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EPURARI LA VARFUL SRI – Klaus
Iohannis i-a inlaturat din SRI pe
oamenii fideli fostului director George
Maior. Ofiterii incomozi pentru primadjunctul SRI Florian Coldea au fost
pensionati. Adjunctul SRI Ion Grosu si
alti patru generali au fost trecuti in
rezerva. Noii adjuncti ai SRI sunt seful
de cabinet al lui Eduard Hellvig,
colonelul Romeo-Cristian Bizadea, si
fostul sef al Directiei Apararea
Constitutiei, generalul Adrian
Ciocirlan. De Coldea, Iohannis nu
indrazneste sa se atinga
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Cinci generali din Serviciul Roman de Informatii au fost trecuti in rezerva, vineri 22 iulie 2016, de presedintele Klaus
Iohannis. Cel mai cunoscut dintre ei este generalul Ion Grosu, adjunct al directorului SRI Eduard Hellvig,
acesta fiind eliberat din functie si inaintat in gradul de general-locotenent. Impreuna cu Grosu au mai fost trecuti in
rezerva generalii Florea Ciobanu, Vicentiu Mangra, Adrian Popescu si Gheorghe Puiu. Noii adjuncti ai
Serviciului vor fi colonelul Romeo-Cristian Bizadea si generalul de brigada Adrian Ciocirlan.

Miscarile de la varful SRI ascund insa altceva. Conform unor surse din cadrul Serviciului Roman de Informatii,
ofiterii trecuti in rezerva erau vazuti ca fiind oamenii fostului director al SRI George Maior, in prezent
ambasador al Romaniei in SUA. De asemenea, potrivit acelorasi surse, de schimbarile de la varful SRI va
beneficia in primul rand seful operativ al Serviciului, generalul Florian Coldea (foto 1), care astfel a scapat
de ofiterii incomozi.
Pe de alta parte, schimbari au fost facute si la nivelul de comanda al structurilor operative ale SRI. Potrivit
Serviciului, numirile ar face parte din procesul de transformare institutionala a SRI: „La nivelul de comanda a
structurilor operative ale Serviciului au avut loc noi numiri, acestea facand parte din procesul de transformare
institutionala asumat de directorul Serviciului Roman de Informatii, domnul Eduard Hellvig”.

Inaintea lui Grosu, Cocoru si-a luat zboru'

Trebuie amintit ca recent Klaus Iohannis a scapat SRI de un alt general despre care se afirma ca avea curaj
sa i se opuna lui Florian Coldea. Este vorba despre generalul Dumitru Cocoru. Adjunct al lui Eduard Hellvig si
seful tuturor serviciilor tehnice din SRI, printre care si cel al interceptarilor, Dumitru Cocoru a fost trecut in rezerva,
in 10 iunie 2016, si inaintat de la gradul de general-locotenent cu 3 stele la cel de general cu 4 stele.

Tot atunci, presedintele Klaus Iohannis l-a trecut in rezerva si pe colonelul Florin Badea Pintilie, acesta fiind
avansat la gradul de general de brigada cu o stea.
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Iata decretele semnate de Klaus Iohannis:

Decret privind inaintarea in gradul de general-locotenent – cu trei stele, la trecerea in rezerva, a domnului
general-maior – cu doua stele Grosu Ion din Serviciul Roman de Informatii - la data de 1 august 2016;

Decret privind eliberarea din functia de adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii a domnului
general locotenent – cu trei stele Grosu Ion - la data de 1 august 2016;

Decret privind numirea in functia de adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii a domnului
colonel Bizadea Romeo-Cristian - la data de 1 august 2016;

Decret privind numirea in functia de adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii a domnului
general de brigada – cu o stea Ciocirlan Adrian - la data de 1 august 2016;

Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Ciobanu Florea din Serviciul
Roman de Informatii - la data de 1 august 2016;

Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Mangra Vicentiu din Serviciul
Roman de Informatii - la data de 1 august 2016;

Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Popescu Adrian din Serviciul
Roman de Informatii - la data de 1 august 2016;

Decret privind trecerea in rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Puiu Gheorghe din Serviciul
Roman de Informatii - la data de 1 august 2016.

Adrian Ciocirlan, sef la Apararea Constitutiei. Seful de cabinet al lui Hellvig a ajuns adjunctul SRI

Serviciul Roman de Informatii a publicat CV-urile noilor adjuncti ai SRI. Potrivit acestora, generalul Adrian
Ciocirlan (foto 2) a condus, in perioada 2013 – 2016, Directia Generala Apararea Constitutiei, iar colonelul
Romeo-Cristian Bizadea (foto 3) a fost seful de cabinet al directorului SRI Eduard Hellvig.
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Iata CV-ul generalului Adrian Ciocirlan:

„Domnul general de brigada Adrian Ciocirlan, anterior numirii, pana in anul 2010, a ocupat diverse functii de
conducere in cadrul Directiei Generale Contraspionaj. In perioada 2010-2013, a fost seful Directiei de Informatii a
Municipiului Bucuresti. Intre 2013-2016, a condus Directia Generala Apararea Constitutiei.

In anul 2015 i-a fost acordat gradul de general de brigada.

A participat la misiuni, actiuni si operatiuni complexe derulate in special pe profil contraspionaj, in cooperare cu
parteneri externi ai SRI.

Adrian Ciocirlan a absolvit cursuri de pregatire in domeniul intelligence si studii de securitate desfasurate in tara si
strainatate.

A urmat cursurile Faculta?ii de Psihosociologie din cadrul Academiei Nationale de Informatii 'Mihai Viteazul', pe
care le-a absolvit in anul 1996.

Vorbeste fluent limba engleza si limba franceza.

S-a nascut la 25 mai 1974, in Bucuresti. Este casatorit si are doi copii”.
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Iata CV-ul colonelului Cristian Bizadea:

„Domnul colonel Cristian Bizadea, anterior numirii, a ocupat pozitia de sef al Cabinetului Directorului SRI.

De la angajarea in Serviciu, in anul 2001, a detinut diferite functii in Directia Generala Contraspionaj: loctiitor al
sefului Directiei, sef de departamente de analiza, operatiuni si planificare. In aceasta calitate, a participat la
operatiuni derulate in cooperare cu parteneri interni si externi ai SRI.

A coordonat si contribuit la o buna parte din procesele de transformare institutionala a SRI.

In anul 2013 a obtinut titlul de doctor in sociologie la Universitatea Bucuresti, cu teza intitulata 'Orientul Mijlociu
Extins; o perspectiva demopolitica'.

Este lector universitar si a predat cursuri de analiza a informatiilor si analiza de risc la Universitatea Bucuresti si la
Academia Nationala de Informatii 'Mihai Viteazul'.

Este licentiat in drept al Universitatii 'Lucian Blaga' Sibiu si are un master in comunicare si relatii publice, obtinut la
scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti.

Vorbeste fluent limba engleza.

S-a nascut in anul 1976, in Bucuresti. Este casatorit si are un copil”.
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