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CUPRINS: 
CU SENS este un proiect media fondat de jurnalistele de investigație Liuba
Șevciuc, Olga Ceaglei și Doina Ipatii. E propunerea noastră pentru un jurnalism
independent, apolitic și non-profit, cu un conținut relevant și explicit. CU SENS
este primul startup jurnalistic din Moldova, susținut de oameni simpli, încă de la
fondare, în bază conceptului de membership. Ei sprijină activitatea noastră cu
donații lunare sau unice de cel puțin 2 euro.

CINE SUNTEM 

Facem investigații jurnalistice și reportaje  video care scot la iveală cazuri de
corupție, de gestionare proastă a banului public sau de încălcare a drepturilor
omului.  În rubrica #Verificat combatem declarațiile false și manipulatorii ale
politicienilor, iar  în #PeScurt din Parlament îți arătăm în 15 minute deciziile
Legislativului. Transmitem LIVE de la cele mai importante evenimente din țară, iar
în rubrica #Explicat lămurim ce înseamnă banul public, care îți sunt drepturile și ce
trebuie să faci dacă acestea ți-au fost încălcate.  

CE FACEM?

FACEBOOK
@cusens.md

INSTAGRAM
@cusens.md

YOUTUBE
CU SENS

TIKTOK
cusens.md
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ECHIPA

Liuba Șevciuc
Cofondatoare 

Producătoare video

Doina Ipatii
Cofondatoare 

Olga Ceaglei
Cofondatoare 

Editoare

Felicia Crețu
Reporteră

Cameraman

Reporteră

Reporteră stagiară Manager de proiecteContabilă
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CU SENS ÎN CIFRE

188
Donatori 

1,4 mil. MDL
Granturi

7
Investigații 

15 ep. #PeScurt
12 ep. #Verificat

8 ep. #Explicat

15 LIVE-uri
27

Reportaje

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TIKTOK
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2,4 mil.
impact

104 K
vizualizări

9.202 EUR & 97 USD 
PayPal & Steady

8
Proiecte 

684 
urmăritori

8 K  
urmăritori



PARTENERI
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PREMII
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#INVESTIGAȚII

Urmărim banii publici și investigăm corupția. Facem
căutări avansate în baze de date deschise și închise
pentru a scoate la lumină ilegalitățile. Punem întrebări
incomode și arătăm realitatea așa cum este ea.   
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Odată cu izbucnirea pandemiei de COVID-19 în Moldova, spitalele au
devenit neîncăpătoare. În tot acest timp, la circa 40 de km de Chișinău,
peste 200 de paturi noi de spital stau neatinse. Paturile se află în blocul
Nr. 2 al Spitalului din Vorniceni pentru bolnavii de tuberculoză. Pentru
reparația imobilului statul a cheltuit peste 80 de milioane de lei.  

11.10.2020

14.12.2020

14.12.2020

Privatizări la limita legii într-un parc din Bălți. S-a aflat despre acest lucru
atunci când Nicolae Usatîi, un locuitor al orașului, s-a întrebat cum de
înfloresc afacerile cu restaurante în parc. Mai mult, câțiva proprietari au
reușit să privatizeze și terenul aferent, chiar dacă legea interzice acest
lucru. Printre beneficiari se numără și soția unui funcționar. 

Cotul Morii, strămutat după inundațiile din 2010, oficial, nu există pe hartă.
Datele cadastrale arată că pe locul satului sunt terenuri agricole, iar
majoritatea aparțin primarului. Acum zece ani, știind că localitatea va fi
mutată, a cumpărat pământul exact pe locul unde se construia noul sat,
iar, mai târziu, a cerut de la stat despăgubiri de zeci de milioane de lei. 

#INVESTIGAȚII
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05.05.2020
 

29.06.2020

O parte din drumurile, construite în cadrul programului „Drumuri bune
pentru toți”, au cedat la prima ploaie torențială. Apa a săpat, în unele
locuri, șanțuri de un metru adâncime, a dat peste cap stratul de piatră sau
asfalt și l-a dus la vale. Peste noapte, milioanele băgate în construcția
drumurilor au fost spălate de ape, la propriu. 

05.11.2020

DIASPORA
VOTEAZĂ

În timp ce în Moldova se înregistrează noi anti-recorduri de îmbolnăviri cu
COVID-19, iar sistemul medical este pe brânci, oamenii de știință, în loc să
găsească soluții inovatoare ca să scoatem sistemul medical din colaps,
studiază: funcționarea instituțiilor de stat pe timp de pandemiei, noi soiuri
de grâu și orz, gândirea filosofică post-pandemică. 

În ultimii 29 de ani, fermierii din Cocieri, Molovata Nouă și Doroțcaia au
acces la terenurile lor doar după ce prezintă un act de identitate așa-
ziselor autorități transnistrene. Mai mult, au fost ani când terenurile le-au
fost sechestrate de regimul de la Tiraspol. Situația s-a agravat pe timp de
pandemie. Zeci de posturi mobile au fost instalate în aceste sate. 

#INVESTIGAȚII
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https://cusens.md/ro/reportaje/covid-19-amenda/
https://cusens.md/ro/reportaje/covid-19-amenda/


#REPORTAJE#REPORTAJE

Dăm voce victimelor corupției, inacțiunii instituțiilor
statului, discriminării și intoleranței pentru a arăta
problemele cu care se confruntă cetățenii Republicii
Moldova. 
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A vrut să liniștească orașul, cuprins de frica de COVID-19, cu rugăciuni
transmise live pe Facebook și s-a ales cu o amendă de 25.000 de lei. Este
vorba de primarului de Sîngerei, Arcadie Covaliov. Sancționați au fost și
alți doi angajați ai primăriei. Edilul e hotărât să meargă și la CtEDO, doar
să-și facă dreptate.

14.12.2020

11.10.2020

14.12.2020

Este povestea unei femei care, din cauza bătăilor, și-a pierdut vederea la
un ochi și a rămas cu grave sechele pe corp, iar copiii ei au fost agresați
sexual. De toate aceste atrocități se face vinovat soțul acesteia și tatăl
copiilor, care acum e în închisoare. În contextul pandemiei, izolarea la
domiciliu a devenit pentru multe femei locul cel mai puțin sigur. 

Contramanifestanții ultrareligioși se năpusteau asupra lor și-i „luau în
furci”. Erau stigmatizați și marginalizați pentru că sunt altfel. După 15 ani
de luptă  în stradă, dar și prin instanțe, le-a reușit. Vorbim de comunitatea
LGBT, care a fost nevoită să lupte timp de un deceniu și jumătate pentru
dreptul de a se întruni în spații publice.

#REPORTAJE
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14.12.2020

De ziua Victoriei nu au purtat măști și nici mănuși. Nu au respectat nici
distanța socială, formând grupuri de zeci de persoane. Asta, deși e încă
stare de urgență și pericol de răspândire a noului tip de virus. Vorbim de
înalți funcționari în frunte cu președintele, Igor Dodon, speaker-ul
parlamentului, Zinaida Greceanîi, și prim-ministrul, Ion Chicu. 

11.10.2020

14.12.2020

În plină pandemie, în timp ce nunțile au fost interzise, fiul premierului, Ion
Chicu, a făcut o petrecere la Vinăria Poiana! CU SENS a filmat în
exclusivitate dansul mirilor. Toate drumurile de acces către restaurant au
fost împânzite de agenți de pază, care au restricționat accesul jurnaliștilor,
inclusiv, pe drumuri publice.  

În regiunea transnistreană orice manifestare a libertății de exprimare este
calificată drept extremism. Iar verbalizarea publică a unor opinii, care îl au
în vizor pe liderul de la Tiraspol, este calificată de regim drept insultă și se
pedepsește penal. Larisa Kalik, Alexandr Samonii și Mihail Ermurachi sunt
câteva dintre victimele autorităților neconstituționale. 

#REPORTAJE
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14.12.2020

Înconjurați de mascați și bodyguarzi cu serviete antiglonț! Astfel au
marcat Ziua Independenței mai marii țării atunci când au venit să depună
flori la Monumentul lui  Ștefan cel Mare și Sfânt. Oficialii au fost huiduiți
de veterani Războiului de pe Nistru. Totodată, mai mulți deputați, care au
participat la eveniment, nu au respectat măsurile anti-COVID-19.

11.10.2020

14.12.2020

Zeci de fermieri și transportatori au protestat, timp de mai multe zile, în
fața Legislativului și Guvernului. Aceștia au scandat „Jos Chicu! Demisia!”
și au cerut autorităților anularea inițiativei de majorare a taxei pe valoare
adăugată (TVA). „Vor să ne pună în genunchi. TVA-ul e mai rău decât
seceta care a fost în 2019 și 2020.”

În 2018, Natalia Ciobanu, o celebră fotografă din Moldova, își trăia visul de
a deveni pentru prima dată mamă. Nimic nu prevestea că, cel mai frumos
eveniment din viața ei, o va costa sănătatea. Era cât pe ce să-și piardă
viața din cauza unor greșeli medicale. A dat în judecată doctorul pentru
malpraxis și speră că instanța de judecată îi va face dreptate. 

#REPORTAJE
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#REPORTAJE

Anul 2020 a fost marcat de alegerile prezidențiale,
unde principalii concurenți au fost Igor Dodon (PSRM)
și Maia Sandu (PAS). Iar în Circumscripția uninominală
din Hîncești au avut loc alegeri parlamentare noi. 

#ELECTORALA2020
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29.12.2020
 

Maia Sandu și-a început
cariera politică în 2012, în
calitate de ministră a
Educației, delegată de
PLDM. Din 2016 este
fondatoarea și președinta
Partidului Acțiune și
Solidaritate (PAS). PROFIL: MAIA SANDU

Igor Dodon e în politică din
2006. A fost ministru al
Economiei și deputat PCRM.
În 2011 preia conducerea
Partidului Socialiștilor din
Republica Moldova (PSRM).
Iar în 2016 ajunge în fruntea
țării, fiind ales președinte.  PROFIL:  IGOR DODON

Maia Sandu, Andrei Năstase
și Renato Usatîi au fost în
top-ul candidaților la funcția
de șef de stat, care au
cheltuit cei mai mulți bani
pentru a-și face campanie pe
Facebook. Lista e urmată de
Violeta Ivanov. 

COVID-19 nu a anulat
alegerile parlamentare noi
din Hîncești. Oamenii au fost
așteptați la vot ca să-și
realeagă deputatul în
Circumscripția uninominală
nr. 38. Pentru fotoliu s-au
bătut șapte candidați.

#ELECTORALA2020
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#VERIFICAT

#Verificat este o rubrică în care combatem discursul
fals și manipulator al politicienilor și persoanelor
publice. Demontăm informațiile false și manipulatorii
cu documente, statistici și fapte.   
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CHICU DESPRE POLIȚA DE
ASIGURARE MEDICALĂ
PENTRU DIASPORĂ

DODON FOLOSEȘTE CIFRE
ERONATE ATUNCI CÂND
VORBEȘTE DESPRE
PANDEMII

VLADIMIR ODNOSTALCO –
MAESTRUL JUMĂTĂȚILOR
DE ADEVĂR

DODON MINTE DESPRE
REPARAȚIA MEMORIALULUI
„ETERNITATE”

DODON JONGLEAZĂ CU
FALSURI DESPRE DECIZIA
CURȚII CONSTITUȚIONALE

ȚÎRDEA TRUNCHIAZĂ
INFORMAȚIA DESPRE
SPRIJINUL UE

ION CHICU - DECLARAȚII
DESPRE NUNTA FIULUI

DECLARAȚII FALSE
DESPRE ANULAREA „LEGII
MILIARDULUI”

DECLARAȚII FALSE DESPRE
DONAȚIILE PARTIDELOR
DIN SUBVENȚIILE DE LA
STAT

DECLARAȚII FALSE DESPRE
MODIFICĂRILE LA CODUL
ELECTORAL

IGOR DODON DESPRE
PROGRAMUL „DRUMURI
BUNE PENTRU TOȚI”

DECLARAȚII FALSE DESPRE
CHELTUIELILE PENTRU
ÎNVESTIREA MAIEI SANDU

#VERIFICAT
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07.09.2020

#EXPLICAT
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https://cusens.md/ro/explicative/despre-situatia-monumentelor-de-istorie-si-arhitectura-din-tara/


#PeScurt din Parlament este rubrica prin care ne
propunem să monitorizăm ședințele Legislativului, care
durează ore. Alegem cele mai importante declarații și
decizii ale deputaților și vi le arătăm într-un video de 15
minute, pentru un plus de transparență.  

#PESCURT DIN PARLAMENT
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8.985 EUR

217 EUR

 1.800 EUR

dintre care 
taxe & comisioane

Economii
33%

Aparat foto/video & accesorii 
28%

Taxe & comisioane
19%

Chirie oficiu & utilități
10%

Onorarii
6%

Internet & transport
4%

DONAȚII

97 USD
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Titlul poiectului: Identificarea și combaterea
discursului politic ce dezinformează

Donatorul: Centrul pentru Jurnalism Independent
Durata: 3 februarie - 30 aprilie 2020
Suma: 5.000 USD
Persoane implicate: 7

GRANTURI

Titlul poiectului: Journalists for open justice

Donatorul: Millennium DPI Partners
Durata: 01 martie - 31 august 2020
Suma: 175.781 MDL
Persoane implicate: 7

Titlul poiectului: Offering voice to the victims of
Moldovan unhealthy democracy

Donatorul: Freedom House
Durata: 20 aprilie - 15 octombrie 2020
Suma: 9.998 USD
Persoane implicate: 7

Titlul poiectului: #Verified politicians & public
officials 

Donatorul: Friedrich Naumann Foundation for
Freedom
Durata: Mai - Decembrie 2020
Suma: 5.000 EUR (plăți directe membrilor echipei
pentru serviciile prestate) 
Persoane implicate: 6
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GRANTURI

Titlul poiectului: Moldova 2020 Presidential
Election Radiography

Donatorul: European Endowment for Democracy 
Durata: 01 octombrie 2020 - 28 februarie 2021
Suma: 32.394 EUR
Persoane implicate: 9

Titlul poiectului: Civil Society resilience and
sustainability COVID-19

Donatorul: IREX Europe / ERIM
Durata: 01 noiembrie 2020 - 30 septembrie 2021
Suma: 26.010 EUR
Persoane implicate: 7

Titlul poiectului: Civil Society Actors as Drivers of
Change in South Caucasus and Moldova

Donatorul: People in Need Moldova
Durata: 09 octombrie 2020 - 30 noiembrie 2021
Suma: 5.600 EUR (pentru echipament) 
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Titlul poiectului: Anchete CU SENS - Urmărește
banul public 

Donatorul: Friedrich Naumann Foundation for
Freedom
Durata: 18 august - 31 decembrie 2020
Suma: 7.000 EUR (plăți directe membrilor echipei
pentru serviciile prestate) 
Persoane implicate: 8
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