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Ne așteptăm să fim luați de proști. Ne așteptăm ca politicienii noștri să ne mintă frumos și să ne dovedească că sunt 
niște pramatii la ceva timp după alegeri. Impostura, manipularea, propaganda, mimarea competenței, a cinstei, a hărniciei 
au devenit normale. Alegem niște actori penibili care joacă într-o piesă de teatru cinico-absurdă, adesea regizată de foști 
securiști care controlează televiziunile, sau de actualele servicii secrete. În clasa noastră politică studiile, experiența și 
realizările pe bune sunt excepționale. Standardele normale sunt considerate de politicienii noștri motive de sfințenie. 
Integritate pe bune este o inițiativă născută din silă. Sila de a asculta tot felul de impostori sociopați vorbind bombastic 
despre cum va curge lapte și miere dacă ei vor ajunge la putere. Zdrobitoarea majoritate a politicienilor noștri sunt fie 
mincinoși patologici, fie nemernici, fie proști. De multe ori sunt toate acestea. Noi, voluntarii de la Integritate pe Bune, nu 
vrem să fim complici prin tăcere sau prin nepăsare, iar acesta este motivul pentru care lucrăm la atlasul imposturii 
politice.

Noi suntem o comunitate de peste 100 voluntari hotărâți să acționăm pentru a avea, noi și copiii nostri, o țară mai bună, 
cu politicieni competenți, responsabili și integri, și pentru a aduce transparență pe bune în spațiul public. Accesăm și 
cercetăm informații publice pentru a demasca și descuraja impostura politicienilor și îmbogățirea lor din banul public. Ne 
dorim să informăm alegătorii pentru a nu se mai lăsa manipulați și a vota în cunoștință de cauză, după criterii de 
integritate și competență.

Integritate pe Bune este un proiect care va furniza societăţii o imagine cât mai clară a clasei politice actuale. Vom încerca 
să construim portrete complete ale oamenilor care ne conduc, utilizând toate informaţiile disponibile şi păstrându-ne 
obiectivitatea în colectarea şi interpretarea datelor. În acest scop, am implementat un set de proceduri riguroase, pe care 
încercăm să le îmbunătăţim şi optimizăm permanent.

Pentru prezentul raport, fiecare informaţie despre fiecare deputat a fost verificată de cel puţin trei persoane diferite, 
adesea chiar mai multe. Am colectat toate CV-urile mai vechi şi mai noi, pentru a descoperi studii sau posturi pe care între 
timp parlamentarii noştri le-au "uitat". Am studiat toate declaraţiile de avere şi interese pe care orice demnitar de rang 
înalt este obligat să le completeze, scoţând în evidenţă eventuale inadvertenţe şi omisiuni. Am obţinut date despre firmele 
deputaţilor, fie ele declarate sau nu: număr de angajaţi, cifră de afaceri, profit, precum şi evoluţia în timp a acestor 
numere.

La final, scopul este să cunoaştem cât mai bine experienţa profesională și evoluţia veniturilor şi a averii fiecărui deputat. 
Suntem atenţi la angajări sau promovări în posturi pentru care persoana studiată nu are experienţă sau pregătire, 
coincidenţe greu de explicat, creșteri supranaturale ale averii, venituri declarate suspecte sau funcții simultane în locaţii 
diferite care ar fi necesitat o zi de lucru de mult peste 24 ore.

La final, fiecare dintre voi va alege cum să interpreteze datele pe care noi le-am adunat în raportul actual şi în cele care 
vor urma. Analiza noastră este perfectibilă şi probabil că nu toată lumea va fi de acord cu concluziile noastre, dar ele 
rezultă din datele culese şi din analiza lor statistică şi au un grad ridicat de obiectivitate. Informaţiile care au stat la baza 
cercetării sunt publice, iar baza de date pe care noi am compilat-o va fi pusă la dispoziţia publicului. Sperăm că aleşii 
noştri vor da dovadă de cel puţin la fel de multă deschidere şi transparenţă ca şi noi sau că cel puţin vor respecta legea, 
publicându-şi CV-urile şi răspunzând la întrebările legitime ale publicului.

Dacă la final vei considera că ce facem noi este util societăţii, te invităm să ni te alături!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Nh-PcJ9VMKB06NyNABq4H4OzK3-j-FFPmaQvyqyvZEfI1Q/viewform?fbclid=IwAR0uvdzSw8uEBR4KIlH9_bzMUbQJI5L5us6k5Nv3KhObrwvbbdAjl4tbuHg
https://integritatepebune.ro/join
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În Parlamentul României, cei mai mulți deputați sunt 
aleşi pe listele Partidului Social Democrat și ale 
Partidului Naţional Liberal. Pentru acest prim raport am 
ales 50 de deputaţi din aceste două partide: 25 de la 
PSD și 25 de la PNL. Alegerea acestora s-a făcut 
aleatoriu, fără considerente geografice sau de altă 
natură. Următorul raport va include câte 10 deputați din 
fiecare partid: PSD, PNL, USR, AUR, UDMR.

Acoperirea geografică actuală nu este completă, dar 
include toate regiunile istorice, 29 de judeţe şi 
Municipiul Bucureşti. Harta din dreapta detaliază 
judeţele în care au candidat fiecare din cei 50 deputaţi la 
ultimele alegeri (în câteva cazuri ei au fost aleşi pe 
listele din alte judeţe la scrutinurile anterioare).

Din cei 50 de deputaţi, 24 sunt la primul mandat de 
deputat, 15 la al doilea, șase la al treilea şi cinci la al 
patrulea. De-a lungul carierei politice, 11 deputaţi au 
schimbat cel puţin o dată partidul, fără a socoti fuziunile 
sau schimbările de nume. Dacă socotim doar anii 
petrecuţi în Parlament, "doar" 5 deputaţi au părăsit 
partidele pe listele cărora fuseseră aleşi în Parlament. 
"Performerii" la această categorie sunt domnii:

BALINT Liviu Ioan, actualmente deputat PNL de Sălaj, 
dar în trecut membru PMP (pe listele căruia a intrat în 
Parlament în 2016), ProRomânia şi PSD.

CONSTANTIN Daniel, actualmente deputat PNL de 
Bucureşti, dar care a fost Preşedintele Partidului 
Conservator (pe listele căruia a fost ales deputat în 
2012), co-preşedinte ALDE (pe listele căruia a fost 
ales deputat în 2016) şi membru fondator al 
ProRomânia.

Figura din dreapta reprezintă statistica completă a 
anilor petrecuţi în Parlament de fiecare din cei 50 
deputaţi, precum şi partidele din care au făcut parte.
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Distribuţia geogra�că a celor 50
deputaţi:

https://integritatepebune.ro/


Universitatea Naţională de Apărare 1
Colegiul Naţional de Apărare 13

Colegiul Naţional de Afaceri Interne 1
Institutul Diplomatic Român 6

Altele 9

17 deputaţi însumează 30 diplome
de Securicitate la diverse instituţii:
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Nu ne așteptăm ca toți politicienii noștri să fie absolvenți de 
Harvard sau Sorbona, dar așteptăm de la ei transparență și un nivel 
înalt de competență, fiind în cele mai înalte funcții din stat și plătiți 
din bani publici. În schimb, o parte dintre diplomele pe care le dețin 
deputații români investigați de noi strigă impostură și legături cu 
securicitatea.

Cei 50 de deputați investigați de noi însumează 69 de diplome de 
licență, dintre care 20 primite de la fabrici de diplome, 34 
diplome de master, dintre care 15 de la fabrici de diplome* și 10 
diplome de doctorat.

O diplomă de licență se eliberează după promovarea unui 
program de studii de 3-4 ani într-un domeniu de specialitate și 
susținerea unei teze de licență. Așadar, aceasta necesită o 
atenție deosebită, implicare și un nivel de studiu aprofundat.

Cu toate acestea, veți observa în graficele ce urmează că avem 
fie super-oameni în Parlamentul României, fie clepsidra timpului 
din Harry Potter există și poate fi cumpărată la duzină de 
politicienii români. Avem deputați care au reușit nu doar să aibă 
3-5 slujbe în același timp, în orașe diferite, dar simultan să și 
urmeze cursurile unei facultăți, într-un alt oraș și să își și susțină 
teza de licență!

În CV-urile politicienilor noștri găsim și multe studii de 
securicitate**, precum Colegiul Național de Apărare, fondat în 
1992 și subordonat Ministerului Apărării Naționale. Cursurile 
CNAp sunt echivalente cursurilor postuniversitare și cursanții pot 
fi sponsorizați de diverse ministere, instituții din administrația 
publică și chiar de către partidele politice.

*Fabrici de diplome - Instituții acuzate că în schimbul banilor dau diplome 
absolvenților, deși aceștia nu câștigă niciun fel de competențe în perioada 
studiilor. În această categorie intră universități foarte slab cotate (care au 
scor mic sau nu sunt incluse în rankinguri internaționale), care au fost 
desființate sau care au apărut în scandaluri de plagiate sau corupție. 
Marea lor majoritate sunt private.

**Studii de Securicitate: Studii de Master sau Postuniversitare în 
domeniul Apărării, al Securității sau al Diplomației. Aproape mereu, 
aceste studii nu au legătură cu domeniul de bază sau cu activitatea de 
zi cu zi a celor cercetați și care astfel par făcute doar pentru a intra într-
un anumit cerc politic.

https://integritatepebune.ro/


Noi considerăm că educaţia nu se termină niciodată şi 
oricine poate studia la orice vârstă. În societatea modernă 
devine tot mai important să învăţăm şi să ne perfecţionăm 
constant, fie că ne pasionează psihologia, tâmplăria sau 
ingineria nucleară. În acelaşi timp, scopul educaţiei este 
sporirea cunoaşterii, nu obţinerea unor diplome. În 
societatea noastră priorităţile sunt adesea inversate, 
standardele sunt ignorate şi multe dintre universităţile 
noastre par să gireze impostura unor indivizi care nu au 
urmărit decât să se acopere cu diplome şi atestate. Despre 
studiile suspecte pe care aleşii noştri le trec în CV s-a scris 
şi se va mai scrie. Aici relatăm patru cazuri când chiar 
prima facultate urmată ridică semne de întrebare. Toţi au 
început facultatea după 30 ani, indicând că şi-au descoperit 
setea de cunoaştere mai târziu în viaţă, dar de la un punct 
încolo nimic nu le-a mai stat în cale, nici măcar distanţele 
dintre casă şi şcoală sau faptul că o zi are doar 24 de ore.

Iată cele 4 trasee casă / muncă - facultate - casă, care ar 
fi trebuit urmate de cel puţin câteva ori pe săptămână:

1. BALINT Liviu-Ioan (jud. Sălaj, PSD): Gârceiu-Arad-
Bucureşti-Gârceiu: 1359 km, 17 ore şi 30 min.

2. BUDĂI Marius Constantin (jud. Botoşani, PSD): 
Botoşani-Galaţi-Bucureşti-Botoşani: 1024 km, 14 ore şi 4 
min.

3. NIȚĂ Nicu (jud. Brăila, PSD): Brăila-Bucureşti-Brăila: 
436 km, 5 ore şi 15 min.

4. FOLESCU Cornel Vasile (jud. Mehedinţi, PSD): Drobeta-
Turnu-Severin - Craiova: 221 km, 3 ore şi 12 min.

Nici unul din cei patru nu menţionează că ar fi urmat un 
program de studii la distanţă sau fără frecvenţă, dar toţi 
menţionează unul sau mai multe locuri de muncă în 
perioada în care studiau.

38

6

6

18-24 ani 25-30 ani 31-50 ani

Vârsta la care au început prima facultate:

Educaţie

Bucureşti 23

Iaşi 9

Craiova 8

Cluj-Napoca 5

Arad 3

Galaţi 3

Sibiu 3

Timişoara 3

Alte oraşe 9

Nu declară 3

Oraşele preferate pentru studii
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În martie 2022, 92 de universităţi erau acreditate sau autorizate să funcţioneze în România: 53 de stat (din care 46 universităţi 
civile şi șapte cu profil militar) şi 39 private (34 acreditate şi cinci autorizate să funcţioneze provizoriu). Numărul total a variat de-
a lungul anilor, dar în general oferta educaţională disponibilă a fost şi rămâne foarte bogată. Aceste instituţii sunt distribuite 
geografic, cu majoritatea oraşelor mari având cel puţin o universitate. Cu atâtea opţiuni la dispoziţie, cei 50 de deputaţi au 
obţinut 69 diplome de licenţă în cel puţin 15 oraşe diferite. Cea mai populară opţiune a fost Bucureştiul, cu 23 de diplome, urmat 
de Iaşi cu nouă şi Craiova cu opt. Statistica întreagă poate fi studiată în graficul de mai jos, cu menţiunea că vom reveni asupra 
lui pe măsură ce vom analiza şi alţi parlamentari.

https://integritatepebune.ro/
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Carieră

Ne așteptăm ca, în afara aspectelor care țin strict de activitatea politică, parcursul profesional al unui demnitar să fie unul 
relativ liniar și să nu difere substanțial de cel al unui om care nu s-a apropiat în viața sa de politică mai mult decât informarea 
ocazională și exercitarea dreptului de vot. Lucrurile nu stau chiar așa, ba chiar mai mult, analizând traiectoria oamenilor noștri 
politici putem spune că ceea ce ar trebui să fie excepții sunt reguli.

Prima dificultate în analiza CV-urilor aleșilor noștri constă tocmai în a le găsi CV-urile. O bună parte din munca depusă de 
voluntari a constat în a adresa petiții parlamentarilor, cabinetelor acestora și partidelor de care aparțin pentru a obține resume-
urile lipsă, fiind trimise zeci de astfel de scrisori, adeseori în mod repetat. 

64 de deputaţi nu aveau CV public pe site-ul Parlamentului. La solicitarea noastră unii l-au adăugat între timp, fapt care e de 
apreciat. Totuşi, din cei 50 deputaţi analizaţi aici, doi încă nu respectă legea şi nu au CV-ul publicat. Ba mai mult, domnul Florin 
Roman (jud. Alba, PNL) chiar şi-a şters CV-ul între timp, ca urmare a unor probleme depistate în el de jurnaliştii de la Libertatea. 
În afară de domnul Roman, POLAK Tudor (jud. Vaslui, PNL) încă nu are CV-ul public pe site-ul  Camerei Deputaților. În plus, 
unele din cele publicate se remarcă prin completarea defectuoasă, sau neglijentă și nu putem exclude intenția.













Trecând de la analiza cantitativă la cea calitativă, am 
putut remarca faptul că numeroase CV-uri conţin 
anomalii, care pot fi sistematizate într-un „tipic al 
CV-ului politicianului roman”. Să le luăm pe rând:

1. Ani lipsă din biografie
Lipsa cronică a mențiunilor despre activitatea în 
perioada de dinainte de 1989, în cazul celor mai 
vârstnici, sau primii ani de după Revoluție. Dacă lipsa 
informațiilor despre viața din fosta Republică 
Socialistă România ne poate duce cu gândul la 
tentația de a acoperi tenebre ale trecutului (în 
principal diverse relații și rapoarte cu fosta 
Securitate), lipsa mențiunilor despre perioada post 
1989 poate avea cauze diverse – de la ocupații care 
nu mai cadrează cu imaginea de azi a demnitarului, 
până la lipsa totală a acestora, doar politica 
aducându-le o carte de muncă și o ocupație demnă 
de trecut în CV. "Lideri" la capitolul „perioade lipsă 
din CV” sunt domnii:

Cornel Folescu (jud. Mehedinţi, PSD) cu 18 
(optsprezece) ani lipsă.
Marcel Ciolacu (jud. Buzău, PSD)  tot cu 18 
(optsprezece) ani lipsă.
Liviu-Ioan Balint, (jud. Sălaj, PNL), cu 13 ani lipsă
Ioan Bălan, (jud. Suceava, PNL), cu 7 ani.

În total, 19 deputați au cel puțin un an lipsă din CV.

2. Salturi acrobatice în carieră
Am identificat nu mai puţin de 88 situații în care unul 
dintre cei 50 deputaţi a făcut un salt profesional 
inexplicabil:

promovări ultra-rapide.
angajări în poziţii pentru care nu avea experienţa 
şi pregătirea necesară.
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Carieră

Odată ce omul a fost „atins” de politic, traiectoria profesională, până atunci monotonă, se ramifică și diversifică cu repeziciune 
într-o varietate de funcții – aproape invariabil publice, sau în strânsă legătură cu Statul.

Dacă am căuta predictori pentru funcțiile unui ales după contactul cu politica, pregătirea și educația anterioară nu sunt între 
aceștia. Cei mai buni indicatori sunt însă școlile absolvite după sau cu puțin înainte de intrarea în politică (vezi secțiunea 
EDUCAȚIE) și statutul partidului cu care are legături în raport cu puterea.

Astfel, în perioadele ”bune” - partidul la putere -, subiectul nostru va ocupa funcții importante și bănoase - poziții de vârf în 
instituții proeminente, consilii de administrație ale giganților economici, avansare în cariera universitară -, iar în perioadele „de 
restriște” (partidul în opoziție) - acesta va hiberna în sinecuri șterse, de importanță locală - posturi de consilier, consilii de 
administrație de nivel județean sau local, sau va bate pasul pe loc în „cariera” universitară. Practic, după CV-urile personajelor 
investigate - secțiunea carieră - se poate scrie istoria evoluției partidelor politice din România.





4. Predilecția pentru sectorul public
Cum spuneam, odată cu accederea în mediul politic,  
aleșii se orientează spre funcții care țin de 
administrația publică, sau companiile și regiile de stat.

Din primele 50 de biografii studiate, observăm că
- 23 deputaţi au lucrat doar la stat. În unele cazuri asta 
e de înțeles (medici, profesori). Dar chiar și cei care și-
au început cariera în privat au trecut destul de repede 
la companii sau instituții publice.
- Doar 3 deputaţi nu au lucrat niciodată la stat.

Media anilor lucrați de aleși:
4.8 ani în mediul privat
11.92 ani la stat

Figura din dreapta conține statistica completă a 
experienței profesionale a tuturor celor 50 deputați.

5. Legături cu Securicitatea
23 deputați au legături cu Securicitatea: fie au studiat 
la una din școlile securicității, fie sunt suspectați de 
legături cu fosta Securitate.

În plus față de calitatea de angajați, 32 deputați au fost 
fie asociați, fie administratori de firmă. În total ei au 
condus 81 firme de diferite dimensiuni. Multe însă nu 
au avut succes, figurând ca radiate sau cu datorii. 
Cuantumul datoriilor găsite de noi este de 95 milioane 
lei. E discutabil dacă experiența de management astfel 
demonstrată îi recomandă pe respectivii pentru înalte 
funcții de conducere.

Deputații sunt obligați prin lege să-și publice CV-ul pe 
site-ul Camerei Deputaților (link). De asemenea, în 
fiecare an sunt obligați să depună declarații de avere 
și interese, care pot fi descărcate și citite de către 
oricine (link).

https://integritatepebune.ro/
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.de?leg=2020
http://declaratii.integritate.eu/


Venituri, împrumuturi, datorii
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Schimbarea locului de muncă aduce adesea şi 
modificarea salariului. Am vrut să aflăm dacă cei 50 
deputaţi au fost motivați de simțul datoriei față de 
cetățeni la intrarea în politică, sau dacă motivația a fost 
mai degrabă financiară. Pentru a afla acest lucru, am 
comparat venitul anual înainte de debutul activităţii 
politice cu cel din primul an într-o funcţie publică, mai 
exact venitul din prima declaraţie de avere (aferentă 
anului anterior obţinerii primei funcţii publice importante), 
cu cea dea doua declaraţie (aferentă primului an într-o 
funcţie publică importantă).

Cei 50 deputaţi şi-au început cariera politică în ani diferiţi, 
iar asta explică parţial diferenţele extreme dintre unele 
venituri. Totuşi, trendul este clar: intrarea în politică a 
fost profitabilă din punct de vedere financiar: 37 din cei 
50 deputați au câștigat mai mult odată intrați în politică.

50.180 lei era venitul median al deputaților analizați 
înainte de intrarea în politică (26.850 pentru cei 25 
deputați PSD și 70.316 pentru cei 25 deputați PNL), 
echivalentul a 4.181 lei/lună net.

79.636 lei era venitul median al deputaților analizați la 
un an de la intrarea în politică (56.554 lei pentru cei 25 
deputați PSD și 89.377 lei pentru cei 25 deputați PNL), 
echivalentul a 6.636 lei/lună net.

Am folosit mediana veniturilor și nu media, întrucât e 
mai reprezentativă în cazul de față*. Datele complete 
sunt în figura din dreapta, pentru toți cei 50 deputați.

* Mediana se referă la valoarea de mijloc a unei mulțimi de numere, 
astfel încât jumătate din numere să fie mai mari și jumătate mai mici. 
Ea diferă de medie prin faptul că e mai puțin susceptibilă la valori 
extreme. De exemplu, pentru mulțimea [1,3,2,1,0,2,162], mediana este 
2 și este reprezentativă pentru mulțime per ansamblu, spre deosebire 
de medie (24), care este puternic afectată de ultima valoare.

Un caz aparte îl reprezintă doamna Maria Gabriela HORGA, cu un venit net raportat în 2012 de
1.186.912 lei, de 65 ori mai mult decât salariul mediu net.

65  salarii medii nete
(1507 lei pe lună, conform

Institutului Naţional de Statistică

= 65  x

https://integritatepebune.ro/


Unul singur a încasat în medie mai puțin de 10.000 lei/lună.

Datoriile pe care deputații le au (adesea către terțe persoane) îi pot face 
vulnerabili sau pot ridica semne de întrebare în legătură cu acțiunile lor. 
De exemplu, datoria de aproape 1,5 milioane de lei a domnului Daniel 
Constantin către statul român este problematică: domnul Constantin a 
ocupat poziții importante de-a lungul anilor și ne putem întreba dacă 
asta are legătură cu tratamentul preferențial de care a beneficiat.

Doar 5 deputați nu au împrumutat partidul din care fac parte în anul în 
care au obținut mandatul. Adesea e vorba de sume importante, media 
fiind de peste 150.000 lei / deputat.

Venituri, împrumuturi, datorii
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Fiecare parlamentar poate să încaseze o sumă forfetară lunară de maximum 14.040 lei. Aceasta se încasează pe semnătură și nu 
există nicio obligație ca parlamentarul să justifice felul în care a fost cheltuită. În opinia noastră, această sumă forfetară este o 
invitație la corupție și nu există niciun motiv pentru a nu cere, prin lege, declararea felului în care aceste sume sunt cheltuite. Din 
cei 50 de deputați analizați, majoritatea au încasat aproape de suma maximă în primele 6 luni de mandat.

https://integritatepebune.ro/
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Metri pătraţi

Suprafaţă terenuri înainte de politi…
Suprafaţă terenuri în prezent

35 Deputaţi nu declară nici un leu în cont.
Din primii 50 deputaţi analizaţi, 35 nu aveau nici un leu în
conturi înainte de intrarea în politică.

8 Deputaţi nu aveau bani, terenuri sau
clădiri.

Declaraţiile de avere nu menţionează conturi sau sume de
lei sau valută.
Nu menţionează nici terenuri, apartamente, case, etc.
BÎLCEA Sergiu-Ovidiu (jud. Arad, PNL), BUDĂI Marius
Constantin (jud. Botoşani, PSD), BUICAN Cristian (jud.
Vâlcea, PNL), BURCIU Cristina (jud. Cluj, PNL), CĂTĂUȚĂ
Ana-Maria (jud. Bacău, PSD), HUȚU Alexandra (jud.
Botoşani, PSD), RUJAN Dumitru (jud. Caraş-Severin, PNL),
SOLOMON Adrian (jud. Vaslui, PSD).

Există şi excepţiile unor deputaţi care aveau
o avere considerabilă la intrarea în politică

HORGA Maria-Gabriela (jud. Giurgiu, PNL) deţinea aproape
1 milion lei în conturi.
Suprafaţa apartamentelor, caselor, clădirilor şi spaţiilor
comerciale deţinute de NIŢĂ Nicu în 2008 erau echivalente
cu 50 apartamente medii (61.52 m2, conform Institutului
Naţional de Statistică) şi peste 900 000 m2 terenuri (de 9 ori
echivalentul Stadionului Naţional din Bucureşti). 
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Avere

>150K

= + 9 x50 x 

Dintre cei 50 de deputați investigați, un număr foarte mic și-au publicat averile 
integral, iar majoritatea nu își pot justifica averea deținută, nici înainte, nici după 
ce au primit funcții în Parlamentul României. 35 dintre deputați nu au declarat 
niciun ban în conturi înainte de ocuparea funcției, iar unii pare că o duc la fel de 
rău și în prezent. E adevărat că declarațiile de avere nu te întreabă de banii puși 
la ciorap, iar cât despre modalitatea de a primi salariul bugetar în secolul XXI, 
bănuim că există un postaș al Parlamentului care le aduce salariul în plic celor 
care nu au reușit până acum să își deschidă un cont în bancă.

Mențiune specială pentru cei doi parlamentari ale căror averi erau mai mari 
înainte de deputăție: doamna Horga Maria-Gabriela și domnul Niță Nicu.

Declarația de avere este un document care trebuie completat în 30 zile de la data 
începerii mandatului de către ocupanţii unor funcţii de conducere în 
administraţie sau în companii de stat. Persoanele care candidează în funcțiile de 
conducere locală sau în Parlamentul României sunt obligate prin lege să depună 
o declarație de avere și o declarație de interese. Declaraţia de avere trebuie să 
conţină veniturile anuale ale persoanei și ale rudelor de gradul I (soț/soție, copii), 
imobilele, terenurile, clădirile, vehiculele deținute, orice fel de bun care 
depășește valoarea de €5000, precum și conturile, depozitele bancare și 
fondurile de investiții care însumat depășesc valoarea de €5000.

Declarația de interese este un document separat de declarația de avere, unde se 
semnalează calitatea de membru în societăți comerciale, asociații sau 
organizații neguvernamentale, asociații profesionale sau sindicale, precum și 
calitatea de membru al organelor de conducere, administrare și control din 
cadrul partidelor politice. Toate contractele atât cu societăți comerciale, cât și 
cele cu instituții ale statului, obținute înainte sau în timpul exercitării funcției 
trebuie declarate.

https://integritatepebune.ro/
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Deputaţi

Majoritatea deputaţilor menţionează 1-2
autovehicule în declaraţiile de avere. Excepţii
notabile sunt domnii:

1. BUICAN Cristian (jud. Vâlcea, PNL) şi POPA
Ştefan Ovidiu (jud. Vâlcea, PSD) cu câte 6
autovehicule. În cazul d-lui Buican, acestea
sunt un autoturism, un triciclu, o rulotă și
trei remorci.

2. BĂLĂŞOIU Aurel (jud. Argeş, PSD) cu 4
autovehicule.

3. BURDUJA Sebastian (București, PNL)
menționează un automobil Chrysler fabricat
în 1979.

Faptul că politicienii noștri își măresc averile odată ce ajung în funcții 
publice nu mai este doar o bănuială - dintre cei 50 de deputați investigați, 
46 și-au mărit averile de când ocupă funcții în Parlamentul României: patru 
dintre ei cu mai bine de 50.000 lei, 15 cu mai bine de 100,000 lei, trei cu 
peste 500,000 lei, iar doi cu mai bine de 1.000.000 lei. Trebuie menționat 
că peste 86% dintre deputații investigați de noi au reușit să își mărească și 
numărul de hectare deținute, sau numărul de case, apartamente, sau clădiri.

Mențiune specială, desigur, pentru cei care și-au declarat totuși averile, 
căci  normalitatea trebuie sărbătorită în țara noastră. Dar premiul cel mare 
merge la cei care au reușit să le mărească într-un mod impresionant: de 
exemplu, doamna Oteșanu Daniela, care a ajuns de la 0 lei declarați la peste 
2.2 mil lei (+€444,000) într-un an de zile.

La polul opus avem și câțiva deputați cărora le-au scăzut averile deținute în 
conturi, numărul de hectare sau numărul de imobile sau clădiri deținute. 

Investigația noastră arată că 16 deputați încă nu își pot justifica averile în 
niciun fel. Îl menționăm aici pe Ghiță Daniel Florin, cu 0 lei în cont, dar cu 
bijuterii sau obiecte în valoare de 50,000 euro - de la vreo mătușă Tamara, 
probabil. Probabil tot de la mătușa și cei 260,000 euro acordați împrumut 
unei persoane fizice.  

16 Deputaţi nu îşi pot justi�ca averea!
Conform analizei noastre şi presupunând că
nu trăiesc cu apa de izvor şi energie solară.

https://integritatepebune.ro/


OTEȘANU Daniela
ACHIMAȘ CADARIU Patriciu-Andrei

CUPȘA Ioan
BURDUJA Sebastian
ZETEA Gabriel Valer

ATANASIU Onuț Valeriu
CALISTA Mara Daniela
BUICU Corneliu Florin

BADEA Iulian-Alexandru
GIUGEA Nicolae

CĂTĂUȚĂ Ana-Maria
GOLEAC Nicoleta Matilda

CIOLACU Marcel Ion
KISS Janos

ANDRONACHE Gabriel
Ben Oni ARDELEAN

INTOTERO Natalia-Elena
PAVELESCU Nicolae

FURTUNĂ Mirela
BALINT Liviu-Ioan

RUJAN Dumitru
BUICAN Cristian
BĂLĂȘOIU Aurel

CAZAN Laurențiu-Nicolae
PALADI George-Adrian

POPESCU Pavel
POLAK Tudor
STOICA Elena

SOLOMON Adrian
BUDĂI Marius Constantin

FOLESCU Cornel Vasile
SIMONIS Alfred-Robert

ALEXANDRU Victoria-Violeta
BALAN Ioan

BÎLCEA Sergiu-Ovidiu
BODE Lucian Nicolae

BURCIU Cristina
CIOFU Cătălina

CONSTANTIN Daniel
DAMIAN Romulus-Marius

GHIȚĂ Daniel-Florin
HUȚU Alexandra

ILIȘANU Claudiu-Augustin
POPA Ștefan-Ovidiu

ROȘCA Mircea
SALAN Viorel

ROMAN Florin Claudiu
THELLMANN Christine

HORGA Maria - Gabriela
NIȚĂ Nicu
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-719.905
-1.194.250
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Mai mulţi bani declaraţi în cont
Mai puţini bani declaraţi în cont

Avere





Pentru graficele de mai sus, am calculat creşterea sau scăderea sumelor de bani, a suprafeţei clădirilor, precum şi a suprafeţelor de teren din declaraţiile de avere.
În primul grafic, am utilizat un curs 1 euro=4,95 lei şi 1 dolar=4,36 lei.

32 Deputaţi şi-au îmbunătăţit situaţia materială.
Au mai mulţi bani acum decât la intrarea în
politică.

14 Deputaţi nu au declarat vreun cont în lei în
2021.

Asta ar însemna că îşi primesc salariul şi
efectuează toate plăţile exclusiv cash.

O�cial cei 50 deputaţi sunt în medie cu 162 288
lei şi 68 bani mai bogaţi.

La momentul actual faţă de momentul
intrării în politică.

Câţiva deputaţi ies în evidenţă prin averea
acumulată între timp:

OTEŞANU Daniela (jud. Vâlcea, PSD): are cu
2,25 milioane de lei în plus în conturi,
echivalentul a 7 apartamente în Bucureşti.
averea lui ACHIMAȘ CADARIU Patriciu-
Andrei (jud. Cluj, PSD) a crescut cu
echivalentul a 1,94 milioane lei.
BĂLĂȘOIU Aurel (jud. Argeş, PSD) are cu
2.37 milioane m2 (237 hectare) mai mult
teren.

14 Deputați care nu au avut și nu au 
bani declarați în conturi bancare.
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În medie, primii 50 de deputați analizați s-au îmbogățit de când își ocupă 
funcțiile cu o sumă care valorează cât salariul minim pe economie pentru 
nouă ani (106 salarii minime pe economie).

Cu toate acestea, 14 dintre ei nu au încă vreun leu declarat în conturi, precum  
Budăi Marius-Constantin, actualul ministru al muncii și la al doilea mandat de 
deputat și Bode Lucian Nicolae, actualul și fostul ministru de interne. 32 
dintre deputați au mai mulți bani în conturi, dintre care 24 și-au mărit averile 
cu peste 50.000 lei, iar 5 dintre ei cu peste 500.000 lei.

Ne-am așteptat ca parlamentarii, demnitari de rang înalt în stat, să își 
completeze declarațiile de avere și de interese cu onestitate și 
profesionalism. Am descoperit însă că 66% dintre ei (33 din 50) au greșeli și 
omisiuni în declarații. Deputații noștri fie nu știu să le completeze corect, fie 
vor să ascundă venituri și proprietăți, iar Agenția Națională de Integritate nu 
verifică corectitudinea declarațiilor.

Declaraţii de avere complete Declaraţii cu greşeli sau omisiuni

https://integritatepebune.ro/


Risc de Corupţie şi Nepotism

Nu au avut sinecuri Au avut sinecuri

Nu au avut contracte cu statul Ei, rudele sau asociații au avut contracte cu statul

16 deputaţi au avut contracte cu statul prin �rme
deţinute de ei sau de apropiaţi:

Nu au rude angajate la stat Au rude angajate la stat

4 Deputaţi însumează 5 dosare DNA sau ANI:
FURTUNĂ Mirela (jud. Tulcea, PSD): ANI
ILIȘANU Claudiu-Augustin (jud. Bacău, PSD):
DNA şi ANI
ROŞCA Mircea (jud. Prahova, PNL): DNA
soțul doamnei STOICA Elena (jud. Vrancea,
PSD): ANI
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Toți ne dorim un stat competent, cu funcționari numiți prin 
concursuri corecte, a căror activitate este evaluată 
periodic. De aceea am studiat cu atenție funcțiile pe care 
deputații sau membrii apropiați ai familiei le-au avut la stat. 
Dintre cei 50 de deputați investigați, am descoperit 32 care 
au ocupat poziţii în Consilii de Administraţie (CA-uri) și 
poziții la stat nejustificate de experiență sau educație 
(sinecuri).

Numirea unei persoane fără competențe într-un cosiliu de 
administrație al unei companii de stat este o metodă 
simplă de a-i procura un venit consistent. Banii sunt 
încasați doar pentru participarea la ședinte, nu există niciun 
criteriu de performanță. În 2016, statul român avea 877 de 
reprezentanți în consiliile de administrație ale companiilor 
cu capital de stat, iar indemnizația lunară sau de ședintă 
era între 1.500 și 137.585 RON.

Cum stăm cu nepotismul? Ne-am întrebat dacă rudele 
apropiate (soți, copii, părinți / socri) ale celor 50 de 
parlamentari activează tot în politică sau lucrează la stat. 
Am găsit un număr semnificativ de astfel de cazuri:
- 35 au rude angajate la stat,
- în total, am identificat 45 de rude care sunt fie în politică, 
fie au fost angajați la stat

https://integritatepebune.ro/
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Contracte cu Statul

CIOLACU Marcel

PALADI George

ROMAN Claudiu Florin

RUJAN Dumitru

STOICA Elena

ARDEALEAN Ben-Oni

ROȘCA Mircea

CALISTA Mara

100K 200K 300K 400K 500K 600K 700K

711.723

558.727

306.726

252.700

210.322

PSD PNL

Total Contracte cu Statul

0 0,1B 0,2B 0,3B 0,4B 0,5B 0,6B 0,7B 0,8B 0,9B 1B

SOLOMON Adrian 1.066.321.960 

CAZAN Laurențiu- Nicolae 453.637.888 

BODE Lucian Nicolae 420.780.613

HORGA Gabriela Maria 143.869.975 

BURDUJA Sebastian 123.793.691 

FURTUNĂ Mirela 86.170.139 

BUICAN Cristian 18.169.443 

ZETEA Gabriel-  
Valer 10.020.105 

CONSTANTIN Daniel 1.272.699

Deputat Total Contracte*

Deputaţi cu mai mult de 1 milion lei contracte cu statul
(ei sau apropiații lor):

Deputaţi cu mai puţin de 1 milion lei contracte cu statul
(ei sau apropiații lor):

Total pe judeţe luând în calcul primii 50 deputaţi, rudele 
și asociații lor:

Noi am găsit 16 deputaţi care au avut contracte cu statul prin 
33 firme deţinute de ei sau de apropiaţi. Aceste firme au 
obținut 16.859 de contracte cu statul, în sumă totală de 
2.326.333.728 RON.

O altă latură definitorie a românului ajuns demnitar este 
apetitul pentru antreprenoriat. Odată cu intrarea în politică, o 
parte dintre subiecții noștri -  până atunci niște banali salariați 
sau antreprenori de nivel „cartier” - sunt străluminați de 
geniul afacerilor. De asemenea, geniul se pare că e 
contagios, rudele apropiate ale politicienilor cunoscând un 
succes fantastic când vine vorba de contracte cu Statul, la fel 
ca și finii sau alți asociați.

Și, desigur, dacă ești om al Statului, cu cine să faci afaceri, 
dacă nu cu Statul? Statul, ca partener de afaceri, este ca un 
anti-sparring-partner: în tip ce în ringul de box un sparring-
partner doar încasează, fără să dea, în business, statul doar 
dă, spre bucuria partenerilor.

Din prima noastră listă de 50 de parlamentari studiați, nu mai 
puțin de zece au avut contracte cu statul de peste un milion 
de lei, cumulat. La un număr de 16 demnitari și 33 de firme pe 
care le controlează sau cu care au legături, au fost 
identificate 16.859 de contracte însumând 2.326.333.728 
RON (2,3 miliarde RON, aproximativ o jumătate de miliard de 
euro).

În top este dl. Adrian Solomon - deputat al României provenit 
din județul în care economia românească duduie, Vaslui, 
membru al „Academiei Bârlădene”, absolvent al Facultății de 
Istorie la Iași, profesor de istorie pentru scurt timp, viceprimar 
la Bârlad câțiva ani și mai mulți ani deputat. Din ianuarie 2015 
până în prezent, în paralel cu activitatea poltică, dl. Solomon - 
conform celor declarate în CV - prestează și frumoasa 
meserie de muzeograf la Muzeul Judeţean "Ștefan cel Mare" 
din Vaslui. Cum se află acest personaj în topul afacerilor cu 
Statul? Citiți și vă minunați în „portretul demnitarului”, ceva 
mai jos.

*Contractele cu statul sunt câștigate de firmele proprii ale deputaților în 
unele cazuri. Mult mai comune sunt însă contractele câștigate de 
firmele rudelor (părinți, copii) sau apropiaților (fini, asociați, etc.)

https://integritatepebune.ro/
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Funcţii de Conducere Deputat

Marcel Ciolacu -  Fișă individuală

Marcel Ciolacu are certificat de revoluționar și primește 2000 RON pe lună pentru meritele de luptător remarcat pentru fapte deosebite. A 
declarat că și-a mobilizat colegii de fabrică să iasă în fața Consiliului Județean al PCR și că a apărat palatul comunal al municipiului Buzău, 
deși nu există documente din care să reiasă că acea clădire ar fi fost atacată, iar revoluția nu a fost un eveniment remarcabil la Buzău. 
Coincidental, domnul Ciolacu nu face public numele fabricii unde ar fi lucrat, iar CNSAS susține că omiterea locului de muncă dinainte de 
Revoluție din CV-urile politicienilor poate fi o tactică pentru a evita deconspirarea lor ca foști turnători. 

A studiat dreptul la Universitatea Ecologică, una dintre cele mai prost cotate universități private din România, care nu avea autorizație de 
funcționare în timpul studiilor domnului Ciolacu. Se va întoarce la alma mater în 2013 pentru studii postuniversitare. A bifat și cursurile 
Colegiului Național de Apărare, deși nu se califica și a început chiar și un doctorat la fabrica de plagiate a Academiei Naționale de Informații, pe 
care omite să îl treacă în CV probabil de frica doamnei Emilia Șercan. 

A fost șomer până la 37 de ani, apoi consilier juridic în firma la care e acționar, apoi prefect interimar la Buzău. Firma respectivă, la fel ca o a 
doua firmă unde este acționar (deși aceasta este o patiserie), adaugă domeniului lor de activitate  silvicultura și exploatarea forestieră, adică 
una dintre cele mai corupte industrii ale țării (județul Buzău nu este străin de defrișări ilegale).  În total, există zece firme asociate cu domnul 
Ciolacu, cu tot felul de domenii de activitate. Majoritatea sunt radiate, iar una a fost închisă cu datorii de 2.000.000 RON. Din 2005 lucrează 
doar la stat - viceprimar la Buzău, consilier municipal, iar din 2012, parlamentar. Vâslaș al lui Dragnea, moștenește președinția Camerei 
Deputaților și apoi președinția PSD în urma scurtei vacanțe a acestuia la închisoare.
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Nepotismele sunt o formă de grijă pentru cei dragi în familia Ciolacu, așa că nepotul 
și nepoata sa au fost angajați consilieri la Ministerul Fondurilor Europene și, 
respectiv, la directorul ICR.

Declarațiile de avere ale domnului Ciolacu țin de domeniul miraculosului. În 2012 îi 
dispar împrumuturi de 370.000 monedă nespecificată, iar în 2017 pare că avea 
143.000 RON cash, înainte să imprumute partidul cu 55.000 RON pentru campanie. 
În rest, trebuie să fie pasionat de pescuit, deoarece a deținut două bărci și un 
peridoc, dar o singură mașină, vândută între timp.

Tinereţe de Revoluţionar 5 ani

Facultate Privată Neacreditată 4 ani

Şomer 8 ani

Studii Post Universitare 1 ani
SC Alcom 1 ani

Prefect 0.16 ani
SC Alcom 1.5 ani

SC Urbis Serv 1.2 ani

Viceprimar Buzău 4 ani

Deputat PSD 10 ani

https://integritatepebune.ro/
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Angajat Angajat Funcţie de Conducere

Marius Budăi  -  Fișă individuală

Educaţie

Joburi la privat

Joburi la Stat

Funcţii de conducere

Funcţii politice

15 20 24 28 32 36 40 44 48 52

Vârstă

Marius Constantin Budăi a terminat liceul la 19 ani la Botoșani, după care nu e clar 
cu ce s-a ocupat cinci ani de zile. Se angajează la Direcția Generală de Aisistență 
Socială și Protecția Copilului. Lucreză exclusiv aici pentru șase ani, după care își ia 
un al doilea job la o companie privată din Galați și un an de zile va lucra (conform 
propriului CV publicat pe site-ul Camerei Deputaților) simultan la Galați și Botosani.

Își redescoperă setea de cunoaștere la 35 ani și se înscrie la un colegiu din 
Botoșani, urmat de o facultate privată din București doi ani mai tîrziu. Distanța 
Botoșani-Galați-București-Botoșani e de peste 1000 km și poate fi parcursă în 
minim 14 ore cu mașina, presupunând un oarecare respect pentru codul rutier și 
siguranța celorlați participanți la trafic. Însă domnul BUDĂI nu poate fi oprit de 
asemenea detalii, ajungând ca pentru un an de zile să ocupe simultan 5 poziții 
diferite în cele 3 orașe. La 40 ani se va mai liniști, ocupând doar funcții de 
conducere în Botoșani pentru 9 ani.

La fel ca mulți alți lideri PSD din Botoșani, a locuit într-un apartament ANL cu chirie 
redusă, cel puțin din 2009. Aproape ca un detaliu, din 2016 devine deputat din 
partea PSD, ocupând de două ori și funcția de ministru al muncii și protecției 
sociale. Între timp, domnul BUDĂI a continuat goana după diplome, acumulând alte 
9 studii, certificate şi specializări.
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Studii "pe Bune" Studii la Fabrici de Diplome Alte Diplome, certificări și Atestate
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Nu se ştie 5 ani

Direcţia de Asistenţă Socială Botoşani 6 ani
2 poziţii în 2 oraşe diferite 1 ani

3 poziţii simultane în 2 oraşe 3 ani
4 poziţii în 3 oraşe 1 ani

5 poziţii în 3 oraşe 1 ani

Director la Botoşani 8 ani

Deputat PSD 6 ani
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Angajat Administrator sau Asociat Angajat
Deputat

Maria Gabriela Horga -  Fișă individuală

Educaţie

Joburi la privat

Joburi la Stat

Funcţii de conducere

Funcţii politice

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Vârstă

Povestea doamnei Horga începe cu povestea tatălui ei, Horga Vasile: fost deputat și 
senator PNL de Dâmbovița, cadru universitar la celebra "fabrică" de diplome Universitatea 
"Valahia" din Târgoviște și, nu în ultimul rând, afacerist de succes cu instituțiile publice. 
Doamna Horga este demna succesoare a tatălui, pe urmele căruia calcă sau chiar îl 
depășește: simultan cadru universitar la ASE București și la Universitatea "Ovidius" din 
Constanța, manager de succes al unei firme abonate la contracte cu statul și în cele din 
urmă, deputat.

A absolvit cel mai bun liceu din Târgoviște, cu note bune. Licența a obținut-o la Academia 
de Studii Economice București. Urmează un master îndoielnic la Universitatea ”Valahia” din 
Târgoviște, întrucât în acea perioadă era și Consilier la Bruxelles - dar poate avea nevoie 
rapidă de o diplomă de master, pentru înscriere la doctorat, pe care îl începe în același timp 
cu masterul.

După căsătoria cu constănțeanul Alexandru Cârlig s-a putut dedica vocației de cadru 
universitar la Universitatea ”Ovidius”, în Constanța. Nu știm dacă motivul pentru care 
doamna Horga nu renunță la cariera din domeniul universitar este dorința de educare a 
tinerilor, sau mai degrabă accesul la proiectele finanțate din bani europeni, foarte bănoase. 
În astfel de proiecte se mai implică și la universitatea din orașul său de baștină. Ca un 
detaliu, distanța dintre cele două orașe în care doamna Horga a predat simultan, Constanța 
și București, este de peste 200 km și presupune un drum dus-întors de aproape cinci ore.

Soțul, Alexandru Cârlig, este fiul fostului șef al Poliției Constanța, iar cuplul are de fapt 
domiciliul în Constanța. Cum votul constănțenilor nu a propulsat-o în Parlament de prima 
dată, în 2016, pentru a fi sigură de un mandat de deputat, a candidat în 2020 la Giurgiu. 
Domnul Cârlig nu doar că a lucrat la stat, însă și firmele conduse de el împreună cu nașul 
de cununie al perechii, Alexandru Papadima, trăiesc tot din contracte cu statul.

Nu putem spune că averea doamnei Horga a crescut exponențial odată cu intrarea 
dumneaei în sistem: avea deja o avere considerabilă (moștenită în mare parte din familie) 
atunci când a început să dețină primele funcții importante în Guvern. Vizibilă cu ochiul liber 
este însă evoluția contractelor firmei pe care o deține, Euro Audit Service SRL (mai nou, 
acționar aici este soțul): de la contracte de iluminat stradal și de Crăciun la nivelul județului 
Dâmbovița, compania câștigă între timp contracte în 12 județe ale țării și Sector 6 
București.
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Facultate 4 ani

4 Posturi în 3 orașe 1 ani

5 Posturi în 3 orașe 1 ani

3 Posturi în 2 orașe 2 ani

Cadru Universitar și multe alte lucruri 8 ani

Consilier Parlamentul European 0.5 ani
Secretar de Stat 1 ani

Deputat 2 ani

https://integritatepebune.ro/
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Adrian Solomon -  Fișă individuală
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Vârstă

La prima vedere domnul Solomon este doar un pasionat de şaorma cu tendinţe 
agresive, el ieşind în evidenţă recent după un scandal pe care l-a stârnit în centrul 
Bucureştiului. Acest fapt este incontestabil, dar la o analiză mai atentă am constatat că 
suntem în fața unui personaj mult mai complex. Domnul Solomon a terminat Facultatea 
de Istorie a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. După absolvire reuşeşte ca 
simultan să predea la Bârlad şi să înveţe la Iaşi (pentru 3 semestre), iar apoi pentru un 
semestru predă la Bârlad şi studiază în Franţa, la Universitatea din Angers. Asta 
conform propriului CV public pe site-ul Camerei Deputaţilor.

După 4 ani de predat istorie, la vârsta de 27 de ani devine Viceprimar la Bârlad, fapt 
perfect logic dacă luăm în calcul calitatea sa de fin al fostului baron PSD de Bârlad, 
Constantin Constantinescu. În același timp, domnul Solomon este un bun prieten al 
Bisericii Ortodoxe române, deputat în Adunarea Eparhială a Episcopiei Hușilor. În 2008, 
întrucât experiența și calificările nu îl recomandă pentru nimic, este ales deputat de 
Vaslui pe listele PSD.

"Un comunist luminat", după cum se autodescrie, a ieșit în evidență mai ales prin 
declarații controversate și o candidatură eșuată la Primăria Bârlad. De mult mai mare 
interes ar trebui să fie declarațiile sale de avere și interese, atât din prisma informațiilor 
pe care le conțin, cât și a celor omise. Astfel, domnul Solomon este campion absolut la 
categoria "Contracte cu Statul" pentru actualul raport, la mare distanţă de "pluton". Cele 
două firme controlate de soţie şi de fina lui, DAREVA MANAGEMENT (construcții) şi 
TRANSMIR (drumuri și autostrăzi), au obţinut 177 de contracte cu statul, în valoare 
totală de 1.066.321.960, mai mult decât următorii trei clasați la un loc.

Rămânem cu o dilemă imposibil de elucidat fără ajutorul unor instituții care sunt în 
măsură și poate chiar ar trebui să ia măsuri: domnul Solomon și prietenii săi sunt 
performeri la sifonat bani publici, sau sunt incompetenți și nu au fost în stare să 
ascundă la fel de eficient ca alți colegi?
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Facultate 4 ani

2 poziţii în 2 oraşe diferite 2 ani

Profesor de Istorie 2 ani

Viceprimar Bârlad 4 ani

Deputat 14 ani

https://integritatepebune.ro/
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=269&leg=2016&cam=2&idl=1&pag=0
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Angajat Administrator sau Asociat Angajat
Deputat

Sebastian Burduja -  Fișă individuală

Educaţie

Joburi la privat

Joburi la Stat

Funcţii de conducere

Funcţii politice

Altele

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Vârstă

Domnul Sebastian Burduja ne este cunoscut în ultimul timp mai degrabă din calitatea sa de 
Președinte PNL Sector 1, unde în Consiliul Local este un fervent oponent al doamnei primar 
Armand. Drept urmare, Primăria Sector 1 nu are încă bugetul aprobat, la 1 an și jumătate de 
la alegeri.
Deputat la primul mandat, domnul Burduja este un tânăr politician transparent, cu un CV și 
Declarații de Avere și Interese coerente, iar în Parlament este o persoană implicată. Deține o 
educație solidă și nu avem motive să îi punem la îndoială meritele academice. Educația și-a 
dobândit-o la Stanford University (licență) și Harvard University (două masterate, ca 
bursier). Putem fi mândri că avem aleși cu asemenea calități! Însă, domnul Burduja își trece 
că a fost asistent pe cercetare din anul doi de facultate, fapt puțin probabil, fiind o bătaie 
cruntă pe astfel de poziții în Statele Unite. Putem doar să sperăm că el înțelege diferența 
dintre un student care își mai asistă profesorii, inclusiv la cercetare și un asistent de 
cercetare, poziție oficială și adesea remunerată.
Întors în țară la începutul anilor 2010, după o oprire de un an la Națiunile Unite în Elveția, 
domnul Burduja se orientează strict către elitele din România. Înființează fundația CAESAR, 
”o comunitate de experți dedicaţi dezvoltării economice și consolidării democratice a 
României”, cu membri creme de la creme din economia și diplomația din România. 
Fondează Liga Studenților din Străinătate – o organizație despre care nu ne-au parvenit 
până acum rezultate utile din teren. Primește un job la Banca Mondială, iar soția sa lucrează 
tot acolo. Înființează în 2017 și compania RISE Consortium Partners SRL, care inițial s-a 
dorit a oferi servicii de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice, dar între timp s-a 
reorientat către un domeniu mai productiv, cel al lucrărilor de construcții și alte proiecte 
inginerești. Asociatul său, domnul Roibu, este un specialist în câștigarea contractelor cu 
statul, atât pentru papetărie și consumabile, dar și pentru iluminat stadioane sau servicii 
telecom și IT. Domnul Burduja a mai avut timp în toți acești ani să înființeze și un partid, 
PACT, ce a fost ulterior absorbit de PNL.
Nu ne întrebăm prin urmare cum de a sosit în Parlament deja cu o avere considerabilă. Ne 
întrebăm însă de ce este campionul topului nostru la datorii: jumătate de milion USD. Sau de 
ce se află în proces pentru neplata chiriei de către firma la care a fost acționar.
Bănuim că toate eforturile domnului Burduja țintesc undeva mai sus. Odată cu alegerea sa 
în Parlament, a publicat și o carte: ”Planul pentru România”. ”Sebastian Burduja ne arată că 
cea mai bună cale pentru succesul național al României stă în democrația liberală inovativă, 
antreprenorială, responsabilă, mai adânc integrată în Europa și în lume”, spune un recenzor 
de la Stanford al cărții sale. Numai că domnul Burduja nu a ales calea antreprenorială, ci cea 
a carierei politice.
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Licență - Stanford University 4 ani

2 Masterate - Harvard University 4 ani

Specialist Banca Mondială 4 ani

Rise Consortium 3 ani

Deputat PNL 2 ani

https://integritatepebune.ro/
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Aurel Bălăşoiu  -  Fișă individuală
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Vârstă

Domnul Aurel Bălășoiu este un politician model, prin prisma loialității sale. Loial 
meleagurilor pe care s-a născut și format, loial familiei sale și părinte adevărat,  
înscăunându-și fiul în locul lui la Primărie, dar mai ales loial Partidului care l-a ridicat și 
făcut om.
Dragul de pământul natal l-a ajutat să surmonteze lipsa studiilor de specialitate și să 
ocupe, timp de 10 ani, postul de contabil în Primăria comunei natale, Rociu – județul Argeș. 
Absolvent al liceului agricol Costești – Argeș, a reușit timp de un deceniu să se remarce în 
primărie, astfel încât în 1991 devine Secretar al Consiliului Local Rociu, post pe care îl va 
ocupa pentru următorii 14 ani. Se pare că această poziție a necesitat mai multe cunoștinte 
teoretice, probabil că și mai multe diplome, așa că domnul Bălășoiu urmează Facultatea de 
Drept de la Universitatea din București în timpul în care activează și în primărie, program 
full-time.
Studiile nou dobândite și munca asiduă îl ajută să își creeze o bună imagine în fața 
consătenilor, astfel că în 2004 obține primul mandat de primar al comunei. Va rămâne 
primar timp de 16 ani, până când alege și este ales, să devină Deputat. Ca orice Tătuc 
iubitor, nu își poate lăsa consătenii pe mâna oricui, așa că îi lasă, loial, pe mâna fiului.

Politicienii români au adesea rude și prieteni "loviți" de noroc și bunăstare. Justiția a 
dovedit că asta poate fi doar o modalitate de a ascunde averea reală a cuiva de ochii 
publicului, ocolind obligativitatea declarării bunurilor și sumelor deținute. În cazul domnului 
Bălășoiu, înscăunarea fiului la primărie ne-a oferit prilejul să vedem cât se poate de clar 
diferența dintre averea și venitul din acte al politicianului român și realitatea trecută pe 

numele rudelor: discrepanța dintre cei 389 mii m2 din declarațiile tatălui și cei 2.4 milioane 

m2 din realitate. Similar, veniturile familiei Bălășoiu sunt de 9 ori mai mari decât cele 
declarate de actualul deputat.
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"Stagiu Militar Satisfăcut" 3 ani

Contabil la el în sat 11 ani

Secretar Consiliul Local 13 ani

Primar 16 ani

Deputat 2 ani
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Vârstă

Domnul Bode, inginer cu acte în regulă din 1998, își începe cariera printr-o pauză: până 
în anul 2000, el nu este activ nici în câmpul muncii, nici din punct de vedere politic. 
Pauză care l-a ajutat să afle ce își dorește în viață și să își lanseze corect dorințele în 
Univers, pentru că în 2000 intră victorios în politică, ocupând funcția de consilier local 
(la doar 26 de ani) în Valcău de Jos și, coincidență, i se oferă și acceptă direct un post 
de șef:  șef de serviciu vânzări la o fostă firmă de stat din Oradea.

Cu elan tineresc, domnul Bode se achită cu bine de ambele responsabilități, în ciuda 
unei distanțe de patru ore dus-întors cu mașina din localitatea în care este consilier 
până la locul de muncă. Astfel încât anul următor avansează și ocupă un post la 
Electrica – prin forțe proprii, ca la orice companie de stat de acest tip.

După 2004, când partidul din care face parte vine la guvernare, domnul Bode avansează 
profesional și politic. Devine Șef Serviciu Exploatare Electrica SA, funcție pe care o 
ocupă până la intrarea în Parlament. Fostul consilier local este ales consilier județean, 
iar  începând cu anul 2008 este deputat în patru mandate consecutive și, multilateral 
dezvoltat fiind, ministru a trei ministere: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de 
Afaceri, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul 
Afacerilor Interne. În tot acest timp, urmează masterate, cursuri de specializare și chiar 
un doctorat, cursuri urmate la instituții cu legături strânse cu securitatea!

Demn de remarcat este talentul domniei sale de a face economii. Astfel, dacă în 2008, 
la intrarea în Parlament, era dator la bănci 66.000 franci elvețieni și locuia într-un 
apartament modest de 55 mp, acum deține o casă de 335 mp, un apartament măricel la 
Cluj, două autoturisme de lux, un Volvo și un Mercedes. Secretul reiese din declarațiile 
de avere: un trai pauper! De exemplu, familia de doi adulți și doi copii, posesoare de 
Mercedes și două case, plus rate la bănci, a trăit în 2020 din 15 lei pe zi. Hai că se 
poate!
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Facultate 5 ani

Nu se știe 2 ani

Consilier Local 4 ani

Consilier Județean 4 ani

Deputat 14 ani
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Daniel Constantin -  Fișă individuală

Daniel Constantin este un om invizibil, dar omniprezent, al politicii românești. A reușit pe tot parcursul carierei să se strecoare nevăzut și să rămână nebăgat 
în seamă de opinia publică sau instituțiile care ar fi trebuit să îi sesizeze impostura, deși a ocupat o grămadă de demnități publice și poziții de putere prin 
diferite partide politice. 

A urmat cursurile Facultății de Zootehnie din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, instituție în care a fost extrem de 
implicat ca student, devenind președinte al ligii studenților și membru în senatul universității. Face și un master în managementul calității și inovației tot la 
USAMV și un curs de management strategic de patru zile în Irlanda, însă de departe cea mai fabuloasă reușită academică a domnului Constanin este diploma 
în îmbunătățirea eficienței personalului pe care susține în CV că a primit-o în 2003 de la Scottish Agricultural College. Desigur, a fost de fapt vorba de un curs 
de câteva zile ținut la București cu profesori de la Scottish Agricultural College, instituție care a confirmat că nu a oferit vreun certificat academic domnului 
Constantin, însă astea sunt detalii pentru cei ne-șmecheri și ofticoși. 

Tot din 2003 începe să lucreze prin ministerele țării, întâi consilier pe integrare europeană la Ministerul Agriculturii, apoi direct coordonator al corpului 
consilierilor pe integrare europeană din Ministerul Integrării Europene. Ajunge și evaluator independent la  Banca Mondială, apoi director la APIA, iar din 2012 
este deputat. De fapt, perioada 2012 - 2015 este intervalul de glorie al carierei sale, reușind să ajungă și în Parlament și ministru al agriculturii și viceprim-
ministru. În tot acest parcurs impresionant, singura constantă pare să fie trădarea oricăror valori și convingeri în favoarea acumulării de putere - activitatea 
parlamentară nu pare să-l fi preocupat la fel de mult, participând doar la 13.5%, respectiv 20% din voturile din Camera Deputaților în primele două mandate. 
Este, pe rând, conservator umanist (președinte PC 2011-2015), liberal (co-președinte ALDE 2015-2017), social democrat (președinte, prim-vicepreședinte Pro 
România 2017-2019) și din nou liberal (vicepreședinte PNL din 2019).  

Domnul Constantin nu poate totuși fi acuzat că ar fi lucrat numai la stat. A muncit și în mediul privat, de exemplu ca administrator la Logicons SA, firmă 
controlată de bunul său prieten Dan Voiculescu (care îl numește apoi și președinte PC) și e implicat în diverse afaceri, precum ale firmei DG Advisory Partners 
SRL, care în anii 2016-2017 are contracte cu statul în valoare de aproape 500.000 RON. Printre alte personalități românești notabile prin preajma cărora se 
învârte domnul Constantin îi găsim și pe Victor Ponta și pe Ilie Sârbu. 

Grație prieteniei cu Dan Voiculescu, se alege cu poprirea conturilor ca terț în faimosul dosar ICA, în urma micii erori de a fi împrumutat de la domnul 
Voiculescu 295.000 EUR pe care nu i-a mai dat înapoi. Datorează ANAF 1.374.966 RON pe care tot reușește să nu îi plătească, probabil pentru că în mod 
miraculos el și nevasta lui trăiesc fără niciun leu în conturi și în ciuda faptului că a câștigat aproape 250.000 EUR din vânzarea mașinii și a unui teren din 
Corbeanca. Nici indemnizația de parlamentar nu este clar unde se duce. 

Deși a ajuns deputat prin voturile cetățenilor, nu are o pagină publică de Facebook sau un site prin care să țină legătura cu aceștia, că strică la invizibilitate. 

Facultate 5 ani

Master 2 ani

Coordonator Ministerul Integrării Europene 3 ani
Evaluator Banca Mondială 3 aniDirector General APIA 0.5 ani

Nu se știe 2 ani

Deputat, Diverse Partide 10 ani
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Mirela Furtună -  Fișă individuală

Începând cu o pauză de patru ani după liceu, până în 2011 reușește să acumuleze două licențe, trei 
mastere și multiple cursuri la instituții deloc suspecte precum Colegiul Național de Apărare sau 
Insitutul Diplomatic Român, studiind mereu la cel puțin două instituții în același timp. 

Din 2009 își începe cariera politică, fiind angajată drept consilier parlamentar, iar anul următor 
devenind chiar expert al Grupului Parlamentar PSD. În 2012 devine consiliera președintelui 
Consiliului Județean Tulcea, PSD-istul Horia Teodorescu, apropiat al și mai marelui PSD-ist 
Orlando Teodorovici. În mod deloc suspect, în 2013 naște un copil care poartă numele domnului 
Teodorescu (căsătorit la momentul respectiv). Bucuria e însoțită și de un mic ghinion, deoarece 
este declarată incompatibilă de ANI din cauza contractelor firmei dumneaei cu Consiliul Județean 
unde era consiliera președintelui. Pentru asta este răsplătită în 2014 cu un rol de expert în 
comunicare la un ONG controlat de același Consiliu Județean. În 2016, cu susținerea domnilor 
Teodorescu și Teodorovici, ajunge deputată, întâi de Tulcea, iar din 2019 de București. A vorbit 1 
minut și 40 de secunde în ultimul an în Parlament. Între 2016 și 2021, ocupă mai multe funcții de 
conducere în PSD, inclusiv vicepreședinte. 

Între 2018 și 2020, domnișoara Furtună pierde cam 75.000 EUR din conturi, rămânând cu 35.000 
EUR. În această perioadă câștigă în jur de 96.000 EUR cu tot cu vânzări de proprietăți, deci dispune 
de 171.000 EUR. Din banii aceștia, face cheltuieli de minim 200.000 EUR, cumpărând un 
apartament în Constanța, un teren în Tulcea și un Land Rover. Nici în 2021 averea dumneaei nu 
devine mai explicabilă - scoate de undeva încă 350.000 RON, deși câștigă doar 135.000 RON, din 
care are de plătit impozite și întreținut două apartamente, o casă, trei terenuri și mașina.  Desigur, 
se descurcă cum poate, cheltuind la maxim indemnizația forfetară și făcând inteligentul artificiu de 
a-și muta domiciliul la Tulcea (deși are un apartament de 119 mp la București) pentru a primi și 
1000 EUR în plus pe lună din bani publici pentru deplasare. 
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Nu se știe 4 ani

Multiple studii la fabrici de diplome 7 ani
Consilier și expert Parlamentar 8 ani

Deputat PSD 6 ani
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Studii "pe Bune" Studii la Fabrici de Diplome Studii de Securicitate
Alte Diplome, Certificări și Atestate

Ioan Bălan -  Fișă individuală
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Domnul Bălan are un parcurs profesional aparte, inversat în timp: mai întâi afacerist de succes în domeniul imobiliar, apoi mare colecţionar de diplome, ca 
într-un final să devină deputat în 2008, când veniturile sale s-au diminuat considerabil. Cel puțin asta a scris domnia sa în declarațiile de avere.

Afacerile sale din domeniul imobiliar au început încă de pe vremea liceului, domnul Bălan dându-și bacalaureatul la 28 de ani. De aici înainte, domnul Bălan 
realizează o producţie industrială de diplome, marea lor majoritate la ”fabricile de diplome”. Foarte interesante sunt și domeniile în care a dorit să își 
dezvolte cunoștințele: absolvent de liceu cu profil agroalimentar, a studiat apoi Dreptul și Științele Politice, iar Doctoratul și l-a făcut în domeniul 
Managementului. A urmat și cursuri de Drept Comercial pentru Societățile Europene, dar și un curs de pregătire psihopedagogică, psihologică şi metodică a 
personalului din învăţământ. Nu a ratat nici cursurile de perfecționare în specializarea Securitatea Națională sau un curs de Diplomație și Securitate. Acestea 
din urmă după ce își încheiase mandatul în Comisia comună Permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar 
asupra activităţii S.R.I.

Alte fapte diverse despre domnul deputat Bălan: Înainte de 1989 a fost pare-se ghid turistic cu deplasări în străinătate. Susţine că nu a avut contacte cu 
Securitatea, dar faptul că nu trece această activitate în CV ridică serioase semne de întrebare. Este un mare amator de bijuterii, haine de firmă, ceasuri sau 
obiecte de artă, pe care le achiziționează începând cu anul 1995. Declarațiile sale de avere denotă o mare lipsă de atenție la detalii. Este la al patrulea 
mandat de deputat.
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Consilier Judeţean 1 ani

Deputat PNL 14 ani
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Marea majoritate a românilor cred că știu îndeajuns despre clasa noastră politică. Nu știu. Nivelul de 
impostură, nepotism și corupție, deși oarecum predictibil, a depășit cu mult ceea ce am crezut noi că vom 
descoperi. Am râs de multe ori amar descoperind “minuni” de studii, de declarații de avere, de contracte 
cu statul și de relații de rubedenie între aleșii noștri.  Studiul primilor 50 de parlamentari este doar un 
început.

Politicianul român respectă legea, câteodată. Depune declarațiile și actele cerute de lege când are el chef, 
dacă are. Adesea mai uită detalii (conturi, firme, etc.). Chiar și așa, ceea ce declară mulți dintre ei frizează 
ridicolul și e adesea imposibil de realizat pentru muritorii de rând.

Având în vedere vasta ofertă educațională disponibilă în România, este interesant cum 30% din diplomele 
de licență si master din CV-urile studiate sunt la una din celebrele "fabrici de diplome". Deşi mulţi îşi încep 
viaţa studiind, mai mulţi deputaţi au avut alte priorităţi în tinereţe, revenind ulterior asupra studiilor. 
Adesea, această sete de cunoaştere târzie vine la pachet cu dorinţa de a acumula cât mai multe diplome, 
cât mai repede (Marius Budăi, Mirela Furtună, Ioan Bălan).

Avem numeroase cazuri ale unor aleși apăruți din neant la 30 ani sau mai mult, angajați la stat în funcții 
de conducere. Adesea, aceiași oameni se sfiesc să declare cu ce se ocupau înainte de 1989 (Marcel 
Ciolacu). Politicienii analizați au lucrat preponderent la stat.

Veniturile unor politicieni indică faptul că au supraviețuit cu apă de izvor și fotosinteză (Lucian Bode). În 
alte cazuri ei raportează venituri spectaculoase, mai ales când e vorba de tineri politicieni (Sebastian 
Burduja, Maria Gabriela Horga). În medie, intrarea în politică a fost deosebit de rentabilă, venind cu o 
creștere a veniturilor.

Averea politicianului român este adesea spectaculoasă și în general în creștere (Aurel Bălășoiu, Mirela 
Furtună). Ei colecționează bijuterii, ceasuri și obiecte de artă (Ioan Bălan) și adesea sunt beneficiarii unor 
moșteniri consistente.

Unii deputaţi îşi încearcă norocul şi priceperea în afaceri. Adesea însă eşuează, lichidând firmele cu 
datorii. Mulţi însă au legături cu firme de succes sau cu priză la contracte cu statul (Adrian Solomon, 
Lucian Bode)

După analiza primilor 50 deputaţi, putem spune că nu toţi parlamentarii sunt la fel: nu toţi sunt impostori, 
hoţi, mincinoşi, sau copii de securişti. Iar cei care sunt (majoritatea) nu sunt impostori în acelaşi fel şi e 
nevoie de o documentare temeinică pentru a-i desluşi.

Pentru asta, ne-ar prinde bine ajutorul celor care ca și noi își doresc o clasă politică normală. Ce avem 
acum este cel mult o hazna politică și nimic mai mult.
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Ce e de făcut?

   Știm  că primul nostru raport nu a venit cu vești bune. Poate 

fi descurajant să descoperi atâta impostură între deputați 

aleși total la întâmplare și, într-o perioadă deja deprimantă, vă 

puteți întreba ce folos are să prezentăm în termeni atât de 

concreți trista realitate pe care o știe tot românul - că "nu ne 

mai facem bine". Totuși, noi credem că e important ca 

oamenii să conștientizeze halul în care a ajuns politica 

românească, nu pentru că ne dorim să învârtim cuțitul în 

rană, ci pentru că știm că de aici poate porni mobilizarea 

societății civile și, prin ea, schimbarea acestei realități. 

Curățenia poate începe abia după ce realizăm că ea este 

necesară. Primul pas este să nu ne mai lăsăm furia să se 

transforme în blazare, ci să o canalizăm spre acțiuni 

constructive. Iată câteva propuneri.

     

Fii cu ochii pe clasa politică
Oricât de tare te-ai săturat de politicienii noștri, rămâi cu ochii pe ei
și pe activitatea lor în funcțiile pe care le ocupă. Urmărește-ne pe
noi, alte ONG-uri similare și presa independentă pentru a rămâne la
curent cu faptele aleșilor noștri. 

Nu ține informația pentru tine
Discută cu prietenii și familia despre lucrurile supărătoare pe care
le a�i despre politicienii noștri, postează pe social media, �i parte
din conversație.

Poartă conversațiile alea di�cile
Explică-le apropiaților care au încredere în tine de ce este
important să votăm informat și arată-le, cu calm, mizeriile pe care
le fac aleșii lor. Fiecare opinie schimbată este o victorie!

Votează informat
Fă-ți obiceiul de a te informa înainte să ieși la vot, �e din surse
precum presa independentă sau organizațiile ca Integritate pe
Bune, �e independent. Împărtășește ce ai a�at și cu familia și
prietenii. 

Trage politicienii la răspundere
Scrie-le parlamentarilor cu probleme de integritate, comentează-le
la postări și convinge-ți și prietenii să o facă. Arată-le că mizeriile
pe care le fac nu trec neobservate.

Implică-te civic
Inițiază și semnează petiții, fă voluntariat alături de grupuri civice,
protestează.

Donează
Susține presa indepedentă și ONG-urile care se ocupă de
integritate și combaterea propagandei. 

Vino alături de noi
Hai în echipa Integritate pe Bune. Acest raport e doar începutul.
Mai avem o mulțime de politicieni de cercetat, mârșăvii de expus
și acțiuni de organizat!

Până la urmă, vestea cea mai bună pe care ți-o putem da este că 

dacă ești revoltat și vrei să faci ceva, chiar se poate! 

Bineînțeles că toate aceste investigații ar trebui făcute de ANI 

sau alte autorități competente. Până atunci, noi refuzăm să stăm 

deoparte și sperăm că presiunea pe care începem să o punem 

pe responsabili este ceea ce au nevoie ca să iasă din amorțeală 

și să ia măsuri. Noi vom persevera și vom continua să le 

semnalăm cazurile flagrante. 

Da, este foarte mult de muncă pentru a scoate de sub preș 

mizeria din politica românească, dar primii pași au fost deja 

făcuți. Toate informațiile prezentate de noi sunt publice și acum 

știm unde să le căutăm sau cum să le cerem, la fel cum știm să 

ne organizăm eficient. 

Am învățat foarte multe din tot procesul de analiză a primilor 50 

de deputați. De aici încolo, cu cât vom fi mai mulți, cu atât 

lucrurile se vor mișca mai repede.

 

Dacă ți se potrivește genul ăsta de implicare civică, hai și tu în 

echipă! Uite unde ai putea da o mână de ajutor. 

Cercetare
Analizăm politicieni cu funcții, pe diferite criterii, folosindu-ne de
informații publice din CV, declarații de avere și interese, social
media, presă. Acolo unde informațiile nu sunt publicate, le cerem
cu ajutorul echipei juridice.  

Validare
Veri�căm cercetările pentru a ne asigura că nu ne-a scăpat nimic
și că tot ce raportăm este corect. 

Editare
Corectăm textele scrise pentru portretele politicienior, atât pe criterii
de gramatică, scriere corectă, sau punctuație, cât și de calitate a
mesajului. 

Comunicare
Menținem paginile de social media Integritate pe Bune, creăm
conținut scris și vizual pentru ele și pentru site pe baza
informațiilor obținute din cercetări, interacționăm cu publicul și
ajutăm la scrierea diferitelor texte.   

Juridic
Oferim asistență tuturor celorlalte echipe în diferitele etape ale
proiectului, redactăm diferitele solicitări de informații necesare în
timpul cercetărilor, și ne ocupăm litigare strategică pe baza
rezultatelor obținute din cercetări - redactăm orice plângeri,
contestații sau cereri de chemare în judecată și asigurăm
reprezentarea juridică în toate aceste demersuri. 

Project management
Ne asigurăm că proiectul merge bine și că progresăm conform
planului, menținând contactul  cu membrii echipelor și facilitând
colaborarea și diseminarea informațiilor relevante între diferitele
echipe. 

Raport de Activitate #1 - Integritate pe Bune                                                                 -27-                                                                                                               23 Martie 2022

https://integritatepebune.ro/join
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Nh-PcJ9VMKB06NyNABq4H4OzK3-j-FFPmaQvyqyvZEfI1Q/viewform?fbclid=IwAR0uvdzSw8uEBR4KIlH9_bzMUbQJI5L5us6k5Nv3KhObrwvbbdAjl4tbuHg
https://integritatepebune.ro/join
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Nh-PcJ9VMKB06NyNABq4H4OzK3-j-FFPmaQvyqyvZEfI1Q/viewform?fbclid=IwAR0uvdzSw8uEBR4KIlH9_bzMUbQJI5L5us6k5Nv3KhObrwvbbdAjl4tbuHg
https://integritatepebune.ro/join
https://integritatepebune.ro/join
https://integritatepebune.ro/join
https://integritatepebune.ro/join
https://integritatepebune.ro/join
https://integritatepebune.ro/join

