
 
 
 

WORKSHOP RISE PROJECT "FOLLOW THE MONEY” 
 

-Training dedicat jurnaliștilor de investigație- 
 

Sesiunea nr. 3, 16 - 20 Noiembrie 2020 

 
 

Ziua 1- 16 Noiembrie  
 
16:00 - 16:20 Introducere in jurnalismul de investigație 
 
16:20 - 16:50 Accesul la informații publice: ce putem afla despre societățile 
comerciale? 
 
16:50 - 17:20 Dezbatere. Cum utilizăm noul skill? 
 
17:20 – 17:25 Exercițiu practic  
 
17:25 - 17:50 Opțional: sesiune specială  
  
 
Ziua 2 – 17 Noiembrie  
 
 
10:00 – 10:30 Accesul la informații publice: OSINT  
 
10:30 – 11:00 Dezbatere. Cum utilizăm noul skill? 
 
11:00 – 11:20 Prezentarea temei precedente.  Exercițiu practic nou 
 
 
 
 



 
 
ZIUA 3 – 18 Noiembrie 
 
10:00 – 10:15 Accesul la informații publice: cum accesăm date din sistemul 
judiciar?  
 
10:15 – 10:30 Accesul la informații publice: date și documente despre companiile 
offshore  
 
10:30 – 11:00  Dezbatere. Cum utilizăm noul skill? 
 
11:00 – 11:20 Prezentarea temei precedente.  Exercițiu practic nou 
 
11:20 – 12:00 Prezentarea propunerilor de subiecte 
 
 
 
ZIUA 4 – 19 Noiembrie   
 
16:00 – 16:30 Accesul la informații publice: Sesiune specială - achiziții publice în 
pandemie  
 
16:30 – 17:00 Dezbatere. Cum utilizăm noul skill? 
 
17:00 – 17:20 Prezentarea temei precedente. 
 
 
 
ZIUA 5 - 20 Noiembrie 
 
16:00 – 16:30 Accesul la informații publice: cum aflam proprietarii terenurilor, 
vilelor sau padurilor ?  
 
16:30 – 17:00 Dezbatere. Cum utilizăm noul skill? 
 
17:20- 17:30 Anunțarea rezultatului concursului de subiecte. 
 



 
 

Traineri 
 

Attila Biro 

Attila lucrează în presă din 2004. A activat ca reporter la Hotnews.ro până în 2012, unde a 
urmarit cele mai importante dosare de coruptie din Romania si a fost premiat de 
ActiveWatch pentru investigatia “Cum apari la un show TV cu 5000 sau 20.000 de euro”. 
A realizat o serie de reportaje din Afganistan. În 2013 a documentat proiectul multimedia 
“Lista tortionarilor care trăiesc” pentru care a fost premiat în cadrul concursului 
SuperScrieri. În 2014 a participat la programul International Visitor Leadership Program 
(IVLP) United States -The U.S. Department of State destinat jurnalistilor de investigație 
din Romanânia. În 2015 a realizat reportaje pentru televiziunea Digi24. A participat in 
cadrul mai multor proiecte anticorupție. 
 

Ana Poenariu 
A absolvit Facultatea de Jurnalistică din Sibiu și a început să lucreze în presă în 2007 ca 
fotoreporter și, din când în când, reporter. A colaborat cu Mediafax Foto și a avut poze 
publicate de Reuters și AFP. Din 2012, lucrează la DIGI24, ca redactor în cadrul 
departamentului de documentare și se ocupă de campania „România Furată”. În același an, 
a primit bursa Grants for Investigative Journalism de la Freedom House România. În  2013, 
a primit o nouă bursă, Supporting Investigative Journalism, tot de la  Freedom House 
Romania. Ana a documentat felul în care s-au cheltuit peste 260 de milioane de euro 
destinați romilor, publicând un material numit „Țiganii care au tocat banii pentru romi”. A 
mai scris despre cum s-a ales praful de proiectul celui mai mare Domeniu Schiabil din 
Europa de Sud-Est, care ar  fi urmat să fie realizat în munții Parâng. 


