
Presedintele CA Hidroelectrica: Trebuia sa se vorbeasca mai putin!
Tudor Serban este consilier al ministrului Economiei, Ion Ariton si presedintele Consiliului de
Administratie al Hidroelectrica. Contactat de Turnul Sfatului, Serban a declarat ca plecarea prefectului
Constantin Trihenea in functia de director al Hidroelectrica se va realiza, dar va mai trece putin timp. "
Nu spun mai mult decat ca aceasta mutare se va realiza. Din punctul meu de vedere, ar fi trebuit sa se
vorbeasca mai putin, atat`, a spus Tudor Serban. Consilierul spune ca Trihenea a ratat acum cateva luni
functia de secretar de stat in Ministerul Economiei din acelasi motiv: vorba lunga. " Tot din zona
dumneavoastra s-au mai auzit si alte zvonuri care nu s-au mai realizat. De preferinta ar fi sa se vorbeasca
mai putin`, a spus Serban.
  
  Planul pentru Trihenea este insa cu bataie lunga. Intr-un prim pas, Trihenea ar urma sa fie numit director
al societatii Hidroelectrica, urmand ca apoi sa ocupe o pozitie importanta intr-una din cele doua companii
energetic Electra sau Hidroenergetica. "Trihenea va pleca deocamdata la Hidroelectrica, urmand ca apoi
sa primeasca o functie importanta la viitoarea companie Hidroenergetica", spun surse din PD-L Sibiu.
Prefectul s-a grabit sa nege orice zvon legat de posibila sa plecare. "Va rog sa-l contactati pe purtatorul
meu de cuvand, il cunoasteti, luati legatura cu el", s-a limitat sa spuna prefectul Trihenea, patit dupa
declaratiile din martie 2010. In locul prefectului, ar urma sa fie numit actualul consilier localFlaviu Sorin
Stoica. "De unde stiti dumneavoastra? Tot ce pot spune este ca deocamdata nu se stie nimic", a raspus
Flaviu Stoica.
  
  Constanin Trihenea ar urma sa-i ia locul in fruntea societatii Hidroelectrica pe Mihai David, extrem de
criticat de presedintele Traian Basescu in ultimele saptamani. Ministrul Economiei, Ion ariton, a declarat
ca nu are in plan schimbarea directorului Hidroelectrica, Mihai David, dupa atacul virulent al
presedintelui Romaniei, Traian Basescu, la adresa acestuia. "Deocamdata, nu avem in plan asa ceva. Daca
se va intampla sa luam o asemenea decizie, va vom anunta la momentul respectiv", a declarat la
momentul respectiv ministrul Economiei, Ion Ariton. Se pare insa ca momentul anuntului se apropie,
pentru ca in opinia democrat-liberalilor, actualul director al Hidroelectrica, Mihai David, este omul PSD
si un apropiat al parlamentarului Viorel Hrebenciuc. " Il vedeam intr-o zi pe directorul de la
Hidroelectrica, care nici mai mult, nici mai putin, trantea niste minciuni de proportii printr-un studiou de
televiziune. L-am vazut intr-o reluare, noaptea, cum explica el ca «sigur, domne, trebuie sa vand acestor
giganti externi ca sa-mi dea banii inainte». Pai minciuna mai mare ca asta n-am auzit si nu stiu de ce
domnul acela inca mai e director. Pai ce consumator mai mare gaseste el in exterior decat ALRO Slatina?
Ce garantie de consum mai mare sa ai decat ALRO Slatina, Sidex Galati... iar ALRO traditional plateste
energia inainte", a comentat Basescu, la adresa directorului Hidroelectrica. Intrebat daca nu observa
faptul ca desi Adriean Videanu, fostul ministru al Economiei, a incercat, insa nu a reusit sa schimbe acest
director "care este etern", presedintele a replicat: "Domnule, nu vine din eternitate. Vine de curand. Pentru
ca inainte a fost Oprea Traian si a trebuit sa rog ministrul Industriilor sa-l schimbe pe Oprea Traian, care
facuse toate contractele cu baietii destepti, din ordinul lui Vosganian le-a prelungit si asa mai departe. Si a
fost schimbat in cele din urma, ganditi-va, pe influenta pe care eu o am asupra Guvernului, spunand:
«Ma, schimbati odata directorul ala de la Hidroelectrica, care a si prelungit contractele cu baietii destepti
si, de cate ori ceri contractele, spune ca sunt secrete ca si cum Hidroelectrica este mosia mamei lui si
contractele sunt secrete». Deci cu toata influenta politica pe care o am, in cele din urma am reusit sa fac
sa fie schimbat domnul Oprea Traian. Domnule, a fost greu, pentru ca a disparut in spital, a nu-stiu-ce si a
ajuns foarte rau: e director adjunct", a mai spus Basescu legat de situatia directorilor de la Hidroelectrica.
  
  Mihai David a fost numit director al Hidroelectrica de catre Adriean Videanu, ministru al Economiei din
momentul formarii coalitiei dintre PSD si PD-L. Ministrul PD-L a dispus atunci schimbarea lui Traian
Oprea din functia de director general al Hidroelectrica, pentru a face loc social-democratul Mihai David
Ciprian, un apropiat al cercurilor de interese din jurul lui Viorel Hrebenciuc, sustin surse
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social-democrate, citate de presa vremii.
  
  Societatea comerciala Hidroelectrica este cunoscuta pentru problemele in justitie avute de directorii sai.
Astfel, fosta conducere formata din Traian Oprea, fostul director general al Hidroelectrica, George Asan,
director adjunct al Directiei Marketing si Ioan Trif, seful Serviciului Contracte, sunt cercetati pentru abuz
in serviciu contra intereselor publice in " Dosarul Hidroelectrica`, fiind suspectati ca, in perioada
septembrie-decembrie 2004, ar fi avizat si aprobat achizitionarea de aparatura electrica de joasa tensiune
contrafacuta. In urma acestor achizitii, Hidroelectrica ar fi fost prejudiciata cu circa 1,8 milioane de euro.
  
  Ciprian David este cunoscut ca un apropiat al cercurilor lui Adrian Nastase si mai ales al lui Viorel
Hrebenciuc, caruia ii datoreaza de altfel si noua functie. Potrivit unor surse social-democrate, Ciprian
David a fost propulsat in fruntea filialei municipiului Brasov ca urmare a interventiei lui Hrebenciuc pe
langa liderul organizatiei judetene, Constantin Nita.
  
  In trecut, Ciprian David Mihai a fost director de cabinet si sef al grupului de consilieri ai premierului
Mugur Isarescu. In 2000, a tradat cauza CDR, trecand la PSD care l-a rasplatit cu functia de presedinte al
Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si cea de secretar de stat pentru dezvoltare regionala in
cadrul Ministerului Dezvoltarii si Prognozei. Din iunie 2003 pana in decembrie 2004 a fost consilier de
stat al fostului premier Adrian Nastase. Pe linie politica, a fost vicepresedinte al PSD Arad. Din 2007 si
pana in luna martie a acestui an, Ciprian David Mihai a detinut functia de presedinte al organizatiei PSD
Brasov. In 2008 a candidat la primaria acestui municipiu, dar a pierdut cursa electorala in fata
contracandidatului PD-L, George Scripcaru, scrie Jurnalul National. Social-democratul pare prosper si in
domeniul afacerilor. A facut parte din Comisia de privatizare a BRD. Are deschisa o firma offshore in
Bahamas denumita dupa initialele sale "MCD Holdings Limited". In prezent, averea noului director
Hidroelectrica este estimata la trei milioane de euro.
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