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Legatura nestiuta dintre Florian Coldea si noul
Guvern. Dezvaluiri cheie
Exista o legatura nestiuta pana acum intre Florian Coldea si noul Guvern,
scrie Capita.ro. Potrivit unor dezvaluiri aparute in presa, fostul adjunct al SRI
nu ar fi strain de o anumitam persoana care va face parte din echipa care va
conduce Romania de la Palatul Victoria. Despre cine este vorba si care sunt
informatiile inedite?
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Informatia momentului despre persoana propusa de PSD sa conduca ministerul Economiei. Sub
titlul „Omul olandezilor de la Damen unde roiesc Coldea si alti fosti spioni propus de PSD la
Economie”, jurnalistii de la flux24 ofera detalii cheie.
Trebuie spus ca PSD a decis sa il propuna pentru portofoliul de laMinisterul Economiei pe Florin
Spataru. masura s-a luat dupa ce pozitia a ramas vacanta, dupa anuntul lui Marius Humelnicu
care a spus ca se retrage din aceasta pozitie din motive personale
Despre Florin Spataru se stie ca este Director HR (resurse umane) & Corporate Affairs la
santierele Navale Damen.

„Compania olandeza a dorit sa obtina contractul corvetelor castigat de francezii de la Naval care
insa nu a devenit operational. Din anturajulDamen face parte generalul SIE in rezerva Dan
Dumitru. Dorin Grosu, un fost sef al Doi si-un Sfert si ofiter de informatii al Armatei, este de
asemenea la Damen. Gheorghe Musat avocatul presedintelui Klaus Iohannis este si el consultant
Damen.
Generalul-locotenent (r) Florian Coldea, fost prim-adjunct la directorului Serviciului Roman de
Informatii a fost o aparitie inedita in februarie 2020 la ceremonia de receptie a navei PNS
Yarmook (F-271), construita la Damen Galati pentru Fortele Navale ale Pakistanului”, au notat cei
de la flux 24. Acestia au aratat caFlorian Coldea era imbracat in uniforma de general SRI, care
conform uzantelor se foloseste la Ziua Nationala si la alte 2-3 ocazii speciale.
„Fostul sef al operatiunilor SRI, imbracat in uniforma, a fost prezent la momentul discursurilor si a
participat la turul oficial al navei, impreuna cu oficiali ai Fortelor Navale Romane, Fortelor Navale
pakistaneze si ai constructorului, mai scrie sursa citata.

Cine este Florian Coldea
Generalul-locotenent (r) Florian Coldea, fost prim-adjunct la directorului Serviciului Roman de
Informatii a fost trecut in rezerva in ianuarie 2017.
De altfel, despre fostul adjunct al SRI s-a spus zilele trecute ca s-ar fi facut agent imobiliar. S-a
descoperit ca Florian Coldea s-a asociat cu Dumitru Cocoru intr-o noua firma care se va ocupa
de afaceri imobiliare. Anul trecut, tot impreuna cu Cocoru, Coldea a infiintat firma STRATEGIC
SYS SRL. Aceasta are ca obiect principal de activitate ”activitati de inginerie si consultanta
tehnica legate de acestea”. Anul trecut, Florian Coldea si Dumitru Cocoru, doi vechi colegi de
munca de la SRI, s-au asociat si si-au deschis o firma de apartament. Anul acesta, in luna
septembrie, pentru ca afacerile au mers bine, cei doi au mai deschis o societate care se va
ocupa de afacerile imobiliare. Este vorba de STRATEGIC ASSETS SRL, sustineagazetadecluj.ro
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