate.
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Vom scrie, în fereastra nou apărută, codul fiscal al „Chateau Traian” -‐ 100 860 005 47
83 – aşa cum se poate vedea mai sus. Apăsând „Caută”, vom obţine un tabel cu mai
multe date ale firmei, inclusiv cu numele administratorului, după cum putem vedea
mai jos.

Site-‐ul servicii.fisc.md ne prezintă adresa societăţii „Chateau Traian” (Chişinău,
Sectorul Centru, Strada Vasile Alecsandri nr. 79) şi ne dezvăluie numele
administratorului acesteia: Miron Veaceslav Gheorghe. De asemenea, ne prezintă şi
principalul obiect de activitate al „Chateau Traian”: fabricarea vinului.

Nota bene: Sectorul Centru este unul dintre cele cinci sectoare administrative ale
oraşului Chişinău. Spre deosebire de cele şase sectoare din Bucureşti, care sunt
numerotate de la 1 la 6, sectoarele din Chişinău sunt purtătoare de nume: Buiucani,
Botanica, Centru, Ciocana şi Râşcani. Fiecare dintre aceste sectoare cuprinde şi
câteva mici localităţi din zona metropolitană a Chişinăului.
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Celelalte informaţii pe care servicii.fisc.md ni le mai oferă despre firma „Chateau
Traian” se referă la adresele punctelor ei de lucru şi la datele la care firma a fost
luată în evidenţă ca plătitoare de TVA sau ca plătitoare de accize. Aceste informaţii
pot fi văzute în tabelul de mai jos:

 

Aflăm, astfel, că firma Chateau Traian are şi două puncte de lucru: unul, în satul
Corten din raionul Taraclia, al doilea, în satul Valea Perjei, tot din raionul Taraclia.

Nota bene: În Republica Moldova, această interfaţă, www.fisc.md, este singura sursă
de informare asupra adreselor secundare ale unei firme.
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Cât de rentabilă este o firmă

De multe ori, nu e suficient să scriem că o persoană este acţionar la o societate
comercială. Informaţia, în sine, poate fi irelevantă.

Există în România mii de firme înregistrate la Registrul Comerţului care nu desfăşoară
vreo activitate, ci doar au fost create pe hârtie, fără să ajungă să aibă vreun angajat şi
să încaseze vreodată bani. Altele funcţionează pe pierdere şi acumulează datorii an
de an, îndreptându-‐se spre faliment şi spre păgubirea aproape inevitabilă a
creditorilor lor. Altele, din contră, au profituri spectaculoase şi active de valori
ameţitoare, bazându-‐se pe o schemă de personal extrem de restrânsă.

Toate acestea sunt variabile a căror semnificaţie o cunosc, cu exactitate, doar
patronii şi directorii firmelor.
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Portalul www.mfinante.ro

Totuşi, ca să ne facem măcar o idee despre viabilitatea unei societăţi comerciale,
putem consulta datele din bilanţurile ei contabile. Acestea pot fi obţinute de la
Ministerul Finanţelor şi sunt disponibile, gratuit, pe site-‐ul acestei instituţii
(http://www.mfinante.ro), la rubrica „Agenţi economici” – „Informaţii fiscale şi
bilanţuri”.

Accesând rubrica „Informaţii fiscale şi bilanţuri”, dreapta-‐jos, subliniată cu roşu, vom
obţine fereastra următoare.
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Aici, suntem invitaţi să alegem societatea comercială ale cărei date financiare dorim
să le aflăm. Putem selecta firmele după două criterii: cel al codului unic de
identificare (codul fiscal – în caz că îl cunoaştem) şi cel al numelui şi al judeţului.

Pentru a vedea cum funcţionează această interfaţă, să căutăm împreună datele
financiare ale OMV Petrom, cea mai mare corporaţie din România, specializată în
extracţia petrolului.

În ecranul de mai sus, vom selecta ultimul criteriu, cel al numelui, şi vom ajunge la
fereastra următoare.
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Cum putem observa, suntem invitaţi mai întâi să alegem judeţul în care este
înregistrată firma căutată şi apoi să scriem numele ei.

Cum noi căutăm rezultatele financiare ale OMV Petrom, al cărei sediu se află în
Bucureşti, vom alege, din lista pop-‐up, oraşul „Bucureşti”. În chenarul numelui, vom
scrie „omv petrom”, aşa cum apare în imaginea următoare:
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Odată introduse cele două „coordonate” – judeţul în care firma îşi are sediul şi
numele firmei -‐ vom putea selecta opţiunea intitulată „vizualizare”. Procedând astfel,
vom obţine fereastra de mai jos.
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Motorul de căutare al www.mfinante.ro afişează o listă lungă, cu zeci de societăţi
comerciale din Bucureşti în al căror nume se regăseşte fie acronimul „OMV”, fie
grupul de litere „Petrom”.
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Pe coloana stângă a tabelului, este afişat codul unic de identificare al acestor firme.
Pentru a alege una dintre societăţile comerciale cuprinse în această listă, trebuie să
facem click pe el. Vom alege OMV Petrom SA – principala companie din grupul OMV
Petrom, ce pe care o căutăm, iar pe ecran ne va apărea imaginea de mai jos.

Practic, site-‐ul ne returnează codul unic de identificare al OMV Petrom şi ne pune în
situaţia unei noi căutări în baza de date, după criteriul codului unic de identificare. Ca
să ajungem la bilanţul contabil al OMV Petrom mai trebuie să apăsăm o singură dată
„vizualizare”. Facem acest lucru şi obţinem fereastra de mai jos.
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Această pagină ne prezintă, în primul rând, datele de înregistrare ale companiei OMV
Petrom SA: când a fost înfiinţată compania, când a fost luată în evidenţă ca plătitoare
de impozit pe profit, când a fost luată în evidenţă ca plătitoare de TVA, când a fost
luată în evienţă ca plătitoare de contribuţii la fondurile asigurărilor sociale etc. Nu
aceste informaţii ne interesează, ci cele legate de situaţia financiară a firmei.
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Ca să ajungem la ele, ne vom deplasa în subsolul acestui ecran (print screen-‐ul de mai
jos), unde vom găsi o listă pop-‐up în care vom putea selecta oricare dintre bilanţurile
contabile din perioada 1999 -‐ 2011.

 

În partea stângă a ecranului, vedem meniul pop-‐up cu cei 13 ani din care sunt
disponibile situaţii financiare ale OMV Petrom SA. Să alegem ultimul bilanţ, cel din
2011. Site-‐ul ne va afişa imaginea de mai jos.
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Putem vedea cele mai recente date financiare ale companiei OMV Petrom SA: în
2011, profitul net al OMV Petrom SA a fost de 3,685 miliarde lei (cca. 1 miliard USD).
Cifra de afaceri a fost de 16,56 miliarde lei. Numărul de salariaţi: 22.052 lei. Total
Active: 28,568 miliarde lei (active imobilizate) + 5,135 miliarde lei (active circulante) =
33,7 miliarde lei (cca. 10 miliarde USD).
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Dacă dorim să facem o comparaţie cu anul anterior, 2010, ne putem întoarce la
ecranul precedent, alegând, din aceeaşi listă pop-‐up, 2010. Vom obţine ecranul de
mai jos:

 

Vedem că profitul net al exerciţiului din 2010 a fost 1,799 miliarde lei, cifra de afaceri
a fost de 13,95 miliarde lei, numărul salariaţilor a fost de 25.176 ş.a.m.d.
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Am văzut, mai sus, cum arată bilanţul contabil al unei foarte mari companii din
România. Iată, în fereastra de mai jos, cum arată bilanţul unei firme aflate la polul
opus al rentabilităţii economice:

 

Aceasta este ultima situaţie contabilă, din anul 2003, raportată de firma „Melody
Bar”, o societate care administra baruri şi cafenele şi care avea un acţionariat care
parcă fusese decupat din ziarele tabloide: magnatul Gigi Becali, Nicu Gheară,
antrenorul de fotbal Victor Piţurcă şi impresarul de fotbalişti Victor Becali. În ultimul
ei an de activitate, firma „Melody Bar” declara un singur angajat, o pierdere de
20.247 lei şi datorii în valoare de 229.000 lei. (Sumele, în acest exemplu, sunt
exprimate în lei vechi, moneda românească de până la denominarea din 2005.
Pentru a le echivala cu cele exprimate în lei noi, moneda românească de azi, ele
trebuie împărţite la 10.000).
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Republica Moldova: datele din bilanţ sunt confidenţiale

În Republica Moldova, în februarie 2013, datele financiare ale companiilor nu erau
publice. Singurele informaţii de acest tip pot fi găsite doar în fişa firmelor,
disponibilă, contra cost, pe site-‐ul webinfo.cis.gov.md. Aici, însă, ni se comunică un
singur indice al rentabilităţii unei companii – e vorba de veniturile din vânzări -‐ şi nu
pe mai mulţi ani, ci doar pe anul anterior.

Bursa de Valori Bucureşti, o altă sursă de date despre companii

Pe lângă informaţiile pe care pagina web a Ministerului de Finanţe,
http://www.mfinante.ro, ni le pune la dispoziţie, în România avem acces la o sursă
de date şi mai bogată, atunci când vrem să aruncăm o privire asupra datelor
financiare ale unei companii publice: site-‐ul Bursei de Valori Bucureşti,
http://www.bvb.ro.

De fapt, aici nu găsim doar informaţii despre situaţia financiară a unei societăți
deschise, ci şi date despre alcătuirea patrimoniului ei, despre felul în care i s-‐a
modificat acţionariatul de-‐a lungul timpului, despre contractele pe care le are în
derulare, despre deciziile administrative pe care conducerea ei le-‐a luat etc.
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Putem afla toate acestea despre o firmă numai dacă sunt îndeplinite două condiţii:
trebuie ca respectiva societate să fie organizată ca societate pe acţiuni (SA) şi să fie
cotată la bursă.

Compania OMV Petrom, ale cărei date financiare le-‐am putut afla de pe site-‐ul
www.mfinante.ro, îndeplineşte ambele condiţii: este şi organizată ca societate pe
acţiuni, este şi cotată la bursă.

Dacă am dori să documentăm,mai în detaliu, activitatea acestei companii, folosindu-‐
ne de portalul www.bvb.ro, ar trebui să urmăm paşii descrişi mai jos:
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Pasul 1. Pe portalul www.bvb.ro, căutămmai întâi simbolul bursier sub care acţiunile
OMV Petrom sunt tranzacţionate. Motorul de căutare a simbolurilor companiilor se
găseşte în stânga ecranului. Vom accesa opţiunea „căutare avansată” (încercuită cu
roșu în pagina demai sus) şi vom ajunge la următorul ecran.
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Pasul 2. În rubrica intitulată „Denumire” vom scrie „ OMV Petrom”, apoi vom accesa
opţiunea „Caută”. Ne va apărea o listă cu firmele listate la Bursa de Valori Bucureşti,
în trecut sau în prezent, în al căror nume se regăseşte şirul de litere „omv petrom”.



133

Pasul 3. Cum putem vedea, sunt două companii al căror nume ne-‐a fost returnat în
cadrul acestei căutări. Una dintre ele este o companie ale cărei acţiuni, între timp, au
fost delistate de la tranzacţionarea pe bursă.

Cealaltă este încă „tranzacţionabilă”: cea pe care o căutăm, OMV Petrom. Simbolul
sub care este listată e format din trei majuscule: „SNP”. Pentru a ajunge la pagina
dedicată OMV Petrom pe portalul http://www.bvb.ro va trebui să facem click pe
acest simbol.

Făcând click pe simbolul „SNP”, site-‐ul ne va transporta spre o adevărată consolă de
informaţii financiare, disponibile sub forma unei bare de meniu şi a unor link-‐uri.

Accesând, rând pe rând, opţiunile disponibile de pe acest ecran, vom găsi o
sumedenie de date, care coboară chiar şi cu zece ani în urmă faţă de prezent şi care
reflectă, detaliat, operaţiunile financiare efectuate de această companie.

Tot ceea ce ne trebuie este răbdare pentru a putea citi sutele de documente
disponibile pe acest site şi a descoperi informaţii relevante pentru articolul pe care îl
documentăm.
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Romarhiva, date despre datoriile firmelor sau ale persoanelor fizice

Am văzut, mai sus, pe paginile www.mfinante.ro şi www.bvb.ro, cum poate fi
verificată prosperitatea unei firme şi cum se poate ajunge în posesia unora dintre
deciziile ei de administrare.

Să ne oprim puţin şi asupra datoriilor unei companii. În România, există un site de pe
care putem obţine detalii despre împrumuturile ipotecare contractate de firme sau
de persoane fizice.

E vorba de un site pe care creditorii înregistrează, opţional, dreptul de ipotecă asupra
unor bunuri, în scopul de a da o vizibilitate mai mare împrumuturilor pe care le
acordă.

Site-‐ul acesta este administrat de Ministerul Justiţiei din România şi poate fi accesat
la adresa http://www.co.romarhiva.ro.

Principala lui limită constă în faptul că nu toţi creditorii îşi înregistrează ipotecile sau
alte garanții aici. Din acest punct de vedere, este o bază de date incompletă.

Pentru a vedea cum funcţionează interfaţa www.co.romarhiva.ro, să verificăm
împrumuturile în care OMV Petrom, aceeaşi societate luată ca reper în exemplele
anterioare, are calitatea de debitor.
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Pagina de întâmpinare a www.co.romarhiva.ro poate fi văzută mai jos.

 

Pentru a ajunge la motorul de căutare a ipotecilor înscrise în arhivă, vom accesa
opţiunea „Caută ipotecă mobiliară”, aflată în partea de sus a ecranului.

Site-‐ul ne va conduce la ecranul următor:
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Aici, avem ocazia să efectuăm căutări după numele debitorilor sau al creditorilor. În
cazul nostru, interesaţi fiind de evidenţa creditelor luate de OMV Petrom, vom alege
să efectuăm căutări după criteriul „Debitor / Constituitor”. (n.r. – constituitor al
garanţiei). Făcând click pe această opţiune, vom ajunge la ecranul de mai jos:
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După ce am ales să efectuăm căutări după criteriul debitorilor, site-‐ul ne invită să
alegem între debitorii-‐persoane juridice şi debitorii-‐ persoane fizice. Pentru a găsi
informaţii despre împrumuturile luate de OMV Petrom, vom alege
„Debitor/Constituitor persoană juridică” şi vom ajunge în următoarea fereastră:
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Practic, odată ce alegem să efectuăm căutări după criteriul „Debitor / Constituitor
persoană juridică”, suntem invitaţi să scriem numele debitorului de care suntem
interesaţi.

Vom scrie „OMV Petrom” în căsuţa motorului de căutare, vom tasta codul de
validare – 6Z4P33 – şi vom accesa opţiunea „Caută”.
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Site-‐ul www.co.romarhiva.ro ne va prezenta o listă de garanţii constituite de OMV
Petrom pentru diverse împrumuturi:
 

După cum vedem, în baza de date a www.co.romarhiva.ro există 18 înscrieride
garanţii ale unor împrumuturi pe care OMV Petrom le-‐a contractat. Pentru a afla
detaliile lor, nu avem decât să facem click pe numărul lor de înregistrare, afişat cu
albastru, şi să citim fişa fiecăreia în parte.
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Instanţele de judecată şi dosarele lor, mine de aur pentru
jurnalişti

O foarte importantă sursă de documentare a jurnaliştilor sunt dosarele de la
instanţele judecătoreşti. Informaţiile pe care le aflăm de aici sunt de primă mână,
purtând girul poliţiei, al procuraturii sau al judecătorilor.

În timpul unui litigiu judiciar, pot ieşi la suprafaţă cele mai bine păzite secrete ale
unei firme, ale unui om de afaceri, ale unui clan mafiot, ale unui politician sau ale
unui contract comercial în care sunt vehiculate sume extrem de mari.

Mult din ceea ce ne luptăm să aflăm, în condiţiile unei documentări obişnuite, ne
este oferit pe tavă în cadrul unui dosar judiciar. Legăturile dintre diverse personaje,
istoricul lor infracţional, inventaruri ale proprietăţilor lor imobiliare, date biografice,
extrase bancare şi multe altele -‐ atât de multe încât uneori avem de-‐a face cu
informaţii de-‐a dreptul exotice -‐ pot ajunge între coperţile unor dosare de judecată.

Străduindu-‐se să convingă judecătorul de propria lor dreptate, părţile implicate într-‐
un proces sunt dispuse să pună confidenţialitatea pe planul al doilea şi să facă
publice detalii pentru care, în alte condiţii, s-‐ ar fi dat peste cap să le ascundă.

De cele mai multe ori, aceste „detalii” fac obiectul dosarelor propriu-‐zise. Nicio
mirare că sunt dezvăluite şi întoarse pe toate feţele în timpul unui proces. Alteori,
sunt informaţii colaterale pe care actul de judecată le scoate la iveală indirect, pe
măsură ce angrenează date din intimitatea celor care se judecă.

V-‐aţi aştepta, de exemplu, să găsiţi într-‐un dosar penal carnetul de note al fiicei
inculpatului şi o caracterizare pe care profesorul de engleză i-‐o face acesteia? Dar să
citiţi, cu lux de amănunte, povestea unei bătăi de pomină, petrecute cu mai bine de
15 ani în urmă, care nu are nimic de-‐a face cu dosarul aflat pe rol? Dar să aflaţi că doi
capi ai crimei organizate, multi-‐milionari în euro, îşi aduc unul altuia, omeneşte,
cârnaţi în apropierea sărbătorilor de iarnă?

Vă aşteptaţi sau nu, tipul acesta de date poate apărea în dosare, amestecând faptul
divers şi amănuntele de culoare cu descrierea lucrurilor cu adevărat importante.

Dosarele sunt mine de aur pentru jurnalişti. De aceea, atunci când documentăm un
articol de investigaţii, trebuie să nu scăpăm din vedere eventuale procese în care
protagoniştii poveştii noastre sunt implicaţi.
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România: căutări pe platforma portal.just.ro

În România sunt 234 de instanţe de judecată civile. Deci tot atâtea surse la care
putem căuta informaţii despre protagoniştii articolelor noastre. E vorba de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe inferioare -‐ 16 curţi de apel, 41 de
tribunale şi 176 de judecătorii.

Harta tuturor acestor instanţe de judecată poate fi găsită la adresa portal.just.ro.
Este o hartă interactivă, care ne prezintă instanţele de judecată în funcţie de judeţ şi
care ne pune la dispoziţie link-‐uri către toate cele 234 de curţi judiciare.

Haideţi să deschidem portal.just.ro şi să încercăm să aflăm care sunt, de exemplu,
instanţele de judecată din judeţul Constanţa.

Intrând pe portal.just.ro, vom fi întâmpinaţi de imaginea de mai jos:



142

Vom alege, folosind cursorul mouse-‐ului, judeţul Constanţa, situat în sud-‐estul ţării,
şi vom obţine imaginea următoare:

Aşadar, putem vedea, afişate, toate instanţele de judecată din judeţul
Constanţa: judecătoriile Hârşova, Constanţa, Medgidia şi Mangalia, Tribunalul
Constanţa şi Curtea de Apel Constanţa.
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Dacă am face click pe numele uneia dintre ele, să zicem, pe numele Curţii de Apel
Constanţa, am ajunge la portalul acestei instanţe, după cum vedemmai jos:

Pagina web a Curţii de apel Constanţa. Ca să efectuăm o căutare pe site-‐ul acestei
instanţe – şi a oricărei alteia – trebuie să accesăm secţiunea „Dosare”, din meniul
situat în partea stângă a ecranului. Facem acest lucru şi obţinem ecranul următor:
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După cum putem vedea, pe site-‐ul unei instanţe se pot face căutări după trei criterii:
al numărului de dosar, al părţii implicate într-‐un dosar şi al obiectului cauzei unui
dosar. Toate portalele instanţelor de judecată au o înfăţişare identică, cu o singură
excepţie, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care are o prezentare grafică puţin
diferită.

Să revenim la harta portal.just.ro. Avem, deci, 234 de instanţe şi tot atâtea site-‐uri pe
care putem efectua căutări.

Fireşte, căutarea unui personaj pe toate cele 234 de site-‐uri ne-‐ ar consuma mult
timp. Ar fi epuizantă şi chiar absurdă. De aceea, pentru ca munca noastră să nu se
disipeze în zeci de zări, trebuie să luăm în considerare câteva moduri de a mări
randamentul căutărilor pe care le facem:
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1. Să efectuăm căutări mai întâi pe site-‐ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
(www.scj.ro), instanţă unde converg procese din toată ţara.

2. Să efectuăm căutări la instanţele din zona de reşedinţă a personajelor pe care
le urmărim.

3. Să efectuăm căutări la principalele instanţe din Bucureşti, Tribunalul Bucureşti
şi Curtea de Apel Bucureşti, loc unde, datorită polului economic pe care-‐l
reprezintă capitala României, se fac nenumărate afaceri, încheiate, sau nu,
prin litigii juridice.

4. Să efectuăm căutări la instanţele din jurisdicţiile vecine celei de care aparţin
personajele noastre.

Ca să ilustrăm felul în care se pot căuta litigiile unei firme, să facem împreună un
experiment,pornindde la o firmă de construcţii din Mehedinţi, judeţ amplasat în sud-‐
vestul ţării. Firma pe care am ales-‐o se cheamă „Alpha Construct Sistem”. Ţinând
cont de zona unde îşi desfăşoară operaţiunile, un judeţ foarte puţin dezvoltat
economic, „Alpha Construct Sistem” are venituri mari: 27 de milioane de euro pe an.

Urmând indicaţiile de mai sus, vom încerca să facem un inventar al proceselor în care
această firmă a fost implicată.

(1) Mai întâi vom efectua căutări pe site-‐ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Apoi pe
site-‐urile instanţelor din zona de reşedinţă a firmei, apoi la instanţele din Bucureşti şi,
în ultimul rând, la instanţele din jurisdicţiile vecine zonei de reşedinţă a firmei.

Pasul 1. Pentru început, vom deschide site-‐ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
(www.scj.ro), vom accesa rubrica „Dosare” (http://www.scj.ro/dosare.asp). Vom
tasta numele acestei firme, „Alpha Construct Sistem” în chenarul motorului de
căutare la rubrica "nume parte".

Apoi vom accesa opţiunea „Caută dosar”.
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Pasul 2. Motorul de căutare al www.scj.ro a găsit un singur proces pe care această
firmă l-‐ar fi avut la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Nu încercăm acum să aflăm
detaliile acestei cauze. Despre felul în care se află amănuntele unui litigiu, puţin mai
târziu.

(2) Să continuăm inventarierea proceselor „Alpha Construct Sistem”. Respectând
indicaţiile de mai sus, vom merge acum la instanţele din zona de reşedinţă a firmei.
„Alpha Construct Sistem” este din Mehedinţi. Ca să aflăm care sunt toate instanţele
din acest judeţ, vom deschide iarăşi harta României de pe portal.just.ro şi, de data
aceasta, vom selecta judeţul Mehedinţi. Fereastra de mai jos se deschide pe ecranul
calculatorului:
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Portal.just.ro ne arată că în Mehedinţi există şase instanţe: tribunalul Mehedinţi şi
cinci judecătorii, din Baia de Aramă, Orşova, Drobeta Turnu Severin (oraşul reşedinţă
de judeţ), Strehaia şi Vânju Mare. Apăsând pe oricare dintre aceste nume, vom fi
conduşi la site-‐urile instanţelor de judecată.

Până să facem căutări pe aceste site-‐uri, observăm, însă, că în judeţul Mehedinţi nu
există o curte de apel. În Constanţa, după câte am văzut mai devreme, o astfel de
instanţă există.

Din păcate, portaj.just.ro nu ne spune, automat, de care Curte de Apel aparţine un
anume judeţ. Ca regulă, el va aparţine de o Curte de Apel aflată într-‐un judeţ
învecinat. Ca să aflăm care este acesta în cazul judeţului Mehedinţi, va trebui să ne
interesăm telefonic, sunând la oricare dintre instanţele judecătoreşti din acest judeţ.
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Vom afla, astfel, că Mehedinţiul se află în jurisdicţia Curţii de Apel Craiova (judeţul
Dolj). Aşadar, Curtea de Apel Craiova este cea mai de sus instanţă din zona de
reşedinţă a firmei „Alpha Construct Sistem”.

Pentru a căuta procesele pe care această firmă le are în zona ei de reşedinţă, vom
începe căutările cu site-‐ul Curţii de Apel Craiova. Vom parcurge următorii doi paşi.

 

Pasul 1. Deschidem site-‐ul Curţii de Apel Craiova. Tastăm numele companiei la
rubrica „Parte” şi accesăm opţiunea „Caută”.
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Pasul 2. Site-‐ul Curţii de Apel Craiova ne pune la dispoziţie o listă de 41 de dosare
înregistrate pe numele Alpha Construct Sistem.

Avem, până acum, un inventar al proceselor de la Înalta Curte de Casaţie şi de la
Curtea de Apel Craiova. Ca să completăm lista de care suntem interesaţi, vom face
căutări identice pe paginile web ale Tribunalului Mehedinţi, judecătoriei Drobeta-‐
Turnu Severin, Orşova, Baia de Aramă, Strehaia ş.a.m.d.
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Lista proceselor pe care Alpha Construct Sistem le are la Tribunalul Mehedinţi

Obţinem liste asemănătoare la judecătoriile din Drobeta-‐Turnu Severin, Orşova, Baia
de Aramă şi Strehaia. Doar la instanţa din Vânju Mare această firmă nu are litigii.

Am încheiat aşadar de efectuat căutările proceselor „Alpha Construct Sistem” şi în
zona de reşedinţă a acestei companii.

(3) Vom căuta apoi litigii la principalele instanţe din Bucureşti: la Tribunalul
Municipiului Bucureşti şi la Curtea de Apel Bucureşti. Nu mai exemplificăm aceste
căutări, fiindcă ele sunt perfect identice.

(4)Mai avem de parcurs un pas. Cel al căutărilor în jurisdicţiile vecine Mehedinţiului.
Studiind harta interactivă de pe portal.just.ro, vedem că acestea sunt judeţele Gorj,
Dolj, Caraş-‐Severin, Hunedoara etc.
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Nici pe acestea nu le mai exemplificăm,modalitatea de efectuare a lor fiind similară.

(Dacă am face, totuşi, aceste căutări, am descoperi că, într-‐adevăr, Alpha Construct
Sistem, fiind o companie cu o activitate extinsă, are procese înregistrate atât la
instanţele din Bucureşti – Tribunal şi Curtea de Apel -‐ cât şi la instanţele din
jurisdicţiile învecinate: Caraş-‐ Severin, Gorj, Hunedoara, Timiş etc.).

Fişa unui dosar, pe portal.just.ro

Site-‐urile instanţelor de judecată nu ne prezintă doar lista litigiilor în care este
implicată o firmă sau o persoană. Ele găzduiesc mult mai multe informaţii. De
exemplu: cine a câştigat un proces, care au fost pedepsele dispuse într-‐un proces
penal, care au fost despăguibirile pe care una dintre părţi a trebuit să le plătească
într-‐un proces civil sau comercial, care au fost termenele de judecată etc.

Pentru a vizualiza aceste informaţii, tot ce trebuie să facem este să deschidem fişa
unui dosar, făcând click pe oricare dintre litigiile prezentate pe site-‐ul unei instanţe
de judecată.

Experimental, să deschidem fişa unuia dintre procesele pe care „Alpha Construct
Sistem” le are înregistrate la Judecătoria Drobeta-‐ Turnu Severin şi să vedem ce fel
de informaţii ne sunt puse la dispoziţie în acest fel.

Să deschidem, de exemplu, fişa primului dosar din lista de mai jos, dosarul nr.
12316/225/2012, având obiectul definit ca „încuviinţare executare silită”.
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Pasul 1. Facem click pe nr. 12316/225/2012 şi obţinem fişa acestui dosar. Vom
ajunge la imaginea de mai jos.
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Pasul 2. Fişa dosarului ne arată că e vorba de un proces în care părţile sunt Primăria
oraşului Drobeta-‐Turnu Severin şi firma Alpha Construct Sistem. Este vorba de un
proces în care primăria, în calitate de creditor, cere executarea bunurilor Alpha
Construct Sistem, în calitate de debitor, pentru recuperarea unei datorii.

Valoarea acestei datorii nu este precizată. În subsolul ecranului, ni se spune doar că
datoria a fost recunoscută printr-‐o sentinţă dată de Tribunalul Mehedinţi. Mai exact,
prin sentinţa nr. 93/30.05.2012, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul cu nr.
1409/101/2012. De asemenea, în subsolul ecranului, suntem informaţi şi că, pe 21
august 2012, Judecătoria Drobeta-‐Turnu Severin a încuviinţat executarea silită a
Alpha Construct Sistem.

Practic, pe 21 august 2012, procesul acesta s-‐ a încheiat, instanţa aprobând
recuperarea forţată a datoriei pe care Alpha Construct Sistem o are la Primăria
Drobeta-‐Turnu Severin.
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Dacă dorim să aflăm mai multe despre datoria firmei Alpha Construct Sistem la
Primăria oraşului Drobeta-‐Turnu Severin, ne putem îndrepta spre dosarul nr.
1409/101/2012, judecat la Tribunalul Mehedinţi.

Să deschidem, aşadar, site-‐ul Tribunalului Mehedinţi. Pe site-‐ul Tribunalului
Mehedinţi, vom efectua, aşadar, o căutare după criteriul „numărului de dosar”,nu
după cel al „numelui părţii”, aşa cum am procedat până acum. Vom urma paşii de
mai jos:

 

Pasul 1. Tastăm numărul de dosar în chenarul aferent, căutând acest litigiu pe site-‐ul
Tribunalului Mehedinţi.
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Pasul 2. Site-‐ul ne prezintă rezultatul acestei căutări: un dosar cu numărul celui de
care suntem interesaţi. Apăsăm pe numărul de dosar şi obţinem fişa acestui litigiu –
în imaginea următoare.
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Pasul 3. În fişa dosarului, găsim enunţul sentinţei pronunţate pe 30.05.2012. Aflăm,
astfel, că datoria pe care Primăria Drobeta-‐Turnu Severin o are de recuperat de la
Alpha Construct Sistem este de 235.823 lei. De asemenea, aflăm că această datorie
este reprezentată de o anume „plată nelegală”.

Din enunţul astfel rezumat al sentinţei nu putem, însă, să ne dăm seama în ce constă
acea „plată nelegală”. Nu ştim cine e de vină pentru efectuarea ei. Şi nici în ce a
constat lipsa de legalitate a plăţii.

Ca să aflăm răspunsul la aceste întrebări, va trebui să solicităm sentinţa completă de
la Tribunalul Mehedinţi. (Mai jos, în cadrul acestei secţiuni, explicăm felul în care o
sentinţă este cerută de la o instanţă de judecată).
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Site-‐urile instanţelor de judecată şi dosarele penale

Procesul prezentat mai sus este unul civil, cu o desfăşurare cât se poate de simplă.

Pentru a exemplifica cât de multe informaţii pot apărea pe site-‐ul unei instanţe de
judecată, vom prezenta un dosar penal de mari dimensiuni. Cel în care au fost
judecaţi pentru fapte de crimă organizată membrii clanului Cămătaru, una dintre cele
mai cunoscute grupări interlope din România.

Vom căuta, aşadar, pe site-‐ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (www.scj.ro), dosare
în care apare numele şefului acestui clan, Nuţu Cămătaru, pe numele lui din acte Ion
Balint. (Nota bene: pe site-‐urile instanţelor de judecată, numele persoanelor fizice se
scriu sub forma „Nume Prenume”, aşa trebuind scrise şi în momentul căutărilor,
pentru ca site-‐ul să ne returneze rezultate cât mai exacte.)

Căutând după criteriul „Nume parte: Balint Ion”, ajungem la o listă mare de dosare.
Vom alege unul dintre ele, pe cel cu nr. 7307/2/2009. Accesând fişa lui, vom obţine
imaginea de mai jos:
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Fiind vorba de un dosar de crimă organizată, numărul inculpaţilor este mare, după
cum putem vedea deplasându-‐ne în josul ecranului.



160

 

Lista părţilor din proces, în cea mai mare parte inculpaţi, continuă şi după numărul
18.
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Printre inculpaţi, mama lui Nuţu Cămătaru (Smaranda Stoica), sora (Angela Stoica),
alte rude şi prieteni.

În subsolul ecranului, găsim rezumată sentinţa pronunţată de Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie pe 11.05.2012 în acest dosar.
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După cum putem vedea, dosarul a fost soluţionat în data de 11 mai 2012.
Dispozitivul sentinţei, pe care îl găsim aici, ne prezintă verdictul dat în cazul fiecărui
inculpat. Aflăm, de exemplu, că în ceea ce îl priveşte pe Ion Balint (Nuţu Cămătaru),
acţiunea lui de recurs a fost respinsă.

Mai aflăm că Balint şi ceilalţi au ajuns la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru că
au făcut recurs împotriva unei sentinţe date de Secţia 2 Penală a Curţii de Apel
Bucureşti1, sentinţă care poartă numărul 123/A din 11 aprilie 2011. Aflăm, de
asemenea, că prima sentinţă în acest dosar a fost dată de Secţia 2 Penală a
Tribunalul Bucureşt şi că ea a avut numărul 114/ 3 februarie 2009.

Plecând de la datele de mai sus, am putea să reluăm întregul parcurs al acestui
proces. De exemplu, dacă vom deschide site-‐ul Curţii de

1 În Republica Moldova, „secţiile” se numesc „cancelarii” (în cazul judecătoriilor) sau „colegii” (în cazul
curţilor de apel şi al curţii supreme). În actualul sistem judiciar din Republica Moldova nu există tribunale, ci
doar cele trei tipuri de instanţe amintite.
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Apel Bucureşti şi vom căuta dosarul cu nr. 7307/2/2009 – nr. pe care dosarul îl poartă
şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, vom găsi detaliile sentinţei anterioare.

 

Acelaşi dosar, judecat la Curtea de Apel Bucureşti.

Coborâm în subsolul paginii şi găsim, de data aceasta, enunţul rezumat al sentinţei
pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti. Interesându-‐ne în continuare de Ion Balint
(Nuţu Cămătaru), căutăm pedepsa dictată împotriva lui. Instanţa precedentă,
www.scj.ro, ne-‐a spus doar că recursul lui a fost respins. Nu ştim, însă, la ce făcuse el
recurs. Ce pedeapsă primise la Curtea de Apel.
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În pasajul evidenţiat cu albastru, ne este prezentată, pe scurt, decizia Curţii de Apel
Bucureşti în ceea ce-‐l priveşte pe inculpatul Ion Balint. Astfel, aflăm că, pe 11 aprilie
2011, Balint a fost condamnat la 6 ani de închisoare, reducându-‐i-‐se pedeapsa dictată
de instanţa anterioară (13 ani), Tribunalul Bucureşti, prin sentinţa nr. 114/03
februarie 2009. Din textul afişat, aflăm şi că dosarul în care s-‐a pronunţat această
sentinţă din urmă, a Tribunalului Bucureşti, a purtat numărul 13805/3/2007.

Acum, putem merge la site-‐ul Tribunalului Bucureşti să căutăm acest dosar, pentru a
vedea cum a arătat prima sentinţă pe care instanţele au pronunţat-‐o în acest caz.
Vom deschide site-‐ul Tribunalului Bucureşti şi vom efectua o căutare după numărul
de dosar aflat mai sus: 13805/3/2007. Vom urma trei paşi.
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Pasul 1. Căutam dosarul 13805/3/2007 pe site-‐ul Tribunalului Bucureşti.
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Pasul 2. Dosarul este găsit. Deschidem fişa lui. În capul listei inculpaţilor, vedem
numele lui Ion Balint (Nuţu Cămătaru).
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Pasul 3. Coborâm în subsolul ecranului, până la enunţul rezumativ al sentinţei, şi
încercăm să aflăm care a fost pedeapsa iniţială pe care judecătorii au pronunţat-‐o
împotriva lui Ion Balint, pe 3 februarie 2009. Pasajul evidenţiat în albastru prezintă
sentinţadictată faţă de Balint: 13 ani de închisoare şi 6 ani de interzicere a drepturilor
civile.

(Practic, pentru fiecare dintre inculpaţii din acest dosar, există pasaje asemănătoare.
Doar pe baza informaţiilor culese de pe cele trei site-‐ uri -‐ al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, al Curţii de Apel Bucureşti şi al Tribunalului Bucureşti, unde s-‐a judecat, pe
rând, acest dosar – putem reconstitui felul în care pedepsele inculpaţilorau scăzut sau
au crescut, de la instanţă la instanţă.)

Recapitulând, tragem concluzia că, în acest dosar, Ion Balint (aka Nuţu Cămătaru) a
fost condamnat mai întâi la 13 ani de închisoare, de către Tribunalul Bucureşti, pe 3
februarie 2009. Apoi, pe 11 aprilie 2011, Curtea de Apel Bucureşti i-‐a redus pedeapsa
la 6 ani, iar pe 11 mai 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut această
ultimă pedeapsă.
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Desigur, dispozitivul sentinţei conţine multe alte detalii – referitoare la condamnări
anterioare ale lui Balint, la capete de acuzare curente, la perioade de detenţie
anterioare – care ar putea constitui un punct de plecare ideal în cazul în care ne-‐am
propune să reconstituim istoricul infracţional al acestui lider interlop.

RISE Project a încercat să facă acest lucru, în privinţa fratelui lui Nuţu Cămătaru, Sile
Cămătaru, şi a rezultat articolul pe care îl puteţi citi AICI.

Cum citim un dosar

În caz că vrem să aflăm şi mai multe informaţii despre activităţile unor personaje, nu
ne vom mulţumi să citim menţiunile scrise telegrafic pe site-‐ul unei instanţe de
judecată. Va trebui să ajungem la dosarele propriu-‐zise ale acestor proceseşi să le
răsfoim pe-‐ndelete, conspectînd tot ceea ce ni se pare relevant pentru articolul pe
care îl documentăm.

Cum ajungem să citim un dosar?

Foarte simplu! Întocmind o cerere adresată, formal, preşedintelui instanţei la care
dosarul respectiv este judecat (sau arhivat) şi solicitând chiar asta: accesul la dosar.

(Dacă e vorba de un dosar judecat la Tribunalul Bucureşti, cererea va fi adresată,
desigur, „Domnului preşedinte al Tribunalului Bucureşti”. Dacă dosarul este judecat
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cererea va fi adresată „Domnului preşedinte al
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”. Cererea se poate depune fizic la instanţa
respectivă, lăsând-‐ o la biroul de presă al instituţiei, sau on-‐line, transmiţând-‐o la
adresa de e-‐mail creată special pentru relaţiile cu mass-‐media. E bine de ştiut că
toate instanţele din România au o astfel de adresă de e-‐mail.)

În cerere trebuie specificate datele care evidenţiază dosarul pe care dorim să-‐l citim:
numărul lui şi secţia la care e judecat – penală, civilă, comercială, de contencios
administrativ etc.



169

De asemenea, în cerere, trebuie explicat interesul public referitor la acel dosar şi
scopul pentru care dorim să-‐l parcurgem. Evident, scopul este cel publicistic, pentru a
ne documenta în vederea scrierii unui articol de ziar. Ceea ce nu este chiar atât de
evident este justificarea „interesului public” în virtutea căruia cerem să ni se acorde
permisiunea să citim un dosar.

E foarte probabil ca un judecător scrupulos să nu ne aprobe accesul la un dosar de
divorţ, la un dosar care se referă la litigiul dintre un salariat şi fostul lui patron sau la
un dosar în care două firme oarecare îşi dispută nişte datorii financiare mărunte. Cu
alte cuvinte, nu vom obţine permisiunea de a citi orice dosar de la orice instanţă din
România.

Totuşi, majoritatea dosarelor penale sunt făcute publice de către judecători. La fel,
dosarele civile sau cele comerciale care afectează grupuri largi de persoane. La fel,
dosarele în care sunt implicate instituţii publice: guvern, ministere, consilii judeţene,
administraţii financiare, primării, curtea de conturi etc., a căror activitate este,
generic, publică.

Să zicem că am dori să obţinem accesul la dosarul invocat puţin mai înainte, în care
sunt judecaţi Ion Balint (Nuţu Cămătaru) şi membrii clanului condus de el.

Vom formula, aşadar, o cerere în acest sens.

(Mare atenţie! Când un dosar a primit o sentinţă definitivă, cum e acesta –
pronunţată, am văzut, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe 12 mai 2012 – el se
întoarce la prima instanţă la care a fost judecat – numită instanţă de fond. În cazul
nostru, e vorba de Tribunalul Bucureşti. Doar aici vom putea cere accesul la acest
dosar. De la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea de Apel Bucureşti – unde
acest dosar, cum am văzut, a fost de asemenea judecat – vom putea cere doar copii
de pe sentinţele pe care aceste două instanţe le-‐au pronunţat.)

În cererea noastră, vom face referire la Legea nr. 544/2001, cea care reglementează
accesul la informaţiile de interes public, şi vom scrie aşa:
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„Domnule preşedinte,

Subsemnatul Constantin Popescu, reporter al ziarului „Timpul”, în baza Legii nr.
544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rog să-‐mi aprobaţi
citirea dosarului nr.13805/3/2007, judecat la secţia a II-‐a penală a Tribunalului
Bucureşti.

În dosarul mai sus menţionat, au fost judecaţi aproximativ 30 de membri ai clanului
Cămătaru, una dintre cele mai mari reţele de crimă organizată din România.
Activitatea infracţională a acesteia – constând în proxenetism, şantaj, trafic de carne
vie, răpiri şi sechestrare de persoane – a afectat câteva sute de persoane şi este
emblematică pentru funcţionarea grupărilor interlope din România.

Menţionez că doresc să-‐mi permiteţi accesul la acest dosar pentru a mă documenta
în vederea realizării unui material de presă”.

Mai rămâne să iscălim cererea şi s-‐o expediem la destinaţie.
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Cum copiem file dintr-‐un dosar

După ce citim un dosarul, dacă vom dori să fotocopiem anumite pagini din cuprinsul
lor (extrase bancare, rapoarte tehnice, corespondenţă oficială – cu care, ulterior, să
ilustrăm articolul nostru), va trebui să facem o cerere separată, pe care să o adresăm,
identic, preşedintelui de instanţă. În această nouă cerere, vom indica cu exactitate
paginile de pe care dorim să obţinem duplicate şi vom descrie, sintetic, conţinutul
lor.

Cum intrăm în posesia sentinţelor dintr-‐un dosar

Atenţie! Nu toate dosarele care ne interesează pot fi văzute. Unele dintre ele, pur şi
simplu, nu mai există: au fost date la casat. Altele sunt inaccesibile, din cauza
distanţei geografice pe care am avea-‐o de străbătut până la locul unde se află
arhivate.

În aceste cazuri, singurul mod prin care am mai putea avea oarecum acces la ele este
să obţinem copii de pe sentinţele cu care s-‐au
încheiat.

Când solicităm copii de pe sentinţe, vom urma aceiaşi paşi pe care-‐i urmăm când
solicităm accesul la un dosar.

Nota bene: cel mai frecvent, copiile de pe sentinţe care ni se vor pune la dispoziţie vor
fi anonimizate. Asta înseamnă că toate numele proprii, uneori şi numele de firme,
toate adresele şi toate datele personale vor fi şterse sau abreviate la nivelul unor
iniţiale. În felul acesta, o mare parte din informaţia pe care o căutăm va fi
compromisă.
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În imaginea de mai jos, puteţi vedea cum arată o sentinţă anonimizată.

 

Practic, din numele inculpaţilor au mai rămas doar iniţialele, iar datele lor biografice
– zi de naştere, numele părinţilor – au fost şterse. Au fost şterse chiar şi numele
judecătorilor şi al procurorului de şedinţă.
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Posibilitatea de a obţine rechizitorii on-‐line

Atunci când dorim să citim un dosar penal, trebuie să ştim că mai avem o soluţie de a
parcurge, măcar în parte, conţinutul lui.

Care este această soluţie?

Site-‐urile instituţiilor însărcinate cu instrumentarea cazurilor penale în România.

- Ministerul Public – www.mpublic.ro

- Direcţia Generală Anticorupţie – www.pna.ro

- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor şi a Crimei Organizate –
www.diicot.ro

Efectuând căutări cu motorul Google pe aceste pagini, vom găsi comunicate de presă
pentru foarte multe speţe penale. Unele dintre acestea sunt foarte extinse şi
aproape că pot fi asimilate unor rechizitorii prin volumul foarte mare de informaţii pe
care îl conţin.
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Site-‐urile instanţelor din Republica Moldova, portalul courts.justice.md

Spre deosebire de sistemul judiciar din România, în prezent, cel din Republica
Moldova, organizat similar, are o verigă în minus: tribunalele. În Moldova există o
curte supremă de justiţie, cinci curţi de apel şi 45 de judecătorii.

În total, sunt 51 de instanţe de judecată civile şi tot atâtea site-‐uri web pe care
putem efectua căutări. Pagina de internet a Curţii Supreme din Republica Moldova se
găseşte la adresa www.csj.md. Cele cinci curţi de apel şi 45 de judecătorii sunt
indexate pe o platformă foarte asemănătoare cu portal.just.ro: courts.justice.md.

Principalele particularităţi ale felului în care este posibil accesul la informaţiile
judiciare în RepublicaMoldova:

- dosarele pot fi consultate de jurnalişti abia după ce sunt soluţionate prin
sentinţă.

- dosarele de instanţă au număr – aşa cum se întâmplă şi în România -‐dar
au şi nume. Când e vorba de dosare penale, numele dosarelor e dat de
numele inculpaţilor. Când e vorba de dosare civile sau de dosare
comerciale, numele dosarelor e dat de numele părţilor care se judecă. (Ex:
Plahotniuc Vladimir vs. Ţurcan Dorel).

- parte dintre hotărârile judecătoreşti, odată pronunţate, sunt arhivate şi
făcute publice pe platforma courts.justice.md, sub forma unor fişiere pdf.

- motoarele de căutare ale site-‐urilor nu funcţionează uniform. Pe unele
sunt posibile căutările. Pe altele -‐ deşi, teoretic, această posibilitate există
– căutările nu pot fi efectuate din cauze tehnice.
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Accesând courts.justice.md, ne va apărea imaginea de mai jos:

 

Pe această hartă, jurisdicţia celor cinci curţi de apel este evidenţiată prin câte o
culoare diferită: Chişinău (centrul Moldovei, evidenţiată pe hartă în culoarea
acvamarin), Bălţi (nordul Moldovei, evidenţiată pe hartă în culoarea mov), Bender
(sud-‐estul Moldovei, evidenţiată pe hartă în culoarea verde), Cahul (sud-‐vestul
Moldovei, evidenţiată în albastru) şi Comrat (sudul Moldovei, evidenţiată în violet).
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Harta afişată la adresa courts.justice.md este interactivă. Plecând de la ea, putem
ajunge la oricare dintre paginile web ale celor cinci curţi de apel şi 45 de judecătorii.

Să presupunem că dorim să ajungem pe site-‐ul Curţii de Apel Bălţi. Tot ce trebuie să
facem este să apăsăm pe partea superioară a hărţii Republicii Moldova. Deîndată,
site-‐ul ne va prezenta, în mod desfăşurat, toate instanţele de judecată existente în
această regiune, inclusiv Curtea de Apel din Bălţi.

Accesând Curtea de Apel Bălţi, vom ajunge la imaginea de mai jos:
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Portalul Curţii de Apel Bălţi

Folosind portalul courts.justice.md, să încercăm să facem un inventar al proceselor
care îl au ca protagonist pe Vladimir Plahotniuc, unul dintre cei mai bogaţi oameni
din RepublicaMoldova – în prezent, prim-‐vicepreşedinteleal Parlamentului.

Plahotniuc are un obicei consacrat de a-‐i acţiona în judecată pe cei care vorbesc sau
scriu despre el într-‐un mod defăimător. De aici, şi numărul mare de procese în care
solicită să i se aducă reparaţii morale.
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Vom deschide pagina web a Curţii de Apel Chişinău şi vom accesa secţiunea „Listă
dosare” – locul unde sunt indexate, cu număr şi nume, toate litigiile judecate la
această instanţă.

 

Pentru a găsi toate litigiile în care a fost implicat Plahotniuc, vom scrie numele
acestuia în chenarul aferent „denumirii dosarului” şi vom accesa opţiunea „Căutare”.
După cum putem vedea mai jos, site-‐ul ne returnează o listă de dosare în al căror
nume apare numele de „Plahotniuc”.



180

Cele mai multe dintre dosare sunt – după cum este explicat în coloana intitulată
„categoria dosarului” – „litigii privind apărarea onoarei şi a demnităţii”.

După cum vedem, patru dintre dosarele găsite au statutul de dosare încheiate. Cu
alte cuvinte, au fost pronunţate sentinţe în toate cazurile respective. Pentru a afla
detalii despre fiecare dosar în parte, vom face click pe numerele lor şi vom fi conduşi
la fişele propriu-‐zise ale acestora.

Să facem click pe dosarul cu nr. 02-‐2r-‐12389-‐04102011, primul din listă care apare a
fi fost “încheiat”, cel intitulat „Plahotniuc Vladimir vs. Răzvan Paveliu”. Vom ajunge la
ecranul următor.
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Singurele lucruri pe care le aflăm, în plus, din această fişă sunt faptul că dosarul a fost
judecat în fază de recurs şi că a fost înregistrat la Curtea de Apel Chişinău pe 4
Octombrie 2011. În cadrul fişei, găsim ataşat un document pdf care poate fi
downloadat. Fişierul conţine, de fapt, hotărârea pronunţată în dosar. Mai jos, puteţi
vedea un print-‐ screen cu această hotărâre.
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Citind sentinţa, vom găsi toate detaliile acestui proces. Vom afla inclusiv care a fost
instanţa de fond a acestui dosar: Judecătoria Centru a Minicipiului Chişinău, dosarul
judecându-‐se aici între august 2010 şi septembrie 2011.

Dacă vom căuta procesele lui Plahotniuc pe site-‐ul Judecătoriei Centru, vom obţine
lista de mai jos:
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După cum ne putem da seama, şi aici, în cele mai multe cazuri, e vorba despre „litigii
privind apărarea onoarei şi a demnităţii”. Dintre dosarele afişate mai sus, răsare,
însă, şi unul de divorţ, dosar avându-‐i ca părţi pe soţii Vladimir Plahotniuc şi Oxana
Childescu.

Dacă vom deschide fişa acestui dosar, nu vom afla prea multe amănunte despre
deznodământul procesului dintre cei doi.
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Fişa acestui dosar, aşa cum a fost ea completată pe site-‐ul Judecătoriei Centru, ne
spune că „DA”, cauza a fost soluţionată, dar nu ne pune la dispoziţie sentinţa, în
format pdf., pronunţată în acest caz.

Nu ne spune nici dacă soluţionarea cauzei a constat în retragerea procesului de pe
rol.
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Cum verificăm cine se află în spatele ONG-‐urilor

Pentru a derula mari sume de bani nu e nevoie neapărat de o societate comercială.
Uneori, e suficientă o asociaţie non-‐ guvernamentală pentru asta.

Un caz recent, petrecut în primăvara anului 2012, ne reaminteşte acest lucru.

În primăvara lui 2012, în preajma alegerilor pentru primăria oraşului Bucureşti, un
gest al primarului în funcţie, Sorin Oprescu, a stârnit dezaprobarea unanimă a
forţelor opozţiei.

Ce făcuse Oprescu? Pentru ce era criticat, din nou, de adversarii săi politici?

Participase la inaugurarea unui adăpost pentru câinii maidanezi, deşi – spunea
opoziţia – el nu avea niciun merit pentru realizarea acelei construcţii. Era acuzat,
astfel, că îşi arogase realizări care nu i se cuveneau.

Adăpostul – amenajat în comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu, şi botezat „Dogtown” -‐
fusese pus pe picioare de nişte necunoscuţi, hotărâţi să contribuie, prin munca şi
ideile lor, la eliminarea civilizată a hoardelor de câni vagabonzi de pe străzile
Bucureştiului. Aceştia se adunaseră într-‐o asociaţie intitulată „Portico” şi păreau
dornici să amelioreze o situaţie pentru corectarea căreia primarul însuşi, timp de
patru ani, nu ridicase un deget. Asta era teoria opoziţiei.

Realitatea, dezvăluită de un ziarist, era mult diferită. Între membrii asociaţiei
„Portico” şi Sorin Oprescu existau legături de afaceri, legături care aveau să se
intensifice, odată ce primăria ar fi început să plătească facturi pentru cazarea
maidanezilor la „Dogtown”.
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România: căutări în Registrul Naţional al ONG-‐urilor

Ca să afle cine erau membrii asociaţiei „Portico”, ziaristul a consultat Registrul
Naţional al ONG-‐urilor din România. Acesta e disponibil on-‐ line, la următoarea
adresă web: http://www.just.ro/MeniuStanga/PersonnelInformation/tabid/91/De
fault.aspx

 

Aici, pe pagina Registrului Naţional al ONG-‐urilor, găsim link-‐uri către şapte fişiere
pdf, cu date ale tuturor fundaţiilor şi asociaţiilor non-‐profit, inclusiv ale federaţiilor şi
uniunilor pe care acestea le formează.
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Cum se poate ajunge la dosarul de înfiinţare al unui ONG?

Simplu: efectuând căutări pe site-‐ul judecătoriei din localitatea în care respectivul
ONG îşi are sediul.

În cazul de faţă, vorbim de Bucureşti, Sector 1 – aici îşi are adresa asociaţia
„Portico”.Căutând numele „Portico” pe site-‐ul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, vom
obţine fereastra de mai jos:

 

Vedem, astfel, că asociaţia „Portico” a fost înfiinţată printr-‐o hotărâre
judecătorească a Judecătoriei Sector 1, pronunţată în dosarul cu numărul
26966/299/2010.

Dacă vom cere acest dosar la Judecătoria Sector 1, vom afla mult mai multe
informaţii despre membrii „Portico” decât cele deja furnizate, sub forma rubricilor
dintr-‐un tabel, de Registrul Naţional al ONG-‐urilor.
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Registrul ONG-‐urilor, registrul conexiunilor

Cazul prezentat mai sus ilustrează situaţia în care un ONG înregistrat la judecătorie
chiar ajunge să aibă o activitate şi nu rămâne un simplu proiect, născut şi încremenit
pe hârtie. Chiar şi atunci când lucrurile urmează un al doilea scenariu, al inactivităţii
ONG-‐urilor, listele puse la dispoziţie de Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor continuă să
fie utile. Plecând de la membrii reuniţi într-‐o asociaţie sau fundaţie, se pot încropi
schiţele unor hărţi relaţionale.

De exemplu, căutând pe aceste liste numele unor personaje proeminente în viaţa
publică românească, aflăm, sumar, că Mircea Geoană s-‐a asociat cu Roberto Musneci
în Institutul Aspen România, pe vremea când primul era preşedintele PSD, iar al
doilea – şeful pe Europa de Est a grupului farmaceutic Glaxo Smith Klein.

Vedem, de asemenea, un inventar abundent de nume scrise în urma a doi lideri
notorii ai masoneriei române, Eugen Ovidiu Chirovici şi Corneliu Vişoianu. Numele
acestea, plasate în siajul celor doi, sunt: Florin Ghiulbenghian, Florinel Horvath,
Mircea Stroe, Mircea Ursache, Mihai Butucaru, Cristian Munthiu, Cezar Batog-‐
Bujeniţă etc.

Putem deduce că toţi cei de mai sus ar putea fi, de asemenea, membri ai masoneriei.
Fundaţia în care ei toţi s-‐au reunit, în 2004, se numeşte „Delta” – simbol masonic -‐ şi
are ca scop „promovarea valorilor universale” – misiune care se potriveşte şi ea cu
scopurile abstract-‐utopice, pe care masoneria şi le însuşeşte.

De la această listă de nume, după ce am sta de vorbă cu fiecare în parte, am putea
porni o mică investigaţie verificând afacerile în care toţi cei de mai sus au fost
implicaţi şi am putea, în final, scrie un articol de investigaţii în care să prezentăm felul
în care masonii români îşi derulează operaţiunile economice.

Exemplele ca cele două de mai sus ar putea continua. În concluzie, ca şi Registrul
Comerţului, Registrul Naţional al ONG-‐urilor este, pe lângă funcţia sa de bază, şi un
registru al relaţiilor şi conexiunilor din România.
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Republica Moldova: Căutări în Registrul de Stat al Organizaţiilor
Necomerciale

În Republica Moldova, o bază de date similară celei a Registrului Naţional al ONG-‐
urilor din România este cea a Registrului de Stat al Organizaţiilor Necomerciale. Ea
poate fi găsită la următoarea adresă: http://rson.justice.md/organizations -‐ sub
forma unei baze de date on-‐line, prevăzute cu un motor de căutare -‐ cu ajutorul
căruia putem ajunge la ONG-‐urile de care suntem interesaţi.

Această bază de date ne oferă informaţii doar despre directorii ONG-‐urilor, data de
înregistrare a ONG-‐urilor, scopul lor, adresa lor şi IDNO-‐ul lor. Nu şi despre numele
membrilor unui ONG.

Pe pagina http://rson.justice.md/organizations poate fi găsit şi un link către un tabel
Excel cu toate ONG-‐urile existente în Republica Moldova.

(În caz că motorul de căutare menţionat mai sus nu funcţionează, putem descărca
acest fişier Excel şi efectua o căutare obişnuită, cum se fac în cadrul oricărui
document MS Office. Un tabel asemănător poate fi găsit şi la adresa
http://data.gov.md/raw/319 -‐ parte a platformei de informaţii data.gov.md).

Spre deosebire de resursa oferită de baza de date
http://rson.justice.md/organizations, în tabelele Excel amintite vom găsi înscrise
doar numele ONG-‐urilor, data lor de înregistrare şi IDNO-‐ ul lor. Nu şi adresa lor sau
numele directorilor lor.

Să căutăm împreună, pe site-‐ul Registrului de Stat al Organizaţiilor Necomerciale,
Fundaţia „Edelweiss”, un ONG înfiinţat de oligarhul Vladimir Plahotniuc prim-‐
vicepreşedintele parlamentului moldovenesc şi unul dintre cei mai bogaţi cetăţeni ai
acestei ţări.

Vom deschide http://rson.justice.md/organizations şi vom ajunge pe pagina de mai
jos, intitulată „Registru de Stat al Organizaţiilor necomerciale”.
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Vom accesa opţiunea „Căutare avansată” şi vom fi trimişi la fereastra următoare,
adică la interfaţa detaliată a motorului de căutare de pe această pagină, afişată în
imaginea de mai jos.
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În dreptul rubricii „Denumirea”, vom scrie „Edelweiss” – numele fundaţiei lui
Vladimir Plahotniuc. Deplasându-‐ne în josul ecranului, vom accesa opţiunea
„Căutare”.(Atenţie! Motorul de căutare este foarte rigid şi nu găseşte decât şirurile
de caractere care coincid cu cele din căutarea pe care o efectuăm. Pentru a găsi
Fundaţia „Edelweiss” în acest registru, trebuie să căutăm şirul de caractere
„Edelweiss” – incluzând aici şi ghilimelele.)
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După cum putem vedea în imaginea de mai jos, fundaţia a fost găsită.

 

Vom accesa înregistrarea din subsolul acestei imagini şi vom ajunge la fişa de
înregistrare a Fundaţiei „Edelweiss”. În secvenţele următoare, puteţi vedea câteva
file din această fişă.
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Prima pagină a fişei – intitulată „Informaţii generale” – ne prezintă datele de
identificare ale acestui ONG: formă de organizare (fundaţie), nume (Edelweiss),
localitate de reşedinţă (Chişinău), IDNO (101 062 000 47 74), scopul (Dezvoltarea
societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii), data
eliberării certificatului (8 iulie 2010) etc. Puţin mai jos, tot pe această pagină, găsim şi
adresa ONG-‐ului: Chişinău, Bulevardul Dimitrie Cantemir nr.1.

Fişele ONG-‐urilor din Republica Moldova sunt prevăzute cu pagini multiple, pagini în
care ar trebui să se regăsească informaţii despre directorul lor, structura, filiale etc –
enumerarea exactă poate fi citită în partea superioară a ecranului de mai sus.
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Foarte rar, însă, toate aceste informaţii sunt disponibile. Cel mai adesea, doar
primele două pagini sunt completate cu date: cea intitulată „informaţii generale” şi
cea intitulată „conducătorul”.

Să accesăm acum pagina referitoare la conducătorul fundaţiei „Edelweiss”. Ea poate
fi văzută mai jos.

 

A doua pagină a fişei – intitulată „Conducătorul” – ne prezintă numele preşedintelui
acestui ONG, Cezara Salinski, precum şi durata mandatului său: 28 iunie 2010 – 28
iunie 2015. Celelalte pagini – „Structura”, „Simbolica”, „Filiale” etc. – sunt, în acest
caz, lipsite de informaţii.

Cum spuneam, spre deosebire de sursa de la Registrul Naţional al ONG-‐urilor din
România, Registrul de Stat al Organizaţiilor Necomerciale din Moldova nu ne pune la
dispoziţie şi informaţii despre membrii unui ONG, ci doar despre cel care îl
prezidează.

În cazul de faţă, Cezara Salinski, cea care este şi directoarea hotelului Nobil Club din
Chişinău – unitate turistică pe care Plahotniuc o controlează prin interpuşi.
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Atunci când nu reuşim să efectuăm o interogare eficientă a bazei de date a
Registrului de Stat al Organizaţiilor Necomerciale cu ajutorul acestui motor de
căutare, putem recurge la fişierul Excel disponibil în pagina de start a
http://rson.justice.md/organizations -‐ evidenţiat în fereastra de mai jos.

 

Tot ce trebuie să facem este să accesăm simbolul fişierului Excel. Imediat după
aceea, pe computerul nostru va începe downloadarea acestui document, cuprinzând
ultima actualizare a listei ONG-‐urilor din Republica Moldova. După ce fişierul se
descarcă pe computer, îl vom putea deschide şi vom căuta în cuprinsul lui numele
ONG-‐ului de care suntem interesaţi.
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Să încercăm să căutăm în acest fişier Excel un alt ONG înfiinţat de Vladimir
Plahotniuc, în vara lui 2010, atunci când îşi pregătea candidatura în Parlamentul
Republicii Moldova: „Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Moldova”.

Vom descărca fişierul Excel pe computer, iar în cuprinsul lui vom căuta sintagma
„Asociatia Oamenilor de Afaceri din Moldova”, aşa cum se poate vedea în fereastra
următoare.

 

Asociaţia este găsită. Aflăm, pe această cale, IDNO-‐ul ei (1010620005368) şi data de
înregistrare (26 iulie 2010).

Pe baza IDNO-‐ului acestui ONG, vom putea încerca o nouă căutare a asociaţiei pe
portalul http://rson.justice.md/organizations (după criteriul numeric al IDNO-‐ului,
căutările pe acest portal sunt mai exacte). Sau vom putea căuta acest ONG pe site-‐ul
www.fisc.md, la adresa: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx.
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Cum ajungem de la pagina web a unei firme, la proprietarii firmei

Uneori, vedem sigla luminoasă suspendată în exteriorul unui mare centru comercial
sau a unei terase aglomerate, dar nu ştim cum se numeşte compania care operează
afacerea respectivă.

Fireşte, dacă nu ştim numele firmei, nu putem afla cine sunt patronii ei.

O soluţie ieftină şi comodă de a lua urma proprietarilor unei societăţi comerciale este
de a găsi pagina web dedicată afacerii respective şi, în pasul imediat următor, de a
găsi titularul acelui domeniu de internet. Pentru asta ne vom folosi de portalurile
www.rotld.ro şi www.nic.md.

Cel dintâi este site-‐ul Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Bucureşti, cel
care administrează toate domeniile (.ro) alocate României. Al doilea este site-‐ul
societăţii Molddata, cea care, în mod simetric, administrează domeniile (.md) alocate
Republicii Moldova. Căutările pe fiecare dintre cele două site-‐uri sunt gratuite.
Singura diferenţă este că, din fericire, www.nic.md dezvăluie şi deţinătorii persoane
fizice ai domeniilor de internet, în vreme ce www.rotld.ro se mărgineşte la a dezvălui
doar numele persoanelor juridice. Altfel spus, dacă un domeniu din România este
înregistrat pe numele unui cetăţean oarecare, George Popescu, numele acestuia,
„George Popescu”, nu ne va fi dezvăluit.
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România: căutări pe www.rotld.ro

Să spunem că dorim să realizăm o hartă a celor mai importanţi hotelieri din staţiunea
Mamaia, locul unde sunt concentrate cele mai luxoase capacităţi turistice din
România. Ştim numele hotelurilor ai căror patroni vrem să-‐i aflăm, dar nu ştim
numele societăţilor care operează aceste hoteluri. Neştiind numele firmelor prin care
sunt administrate hotelurile, nu vom putea afla cine se află în spatele lor. Utilizând
portalul RoTLD, vom putea dezlega, măcar în parte, această şaradă.

De ce „măcar în parte”?

Pentru că între deţinătorul unui domeniu de internet şi afacerea promovată pe
respectivul domeniu de internet nu există mereu o legătură directă. Deţinătorul
domeniului poate fi o firmă oarecare de web design (care a înregistrat domeniul în
numele clientului); o persoană fizică – al cărei nume, potrivit regulilor de funcţionare
ale rotld.ro, nu ne este dezvăluit; sau, în alte cazuri, o societate comercială terţă pe
care, pe baza cunoştinţelor noastre din respectiva documentare, nu reuşim să o
legăm de cea pe care o căutăm.

Să încercăm, de exemplu, să aflăm împreună care sunt societăţile comerciale care
operează şase dintre cele mai luxoase hoteluri din Mamaia: Vega (5 stele), Palm
Beach (4 stele), Iaki (4 stele), Bavaria Blu (4 stele), Florida (4 stele) şi Richmond (4
stele).

Primul lucru pe care trebuie să-‐l facem este să găsim paginile de internet pe care
sunt promovate aceste hoteluri. Google ne va conduce negreşit la ele: hotelvega.ro,
palmbeachhotelmamaia.ro, iaki.ro, bavariablu.ro, floridamamaia.ro şi
richmondhotel.ro.
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În pasul imediat următor, deschidem site-‐ul rotld.ro şi, la secţiunea „Whois”, căutăm
deţinătorii fiecăruia dintre aceste domenii web.

În cele două imagini de mai jos, este ilustrat cum se caută pe portalul rotld.ro
deţinătorii unui domeniu de internet. În acest caz, palmbeachhotelmamaia.ro

 

Pasul 1: Întrebăm rotld.ro cine deţine domeniul palmbeachhotelmamaia.ro,
accesând secţiunea „Whois”.



203

 

Pasul 2: Rotld.ro ne răspunde. Deţinătorul domeniului („Domain holder”) este firma
Betina M SRL, reprezentată de Charbel Maroun.

Aflăm, rând pe rând, că paginile web ale hotelurilor pe care le urmărim sunt deţinute
de aceste societăţi comerciale: Upetrom Group Management SRL (hotelvega.ro),
Betina M SRL (palmbeachhotelmamaia.ro), Hagi Sport SRL (iaki.ro), GOGO
Promotions SRL (bavariablu.ro) şi New Hotels SRL (floridamamaia.ro).
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Efectuând toate aceste căutări, întâmpinămun prim obstacol.

Constatăm că portalul www.rotld.ro nu ne spune şi cine deţine richmondhotel.ro,
domeniul web pe care este promovat hotelul Richmond, ai cărui proprietari ne-‐am
propus, de asemenea, să-‐i alfăm.

Motivul acestei omisiuni? Domeniul richmondhotel.ro a fost înregistrat pe numele
unei persoane fizice (vezi imaginea de mai jos), iar rotld.ro nu dezvăluie numele
persoanelor fizice.

 

În cazul richmondhotel.ro, portalul rotld.ro ne explică faptul că „datele persoanelor
fizice nu se publică”.

Ne-‐am lovit, deja, graţie acestui caz, de un prim exemplu în care pagina web de
promovare a unei afaceri nu ne conduce la societatea comercială prin care respectiva
afacere este derulată.
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Să ne întoarcem, însă, la celecinci domenii web ai căror deţinători am reuşit, din
fericire, să-‐i aflăm! Avem, aşadar, cinci nume de firme.

Mai rămâne să verificăm dacă ele sunt, în acelaşi timp, şi cele care operează
hotelurile de lux de care suntem interesaţi.

O soluţie să verificăm acest lucru este identificarea adreselor la care aceste firme
sunt înregistrate: căutând informaţii despre toate punctele lor de lucru (sediu,
sucursale şi sedii secundare), ne putem da seama dacă adresele societăţilor
comercialede mai sus coincid cu ale hotelurilor respective. Google ne poate ajuta în
acest sens sau, dacă dispunem de bani, putem obţine confirmări oficiale de la
Registrul Comerţului.

Aşadar:

Betina M SRL (palmbeachhotelmamaia.ro – Hotel Palm Beach) îşi are sediul chiar în
hotelul Palm Beach din Mamaia. Asociaţii Betina M SRL sunt un cetăţean iranian,
domiciliat în Roma, Mohammad Kermani Rezazadeh (10%) şi un cetăţean libanez,
Charbel Maroun (90%).

New Hotels SRL (floridamamaia.ro – Hotel Florida) are declarat un punct de lucru la
hotelul Florida din Mamaia. Asociaţii New Hotels SRL sunt un cetăţean român din
Constanţa, Nassar Ghaleb (50%), şi un cetăţean libanez, Adel Abi Khalil (50%).

Hagi SportSRL (iaki.ro – Hotel Iaki) are declarat sediul şi multe alte puncte de lucru
(restaurant, discotecă, piscină, magazin de confecţii etc.) la hotelul Iaki (denumit în
acte după vechiul său nume, Hotel Bucureşti). Asociaţii Hagi Sport SRL sunt Gheorghe
Hagi (98,6%) şi Marilena Hagi (1,4%).

Upetrom Group Management SRL (hotelvega.ro – Hotel Vega) este o societate
înregistrată în comuna Voluntari, judeţul Ilfov, şi nu are vreun alt sediu secundar.
Asociaţii săi sunt: Gabriel Valentin Comănescu (99,87%), Marian Gherman (0,0005%)
şi Vitalie Cabaret (0,12%). Din fişa firmei nu reiese deloc legătura acestei societăţi
comerciale cu hotelul Vega.
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Să perseverăm în căutarea noastră şi să încercăm, cu mijloacele elementare pe care
le avem la îndemână, să aflăm în ce fel Upetrom Group Management SRL este
conectată la hotelul Vega. Vom căuta, la Registrul Comerţului, participaţiile acestei
companii ori ale fiecăruia dintre cei trei asociaţi prezentaţi mai sus în alte firme.
Efectuând căutările observăm că atât Gabriel Valentin Comănescu, cât şi Marian
Gherman apar într-‐o firmă denumită Vega Turism SA. Această firmă îşi are sediul în
cadrul hotelului de care suntem interesaţi, hotelul Vega. Aşa se explică deci că
Upetrom Group Management SRL deţine domeniul de internet pe care este
promovată activitatea firmei Vega Turism SA.

GOGO Promotions (bavariablu.ro – Hotel Bavaria) este o firmă înregistrată în Eforie
Sud, judeţul Constanţa, şi nu are vreun alt sediu secundar. Asociaţii săi sunt
Alexandru Mamo (33,3%), Romulus Creţu (33,3%) şi Sorinel Drăgan (33,3%). GOGO
Promotions este specializată în web design. Patronii ei au legături cu numeroase alte
societăţi comerciale – din zona marketingului dar niciuna nu are de-‐a face cu hotelul
Bavaria din Mamaia. Cel mai probabil, GOGO Promotions a fost doar un prestator de
servicii pentru hotelul Bavaria şi nu are nimic în comun cu acţionariatul acestei
unităţi turistice.

Din şase hoteluri ai căror patroni ne-‐am propus să-‐i aflăm, plecând de la paginile lor
web, doar în patru cazuri am avut succes – bizuindu-‐ne pe informaţiile oferite de
www.rotld.ro. Exemplul de mai sus, cât se poate de simplu, este unul didactic. Scopul
lui e să ne arate cum am putea ajunge de la pagina de promovare a unei afaceri la
patronii acesteia.

Pe acest model am putea porni investigaţii în oricare alt domeniu, de la portalurile
dedicate pariurilor sportive şi comerţului electronic, până la site-‐urile de pornografie.
Activităţi care folosesc internetul pentru a se promova sau activităţi care există
exclusiv în lumea internetului.
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Republica Moldova: căutări pe www.nic.md

Cum spuneam, în Republica Moldova, domeniile de Internet alocate acestei ţări,
având terminaţia „.md”, sunt administrate de societatea de stat Molddata. Server-‐ul
„Whois” al Molddata – adică pagina web care ne spune cine deţine un domeniu (.md)
-‐ poate fi accesat la adresa www.nic.md.

Dacă am dori să facem o investigaţie asemănătoare celei de mai sus – despre, să
zicem, hotelurile de cinci stele din Chişinău, n-‐am avea decât să repetăm operaţiunea
efectuată pe www.rotld.ro, folosindu-‐ ne de pagina www.nic.md.

Mai jos, puteţi vedea cum arată interfaţa www.nic.md:
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În stânga, în partea superioară a ecranului, putem vedea link-‐ul către server-‐ul
„whois”. Vom accesa acest link şi vom ajunge le ecranul următor:

Să încercăm să aflăm, de exemplu, ce societăţi comerciale deţin domeniile web pe
care sunt promovate câteva dintre hotelurile de cinci stele din Chişinău.
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Vom lua în calcul hotelurile Savoy (www.savoy.md), Club Royal Park
(www.clubroyalpark.md), Nobil Luxury Boutique (www.nobil.md), Prezident
(www.prezidenthotel.md) şi Maxim Pasha (www.maximpasha.md).

Să căutăm mai întâi cui aparţine www.savoy.md folosindu-‐ne de interfaţa whois a
site-‐ului www.nic.md. În chenarul din centrul ecranului de deasupra vom scrie
„savoy”, aşa cum se poate vedea mai jos.

Apăsând „search”, vom fi conduşi la un ecran de validare a căutării noastre, unde ni
se va cere să tastăm un cod format din patru cifre. După tastarea acestuia, ajungem
în alt ecran, unde ni se comunică deţinătorul domeniului www.savoy.md. Aşa cum se
poate vedea mai jos, acesta este firma: Rezidenta Parc SRL.
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Continuând căutările pentru domeniile de internet ale celorlalte hoteluri, în mod
identic, vom da peste următoarele nume de companii: ICS Club Royal Park Company
SRL (Hotel Club Royal Park), Nobil Club SRL (Hotel Nobil), Almani Lux SRL (Hotel
Prezident) şi Maxpasa SRL (Hotel Maxim Pasha).

Desigur, următorul pas va fi cel de aflare a acţionarilor acestor firme şi de
confirmare, pe o a doua cale – cel mai simplu, folosindu-‐ne de adresa companiilor -‐ a
legăturii dintre hotelurile de mai sus şi firmele care deţin domeniile de Internet pe
care ele sunt promovate.

Multe dintre site-‐urile pe care sunt promovate afaceri din România, Republica
Moldova sau de aiurea, sunt găzduite de domenii internaţionale, „.org”, „.net”,
„.com” etc. Ca să aflăm cine deţine site-‐ urile respective, trebuie să apelăm la servere
whois care extrag această informaţie de la administratorii oricăruia dintre domeniile
amintite.

www.betterwhois.com şi www.whois.net sunt două dintre aceste servicii.
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Cum să căutăm în trecutul unui site de Internet

Conţinutul site-‐urile de internet se schimbă. Uneori, se schimbă pentru a se înnoi,
alteori se schimbă pentru a ascunde anumite informaţii care, între timp, au devenit
compromiţătoare pentru deţinătorii lor. Sunt cazuri în care site-‐urile dispar pur şi
simplu, fiind închise de cei care, până la un punct, le-‐au administrat. Astfel, sunt
îngropate informaţii care ne-‐ar fi fost utile în documentările noastre şi care poate că
s-‐ar fi dovedit piesele lipsă ale unui puzzle de nerezolvat.

Din fericire, o parte dintre informaţiile dispărute de pe internet pot fi recuperate.
Cum este posibil acest lucru? Accesând portalul web.archive.org – un fel de maşină a
timpului (site-‐ul se intitulează chiar aşa: „The Wayback Machine”). Datorită lui, avem
acces la pagini web în forma lor de acum cinci, zece sau cincisprezece ani. Nu mai
vechi, însă, de 1996, când portalul a fost pus pe picioare şi a început să lucreze cu
tenacitate împotriva amneziei din lumea virtuală.

Să trecem în revistă două exemple pentru a ilustra cât de util poate fi
web.archive.org.

În iulie 2012, un ziarist român a descoperit că primul ministru de la Bucureşti, Victor
Ponta, învestit în funcţie de doar două luni, avusese trecut în CV, vreme îndelungată,
un titlu de master pe care, de fapt, nu îl obţinuse. Masteratul acela – dobândit,
chipurile, la Universitatea Catania din Italia (în 2000) -‐ fusese parte integrantă din
cartea de vizită a tânărului Victor Ponta atâta timp cât durase ascensiunea lui
politică. În 2012, dintr-‐o dată, Ponta a renunţat să mai pretindă că ar avea acest titlu
şi, pur şi simplu, şi l-‐a şters din CV. De ce a făcut asta? Pentru că, cu puţine săptămâni
în urmă, presa descoperise că îşi plagiase, cuvânt cu cuvânt, o treime din lucrarea de
doctorat. Cariera lui academică, dusă până la maximul titlului doctoral, tocmai era
pusă în discuţie şi devenise subiectul unui scandal naţional de proporţii. În mijlocul
acestui scandal, acuzat de impostură din toate părţile, premierul nu îşi mai putea
permite să menţină în CV inexactităţi care îi „supralicitau” parcursul educaţional.

Teoretic vorbind, odată ştearsă din CV menţiunea acelui fals masterat italian, lui
Victor Ponta nu îi mai putea fi imputată declararea unor noi studii închipuite. Nici una
dintre biografiile existente pe internet nu mai conţinea, începând din acel moment,
dovada minciunii lui. Toate fuseseră corectate.

Nici una cu excepţia celor care supravieţuiesc pe web.archive.org.
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Iată cum arată azi capitolul „Educaţie şi formare” cuprins în CV-‐ul lui Victor Ponta. (El
este identic indiferent de sursa la care apelăm: pagina web a Camerei Deputaţilor,
cea a Guvernului sau cea personală a premierului, www.victorponta.ro.)

Captură de pe site-‐ul actual al Camerei Deputaţilor. În anul 2000, atunci când ar fi
absolvit acele cursuri de master, Victor Ponta menţionează doar un început de stagiu
de pregătire profesională, undeva, la Roma. Nici vorbă de un masterat la
Universitatea din Catania.

Cu un an în urmă lucrurile stăteau altfel. The Wayback Machine ne va demonstra
acest lucru. Tot ce trebuie să facem e să deschidem portalul web.archive.org şi,
graţie motorului său de căutare, să găsim unul dintre vechile CV-‐uri ale lui Victor
Ponta. Optăm pentru CV-‐urile postate pe pagina web a Camerei Deputaţilor:
www.cdep.ro.
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Mai jos este o descriere secvenţială a paşilor pe care îi avem de urmat.

Pasul 1. Ajunşi pe web.archive.org, scriem adresa www.cdep.ro în câmpul intitulat
„Take me back”. Apoi accesăm opţiunea „Take me back”.
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Pasul 2. The Wayback machine ne informează că, în total, deţine 496 de arhive ale
site-‐ului Camerei Deputaţilor, generate între 3 martie 2000 şi 19 iulie 2011.
Frecvenţa cu care au fost efectuate arhivări ale site-‐ului cdep.ro este prezentată sub
forma unui grafic. Optăm pentru cea mai recentă arhivă: 19 iulie 2011, făcând click
pe bulina albastră care evidenţiează această dată din calendar.



215

 

Pasul 3. Suntem conduşi la imaginea acestui site, surprinsă pe 19 iulie 2011. Nu ne
rămâne decât să navigăm pe pagina web arhivată ca şi cum am naviga pe cea curentă
a Camerei Deputaţilor.

Căutăm lista deputaţilor al căror nume începe cu litera P şi ne oprim asupra lui Victor
Ponta. Deschidem fişa deputatului Victor Ponta şi alegem secţiunea intitulată
„Curriculum Vitae”. Vom obţine fereastra de mai jos.
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Pasul 4. Observăm că web.archive.org ne-‐a condus puţin mai devreme de 19 iulie
2011, pe 8 iunie 2011, atunci de când datează, de fapt, ultima captură a CV-‐ului lui
Victor Ponta. La secţiunea „Studii şi specializări”, putem vedea menţiunea
masteratului inventat, desfăşurat chipurile în Italia, la Universitatea din Catania, între
martie şi iunie 2000.

„The Wayback Machine” face posibilă nu doar vizualizarea vechiului conţinut al unor
pagini web, ci şi vizualizarea unor pagini web între timp desfiinţate. Iată, mai jos, un
caz de acest fel.

În perioada boom-‐ului imobiliar 2005 -‐ 2008, patronul unei firme de construcţii din
Bucureşti reuşise să atragă atenţia presei prin felul neabătut în care încălca legea.
Şantierele lui erau o adevărată personificare a haosului: planuri de urbanism ilegale,
autorizaţii de construire ilegale, blocuri masive – cu finisaje stridente, ridicate pe
parcele înguste, fără nici un respect pentru vecinătăţi. Şantierele strânseseră
nenumărate amenzi de la Inspecţia de Stat în Construcţii şi făceau obiectul mai
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multor acţiuni în justiţie. În luna iulie a anului 2010, o instanţă a dispus demolarea
uneia dintre aceste clădiri – de 9 etaje – decizie care a reprezentat o premieră
absolută pentru România.

Numele firmeide construcţii: AML Construcţii Locuinţe. Numele patronului: Ion
Chiriţă. Lucru descoperit ulterior, Chiriţă nu era doar constructorul coloşilor de beton
pe care-‐i ridica. Graţie unor complicate contracte de asociere pe care le încheiase cu
proprietarii terenurilor, Chiriţă era şi proprietarul blocurilor construite. Cu toate
astea, numele lui nu apărea nicăieri. Nici al lui, nici al firmei! În acte, titularii acestor
investiţii erau proprietarii terenurilor cu care se asociase, deşi, în realitate, aceştia
aveau cote minoritare în asocierile respective.

În ciuda camuflajului pe care îl folosea ca să îşi desfăşoare afacerile, presa a ajuns
foarte repede la Ion Chiriţă.

Cum a fost posibil acest lucru? Simplu!

Firma lui avea o pagină web – tip carte de vizită -‐ pe care îşi prezenta toate clădirile
pe care le construise: www.amllocuinte.ro. „A fost greşeala noastră că ne-‐am făcut
acea pagină de internet”, a spus Chiriţă, într-‐un interviu acordat în 2010. După ce
scandalurile imobiliare pe care le-‐a provocat au luat proporţii, respectiva pagină web
a fost ştearsă. Astăzi e imposibil de găsit.

Astăzi, browser-‐ul de internet nu poate găsi pagina www.amllocuinte.ro

Dacă am vrea să-‐i atribuim acestui constructor nesăbuit vreuna dintre lucrările de
care s-‐a ocupat de-‐a lungul anilor – într-‐un dispreţ total pentru orice normă de
convieţuire – ar trebui să facem o investigaţie care ne-‐ar consumamult timp şi multă
energie. The Wayback Machine ne scuteşte însă de acest efort.

Pe web.archive.org există înregistrări istorice ale amllocuinte.ro. Practic, deşi site-‐ul a
fost îndepărtat de pe internet, aici s-‐a păstrat inventarul tuturor lucrărilor pe care, în
trecut, AML Construcţii Locuinţe şi le asuma.
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Utilizând portalul The Wayback Machine în acelaşi fel ca în exemplul biografiei lui
Victor Ponta, putem avea confirmarea acestora. 
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Datorită web.archive.org, proiectele cu care AML Construcţii Locuinţe se mândrea
odinioară, pot fi identificate şi astăzi. Captură a site-‐ului din iunie 2010.
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Datorită unei capturi făcute de „The Wayback Machine” în decembrie 2007, găsim
toate datele de contact ale acestei firme, inclusiv numerele de telefon mobil ale celor
din conducerea ei. Desigur, şi al domnului Chirţă, pe care, dacă ne-‐am hotărî să
scriem un articol în care să-‐i reflectăm activitatea, va trebui, fireşte, să-‐l contactăm
personal.

Notă: nu toate site-‐urile din această lume beneficiază de atenţia „The Wayback
Machine”. Blogurile cu trafic scăzut sau paginile web frecventate de puţină lume nu
pot fi găsite în biblioteca web.archive.org.
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De la o marcă la proprietarul ei

Atunci când vrem să identificăm cine se află în spatele unor mărci comerciale din
România sau din RepublicaMoldova, ne putem folosi
şi de bazele de date aleinstituţiilor unde acestea se înregistrează: Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) – în cazul României şi Agenţia de Stat pentru
Proprietate Intelectuală (AGEPI) – în cazul Republicii Modlova.

România: căutări pe bd.osim.ro

Căutările on-‐line în baza de date a OSIM se realizează la adresa bd.osim.ro.

Principalul neajuns al utilizării acestor baze de date vine din faptul că nu toţi cei care
se folosesc de o marcă o şi înregistrează la OSIM. De exemplu, în România sunt zeci
de restaurante şi hoteluri care se cheamă „Bulevard”, dar există un singur agent
economic care foloseşte numele acesta în mod legitim: numele „Bulevard” a fost
rezervat la OSIM – ca marcă de restaurant şi de hotel – în 2004, de către o firmă din
Galaţi.

Când vorbim despre mărci înregistrate în România, trebuie să avem în vedere că, la
OSIM, mărcile se înregistrează ţinând cont de clase de produse şi servicii. Ce
înseamnă asta? Înseamnă că cineva poate înregistra marca „Bulevard” pentru
restaurante, altcineva poate înregistra marca „Bulevard” pentru produse de
patiserie, altcineva poate înregistra marca „Bulevard” pentru instrumente muzicale
ş.a.m.d.

În total, există 45 de clase de produse şi servicii. (Lista acestora – întocmită în acord
cu un sistem de codificare internaţională, agreat printr-‐o convenţie semnată în oraşul
francez Nisa – poate fi găsită la paginile 4-‐6 ale acestui document pdf:
www.osim.ro/marci/NISA10/NISA editia10.pdf.)
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O marcă, aşadar, poate avea până la 45 de deţinători, câte unul pentru fiecare clasă
de produse şi servicii Nisa.

Căutările în baza de date bd.osim.ro nu se pot face decât pe categorii (clase) de
produse şi servicii.

Nu se poate căuta, generic, cine deţine marca „Bulevard”. Ci se efectuează căutări
sub forma „cine deţine marca de restaurant<<Bulevard>>?”, „cine deţine marca de
produse de patiserie<<Bulevard>>?”, „cine deţine marca de instrumente
muzicale<<Bulevard>>?” ş.a.m.d.

La secţiunea anterioară a acestui ghid, când am încercat să aflăm cine sunt
proprietarii hotelului “Bavaria Blu” din Mamaia, ajutându-‐ne de pagina web pe care
era promovată această unitate turistică, bavariablu.ro, nu am avut success de cauză.

Să încercăm, acum, să ajungem la patronii hotelului Bavaria Blu prin intermediul
bazei de date a OSIM.

Primul pas pe care trebuie să-‐l facem, atunci când efectuăm o căutare la pe baza de
date OSIM, este să aflăm numărul clasei de produse şi servicii Nisa în care se înscrie
marca pe care o căutăm.

În cazul de faţă trebuie să aflăm în ce clasă se găsesc hotelurile potrivit clasificării de
la Nisa.
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Pasul 1. Completăm câmpurile pe care portalul bd.osim.ro ni le solicită: denumirea
mărcii („bavaria blu”), clasa Nisa („43”) şi şirul de caractere atribuit aleatoriu pentru
validarea căutării noastre („icei”). (N.B.: Pagina dă, uneori, erori nejustificate în
privinţa caracterelor din codul de validare, iar căutările trebuie repetate).
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Pasul 2. Motorul de căutare ne anunţă că a găsit o marcă intitulată „bavaria blu”,
înregistrată în clasa 43. Facem click pe această înregistrare şi obţinem ecranul de mai
jos.
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Pasul 3. Site-‐ul OSIM ne prezintă, în detaliu, fişa acestei înregistrări.
Aflăm, astfel, că marca „bavaria blu” a fost înregistrată nu doar ca titlu, ci şi ca aspect
grafic, fiind prezentată sigla stilizată a acestei firme. Alfăm, de asemenea, din fişa
pusă la dispoziţie de portalul OSIM, că marca a fost înregistrată pe 26.06.2006 şi că
înregistrarea ei va expira pe 28.11.2015; că numele titularului mărcii este SC Marina
& Santis SRL – acelaşi cu numele solicitantului iniţial; că marca a fost înregistrată prin
intermediul unui terţ: Cabinet individual de proprietate industrială Negomireanu
Livia.

O căutare ulterioară ne va lămuri că societatea Marina & Santis SRL este chiar firma
care operează hotelul Bavaria Blu din Mamaia – nu GOGO Promotions, cum ne-‐ar fi
putut induce în eroare informaţiile prezente pe site-‐ul RoTLD.



227

E bine de ştiut că pe portalul OSIM putem descoperi şi titularii unor mărci ieşite, între
timp, de pe piaţă. Să încercăm să aflăm, de exemplu, cine este deţinătorul mărcii
ziarului „Ziua” – un cotidian activ mai bine de 15 ani în presa scrisă românească, dar
închis definitiv odată cu venirea crizei economice. Astăzi, dacă am căuta la tarabe sau
pe internet acest ziar, nu am găsi decât amintirea lui. Şi nici aceea foarte bine
organizată, deoarece la închiderea ziarului „Ziua” a fost desfiinţată inclusiv pagina
web a acestuia.

Înainte de a efectua căutarea mărcii „Ziua” pe portatul bd.osim.ro, vom consulta, din
nou, lista claselor Nisa. Mai întâi, e nevoie să aflăm în ce categorie de produse şi
servicii sunt înscrise ziarele. După verificarea documentului pdf invocat mai sus,
aflăm că ziarele fac parte din clasa 16 –categoria tipăriturilor. Ştiind acest amănunt,
putem trece la efectuarea căutării propriu-‐zise.

Pasul 1. Căutăm marca „Ziua”, înregistrată în clasa Nisa „16” şi tastăm codul de
validare al căutării, „chhy”.
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Pasul 2. Obţinem trei rezultate, dintre care unul, cum putem vedea, se referă la o
înregistrare care nu mai are valabilitate în prezent (marca fiind decăzută, din punct
de vedere legal).

Cum toate cele trei înregistrări se referă la marca de ziar „Ziua”, vom deschide toate
aceste fişe, rând pe rând, pentru a afla tot ce se poate afla despre istoricul
deţinătorilor acestei mărci.
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Cea dintâi dintre cele trei fişe ne pune la dispoziţie date despre prima înregistrare a
acestei mărci, cea între timp decăzută, efectuată în 1994. Aflăm, astfel, că firma care
a deţinut marca se numea Ziua SRL şi îşi avea sediul pe Strada Ion Câmpineanu nr. 4.
De asemenea, aflăm că marca a fost înregistrată în 1994, iar perioada ei de
conservare a expirat în 2004.
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A doua dintre fişe – aferentă unei înregistrări ulterioare, consemnate în 2000 – ne
dezvăluie faptul că, la un moment dat, marca „Ziua” a fost deţinută de o societate cu
numele de Omega Press Investment SA, având aceeaşi adresă ca şi Ziua SRL. E o
informaţie interesantă, Omega Press Investment fiind controlată de un offshore
cipriot şi de o firmă israeliană, care poate că ne-‐ar aduce unele revelaţii în privinţa
cercurilor de afaceri din jurul ziarului „Ziua”.

Ulterior, cum putem vedea, marca s-‐a întors la Ziua SRL – această companie revenind
în poziţia de titular al mărcii.
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A treia fişă, şi ultima, ne prezintă date despre ultima înregistrare a mărcii „Ziua”,
consemnată în 2006. Ea a adus cu sine şi înnoirea siglei ziarului, care a trecut de la
scrirea verticală a numelui „Ziua”, la scrierea lui pe orizontală.
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Republica Moldova: căutări pe agepi.gov.md

Şi în Republica Moldova avem, pe internet, o unealtă prin care putem afla răspunsul
la întrebarea „Cine deţine o marcă?”. Ea se găseşte pe portalul Agenţiei de Stat
pentru Proprietate Intelectuală, a cărei adresă web este: agepi.gov.md.

Selectând rubrica „Baze de date” – aflată în dreapta ecranului din pagina de pornire a
site-‐ului agepi.gov.md– şi alegând, în etapa următoare, rubrica „Mărci”, ajungem la
motorul de căutare care ne răspunde la întrebarea „Cine deţine o marcă?”.

Adresa directă a acestui motor de căutare este:
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx

Interfaţa motorului de căutare a mărcilor din Republica Moldova arată după cum se
poate vedea mai sus.
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Trebuie spus că acest motor de căutare este mai flexibil decât bd.osim.ro. Pe site-‐ul
de mai sus se pot căuta mărcile direct după nume, fără să mai fie necesare referirile
la clasele Nisa.

Dacă – luând un exemplu pur teoretic – vom căuta cine sunt deţinătorii mărcii
„Triumf”, ne va apărea o listă întreagă de persoane juridice sau fizice, care deţin
marca „Triumf” – la categorii diferite de produse şi servicii.

Mai mult decât atât, ne vor apărea numele celor care deţin mărci ale căror denumiri
includ şirul de litere „triumf”, fără ca titlul mărcilor astfel deţinute să se limiteze la
acest cuvânt. (de ex.: „Triumf N”, „Triumf Vinodela”, „Jochei Triumf” etc.) – după
cum se poate vedea mai jos.

Motorul de căutare ne prezintă deţinătorii tuturor mărcilor care conţin în denumirea
lor cuvântul „Triumf”.

Al doilea avantaj al acestui portal, comparativ cu bd.osim.ro, este că putem face şi
altfel de căutări: putem întreba nu doar cine deţine o marcă, ci şi ce mărci deţine o
anumită persoană (fizică sau juridică).
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Să căutăm împreună cine este deţinătorul mărcii „Malldova” – cunoscutul centru
comercial de tip mall deschis la Chişinău în 2008.

 

Tot ce trebuie să facem este ca, pe această interfaţă, în dreptul câmpului
„Denumirea mărcii”, să scriem „malldova” şi apoi să apăsăm „căutare”. Site-‐ul ne va
informa că a găsit un sigur rezultat, prin afişarea unui mic indice în dreapta ecranului:
„Total: 1”. Ca să vedem acest rezultat, vom accesa opţiunea „Vizualizare”.
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Rezultatul ne este prezentat în forma de mai sus. Aflăm astfel că marca propriu-‐zisă
al cărei deţinător l-‐am căutat – „malldova” -‐ nu a fost rezervată ca atare. A fost
rezervat, în schimb, un slogan comercial care conţine cuvântul „Malldova”, iar cel
care l-‐a rezervat este societatea „Lemi Invest SA” – cea care deţine şi mallul
Malldova.

Site-‐ul ne oferă posibilitatea de a vizualiza în detaliu această înregistrare. Apăsând
„View” – opţiunea aflată pe coloana din dreapta – vom ajunge la fereastra de mai
jos.
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Practic, în ecranul de mai sus, avem la dispoziţie fişa înregistrării mărcii „Ne vedem la
MallDova!”:când a fost rezervată (27.07.2009), când o să expire valabilitatea mărcii
(26.09.2018), numele titularului mărcii („Lemi Invest S.A.”), clasa Nisa pentru care
marca a fost rezervată (35 – publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou) etc.

Spuneam că acest motor de căutare ne permite să aflăm nu doar cine deţine o
marcă, ci şi ce/câte mărci deţine o firmă sau o persoană fizică.

Plecând de la această posibilitate, să vedem acum şi ce alte mărci mai sunt
înregistrate în RepublicaMoldova de către societatea Lemi Invest SA.
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În chenarul intitulat „Denumirea solicitantului”, vom scrie numele acestei companii,
„Lemi invest” şi vom apăsa „Căutare”. Site-‐ul ne va anunţa că au fost găsite 6
rezultate – („Total: 6”). Accesând opţiunea „Vizualizare” vom ajunge la următorul
ecran:
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Aflăm astfel că, între 2007 şi 2012,compania Lemi Invest SA a rezervat, pentru
proiectele sale comerciale, şase titluri de mărci: „Globus Mall”, „Q Quadro Mall”,
„Penta Mall”, „Shopping mall Dova”, „Ne vedem la Malldova” şi „Kinderland”. Unul
dintre aceste titluri, „Shopping mall Dova”, a fost rezervat la toate categoriile de
produse şi servicii potrivit clasificărilor Nisa. Fişa fiecăreia dintre aceste înregistrări
este disponibilă cu opţiunea „View”.

Utilizând motorul de căutare al Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală, la fel
ca mai sus, avem ocazia să facem un scurt inventar al portofoliului de produse
deţinut de o companie. Dacă, de exemplu, pe baza de date a agepi.gov.md am căuta
toate mărcile deţinute de firma "Chateau Traian"-‐ fabrica de vinificatie patronata de
Oleg Voronin, fiul fostului lider comunist Vladimir Voronin-‐ am gasi opt denumiri de
produse rezervate la clasa Nisa 33 -‐"Bauturi alcoolice (cu exceptia berii)".
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Toate mărcile de mai sus sunt nume de băuturi aflate în portofoliul fabricii lui
Voronin jr. Titlul uneia dintre ele este chiar „Voronin”.

Mai jos, puteţi vedea fişa detaliată a mărcii „Voronin”, înregistrate pe 19 Octombrie
2012 la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală.
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Vizualizarea datelor unei investigații

La RISE Project intenționăm să facem munca jurnaliștilor de investigație mai ușoară
și, în același timp, încercăm să găsim noi metode pentru a facilita accesul publicului
la informații ce pot fi uneori greu de digerat.

Investigarea corupției de nivel înalt și a crimei organizate presupune colectarea unor
cantitați mari de date despre persoane, companii și procese aflate pe rol, informații
care pot supraîncărca un text scris și îl pot face neinteresant. De exemplu, RISE
investighează cazuri de fraudă masivă sau spălare de bani unde personajele care au
coordonat fraudele s-‐au ascuns în spatele multor straturi de companii offshore.
Închipuiți-‐vă o însiruire de text pe 10 rânduri care spune: “firma din România este
deținută de către o firmă din Cipru care se află în proprietatea unei firme din Belize
care, la rândul ei este deținută de o firmă din Marea Britanie care…”. Enumerarea de
firme poate continua și poate deveni plictisitoare fiindcă modul de operare al crimei
organizate devine din ce în ce mai sofisticat și mai greu de descris în puține cuvinte.
Noi însă credem că aceste fraude, care afectează mulți oameni, trebuie investigate și
relatate astfel încât publicul să poată folosi informația.

De aceea, la RISE Project, postăm documentele online și alcatuim o bază de date
vizuală în secțiunea CONEXIUNI, aici: http://www.riseproject.ro/persoana/. În acest
fel, indexăm și arătăm relații complexe între firme, persoane, procese și alte entități
dar, în același timp, păstrăm textul investigației cât mai curat. Credem într-‐o
abordare de tip multistrat (multi layered) unde unii cititori se vor mulțumi cu
lecturarea rapidă a ideilor principale din text în timp ce alții, în funcție de timp și
interes, vor dori să aprofundeze informațiile și să consulte toate documentele de la
baza investigației.

Vizualizarea datelor a devenit indispensabilă în jurnalismul de investigație iar la RISE,
am investit mult în facilitarea accesului la informație prin intermediul uneltelor de
vizualizare.
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Visual Investigative Scenarios (VIS): vis.occrp.org

În 2012 ne-‐am gandit să facem încă un pas pe calea vizualizării și indexării datelor.
RISE Project a coordonat dezvoltarea unui nou proiect de vizualizare a investigațiilor
intitulat VISUAL INVESTIGATIVE SCENARIOS (VIS). Proiectul se numară printre
câștigatorii competiției ’2012 News Innovation Contest’
(http://www.ipinewscontest.org/news/2012-‐ipi-‐news-‐innovation-‐contest-‐winners-‐
named.html), organizată de International Press Institute (IPI) și finanțată de Google
Inc. Grantul obținut ne-‐a permis să dezvoltăm VIS pe parcursul unui an. Platforma a
fost lansată în versiune beta în iunie 2013.

VIS este o platformă online care le oferă jurnaliștilor (și nu numai) posibilitatea de a
genera, fără niciun fel de cunoștințe de programare și design, vizualizări interactive
și infografice care să reprezinte datele unei investigații.

VIS pune la dispoziția utilizatorilor o serie de modele/scenarii de vizualizări și
infografice adaptabile, dinamice și exportabile realizate în format html5. Scenariile
propuse de VIS se adresează în special investigațiilor din domeniul corupției și crimei
organizate la nivel local și transfrontalier însă ele pot fi utilizate și pentru alte tipuri
de proiecte care necesită infografice.

VIS permite jurnaliștilor, activiștilor și cercetătorilor fără mijloace financiare din
regiune și din intreaga lume să ilustreze investigații complexe și complicate într-‐un
format vizual dinamic sau static profesionist și ușor de digerat pentru publicul larg.

Pe baza datelor introduse în sistemul online VIS – nume de persoane, companii,
relații, tranzacții financiare, coordonate geografice etc. – jurnaliștii pot selecta și
adapta modelul vizual care răspunde cel mai bine cerințelor unei anchete.

Accesul la platforma VIS este gratuit.

La proiect lucrează jurnaliști de investigație din România și din regiune precum și o
echipă de programatori și designeri cu experiență în vizualizarea datelor.
Organizațiile implicate sunt: RISE Project, Quickdata și Organized Crime and
Corruption Reporting Project (OCCRP).



243

Cum utilizăm VIS?

Cum spuneam, utilizarea VIS nu necesita niciun fel de cunoștințe de programare sau
design. Sistemul este intuitiv și foarte usor de folosit chiar și fără tutoriale.

Interfața este în limba engleză dar poate fi tradusă automat în română sau în alte
limbi utilizând motorul de traducere al Google Chrome sau din alte browsere.

VIS poate fi utilizat în Google Chrome, Firefox și Safari. Recomandăm Google Chrome
pentru cea mai bună experiență.

Iată, pe scurt, pașii principali pentru accesarea și utilizarea platformei de vizualizare
a datelor: http://vis.occrp.org/.

1. Pentru a accesa VIS, este necesară crearea unui cont. Procedura este simplă și
durează un minut. Evident, nu este obligatoriu să menționați numele real. Datele
personale precum și datele introduse în vizualizările din contul fiecărui utilizator
sunt confidențiale iar gradul de securitate al serverului care găzduiește VIS este
extrem de ridicat. Informațiile introduse în vizualizări devin publice doar atunci când
utilizatorul își publică vizualizările.
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3. În prezent, VIS oferă două posibilități de vizualizare a datelor:

-‐ în format METRO -‐ reprezentarea unor entități și a legăturilor dintre ele
asemenea unei hărți de metrou, exemplificat mai jos:

-‐ în format GEO -‐ reprezentarea datelor pe o hartă, ceea ce presupune și
introducerea adresei (cel puțin țara sau orasul) unei entități. Vezi exemplul de
mai jos:






















	CoverPage1
	RISEProject_FollowTheMoney2014



