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Rezumat
Am implementat prima etapă a proiectulului România_La_Purtător în perioada 01.07.2019 –
1.12.2019. Obiectivul general al proiectului a fost să documentăm o serie de investigații
jurnalistice despre companiile cu acțiuni la purtător.
După ce am realizat o predocumentare consistentă pe care o vom detalia mai jos, am decis să ne
axăm cercetarea pe companiile cu acțiuni la purtător din Constanța. Astfel că mare parte din
activitatea proiectului s-a desfășurat în Constanța.
În Decembrie am publicat și investigația rezultată din prima etapă de implementare a proiectului:
Stăpânii Plajelor – Cluburile Corupției. https://www.riseproject.ro/articol/stapanii-plajelorcluburile-coruptiei/
Prin această investigație am arătat cum au fost utilizate companiile cu acțiuni la purtător într-una
dintre cele mai mari fraude imobiliare din România.
Prima tranșă a finanțării pusă la dispoziție de Fondul pentru Democrație am utilizat-o pentru
documentarea acestui material. În același timp am reușit să dezvoltăm un parteneriat cu colegii
de la publicația locală Info Sud-Est.
Mulțumim comunității FPD pentru resursele puse la dispoziție.

Beneficiari
Investigația Stăpânii Plajelor – Cluburile Corupției a avut o audiență de peste 120.000 (reach pe
contul RISE Project) și 910 share-uri.
Pe site-ul partenerilor de la https://www.info-sud-est.ro investigația a avut 4000 de vizualizări și
89 de share-uri de pe contul lor de Facebook.

Activități
În prima etapă a proiectului am realizat o predocumentare referitoare la companiile cu acțiuni la
purtător din județul Constanța. Am analizat activitatea a 48 de societăți comerciale. Am realizat o
listă cu nouă posibile subiecte pe care să le investigăm. Pentru toate cele nouă subiecte am alocat
timp și resurse în așa fel încât să putem decide care sunt cele de interes public major.
În această fază am solicitat documente de la diverse autorități publice. Am obținut, procesat și
analizat aproximativ 6000 de pagini cu informații referitoare la companiile cu acțiuni la purtător.

Am indexat și analizat alte câteva sute de pagini de documente cadastrale. Am decis apoi că ne
vom concentra atenția pe modul în care au fost utilizate companiile cu acțiuni la purtător în
afacerile cu retrocedări de terenuri.
Am formulat peste 20 de cereri de informații publice. Am realizat 10 interviuri detaliate pentru
acest subiect. Apoi, timp de o săptămână, alături de colegii de la Info Sud-Est, am verificat
informațiile în teren. Am realizat în aceeași perioadă și filmări destinate acestui material, dar pe
care le vom utiliza și în viitor.
Ultimele două luni din proiect le-am alocat indexării, redactării și reverificării informațiilor
adunate. Materialul publicat a trecut și printr-o fază de fact-checking.

Rezultate proiect
În cele șase luni de proiect am consumat doar prima tranșă a finanțării și am publicat una dintre
cele două investigații preconizate. Din punct de vedere al eficienței cheltuirii banilor proiectul
este în parametrii optimi. Un aspect extrem de pozitiv al proiectului este că pe parcursul
documentării am descoperit alte subiecte pe care le putem investiga în următoarea perioadă.

Diferențe față de scopul asumat
Obiectivul proiectului a fost să analizăm activitatea companiilor cu acțiuni la purtător. Ceea ce
am și făcut. Există o diferență legată de timpul alocat proiectului. În proiectul nostru preconizam
publicarea a două investigații în cele șase luni de proiect. Am publicat prima investigație și
suntem în faza de redactare a următoarelor investigații. Menționăm că următoarele investigații
vor urma firul narativ al primului articol publicat.

Dificultăți întâmpinate
Prin acest proiect am reușit să dezvoltăm o metodologie de lucru în echipă cu colegii de la Info
Sud-Est. Am constatat că partenerii noștri din proiect au un nivel ridicat de profesionalism.
În perioada de implementare a acestui proiect fiecare dintre membri echipei a fost implicat în alte
2-3 proiecte simultan. Asta a condus la o temporizare a vitezei cu care proiectul s-a dezvoltat. În
același timp am procesat un volum mare de informație fapt ce a prelungit durata documentării. În
unele cazuri durata documentării a fost prelungită și de lipsa de cooperare a instituțiilor statului.

Promovare
Am promovat materialul nostru pe conturile noastre de Facebook și prin paginile web ale
publicațiilor noastre.

Continuitate
În următoarele trei luni ne propunem să publicăm următoarele investigații rezultate din
documentarea desfășurată anul trecut. Am constatat că există destule informații pentru a lansa o
serie de materiale de interes public.

Poze
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U7qkTcnZN5ynEu4j59vev3A8a-VNa8wG

Feedback pentru echipa executiva a Fondului pentru Democratie
-

Mulțumim pentru cooperarea de până acum.

Cheltuieli
-

Vom atașa raportul financiar la închiderea proiectului.

