
#Teleormanleaks 
RISE PROJECT·SATURDAY, NOVEMBER 3, 2018 

Bună seara, 

Vă informăm că există “Teleorman Leaks”. 

https://www.facebook.com/RiseProjectRo/?__xts__%5B0%5D=68.ARC1CAAAeuPO0C0o0ZEkk8CPWw_t_lS2O56-BuDPRekoFZVu3XZOAdlvq2GyKtQdWlhIlAF02VaQXbfDVj4NTXv8giy_zj4GefphURcoWl4hVzTkfYKToi2_XnW9oHnSvDiB8soWO5QAnhCJ7FEUQd4t7Qu1zWhridNjidr_BAXdDd-5QepgTyI7pV6b04ZIo4N5hvk0_dV9tbZfjwerYNXFKg&eid=ARALXowaGIsF8mY8IRKyzvLTLjgOU1UQNulqE8X1EzvIAeHTrQPopwmT47kLCWp14yOyDjsMHAAoi_9E
https://www.facebook.com/notes/rise-project/teleormanleaks/1937024593056150/


 
Liviu Dragnea în Brazilia 

O valiză cu informații esențiale din interiorul corporației Tel Drum, la care procurorii 

DNA n-au avut acces când au percheziționat fizic și informatic sediul firmei, anul 



trecut, a fost găsită în zona rurală din Teleorman, de către un localnic, chiar pe 

proprietatea lui. 

 

Localnicul a intrat în contact cu o sursă RISE Project din județ. 

Valiza conține: 



Un hard negru în care a fost salvat tot 

conținutul de 63,39 GB din computerul 

unui om-cheie de la Tel Drum. 

 Informație financiară: mii de facturi, contracte, bilanțuri, devize, procuri, acte 

constitutive de firme-fantomă, extrase de cont, ordine de plată, documente 

personale ale unor interpuși, rapoarte de audit, tabele contabile etc. 



 

 14.800 de foto și video de la evenimentele companiei cu personajele grupării și 

standardul lor de viață, documente, selfie-uri, capturi de ecran cu discuții - 

majoritatea provenind din backup-ul mai multor telefoane. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 54.710 mailuri + atașamentele de pe adresa de serviciu 

 

 

 

 

O tabletă Samsung P1000 Galaxy Tab 

din 2010 care i-a aparținut 

directorului general Tel Drum, Petre 

Pitiș. 

 Peste 1000 de fotografii din excursii exotice cu anturajul, întâmplări din firmă 

și momente de familie 



 

 



 

 



 

 



 Agenda cu 980 de numere de telefon strânse în ultimii ani: “Băsescu”, 

“Hrebe”, “Dăncilă”, “Bănicioiu”, “Pieleanu” etc. Unul se remarca, scris cu 

pauză între majuscule: “L I V I U”. 

 E-mail-urile de pe adresa de serviciu a managerului. 

 

 

 

 



 

 

Un stick de memorie burdușit cu 

informații de lucru ale unei șefe de 

gestiune din Tel Drum. 

 Sute de procese verbale cu lucrări edilitare recepționate și fotografii din 

companie. 



Peste o mie de hârtii: 

 Copii de pe documente personale ale familiei Dragnea 

 

 

 



 Planurile detaliate ale unei proprietăți-mamut din Alexandria 

 

 

 

 Facturi pentru necesități private, achitate de Tel Drum 

 



 

 

 Evidențe contabile paralele structurate pe grup 

 Registre de vânătoare pentru domeniile controlate de corporație 

 Documentele firmelor-satelit care scot bani din Tel Drum 

 Tranzacții cu furnizori, cereri de oferte, corespondențe tipărite, 



 Desfășurătoare bancare ale mai multor companii 

 Bilete de avion, pliante din excursii, rezervări, chitanțe de hotel 

 Notițe scrise de mână cu cheltuieli urgente și socoteli 

 



 



 

Le-am citit, procesat, analizat. În curând, pe RISE Project 

Weekend plăcut în continuare! 

 

https://www.facebook.com/RiseProjectRo/?__xts__%5B0%5D=68.ARC1CAAAeuPO0C0o0ZEkk8CPWw_t_lS2O56-BuDPRekoFZVu3XZOAdlvq2GyKtQdWlhIlAF02VaQXbfDVj4NTXv8giy_zj4GefphURcoWl4hVzTkfYKToi2_XnW9oHnSvDiB8soWO5QAnhCJ7FEUQd4t7Qu1zWhridNjidr_BAXdDd-5QepgTyI7pV6b04ZIo4N5hvk0_dV9tbZfjwerYNXFKg&eid=ARDTa7X3GacLs5NZoNeVye0BgEa_Ysi9lHDZ_94-P30tKNYQvmxPiE9QWrhc_Ji6rZCMj7fEqzME9j01
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