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561210 - Codul "închisorilor" CIA din România

Acesta, scriu jurnaliştii bri-
tanici, conduce o serie de firme
specializate în consiliere
politică, reprezentare şi lobby,
dar şi în furnizarea de echipa-
mente militare, de protecţie nu-
cleară, biologică şi chimică,
precum şi pentru "adminis-
trarea platformelor de arma-
ment".Una dintre companiile
sale vinde elicoptere civile şi
militare, iar o altă oferă
susţinere tehnică şi piese de
schimb pentru fregatele de tip
22, precum cele cumpărate de
România de la marina britanică.
O altă societate, IDS Opera-
tions, din Eastleigh, Hamp-
shire, ar lucra pentru baza de la
Mihail Kogălniceanu, unde sunt
stationaţi şi militari americani.

Pornind de la dezvăluirile pre-
sei britanice, ZiuaVeche.ro a
realizat propria anchetă. Astfel,
în procesul documentării, din
site-uri guvernamentalea amer-
icane, a ieşit la iveală faptul că
US Army a organizat mai multe
licitaţii pentru anumite servicii
necesare bazei sale din
apropierea Constanţei. Pentru
simplificare, aceste servicii sunt
codificate, în conformitate cu un
nomenclator special. Una dintre
firmele inscrise este chiar IDS
Operations, care a aplicat pen-
tru mai multe servicii, printre
care si codul   561210. 

ZiuaVeche.ro vă prezintă, în
continuare, informaţii ce ar
putea duce la dezvăluiri legate
de bazele americane din
România şi codul folosit pen-
tru "facilităţile" destinate de-
tenţiei. Pentru că, aşa cum o sa
citiţi mai jos, 561210 se referă
şi la asta.  Existenţa închiso-
rilor CIA în România a fost
subiectul predilect al multor
publicaţii occidentale, în ul-
timii ani. De multe ori, presa
de la Bucureşti s-a mulţumit
doar cu preluări de reacţii ofi-
ciale şi traduceri, în detrimen-
tul investigaţiilor proprii. Însă,

merită menţionat şi faptul că o
bună parte din anchetele jur-
naliştilor occidentali au fost de
foarte multe ori pline de nead-
evăruri şi supoziţii, condimen-
tate din belşug de comentariile
unor personaje "bine-in-
tenţionate" în ceea ce priveşte
ţara noastră. 

Contracte US Army

Potrivit informaţiilor oficiale şi
publice ale US Army, în Româ-
nia există mai multe firme care
au dorit sau doresc sa ofere
contracte de prestări servicii
pentru bazele americane din
zonă. O să ne oprim, deocam-
dată, doar asupra Bazei Mil-
itare Permanente Înaintate
(Permanent Forward Operat-
ing Site)  Kogălniceanu şi a
bazei aeriene româneşti, din
localitatea cu aceleaşi nume.  

Câteva dintre firmele
"româneşti" (n.red. - unele
sunt înregistrate în afara ţării)
au participat cu oferte pentru
bazele americane din Dobro-
gea. Codurile stabilite de Gu-
vernul SUA pentru aceste
oferte sunt următoarele:

236210, 237990, 238220,
442110, 443111, 443120,
444130, 444190, 454319,
482111, 482112, 483112,
484110, 484121, 484122,
484210, 485113, 485999,
488310, 488390, 493110,
493120, 517210, 517911,
532112, 532120, 532220,
541320, 541330, 541513,
541612, 541930, 541990,
561210, 561311, 561330,
561510, 561520, 561612,
561720, 561730, 561790,
561990, 562111, 562112,
562119, 562211, 562219,
562910, 562991, 562998,
624210, 624229, 721110,
812111, 812112, 812113,
812199, 812320, 812332 .

Având in vedere că Statele

Unite ale Americii au militari
"dislocaţi" în întreaga lume,
este lesne de înţeles că este in-
evitabilă colaborarea cu "firme
locale" ce facilitează buna
funcţionare a bazelor. Dar, la
fel de probabilă este şi înfi-
inţarea unor firme chiar de
către structurile militare amer-
icane, care să funţioneze un-
dercover .

561210 - Închisori private 
şi baze militare. CIA?

Potrivit North American In-
dustry Classification System
(Sistemul Nord American de
Clasificare al Activităţii , codul
561210 înseamnă:

Correctional facility operation
on a contract or fee basis; Jail
operation on a contract or fee
basis; Jails, privately operated
dar si Base facilities operation
support services; Facilities (ex-
cept computer operation) sup-
port services; Government
base facilities operation sup-
port services.  (Institutii
corecţionale care funcţionează
pe bază de contract sau taxe;
Operaţiuni legate de detenţie,
pe bază de contract sau taxe;
Instituţii de detenţie private;
Servicii de sprijinire a oper-
atiunilor din baze...)

Pe scurt, instituţii corecţionale
sau închisori, pe bază de con-
tract, închisori private.  

România a revenit recent, din
nou, în atenţia organizaţiilor
internaţionale cu un subiect
care a ţinut ani de zile prima
pagină a publicaţiilor din în-
treaga lume: închisorile CIA.
Mai precis, potrivit unui raport
publicat de Amnesty Interna-
tional, "Secret dezvăluit:
Dovezi ale complicităţii Eu-
ropei în predarea şi detenţia
secretă" (Open secret: Mount-
ing evidence of Europe's com-
plicity in rendition and secret

detention) opt ţări europene
(Germania, Italia, Lituania,
Macedonia, Polonia, România,
Suedia şi Marea Britanie) sunt
băgate în oala complicităţii cu
CIA în privinţa detenţiilor ile-
gale şi torturilor, în pro-
gramele secrete de luptă
împotrivă terorismului. 

In 2005, Human Rights Watch
ajunsese la concluzia că, în
România, există închisori se-
crete folosite de CIA, după
studierea documentelor de
zbor ale unui avion Boeing 737,
cu seria N313P, care, în 2003,
ar fi aterizat la Constanţa
venind direct de la Kabul,
sustţnea The Independent. An-
cheta organizaţiei pentru drep-
turile omului s-a concentrat
asupra documentelor de zbor
ale aparatului Boeing 737,
identificat ca fiind folosit de
CIA pentru transportarea sus-
pecţilor de terorism în afara
graniţelor Statelor Unite. 

De asemenea, pe 28 februarie
2005, revista americană
Newsweek a publicat traseul de
zbor al aceluiasi avion, printre
escalele făcute de aparat în ian-
uarie 2004 figurând şi cele de
pe aeroporturile din Timişoara
şi Bucureşti. Folosindu-se de
aceste informaţii, HRW pre-
ciza în 2005 că, în septembrie
2003, avionul N313P a efec-
tuat o cursă directă de la Kabul
la Szymany, aeroport situat în
apropierea oraşului polonez
Szczytno, la nord de Varşovia,
unde se află şi o bază de antre-
nament a serviciilor de infor-
maţii poloneze. De aici,
avionul ar fi decolat direct spre
baza aeriană Mihail Kogăl-
niceanu, de lângă Constanţa,
sau Bucureşti. 

IDS Operations 

Una dintre firmele care a partic-
ipat la o licitaţie organizată de
US ARMY, pentru codul 561210
este ISD Operations LTD.  

Astfel potrivit Federal Bussines
Oportunities (www.fbo.gov),
firma "35-Washrack Services Eu-
rope-Romania" (legată de US
ARMY), la un moment dat, a
avut mai multe oferte - Solicita-
tion Number: W912PB09T0220,
Agency: Department of the
Army, Office: Army Contract-
ing Command, ECC, Location:
RCO Bavaria (PARC Europe,
409th CSB). 

Contactat telefonic de Zi-
uaVeche.ro, Dragoş Moisescu,
managing director la IDS Op-
erations, a declarat că firma pe

care o reprezintă nu are nici un
contract cu nici o structură
militară a  Statelor Unite ale
Americii. Insistând chiar că
angajările de care s-a ocupat
firma nu au legătură directă cu
structurile militare ale SUA.
Raspunsul primit pe mail este
următorul: "IDS Operations
provides some workers for the
Mihail Kogalniceanu airbase,
but IDS itself does not hold
any contract with the US armed
forces. (...) Our role is confined
solely to assisting contract hold-
ers carry out their work" (IDS
Operations furnizează anumiţi
angajaţi pentru baza aeriană
Mihail Kogălniceanu, dar IDS
nu are contracte cu forţele ar-
mate ale SUA. Rolul nostru este
doar de a asigura asistenţă
firmelor).  În 16 iulie 2009,
Finan-ciarul.com publica o de-
claraţie a reprezentantului IDS
Operations, Dragoş Moisescu:
„Am găsit la Kogăl¬ni¬ceanu
oameni cu abilităţi de comuni-
care bune, ceea ce înseamnă că
sunt şanse mari ca lucrurile să
se desfăsoare normal”.

Dezvăluirile presei britanice

Numele Călin Huma apare, re-
cent, legat de parlamentarul
Mike Hancock şi scandalul de
spionaj moscovit cu Katia Zat-
uliveter. Izbucnit în plină
"campanie WikiLeaks", scan-
dalul de spionaj cu iz rusesc
iscat în jurul parlamentarului
britanic Mike Hancock a scos
la iveală informaţii ce privesc şi
România.  Potrivit informaţi-
ilor furnizate săptamâna tre-
cută de The Guardian, Hancock,
încercând să se disculpe în ceea
ce o priveşte pe "agenta" rusă
Katia Zatuliveter, a precizat că,
anterior, a mai fost vorba şi de o
româncă, dar şi de o
ucraineancă, precum şi alte
persoane din estul Europei. Tot
din presa britanică, reiese şi că,
de-a lungul timpului, parla-
mentarul a inclus în sfera sa de
interese România, Moldova,
Ucraina şi Rusia. 

Extinzând investigaţiile în
privinţa lui Hancock, presa
britanică s-a apucat să scor-
monească şi a găsit şi alţi "est-
europeni" cu care a avut
legături. Astfel, printre aceştia
se numără şi românul Călin
Huma.  În noiembrie 2004, el
si Hancock au fost fotografiaţi
la Constanţa, unde parlamen-
tarul a condus o delegaţie a
Consiliului Europei, iar Huma
reprezenta o companie britan-
ică (RailTech).

Ziua Veche
Marius Bâtcă

La începutul săptămânii, extinzând investigaţiile în privinţa parlamentarului britanic Mike Hancock şi a asis-
tentei sale Katia Zatuliveter, bănuită de colaborare cu serviciile secerte ruse, presa britanică a relatat şi despre legă-
turile politicianului cu un om de afaceri din România, Călin Huma. 


