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ABSTRACT 

 

Despite the increasingly intense and coordinated efforts of 

many states of the world to solve the present conflicts by 

political-diplomatic mechanisms, the military solutions to resolute 

certain crises are still used. Moreover, new risks and threats 

against the international peace climate is consistently manifesting 

in the latest times. Among these there are fervent some atypical 

forms of modern conflict, as: hybrid war, guerrillas or 

international neo-terrorism. Correlated to the unsolved ethnical 

and inter-confessional disputes, is also the increasingly worrying 

trend of weapons of mass destruction proliferation, there 

particularly nuclear-type weapons that get at hand access for 

some dictatorship or/and totalitarian regimes.  

Currently, the ballistic missiles pose a real threat against 

the Euro-Atlantic states and therefore this issue is on the top of 

the security organizations’ agendas present in the region.  

The nuclear proliferation triggered the apparition of the 

deterrence reaction materialized in the creation of some 

cooperation organizations and mechanisms. They have the role to 

regulate the manner these weapons or double-use (civilian and 

military) elements are produced, stored and utilized and to avoid 

their utilization without discernment, which can have devastating 

effects over the ecosystems and population because the ballistic 

missiles can be armed with warheads carrying nuclear, chemical 

or biological agents.  

Along the juridical mechanisms as the Nuclear Non-

Proliferation Treaty to which main states of the world adhered, 

among the nuclear deterrence initiatives for the Euro-Atlantic 

region is the achievement of an antimissile defence system to 

protect NATO member states against possible aggressions of this 

type. 

In the first part, this study entitled The assessment of 

antimissile system implementation impact on the national and 
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global security embodies an analysis of the manners the ballistic 

armament is exploited in order to get the global or regional 

military supremacy. Thus, the author advances a brief analysis of 

the ballistic missiles as force multiplier of the state military 

power, with a short incursion in the history and types of 

conventional and unconventional armament carried by missiles to 

anticipate its capacity and role when used in the modern war. 

The second part of the paper analyses how the nuclear 

weapons affected influenced the doctrines and strategies of the 

states possessing this vector to project military force. There are 

also presented some of the efforts initiated by the states that 

possess or not possess nuclear facilities with potential of military 

use in the sense of limitation of these types of armament able to 

eradicate large areas on the Terra or even the planet as a whole if 

such weapon is launched by a simple push of a button. 

Afterwards there is done a review of offensive and 

defensive means to combat this threat and are presented the main 

types of defensive systems, respectively antimissile defence 

systems implemented on the globe emphasizing the NATO 

system that currently is so disputed and subject to controversy 

among the allies and other states of the world.  

Further on the study is continued with an assessment of 

national and collective security perception of other state and non-

state actors about this action. In this second part, will be 

essentially considered Russia's position on this implementation 

and will explore possible avenues for the future Russian foreign 

and defence policy, but there are not neglected potential actions 

of some Asian countries. 

Finally, it is achieved a critical analysis of the risks and 

opportunities arising from the implementation of NATO missile 

defence system on Romania’s security environment. 
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INTRODUCERE  

 

În pofida eforturilor tot mai intense şi coordonate ale multor 

state de pe mapamond de a rezolva stările conflictuale prezente 

prin mecanisme politico-diplomatice, soluţiile militare de rezol-

vare a diferendelor au rămas deocamdată de actualitate. Mai mult, 

noi riscuri şi ameninţări la adresa climatului de pace internaţio-

nală se manifestă constant în ultimul timp, între acestea situându-

se manifestarea unor forme atipice ale conflictelor moderne pre-

cum: războiul hibrid, războiul de guerilă sau neo-terorismul 

internaţional. În corelaţie cu disputele etnice şi interconfesionale, 

rămase nerezolvate se află şi tendinţa tot mai îngrijorătoare de 

proliferare a armamentelor de nimicire în masă, în special a celor 

nucleare, ce devin tot mai la îndemâna unor regimuri dictatoriale 

sau/şi totalitare.  

În prezent, rachetele balistice reprezintă o ameninţare sem-

nificativă la adresa statelor euroatlantice drept pentru care această 

problematică se află pe agenda organizaţiilor de securitate care 

activează în regiune.  

Proliferarea nucleară a determinat apariţia reacţiei de descu-

rajare materializată în crearea unor organizaţii şi mecanisme de 

cooperare. Acestea au rolul de a reglementa modul de producere, 

stocare şi utilizare a acestor arme sau a unor elemente cu dublă 

folosinţă (civilă şi militară) şi evitarea utilizării lor fără discernă-

mânt fapt ce poate avea efecte devastatoare asupra ecosistemelor 

şi populaţiei, dat fiind că rachetele balistice pot fi înarmate cu ca-

pete de luptă purtătoare de agenţi nucleari, chimici sau biologici. 

Pe lângă mecanismele juridice precum Tratatul de Neproli-

ferare Nucleară la care au aderat majoritatea statelor lumii, printre 

iniţiativele de descurajare nucleară pentru regiunea euroatlantică 

se află şi cea a realizării unui sistem de apărare antirachetă care să 

protejeze statele membre ale NATO împotriva eventualelor 

agresiuni de acest gen.  

Studiul Evaluarea impactului implementării sistemului de 

apărare antirachetă asupra securităţii naţionale şi globale încor-
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porează în prima parte o analiză a modalităţilor de exploatare a 

armamentului balistic pentru obţinerea supremaţiei militare glo-

bale sau regionale. Astfel, autoarea  analizează rachetele balistice 

ca multiplicator de forţă al puterii militare a unui stat realizând şi 

o incursiune în istoricul şi tipurile de armament convenţionale şi 

neconvenţionale purtate de acestea, doar pentru a accentua capa-

citatea şi rolul acestui tip de armament utilizat în tipul de război 

modern. 

În partea a doua a lucrării, este analizată modalitatea în care 

armele nucleare afectează doctrinele şi strategiile statelor care 

deţin acest vector de proiectare a forţei militare. Sunt prezentate şi 

unele dintre eforturile iniţiate de statele deţinătoare sau nedeţină-

toare de facilităţi nucleare cu posibilă utilizare militară în sensul 

limitării proliferării acestor tipuri de armament care pot eradica 

arii extinse de pe Terra, sau chiar planeta pe ansamblu, prin 

declanşarea unei astfel de arme cu o simplă apăsare de buton. 

Este realizată apoi o trecere în revistă a mijloacelor ofensive 

şi defensive de combatere a acestei ameninţări şi sunt prezentate 

principalele tipuri de sisteme defensive, respectiv sisteme de 

apărare antirachetă ce au fost implementate pe glob, cu accent pe 

cel al NATO, care în prezent este atât de disputat şi controversat 

în rândul aliaţilor, dar şi al altor state ale lumii. 

Ulterior, studiul continuă cu evaluarea percepţiei securităţii 

naţionale şi colective a altor actori statali şi nonstatali legate de 

această acţiune. În această a două parte, este analizată în mod 

esenţial, poziţia Federaţiei Ruse referitoare la această implemen-

tare şi sunt cercetate posibile direcţii de acţiune viitoare ale 

politicii externe şi de apărare ruse, fără a fi neglijate acţiunile 

potenţiale ale unor state asiatice. 

 În final, este realizată o analiză critică a riscurilor şi opor-

tunităţilor ce decurg din implementarea sistemului de apărare 

antirachetă asupra nivelului de securitate al României. 
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CAPITOLUL 1. 

Exploatarea armamentului balistic pentru obţinerea  

supremaţiei militare globale sau regionale 
 

Conflictele militare desfăşurate în ultimul secol al mileniului II, 

precum şi în primii ani ai celui de-al III-lea, au relevat faptul că războiul 

modern, aşa cum îl vedem noi, se desfăşoară în toate cele trei medii 

fizice: mediul terestru, aero-cosmic şi maritim, la care se mai pot 

adăuga şi alte „medii de desfăşurare” mai specializate, de exemplu 

radio-electronic, psihologic, imagologic, informaţional, genetic etc.  

Extinderea domeniului de desfăşurare a războiului în spaţiul 

aerian (şi mai apoi în cel aero-cosmic) a schimbat în mod radical modul 

de ducere al acţiunii militare şi implicit al gândirii militare la nivelul  

comandanţilor militari şi al statelor majore ce îi asistă pe aceştia în actul 

de planificare şi conducere militară.  

Extinderea războiului în mediile volatile s-a datorat în mare 

măsură evoluţiei tehnologiilor moderne dar şi a faptului că s-a constatat 

că natura ducerii războiului este fluidă şi în continuă dinamică iar 

rachetele balistice cu încărcătură nucleară, chimică sau bacteriologică 

pot schimba cu uşurinţă soarta unei confruntări armate clasice duse prin 

mijloace convenţionale de luptă. 

Această constatare i-a determinat pe unii să îşi achiziţioneze astfel 

de arme, iar pe alţii să îşi construiască mijloace defensive şi combative 

împotriva acestui tip de ameninţare. Indiferent de tipul de acţiune 

abordată, toate puterile statale sau nonstatale, mari sau mai puţin mari, 

urmăresc prin măsurile luate atingerea supremaţiei militare. 

 

1.1. Rachetele balistice – multiplicator de forţă 

 

Principalele motivaţii ale actorilor de pe scena mondială pentru 

achiziţionarea de rachete balistice sunt acelea de creştere a prestigiului 

şi statutului internaţional, obţinerea autonomiei de acţiune vis a vis în 

relaţie cu rivalii direcţi şi superputerile regionale şi deţinerea unei 

capacităţi în plus de luptă în eventualitatea implicării într-un conflict 

militar.  

De fapt, noi considerăm că deţinerea acestui tip de armă asigură 

în special descurajarea altor state de a iniţia agresiuni asupra unui stat. 
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1.1.1. Istoric, definire, caracteristici şi tipuri de rachete balistice  

 

Prima atestare documentară a folosirii în luptă a rachetelor datea-

ză din 1232 când au fost folosite la asedierea oraşului Kai-Keng de că-

tre chinezi împotriva mongolilor. Rachetele folosite aveau o rază de 

acţiune de 25 km şi au provocat daune pe o arie de 600 m)
1
. 

În anul 1300, în Marea Britanie Roger Bacon
2
 a dezvoltat un 

model cu o rază de acţiune semnificativ mai mare iar în Franţa, Jeane 

Froissart constată că rachetele pot atinge ţintele cu o precizie mult mai 

mare dacă sunt lansate din ţevi. 

În 1804, ofiţerul englez William Congreve a convins guvernul 

britanic să-i încredinţeze ceea ce urma să fie primul studiu raţional al 

rachetei de război. El a conceput un model de 15 kg, care se putea 

deplasa la o distanţă de 2.500-3.500 m, din care 2.000 de exemplare au 

fost lansate asupra oraşului Boulogne
3
 în 1806. Începând cu acest 

moment, celelalte mari puteri au dorit sa perfecţioneze  aceste arme, pe 

care le folosiseră sporadic în trecut. Aşadar, acesta este momentul în 

care marile puteri ale vremii au conştienzat importanţa şi rolul decisiv 

pe care îl poate avea acest tip de armament în ducerea unui război 

clasic. 

În 1898, Konstantin Tsiolkovsky profesor rus considerat 

„părintele rus al rachetelor”
4
 propune ideea explorării spaţiului extra-

atmosferic cu ajutorul rachetelor. De asemenea, el este considerat a fi şi 

unul dintre întemeietorii astronauticii moderne alături de personalităţi 

                                                 
1 National Aeronautics and Spaces Administration, Brief History of Rockets, 

http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/TRC/Rockets/history_of_rockets.html, accesat la 

data de 03.02.2015. 
2 Călugăr englez care a adus în secolul al 13-lea în Europa un praf de puşcă perfecţionat 

care transforma rachetele în proiectile incendiare cu acţiune pe o rază relativ lungă de 

acţiune. A se vedea pe larg: Infoplease, Rocket, http://www.infoplease.com/ 

encyclopedia/science/rocket-aeronautics-development-rockets.html, accesat la data de 

03.02.2015. 
3 Anterior formării celei de-a treia coaliţii, Napoleon constituise Armata Angliei, o forţă 

de invazie menită să lovească Insulele Britanice, în jurul a şase tabere la Boulogne în 

nordul Franţei (30 km Sud-Vest de Calais). 
4 Nola Taylor Redd, Konstantin Tsiolkovsky: Russian Father of Rocketry, 27 februarie 

2013, disponibil online la:  http://www.space.com/19994-konstantin-tsiolkovsky.html, 

accesat la 04.02.2015. 
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precum Hermann Oberth
5
, născut în Sibiu, sau Robert Goddard, fizician 

american
6
.  

Rachetele balistice au fost folosite în câteva conflicte desfăşurate 

în ultimii 25 de ani: războiul Irak-Iran, războiul civil din Afganistan, 

războiul din Yemen, conflictele din 1991 şi 2003 din Golful Persic şi 

acţiunea militară a Rusiei în Cecenia. 

Racheta balistică (RB) reprezintă acea categorie de rachete care, 

odată ce combustibilul destinat propulsării este consumat după lansare, 

aceasta se deplasează inerţial, sub influenţa forţei de gravitaţie şi a 

rezistenţei aerului, inclusiv la limita superioară a atmosferei
7
. 

Din punctul nostru de vedere, elementele caracteristice ale ra-

chetelor balistice sunt următoarele: sunt privite ca un simbol al puterii 

naţionale, ele având rol de multiplicator de forţă; pot avea încărcătură 

de luptă convenţională sau neconvenţională, dar cele mai multe au 

încărcătură de luptă de distrugere în masă; odată lansate, sunt foarte 

greu de distrus iar, după lansare, nu mai pot fi refolosite; sunt ieftine 

comparativ cu alte sisteme de arme; nu implică personal uman la bord; 

cele operaţionale sunt dispuse în silozuri, pe submarine sau pe rampe 

mobile; pot utiliza combustibil solid sau lichid pentru sistemul de 

propulsie, dar la momentul actual majoritatea statelor utilizează 

combustibilul solid datorită cerinţelor logistice reduse precum şi 

simplităţii modului de funcţionare.  

De asemenea, este important de amintit că rachetele utilizează 

mai multe trepte, fiecare treaptă având propriul sistem de propulsie, fapt 

ce contribuie la mărirea razei de acţiune; au sistem inerţial de ghidare şi 

pentru mărirea preciziei, pe unele s-au montat şi sisteme care folosesc 

sateliţi în procesul de navigare şi localizare a ţintei; cele mai moderne 

dintre ele au mijloace de penetrare a sistemelor de apărare împotriva 

                                                 
5 UFO Research Network, Hermann Oberth: Father of Space Travel, 4 mai 2011, 

disponibil online la: http://uforesearchnetwork.proboards.com/thread/2100/fathers-

space-travel, accesat la 04.02.2015. 
6 Dr. Robert H. Goddard, pionier american al rachetelor moderne propulsate. El a 

construit prima rachetă ce folosea combustibil lichid. A se vedea pe larg în Dr. Robert 

H. Goddard, American Rocketry Pioneer, material publicat online pe site-ul Goddard 

Space Flight Center la: http://www.nasa.gov/centers/goddard/about/history/dr_ 

goddard.html, accesat la data de 04.02.2015. 
7 Constantin MOŞTOFLEI, Alexandra SARCINSCHI, Consecinţe ale implementării 

scutului antirachetă asupra conceptului de echilibru de putere la nivel global, Editura 

Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2010, p. 18. 



 12 

rachetelor balistice; focoasele (capetele de luptă) pot fi unice sau 

multiple şi pot purta explozibili convenţionali sau arme de nimicire în 

masă, în funcţie de care pot fi prognozate şi distrugerile pe care le pot 

provoca. 

Rachetele balistice se pot clasifica în funcţie de: raza de acţiune, 

misiunile îndeplinite, mediul de lansare, numărul de focoase, numărul 

de trepte, tipul combustibilului şi încărcătura de luptă. 

După raza de acţiune, Institutele „George C. Marshall” şi 

„Claremont”
8
 le clasifică în: rachete balistice de luptă cu rază scurtă de 

acţiune, de până la 150 km (BSRBM)
9
; rachete balistice cu rază scurtă 

de acţiune între 130 – 1.000 km (SRBM)
10

; rachete balistice cu rază 

medie de acţiune, între 1.000 – 2.750 km (MRBM
 
)

11
; rachete balistice 

cu rază intermediară de acţiune între 32.750 – 5.500 km (IRBM
 
)

12
, 

rachete balistice intercontinentale de peste 5.500 km destinate doar 

sistemelor terestre (IBM)
13

 şi rachete balistice lansate de pe submarin, 

având de obicei o arie de acţiune care depăşeşte 5.500 km (SLBM)
14

. 

După tipurile de misiuni îndeplinite există rachete balistice 

strategice – ICBM, operative, operativ-tactice – tip SCUD
15

 sau SRBM 

şi tactice. 

După mediul de lansare, rachetele balistice se clasifică astfel: 

de la sol (subsol) - pe rampe de lansare fixe / mobile sau din silozuri; de 

pe apă - nave de luptă – SRBM şi MRBM; din apă - submarine – 

SLBM; din spaţiu - de pe sateliţi – IRBM şi ICBM.  

După numărul de focoase, rachetele balistice se clasifică astfel: 

cu un focos; cu focoase multiple (MRV
16

) – 2,6,8,9,10,14; cu focoase 

                                                 
8 http://missilethreat.com/range-accuracy-and-warheads/ 
9 BSRBM - Battlefield Short Range Ballistic Missile 
10 SRBM - Short Range Ballistic Missile 
11 MRBM - Medium Range Ballistic Missile 
12 IRBM - Intermediate Range Ballistic Missile 
13 IBM - Intercontinental Ballistic Missile. 
14 SLBM - Submarine Launched Ballistic Missiles 
15 Tip de rachetă balistică folosită de sovietici în anii ′60. Racheta a fost iniţial 

concepută să transporte un focos nuclear de 100 de kilotone sau un focos convenţional 

de 2.000 livre, având rază de acţiune între 100-180 mile. Ameninţarea sa principală 

constă în potenţialul focosului său de a susţine agenţi chimici sau biologici. A se vedea 

pe larg la: Weapons: SS-1 Scud, disponibil online la: http://www.pbs.org/ 

wgbh/pages/frontline/gulf/weapons/ scud.html, accesat la 06.02.2015. 
16 MRV – multiple re-entry vehicle – mai multe focoase, fără a exista posibilitatea ca 

focoasele să fie dirijate către un obiectiv propriu. 
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multiple ghidate independent (MIRV
17

).  A fost dezvoltată şi tehnologia 

MARV – manoeuvring re-entry vehicle ce constă în rachete cu focoase 

care pot fi manevrate pe ultima parte a traiectoriei. Acest tip de rachete 

are precizia mai mare şi capacitatea superioară de a pătrunde prin 

sistemele de apărare antirachetă putând fi utilizate împotriva ţintelor în 

mişcare. 

După numărul treptelor, rachetele balistice se clasifică astfel: 

cu o singură treaptă (categoria SCUD prima serie, care sunt lansate pe 

distanţe scurte folosind numai puterea internă a combustibilului care 

asigură traiectoria pentru atingerea obiectivului); cu mai multe trepte 

(majoritatea rachetelor balistice au 2 trepte sau 3 trepte fiind mai com-

plexe din punct de vedere tehnologic decât cele cu o treaptă şi au raza 

de acţiune mai mare. În esenţă, acestea dispun de motoare în mai multe 

trepte, care intră în funcţiune prin aprinderea simultană la lansare sau 

separat pe traiectorie şi se detaşează pe măsura epuizării combus-

tibilului). 

După tipul combustibilului utilizat, rachetele balistice pot fi cu 

combustibil solid (mai greu de realizat, dar mai uşor utilizat datorită 

stabilităţii pe traiectorie şi uşurinţei în exploatare) şi cu combustibil 

lichid. 

După tipul de încărcătură de luptă, rachetele balistice sunt 

înarmate cu capete de luptă convenţionale, care au încărcătură explozivă 

şi au ca rezultat împrăştierea de schije metalice dar şi neconvenţionale 

cu încărcătură nucleară, chimică şi biologică.  

 

1.1.2. Tipuri neconvenţionale de armament purtate de rachetele 

balistice 

Capetele de luptă neconvenţionale ale rachetelor balistice includ 

arme de nimicire în masă (nucleară, biologică şi chimică).  

În prezent, creşte atractivitatea combinării armelor de distrugere 

în masă tot mai elaborate cu viteza şi precizia rachetelor balistice în 

continuă dezvoltare. Mai mult, încărcăturile neconvenţionale, biologice 

şi chimice, pot fi asamblate într-un singur cap de luptă care poate con-

ţine mai multe bombe mici care eliberate la altitudine se împrăştie pe o 

suprafaţă mare.  

                                                 
17 MIRV – multiple independently targetable re-entry vehicle – fiecare focos poate fi 

dirijat către un obiectiv propriu; astfel, o rachetă de acest tip poate lovi 8-10 obiective, 

în funcţie de numărul focoaselor transportate. 
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Armele nucleare sunt cele mai înfricoşătoare şi distructive dintre 

toate. Acestea pot distruge un oraş întreg şi pot ucide milioane de 

oameni cu punerea în pericol a mediului natural şi vieţii generaţiilor 

viitoare înregistrând efecte catastrofale pe termen lung. Efectul lor a 

fost demonstrat în două situaţii devenite istorice şi anume în bom-

bardamentele din Hiroshima şi Nagasaki în 1945, în urma cărora au fost 

înregistrate aproximativ 22.000 de victime
18

.  

Armele biologice şi chimice sunt mai numeroase în ţările sărace 

deoarece sunt mult mai uşor de produs decât cele nucleare. Precizia nu 

este foarte importantă pentru aceste arme dacă sunt folosite împotriva 

zonelor urbane sau asupra concentrărilor mari de forţe militare. 

Armele biologice folosite într-un conflict militar şi răspândite cu 

ajutorul rachetelor balistice sunt de obicei create în laboratoare şi conţin 

agenţi biologici patogeni caracterizaţi printr-o agresivitate deosebită, de 

virulenţă şi toxicitate maximă atât pentru populaţia civilă, cât şi pentru 

combatanţi sau agresori, chiar în cazul folosirii vaccinurilor sau 

antitoxinelor profilactice disponibile.  

Folosirea agenţilor biologici şi a toxinelor ca armă are caracte-

ristică principală conştientizarea utilizării avantajului agentului biologic 

sau a toxinei asupra potenţialului inamic, uman sau animal. În esenţă, 

agent biologic poate fi orice microorganism (bacterie, virus, fungi, 

parazit) sau toxină (produs al unui organism viu) capabil să provoace 

îmbolnăvirea sau moartea unui alt organism viu (uman, animal sau 

vegetal). 

Folosirea armelor chimice produce de obicei daune pe arii 

geografice mai restrânse decât cele nucleare sau biologice
19

. 

Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice se referă la 

arma chimică ca fiind „orice substanţă chimică toxică sau precursor care 

poate provoca deces, vătămări corporale, incapacitate temporară sau 

permanentă prin acţiunea sa chimică”
20

. Substanţele chimice toxice care 

                                                 
18 Nuclear Weapons, disponibil pe site-ul Biroului ONU pentru Dezarmare (UN Office 

for Disarmament Affairs – UNODA) la adresa: http://www.un.org/disarmament/ 

WMD/Nuclear/, accesat la 15.03.2015. 
19 Paul KERR, Nuclear, Biological, and Chemical Weapons and Missiles: Status and 

Trends, CRS Report for Congress, 28 februarie 2008, p. 4, disponibil la: 

https://www.fas.org/sgp/crs/nuke/RL30699.pdf, accesat la 12.03.2015. 
20 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, Brief Description of 

Chemical Weapons, disponibil online la: http://www.opcw.org/about-chemical-

weapons/what-is-a-chemical-weapon/, accesat la 13.04.2015. 
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au fost folosite ca arme chimice sau au fost dezvoltate pentru a fi 

utilizate ca arme chimice pot fi clasificate ca agenţi sufocanţi, ce 

provoacă sângerare sau afectează sistemul nervos. Exemple ale unor 

astfel de agenţi chimici se pot vedea în anexa nr. 2. 

 

1.2. Supremaţia militară post-Război Rece şi rachetele 

balistice  

 

După ce secolul al XIX-lea a fost marcat de studiile de început ale 

pionierilor, secolul al XX-lea a cunoscut o evoluţie ascendentă în 

domeniul rachetelor. De exemplu, în Primul Război Mondial rachetele 

balistice au fost folosite în crearea de perdele de fum deasupra apei şi pe 

uscat dar şi ca metodă de iluminare a câmpului de luptă. Totuşi, 

utilizarea lor a fost destul de limitată ca mijloace ofensive fiind folosite, 

de exemplu, de către avioanele franceze şi britanice împotriva 

baloanelor de observare germane. 

Rachetele balistice ca vectori purtători de încărcături de distru-

gere în masă, în special nucleare, au constituit instrumentul principal 

pentru realizarea balanţei de putere militară la nivel mondial timp de 

peste 60 de ani. Astfel, cei doi coloşi ai vremii, SUA şi URSS, au pornit 

o cursă a înarmării, bazându-se pe teoria descurajării nucleare
21

, 

ajungând în punctul în care, oricare dintre cei doi oponenţi ar fi iniţiat 

un atac ar fi fost subiecţi ai unei distrugeri reciproce
22

.  

Aceasta a fost situaţia în toată perioada Războiului Rece şi aşa se 

menţine şi în prezent la momentul la care deşi SUA deţine supremaţia 

militară, Rusia îşi propune să-şi menţină avantajul militar, având ca 

prioritate reînarmarea forţelor sale de descurajare nucleară până la nivel 

                                                 
21 Conceptul „descurajare nucleară” a apărut în contextul în care după cel de-al Doilea 

Război Mondial, într-o lume bipolară, SUA şi URSS deţineau superioritatea nucleară în 

lume. Acestea se abţineau de a la a se ataca una pe cealaltă din cauza faptului că în 

virtutea arsenalelor foarte mari de arme nucleare acumulate distrugerea reciprocă era 

asigurată. A se vedea pe larg: Cold War: A Brief History. Nuclear Deterrence, 

disponibil online la: http://www.atomicarchive.com/History/coldwar/page15.shtml, 

accesat la 03.03.2015. 
22 Col. Alan J. PARRINGTON, făcând referire la conceptul de „distrugere reciprocă 

asigurată” (Mutual Assured Destruction), în lucrarea „Mutually Assured Destruction 

Revisited, Strategic Doctrine in Question”, inclusă în Airpower Journal, USAF, Winter 

1997. 
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de 100% al instrumentarului său militar până în 2020, pentru prevenirea 

superiorităţii nucleare asupra Federaţiei Ruse
23

. 

În noua ordine mondială care se prefigurează, puterea şi, în 

special, puterea militară, îşi păstrează valoarea de element de 

comparaţie în relaţiile dintre state. Armele nucleare propulsate de 

rachete balistice existente sunt din ce în ce mai precise, mai nimicitoare. 

În acest context, este de aşteptat ca un număr tot mai mare de state, nu 

numai puterile nucleare tradiţionale, să îşi dezvolte sau să achiziţioneze 

astfel de arme distructive deoarece odată cu creşterea accesului la înalta 

tehnologie, diferiţi actori politici internaţionali (statali sau nonstatali) 

urmăresc obţinerea supremaţiei militare şi nucleare în special prin 

depunerea de eforturi de posesie şi producere a rachetelor balistice cu 

raze de acţiune variate şi a armelor de distrugere în masă.  

                                                 
23 Military dominance over Russia impossible, nuclear deterrent top priority – Defense 

Ministry, 30 ianuarie 2015, disponibil online la: http://rt.com/news/ 227811 -russia-

military-supremacy-modernization/, accesat la 22.04.2015. 
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CAPITOLUL 2.  

Strategii ale statelor care deţin arme nucleare  

şi activitatea de neproliferarea nucleară 
 

În 1991, cercetătorul Andrew W. Hull realiza pentru Institutul 

pentru Analiza Apărării (Institute for Defense Analyses) un studiu ce se 

denumea „Rolul rachetelor balistice în strategiile de apărare a statelor 

din lumea a treia” context în care remarca că: „Mai mult de douăzeci de 

ţări din lumea a treia deţin capacitatea de rachete balistice în funcţiune 

sau în curs de dezvoltare şi numărul acestora va creşte în următorul 

deceniu”
24

. Tot acest autor remarca şi că „Rachete balistice devin 

armele cu rază lungă cele mai utilizate în conflictele regionale, în spe-

cial în Orientul Mijlociu şi sud-vestul Asiei, […] acestea fiind folosite 

în patru din ultimele şase războaie majore în aceste două regiuni”
25

. Aşa 

cum vom arăta pe parcursul acestui capitol, Hull a avut dreptate, iar 

ameninţarea nucleară provenită din Orientul Mijlociu în special s-a 

acutizat. 

În prezent, peste 30 de ţări deţin sau sunt în curs de achiziţionare 

sau dezvoltare de tehnologie de rachete balistice care ar putea fi even-

tual folosite pentru a transporta focoase convenţionale dar şi arme de 

distrugere în masă. Proliferarea acestor capacităţi nu înseamnă neapărat 

că există o intenţie imediată de a ataca, dar aceasta nu înseamnă că sta-

tele naţionale sau alianţele de securitate colectivă nu au responsabilita-

tea de a lua în considerare posibila ameninţare pe care acestea o pot pre-

zenta. Astfel, apare problema de evaluare a riscurilor în ceea ce priveşte 

dezvoltarea tehnologiilor de rachete avansate, proliferarea lor la nivel 

mondial şi un răspuns adecvat la aceste noi provocări.  

Proliferarea nucleară produce existenţa unui compromis între 

interesul comun al evitării unui război nuclear catastrofal şi impactul 

politicilor de descurajare nucleară statuate la nivel internaţional. Totuşi, 

principala slăbiciune a regimului proliferării nucleare o reprezintă 

absenţa sancţiunilor ca rezultat direct al divergenţei de interese ale 

statelor nucleare comparativ cu cele non-nucleare. 

 

                                                 
24 Andrew W. HULL, Role of ballistic missiles in third world defense strategies, 

Institute for Defense Analyses, USA, June 1991, p. S-1. 
25 Ibidem. 
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2.1. Doctrine şi strategii ale statelor recunoscute de 

comunitatea internaţională ca deţinând arme nucleare  

 

Doctrinele şi strategiile nucleare continuă să joace un rol 

important în lumea modernă ponderând relaţiile interstatale. Doctrinele 

statelor recunoscute ca deţinând arme nucleare le influenţează politicile 

proprii în domeniul apărării şi relaţiilor externe, dar şi pe cele ale 

statelor cu doctrine non-nucleare, care nu deţin astfel de capabilităţi. 

Toate doctrinele nucleare vehiculează ideea că doar armele 

nucleare pot servi ca un garant esenţial al securităţii militare a unui stat 

în pofida faptului că descurajarea nucleară nu poate îndeplini rolul în 

mod eficient, în special împotriva statelor instabile cu atât mai mult în 

contextul noilor ameninţări şi regimuri periculoase. 

În general, o doctrină militară a unui stat, inclusiv nucleară  are o 

natură duală. Pe de o parte, este un ghid de acţiune pentru forţele armate 

ale ţării şi industria de apărare naţională în măsura în care defineşte 

tipurile potenţialelor războaie şi conflicte şi probabilitatea lor, scopurile 

şi obiectivele operaţiunilor militare derulate şi programele de formare a 

personalului şi acumularea de echipamente militare corespunzătoare. Pe 

de altă parte, o doctrină trimite un mesaj ambelor categorii de state cu 

care interacţionează, atât adversarilor, cât şi aliaţilor potenţiali conţi-

nând un avertisment pentru prima categorie şi o garanţie de securitate 

pentru cea din urmă categorie. Aşadar, reprezintă puternice instrumente 

politice şi militare.  

Prin Tratatul de Neproliferare Nucleară la care 191 de state sunt 

parte şi 93 sunt semnatare
26

 s-a afirmat principiul că „beneficiile aplica-

ţiilor paşnice ale tehnologiei nucleare, inclusiv orice produs tehnologic 

care pot fi obţinute de către statele ce deţin arme nucleare prin dezvol-

tarea de dispozitive nucleare explozive ar trebui să fie disponibile în 

scopuri paşnice tuturor părţilor la tratat”
27

. Statele care deţin şi sunt ofi-

cial recunoscute ca deţinând arme nucleare prin Tratatul de Neprolife-

                                                 
26 Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare (Treaty on the Non-Proliferation of 

nuclear weapons - NPT), semnat la 1968, este un tratat internaţional fundamental al 

cărui obiectiv este de a preveni răspândirea armelor şi tehnologia de arme nucleare, 

pentru a promova cooperarea în domeniul utilizărilor paşnice ale energiei nucleare şi 

pentru a promova obiectivul de realizare a dezarmării nucleare şi a dezarmării generale 

şi complete.   
27 Treaty on the Non-Proliferation of nuclear weapons, disponibil online la: 

http://disarmament.un.org/treaties/t/npt/text, accesat la 05.04.2015. 
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rare Nucleară sunt următoarele: SUA, F. Rusă, China, Franţa şi Marea 

Britanie. 

Numărul exact de arme nucleare aflate în posesia fiecărei ţări este 

o informaţie clasificată secret de stat, dar în ciuda acestei limitări, 

analizând informaţiile disponibile public, înregistrările istorice şi unele 

scurgeri ocazionale de informaţii fac posibilă cele mai bune estimări cu 

privire la dimensiunea şi componenţa stocurilor naţionale de arme 

nucleare. Astfel, în Bulletin of the Atomic Scientists, pentru 2014, este 

estimat inventarul armelor nucleare pe glob, repartizate pe statele care 

le deţin, aşa cum sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

State Număr de focoase nucleare 

F. Rusă 8.000 (din acestea, aproximativ 4.300 sunt opera-

ţionale sau în custodie militară). Celelalte 3.700 

aşteaptă dezmembrarea. 

SUA 7.300 (aproximativ 4.760 se află în depozitele 

militare, din care 1980 angajate; 2.540 aşteaptă 

dezmembrarea). 

Franţa  300 

China 250 

Regatul Unit al 

Marii Britanii  

225 

Israel 80 

Pakistan 100-120 

India 90-110 

Coreea de Nord <10 

Total  ~16.300 
Tabel nr. 1 – Inventarul estimat al armelor nucleare pe glob în 2014 

Sursa: Hans M. Kristensen and Robert S. Norris, „Worldwide 

deployments of nuclear weapons, 2014”, în Bulletin of the Atomic Scientists, 

Sage publications, 2014, p. 2. 

 

SUA este prima dintre puterile care sunt recunoscute ca deţinând 

arme nucleare şi unul dintre marii actori care modelează mediul de 

securitate internaţional.  

După finalizarea Războiului Rece, cantitatea arsenalului de arme 

nucleare menţinută de americani la cote foarte mari nu se mai justifică, 

în contextul geopolitic în care URSS s-a destrămat, SUA şi-a extins 
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dominanţa în materie de arme convenţionale, iar emergenţa unor noi 

actori de tip nonstatal nu necesită folosirea unor astfel de arme de 

putere ridicată
28

. Aşadar, potrivit declaraţiei conţinute în noul START
29

 

din martie 2015, SUA deţin 1.597 de focoase nucleare strategice 

desfăşurate pe 785 de rachete balistice intercontinentale, rachete 

balistice lansate de pe submarine şi bombardiere strategice
30

 (aşa cum 

sunt prezentate în anexa nr. 3). 

Mai mult, în documentul de Revizuire a Situaţiei Nucleare din 

2010 (Nuclear Posture Review) se precizează că „armele nucleare ame-

ricane au un rol fundamental şi vor continua să îl aibă atât timp cât exis-

tă arme nucleare în lume, deoarece deţinerea acestor arme descurajează 

orice atac nuclear asupra SUA, aliaţilor şi partenerilor săi”
31

. De ase-

menea, în documentele americane printre misiunile acoperite de către 

armele nucleare sunt considerate
32

: lovitura de răspuns după un atac 

nuclear asupra SUA sau a aliaţilor săi, limitarea daunelor unor atacuri 

împotriva forţelor nucleare centrale ruse, descurajarea proliferării, 

limitarea daunelor grave în teatrele de operaţii, represalii corespun-

zătoare împotriva unui atac cu arme chimice sau biologice asupra SUA 

sau a aliaţilor săi, riposta după un atac convenţional regional cu rol de 

represalii sau descurajarea unor acţiuni viitoare; intimidarea, oferirea 

unei puteri virtuale şi acţiuni militare în cadrul conflictelor regionale. 

Federaţia Rusă rămâne şi după încheierea Războiului Rece 

principala contragreutate a forţei nucleare americane, aşa cum o arată si 

tabelul de la jos, drept pentru care necesită atenţie sporită în contextul 

politicii sale agresive actuale.  

 

                                                 
28 Ivan OELRICH, „Missions for Nuclear Weapons after the Cold War”, în Occasional 

Paper No. 3, Federation of American Scientists, January 2005,     p. 8, disponibil online 

la: http://fas.org/programs/ssp/nukes/armscontrol/ missionsaftercwrptfull.pdf, accesat la 

17.04.2015. 
29 Noul Tratat dintre Statele Unite ale Americii şi Federaţia Rusă privind măsurile de 

reducere în continuare şi limitare a armelor strategice ofensive, cunoscut şi ca Noul 

Tratat START. A se vedea pe larg pe site-ul Departamentului Apărării al SUA la: 

http://www.state.gov/t/avc/newstart/ index.htm, accesat la 01.07.2015. 
30 New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms, Bureau of 

Arms Control, Verification and Compliance, Fact Sheet July 1, 2015, p. 2, disponibil 

online la:  
31 Nuclear Posture Review Report, Department of Defense, United States of America, 

aprilie 2010, p. 15. 
32 Ivan OELRICH, op. cit., p. 4. 
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Categorii de date  SUA Federaţia 

Rusă 

ICBMs, SLBMs şi bombardiere strategice 

desfăşurate 

785 515 

Focoase nucleare pentru  ICBMs, SLBMs şi 

bombardiere grele  

1.597 1.582 

Lansatoare ICBMs, SLBMs şi de 

bombardiere grele desfăşurate şi 

nedesfăşurate 

898 890 

Tabel nr. 2 - Datele agregate ale arsenalelor nucleare ale SUA şi URSS 

la 1 iulie 2015 

Sursa: Bureau of Arms Control, Verification and Compliance, „New 

START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms” în Fact 

Sheet, July 1, 2015, p. 1, http://www.state.gov/documents/ 

organization/240274.pdf 

 

În ultimele decenii, F. Rusă a implementat acorduri de control de 

armament şi a participat la programe de reducere a ameninţărilor 

nucleare ocazie cu care au fost demontate şi eliminate părţi substanţiale 

din arsenalele sale. În prezent, Moscova urmăreşte modernizarea şi 

recapitalizarea întregului său arsenal de arme nucleare strategice şi 

sisteme de livrare ale acestora. Oficialii ruşi văd această modernizare ca 

pe un mijloc de a contracara superioritatea convenţională a NATO dar 

şi ca pe o modalitate de a-şi păstra statutul de putere militară majoră. 

Având în vedere capacităţile sale extinse de ADM, participarea activă a 

F. Ruse la eforturile de neproliferare, control al armamentelor şi dezar-

mare este o condiţie prealabilă pentru succesul lor la nivel mondial. De 

asemenea, F. Rusă deţine unul dintre programele de rachete cele mai 

robuste şi avansate din lume menţinând-şi capacitatea de a produce 

rachete sofisticate propulsate atât cu combustibil lichid, cât şi solid. 

China continuă să adere la politica de a nu utiliza prima aceasta 

capabilitate, dar îşi modernizează şi extinde forţa nucleară. Principala 

preocupare pare a fi asigurarea faptului că aceasta va constitui un factor 

de descurajare credibil care nu va fi subminat de capacităţile de apărare 

antirachetă americane. 

În consecinţă, China continuă implementarea de rachete balistice 

inter-continentale de teren mobile (ICBMs) pregătindu-se să adauge un 

nou factor de descurajare nucleară cu baza pe mare cuprinzând 
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submarine cu rachete balistice de generaţia a doua alimentate nuclear 

(SSBNs) şi având în curs de dezvoltare o nouă rachetă balistică 

intercontinentală mobilă care ar putea fi echipată cu multiple vehicule 

cu reintrare în mod independent (MIRVs)
33

. Beijing-ul manifestă 

scepticism când vine vorba de participarea la acorduri formale de 

control al armelor, cu SUA şi F. Rusă, în parte pentru că vede 

Washington-ul şi Moscova ca având responsabilitatea primară pentru 

reducerile nucleare suplimentare dat fiind că acestea deţin arsenale mult 

mai mari dar, parţial, şi din cauza preocupărilor de securitate pe termen 

lung, considerând că o mai mare transparenţă ar putea slăbi, mai 

degrabă decât să consolideze, credibilitatea în creştere legată de capa-

cităţile de intimidare nucleară încă relativ modeste ale Chinei. 

Marea Britanie îşi exprimă scopul doctrinar de folosire a 

armelor nucleare pentru descurajarea unui atac la adresa intereselor 

vitale ale Marea Britanii şi ale aliaţilor săi. Statul britanic se angajează 

să menţină doar arsenalul minim necesar pentru atingerea obiectivelor 

de descurajare. Armele nucleare sunt privite ca arme politice
34

 ce vor fi 

folosite doar în situaţii extreme de auto-apărare şi fără încălcarea 

normelor dreptului internaţional. 

Guvernul britanic declară că „Marea Britanie deţine probabil cel 

mai scăzut arsenal nuclear dintre cele 5 state recunoscute ca nucleare 

prin Tratatul de Neproliferare Nucleară”
35

. Totuşi, rămâne valabilă 

concluzia prezentată în unde se consideră că datorită existenţei continue 

a arsenalelor nucleare mari, a posibilităţii de proliferare a armelor 

nucleare, în combinaţie cu riscul crescut de instabilitate şi tensiuni 

internaţionale
36

, un factor de descurajare nucleară este probabil să 

rămână un element important al securităţii britanice naţionale în anii 

2020 şi după acest reper temporal. 

                                                 
33 A se vedea pe larg: Military and Security Developments Involving the People’s 

Republic of China 2012, Department of Defense, Washington, DC, 2012. 
34 Policy paper 2010 to 2015 government policy: UK nuclear deterrent, 8 mai 2015, 

disponibil online la:  https://www.gov.uk/government/publications/ 2010-to-2015-

government-policy-uk-nuclear-deterrent/2010-to-2015-government-policy-uk-nuclear-

deterrent, accesat la 15.05.2015. 
35 Appendix 2: successor deterrent programme, disponibil online la:  

https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-uk-

nuclear-deterrent/2010-to-2015-government-policy-uk-nuclear-deterrent#appendix-1-

uk-nuclear-deterrence, accesat la 15.05.2015. 
36 The National Security Strategy of the United Kingdom Security in an interdependent 

world, martie 2008, Crown copyright 2008, pp. 13-14. 
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2.2. State instabile care derulează programe de construcţie şi 

înzestrare cu rachete balistice  

 

După ce rachetele balistice şi-au dovedit eficienţa pe timpul 

Războiului Iran-Irak, Războiului din Afganistan şi a Războiului din 

Golf demonstrându-şi potenţialul distructiv, o serie de state ale lumii s-

au simţit încurajate să desfăşoare programe de construcţie şi înzestrare 

cu rachete balistice. Acestea acţionează în acest sens din motive diverse 

pe care le vom prezenta succint în continuare. 

Iranul este situat în  sud-vestul Asiei, pe coasta de nord-est a 

golfului Persic şi pe coasta sudică a mării Caspice, fiind considerată 

unul din statele Orientului Mijlociu. Vecinii Iranului sunt: Azerbaidjan 

la Nord, Turcia la nord-vest, Irak la Vest, Pakistan la sud-est, 

Afganistan la Est şi Turkmenistan la nord-est. 

Dorinţa Iranului în dezvoltarea rachetelor balistice îşi are 

începutul în perioada anilor 1960 şi este legată de interesele regionale 

de securitate, înainte chiar de revoluţia islamică din 1979. Totuşi, 

programul de dezvoltare a rachetelor balistice luat avânt abia după 

1980, până la acel moment Iranul nu a dezvoltat infrastructuri 

tehnologice necesare dezvoltării şi producerii de rachete balistice. 

În urma războiului cu Irakul, din 1985, când oraşele iraniene au 

fost lovite cu sute de rachete irakiene, Iranul a decis cumpărarea de 

rachete balistice cu rază scurtă de acţiune. Iniţial, Teheranul a 

achiziţionat rachete de tip Scud-B de producţie sovietică din Libia şi 

Siria şi, ulterior, le-a folosit la atacarea Bagdadului. După încheierea 

războiului, Iranul şi-a mărit arsenalul de rachete, oficialii iranieni au 

cumpărat de la Coreea de Nord rachete de tip Scud şi o instalaţie 

tehnologică de producere a rachetelor de acest tip. Acestea au fost 

livrate începând cu 1987, când a fost semnat contractul, şi s-a finalizat 

la începutul anului 1988. Racheta Scud-B achiziţionată a primit numele 

de „Shahab-1” şi a fost utilizată cu succes în 1988 pentru atacarea 

oraşelor irakiene. Astfel, rachetele iraniene puteau ajunge in orice parte 

a Orientului Mijlociu, incluzând şi Israelul. Între timp, oficialii de la 

Teheran şi-au stabilit ca scop să realizeze rachete cu rază lungă de 

acţiune pentru a putea lovi obiective de nivel strategic. 

Sancţiunile au determinat guvernul de la Teheran să ameninţe cu 

anularea  acordului cu AIEA, dar, după câţiva ani de negocieri şi 

sancţiuni, în data de 24 noiembrie 2013, prin acordul interimar încheiat 
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la Geneva, între Iran şi marile puteri (P5+1)
37

, dosarul nuclear iranian 

era aproape rezolvat, acordul prevăzând „limitarea timp de şase luni a 

producţiei de uraniu slab îmbogăţit şi îngheţarea extinderii instalaţiilor 

de la Frodo, Natanz şi Arak”
38

, în schimbul relaxării sancţiunilor 

internaţionale impuse, inclusiv în industria petrolului.  

Totuşi, în 14 iulie 2015, Iranul a semnat un acord cu grupul for-

mat din reprezentanţi ai SUA, Marea Britanie, Franţa, Germania, Rusia, 

China şi Uniunea Europeană, în care se angaja să nu dezvolte sau să 

achiziţioneze arme nucleare
39

. În acelaşi timp, vicepreşedintele Republi-

cii Islamice Ali Akhbar Salehi şi directorul general al Agenţiei Inter-

naţionale pentru Energie Atomică Yukiya Amano au convenit asupra 

unei foi de parcurs pentru clarificarea problemelor trecute şi prezente 

legate de programul nuclear al Iranului până la sfârşitul anului 2015
40

.  

Coreea de Nord ocupă partea de nord a peninsulei Coreea aflată 

în nord-estul Asiei. Motivaţia înzestrării cu rachete balistice a acestui 

stat a pornit din nevoia acestuia de a avea o forţă militară puternică 

împotriva Coreei de Sud, Japoniei şi forţelor SUA prezente în regiune. 

În prezent, Coreea de Nord are în exploatare rachete balistice cu 

rază scurtă Hwasong-5/Hwasong-6 (tipuri Scud-B/ Scud-C), care pot 

atinge obiective de-a lungul Coreei de Sud, precum şi rachete balistice 

cu rază medie Nodong, care pot atinge ţinte din Japonia. Nu se cunosc 

dispunerea şi cantitatea exactă a rachetelor din arsenalul forţelor nord-

coreene. Armata SUA estimează că Coreea de Nord şi-a echipat unele 

                                                 
37  P5+1: este un grup de şase mari puteri ale lumii, care în anul 2006 au început 

negocierile cu Iranul asupra programului său nuclear, printre aceste ţări fac parte cele 

cinci state permanente în Consiliul de Securitate al ONU, plus Germania. 
38 UE este pregătită să suspende din sancţiunile impuse Iranului după verificările pe 

care le va face AIEA, 17 decembrie 2013, disponibil online la:  

http://observatoreuropean.radioromania.ro/?p=13315, accesat la 28.07.2015. 
39 Barak RAVID, Nuclear restrictions and inspections in exchange for lifting of 

sanctions: The details of the Iran deal, 14 iulie 2015, disponibil online la:  

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.665945, accesat la 28.07.2015. 
40 IAEA Director General's Statement and Road-map for the Clarification of Past & 

Present Outstanding Issues regarding Iran's Nuclear Program, 14 iulie 2015, disponibil 

online la: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-director-generals-

statement-and-road-map-clarification-past-present-outstanding-issues-regarding-irans-

nuclear-program, accesat la 28.07.2015. 
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rachete cu încărcături chimice şi biologice
41

. Phenianul are, desigur, 

această capacitate, dar cantităţile şi tipurile de agenţi chimici şi 

biologici nu se cunosc. Totuşi, potrivit Ministerului sud-coreean al 

apărării naţionale, Coreea de Nord se consideră a avea 2.500 la 5.000 

tone de arme chimice
42

. Mai mult se cunoaşte faptul că rachetele 

Nodong sunt capabile de înarmare cu focoase nucleare, în cazul în care 

Phenianul a produs un astfel de focos. 

Deşi se presupune că Coreea de Sud este ţinta primară pentru 

rachetele Hwasong ale Coreei de Nord, Seul a văzut aceste rachete ca o 

ameninţare mai puţin importantă decât cât artileria şi rachete cu rază 

scurtă din inventarul Phenianului, tehnică care este capabilă de a lovind 

Seul cu un număr mare de încărcături explozive de mare putere sau 

încărcături chimice. 

Coreea de Nord are două reactoare nucleare, amândouă fiind 

dispuse la Centrul de Cercetări Ştiinţifice Nucleare aflat la Yongbyon. 

Mai mult, conform lucrării „North Korea’s Estimated Stocks of Pluto-

nium and Weapon-Grade Uranium”
43

 se estimează că, până la sfârşitul 

anului 2016, Coreea de Nord ar putea avea 14-25 de arme nucleare. 

India se află pe locul 7 în ierarhia ţărilor după suprafaţă, pe locul 

2 după numărul locuitorilor şi este statul democratic cu cei mai mulţi 

locuitori. Motivaţia statului hindus de a derula un program de înzestrare 

cu rachete balistice nucleare este aceea a tensionării relaţiilor cu China
44

 

şi Pakistan
45

 şi dezvoltarea de către acestea a unor programe balistice. 

La această motivaţie generală au contribuit şi testele nucleare din 1964 

ale Chinei, precum şi ameninţările repetate de a interveni în sprijinul 

Pakistanului în războiul din 1965. Ca urmare a iniţierii programului prin 

Organizaţia de Cercetare şi Dezvoltare pentru Apărare (Defence 

Research and Development Organisation), India a realizat primul test 

                                                 
41 Arms Control and Proliferation Profile: North Korea,  Fact Sheets and Brief, 

februarie 2015, disponibil online la: https://www.armscontrol.org/factsheets 

/northkoreaprofile, accesat la 16.05.2015. 
42 Minister of National Defense, Republic of Korea, 2010 Defense White Paper, 

December 2010, disponibil online la: http://www.nti.org/media/pdfs/ 

2010WhitePaperAll_eng.pdf?_=1340662780c, accesat la 20.05.2015. 
43 David ALBRIGHT, Christina WALROND, North Korea’s Estimated Stocks of 

Plutonium and Weapon-Grade Uranium, Institute for Science and International Security 

(ISIS), 16 august 2012, p. 3. 
44 Război în anul 1962. 
45 Patru războaie ce au avut loc în: 1947, 1965, 1971 şi 1999. 
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de arme nucleare în 1974 şi a efectuat teste suplimentare în mediul 

subteran în 1998. 

Arsenalul curent de rachete al Indiei este orientat împotriva 

vechiul duşman Pakistan, dar poate lovi şi principalele oraşe din China 

sau ţinte din Orientul Mijlociu, Europa şi chiar America. 

Pakistanul este aşezat în Asia de Sud, se învecinează cu 

Afganistanul în nord-vest, China în nord, cu India la est, Iran la vest şi 

are ieşire la Marea Arabiei în sud. 

Statul pakistanez şi-a demarat programul de construcţie şi 

înzestrare cu arme nucleare pe fondul principal al tensionării relaţiilor 

cu India. Totuşi, la această decizie a contribuit şi disponibilitatea Chinei 

de a deveni o sursă de tehnologie balistică pentru lumea islamică. 

Pakistanul dezvoltă şi produce încărcătură nucleară încă din 1987 

dar aceasta nu poate fi folosită în scopuri militare datorită lipsei 

posibilităţilor de transport la ţintă deoarece singura variantă de transport 

la ţintă (avioanele F16) este anulată de Amendamentul Pressler
46

. 

Ucraina are frontieră cu Rusia în nord-est, cu Belarus în nord, cu 

Polonia, Slovacia şi Ungaria în vest, cu România şi Republica Moldova 

la sud-vest şi cu Marea Neagră şi Marea Azov la sud. Anexarea ilegală 

de către Rusia a peninsulei Crimeea a avut ca efect subminarea regimu-

lui de neproliferare internaţională privind armele de distrugere în masă. 

Kremlinul a abrogat aproape complet Memorandumul de la Budapesta 

cu privire la Asigurările de Securitate acordate Kievului
47

, în decembrie 

1994. Acest acord între Ucraina, pe de o parte, şi Statele Unite ale 

Americii, Marea Britanie, şi Rusia, pe de altă parte, a dus la dezmem-

brarea armelor atomice ucrainene acumulate în perioada sovietică care 

                                                 
46 Acest Amendament prevede că „niciun echipament sau tehnologie militară nu vor fi 

vândute sau transferate către Pakistan. Această interdicţie priveşte inclusiv piesele de 

schimb pentru avioanele F-16”, ceea ce face imposibilă pentru moment a transportării la 

ţintă de încărcături nucleare pakistaneze. A se vedea pe larg: The Pressler Amendment 

and Pakistan's nuclear weapons program (Senate - July 31, 1992), disponibil online la: 

http://fas.org/news/pakistan/1992/920731.htm, accesat la 15.05.2015. 
47 Acest document a fost semnat cu ocazia accederii Ucrainei la Tratatul de Non-

Proliferare a Armelor Nucleare. Ulterior, Federaţia Rusă şi Statele Unite ale Americii 

printr-o declaraţia comună semnată la 4 decembrie 2009 îşi confirmau angajamentul de 

asigurare a cadrului de securitate în contextul menţinerii statutului de neutralitate al 

Ucrainei. A se vedea pe larg: Memorandumul de la Budapesta cu privire la Asigurările 

de Securitate acordate Kievului, 5 decembrie 1994, disponibil online la: 

http://www.cfr.org/nonproliferation-arms-control-and-disarmament/budapest-

memorandums-security-assurances-1994/p32484, accesat la 30.05.2015. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Islamabad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Islamabad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Islamabad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Islamabad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Islamabad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Islamabad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Islamabad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Islamabad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Islamabad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Islamabad
http://ro.wikipedia.org/wiki/Islamabad
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includeau mai multe focoase nucleare decât cele ale Chinei, Franţei şi 

Marii Britanii împreună, „deţinând locul 3 în lume după SUA şi Fede-

raţia Rusă”
48

. Cu toate aceste renunţări, Ucraina îşi menţine încă 

experienţa semnificativă în materie de armament nuclear şi desfăşoară 

un amplu program de energie nucleară.  

 

2.3. Tratatul de neproliferare nucleară  

 

Un instrument de prevenire a utilizării armelor nucleare este 

constituit de descurajarea nucleară care implică existenţa regulilor 

stabilite la nivel global care să preîntâmpine evenimente nucleare nedo-

rite, ceea ce creează un regim de control al proliferării în cele două 

categorii de state, cele nucleare, între care funcţionează relaţii de descu-

rajare propriu-zisă şi celelalte state nenucleare care se angajează să nu 

îşi dezvolte armamentul de acest gen. 

Aşadar, după încheierea unui tratat de interzicere a experienţelor 

nucleare între Uniunea Sovietică şi Statele Unite ale Americii, cele două 

superputeri din timpul Războiului Rece, s-a pus problema limitării 

accesului altor ţări la noile arme, astfel încât, în anul 1968, s-a ajuns la 

Tratatul de Neproliferare Nucleară (Non Proliferation Treaty - NPT), 

conform căruia abstinenţa nucleară se verifică prin sistemul de con-

troale al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).   

Tratatul de neproliferare nucleară este principalul document 

internaţional care are drept scop prevenirea proliferării armelor şi a 

tehnologiilor de arme nucleare, promovarea cooperării pentru utilizarea 

paşnică a energiei nucleare şi a dezarmării nucleare complete în plan 

global. De asemenea, Tratatul reprezintă „singurul angajament obliga-

toriu printr-un acord multilateral la obiectivul de dezarmare al statelor 

care deţin arme nucleare”
49

. Tratatul este semnat de 190 de state, inclu-

siv statele ce deţin arme nucleare. Totodată, la nivel internaţional există 

şi o serie de acte normative care reglementează cadrul de neproliferare a 

armelor de distrugere în masă (nucleare, chimice, biologice), modalita-

tea de desfăşurare a comerţului cu arme convenţionale şi limitarea pro-

                                                 
48 Ukraine,  noiembrie 2014, disponibil online la: http://www.nti.org/country-

profiles/ukraine/nuclear/, accesat la 05.05.2015. 
49 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), disponibil online la: 

http://www.un.org/ disarmament/WMD/Nuclear/NPT.shtml, accesat la 15.07.2015. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratatul_de_neproliferare_nuclear%C4%83&action=edit&redlink=1
http://www.un.org/events/npt2005/npttreaty.html
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ducerii, stocării şi utilizării armelor de orice tip. Unele dintre aceste 

reglementări juridice internaţionale sunt încorporate în anexa nr. 4. 

Prin prisma experienţei trecute s-a demonstrat că o strategie de 

descurajare precum cea a distrugerii reciproce asigurate, situaţie pe baza 

căreia s-au construit politicile de securitate ale celor doi coloşi ai 

Războiului Rece, nu reprezintă o soluţie durabilă pe termen lung, din 

cauza posibilităţii de escaladare a unor situaţii ca urmare a unor acci-

dente sau decizii luate fără discernământ. Drept pentru care, în ultimele 

două decenii, s-au depus eforturi de reducere a stocurilor de arme 

nucleare din lume „de la aproximativ 70.000 în 1986, la aproximativ 

17.300 astăzi, doar 4.200 dintre acestea fiind operaţionale cu focoase 

nucleare active”
50

. Totuşi, în perioada post-Război Rece, în ciuda 

reducerii semnificative a forţelor nucleare americane, ruse, franceze şi 

britanice, numărul focoaselor nucleare inventariate rămâne la un nivel 

foarte ridicat: aproximativ 15.700
51

. Dintre acestea, în jur de 4.000 de 

focoase sunt considerate operaţionale, iar dintre acestea, aproximativ 

1.800 de focoase din SUA şi F. Rusă sunt în alertă maximă, gata de 

utilizare în termen scurt. Această situaţie persistă datorită faptului că 

toate statele continuă să-şi modernizeze forţele nucleare rămase şi par 

dispuse să continue acumularea de arme nucleare şi în viitor. 

                                                 
50 Michael SHERMER, Will Mutual Assured Destruction Continue to Deter Nuclear 

War?, 1 iunie 2014, disponibil online la: http://www.scientificamerican.com/article/ 

will-mutual-assured-destruction-continue-to-deter-nuclear-war/, accesat la 27.07.2015. 
51 Status of World Nuclear Forces, Federation of American Scientists, disponibil online 

la: http://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/, accesat la 

28.07.2015. 
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CAPITOLUL 3. 

Implicaţii ale extinderii sistemului de apărare  

antirachetă al NATO în Europa 

 

Sistemul apărării antiaeriene şi antirachetă a forţelor reprezintă 

totalitatea forţelor şi mijloacelor specializate şi nespecializate existente 

la dispoziţie pentru îndeplinirea misiunii de apărare antiaeriană şi anti-

rachetă a forţelor, elementelor vitale şi infrastructurii. Astfel, acestea 

sunt constituite din capabilităţi aferente tipurilor de acţiuni antiaeriene 

ofensive şi defensive utilizate în apărarea împotriva ameninţărilor cu 

rachete balistice. 

Posesia rachetelor balistice, în general, şi a rachetelor balistice cu 

încărcătură nucleară, în special constituie garanţii pentru apărarea suve-

ranităţii şi independenţei statale, dar şi posibilitatea unor regimuri mai 

mult sau mai puţin ostile de a aduce ameninţări directe la ordinea şi 

stabilitatea internaţională. 

 

3.1. Mijloace ofensive şi defensive de combatere a ameninţării 

cu rachete 

 

Apărarea antiaeriană şi antirachetă, ca funcţie a luptei armate, 

contribuie la îndeplinirea misiunilor forţelor, prin participarea la câşti-

garea şi menţinerea superiorităţii/supremaţiei aeriene, apărarea antiae-

riană a forţelor şi elementelor vitale şi participarea la câştigarea războ-

iului în domeniul informaţiilor.  

Apărarea antirachetă include o serie de tehnologii şi doctrine mili-

tare cu scop de a anula sau reduce daunele cauzate de un atac inamic cu 

rachete balistice.  

În scopul asigurării apărării antirachetă sunt concepute strategii 

ofensive antirachetă care au drept element central utilizarea unor 

metode posibile de interceptare a rachetelor balistice în diferitele faze 

ale lansării acestora. Astfel, se pot realiza interceptări în: faza de lansare 

(BPI - Boost Phase Interception), faza zborului intermediar (MCI - Mid 

Course Interception) şi faza terminală (TI - Terminal Interception). 

BPI are loc când o rachetă inamică este interceptată în timp ce 

aceasta este propulsată de accelerator, moment în care racheta este cea 
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mai vulnerabilă la atac deoarece are toate părţile componente ataşate, 

constituindu-se drept o ţintă relativ mare cu o viteză relativ mică.  

Primii interceptori antibalistici aveau focoase nucleare. În pre-

zent, „Griffon” 53T6 şi, eventual, „Gazelle” 51T6 încă le deţin dar nu 

mai este proiectat şi nici nu mai există cunoştinţă despre vreun sistem 

care să le folosească
52

. Focoasele nucleare au devenit impracticabile da-

torită interdicţiilor de testare în atmosferă şi spaţiu a armelor nucleare. 

Îmbunătăţirile aduse sistemelor de ghidare ale rachetelor face inutilă o 

explozie nucleară defensivă cu efecte pe o zonă largă deoarece a crescut 

precizia de lovire. Mecanismele sistemelor actuale sunt fie cinetice (de 

exemplu, coliziune directă cu focosul) sau de direcţionare a energiei (de 

exemplu, încălzirea cu laser a focosului). Unele rachete antibalistice 

utilizează folosesc focoase care explodează în interiorul atmosferei. 

MCI poate fi iniţiată după terminarea acţiunii acceleratorului, pe 

traiectoria medie a rachetei balistice. În această fază, la mijlocul cur-

sului rachetei, interceptarea are loc în spaţiu (nu în interiorul atmosferei 

terestre) existând cea mai mare posibilitate de a fi interceptată racheta 

lansată.  

TI are loc pe timpul accelerării rachetei inamice către ţintă, 

acţiunea constituindu-se în cel mai dificil procedeu de interceptare 

deoarece încărcătura de luptă este desprinsă de restul rachetei şi se 

îndreaptă cu mare viteză către ţintă.   

Acţiunile defensive încep odată cu lansarea rachetei balistice şi se 

continuă până la căderea sau distrugerea ei. Pentru combaterea rachetei 

balistice lansate se folosesc toate sistemele de arme antibalistice 

disponibile. Sistemele de arme defensive destinate combaterii rachetelor 

balistice pe faza intermediară şi finală sunt lasere dispuse pe sateliţi şi 

rachete antiaeriene (antibalistice) de diferite tipuri dispuse pe nave sau 

pe sol. Sistemul de apărare antirachetă face parte dintre măsurile 

defensive utilizate pentru contracararea riscurilor actuale şi viitoare la 

adresa securităţii statelor.  

Totuşi experienţa a demonstrat că nu poate fi aplicat cu succes 

minim garantat un singur concept - ofensiv sau defensiv, în faza de 

start, intermediară sau finală - de apărare aeriană împotriva rachetelor 

balistice, acestea trebuind să fie aplicate simultan sau consecutiv pentru 

a se putea completa reciproc. 

                                                 
52 Ballistic Missile Defence, disponibil online la: http://en.citizendium.org/ 

wiki/Ballistic_missile_defense, accesat la 30.07.2015. 
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Pentru a evita surprinderea şi pentru a micşora timpul de reacţie la 

un atac cu rachete balistice actorii importanţi deţin şi dezvoltă perma-

nent sisteme de avertizare timpurie, realizate atât de radare terestre, cât 

şi de sateliţi, fără de care succesul nu poate fi anticipat. 

 

3.2. Tipuri de sisteme de apărare antirachetă  

 

Sistemele de apărare antirachetă au apărut din dorinţa decidenţilor 

politici de a elimina pericolul unui război nuclear. Un sistem de apărare 

împotriva rachetelor balistice detectează, urmăreşte, interceptează şi 

distruge rachetele balistice lansate şi/sau sarcinile utile ale focoaselor 

lor. O apărare complet operaţională antirachetă constă din senzori 

pentru detectarea lansării de rachete şi de urmărire a rachetelor şi focoa-

sele acestora, interceptoare pentru a dezactiva sau distruge rachete sau 

focoase şi un sistem de comandă şi control.  

O rachetă balistică şi/sau focosul acesteia pot fi distruse prin 

fragmentarea focosului cu un interceptor care explodează în vecinătatea 

acestuia sau cu tehnologii mai moderne „loveşte pentru a ucide (hit-to-

kill) sau cu impact direct prin „lovirea unui glonţ cu un alt glonţ”
53

. 

Ambele tipuri de interceptare sunt cunoscute ca „ucidere cinetică”. S-au 

înregistrat progrese şi în domeniul tehnologiilor cu energie dirijată, cum 

ar fi laserele, care pot distruge o rachetă şi un focos la viteza luminii. 

Sistemele de apărare antirachetă se împart în două clase majore: 

pentru apărare în teatre de operaţii utilizate împotriva rachetelor cu rază 

scurtă şi medie de acţiune; pentru apărarea teritoriului naţional al unui 

stat, utilizate împotriva rachetelor cu rază intercontinentală. 

Sistemele de distrugere a rachetelor inamice nu sunt limitate la 

rachete antibalistice, deşi acestea sunt cele mai frecvent utilizate. În curs 

de dezvoltare sunt şi arme cu energie dirijată, în special lasere. Mai 

există şi arme dispuse pe tancuri (autocannon)
54

 propuse pentru apăra-

rea terminalelor de obiective punctuale, şi capătă interes sporit în 

utilizarea împotriva rachetelor cu rază foarte scurtă de acţiune şi a 

rachetelor nedirijate. 

                                                 
53 Independent Working Group, Frequently asked questions about Ballistic Missiles 

Defence – A Guide, p. 3, disponibil online la: http://www.ifpa.org/pdf/ FAQ-bmd.pdf, 

accesat la 30.07.2015. 
54 Autocannon, disponibil online la: http://www.sarna.net/wiki/Autocannon, accesat la 

30.07.2015. 
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Iniţial, SUA, Rusia dar şi alte state au diminuat ameninţarea 

nucleară prin limitarea şi reducerea arsenalelor proprii. Acest efort a 

rezultat din recunoaşterea universală a conceptului stabilităţii strategice 

culminat cu semnarea Tratatului de apărare antirachetă (ABM) între 

rivalii Războiului Rece. Astfel, stabilitate strategică a rezultat din 

renunţarea reciprocă la sisteme de apărare strategică împotriva 

rachetelor balistice intercontinentale, eliminând astfel atracţia URSS şi 

SUA de a-şi construi capacităţi nucleare ofensive. 

Tratatul de apărare antirachetă a fost semnat la Moscova în 26 

mai 1972 şi ratificat de către Senatul SUA în 3 august 1972, intrând în 

vigoare la 3 octombrie 1972. De asemenea, SUA şi URSS au semnat un 

protocol la Tratat care a intrat în vigoare în 1976 prin care s-a redus la 

jumătate numărul zonelor de desfăşurare a ABM, instalate fie in jurul 

capitalei naţionale a fiecărei părţi sau, alternativ într-o singură zonă de 

desfăşurare a rachetelor balistice intercontinentale (ICBM). URSS a 

desfăşurat un sistem antirachetă în jurul capitalei Moscova, dar SUA a 

ales să nu implementeze un sistem antirachetă şi în 1976 şi-a dezactivat 

site-ul de la Grand Forks, Dakota de Nord, zonă de lansare a rachetelor 

balistice intercontinentale.  

Tratatul a fost modificat ulterior de unele amendamente, diverse 

înţelegeri şi protocoale comune. Reuniunile de examinare la cinci ani au 

loc la Geneva. La 13 decembrie 2001,  fostul preşedintele al SUA, W. 

Bush, a prezentat Federaţiei Ruse notificarea oficială a intenţiei de a 

abroga Tratatul, iar la 13 iunie 2002, retragerea unilaterală a SUA din 

tratatul antirachetă a intrat în vigoare. Aceasta a devenit o provocare la 

menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, afectând şi acordurile 

multilaterale de control al armelor. 

Au existat mai mulţi factori de influenţă politico-militară domi-

nanţi, care au determinat în mod direct modelul de construcţie al 

sistemelor integrate de apărare aeriană, dezvoltate la nivel continental 

de către cele două principale alianţe politico-militare ale secolului XX:  

1. realitatea politică postbelică a unei întregi panoplii cultural-

ideologice şi diplomatice de deligitimizare a războiului, ca mijloc de 

rezolvare a controverselor interstatale (urmare a traumelor produse în 

subconştientul colectiv al umanităţii de cel de-al Doilea Război Mon-

dial); 

2. existenţa, în substratul antagonismelor social-politice, econo-

mice şi militare dintre cele două blocuri oponente (Organizaţia Tra-
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tatului Atlanticului de Nord şi Tratatul de prietenie, cooperare şi 

asistenţă mutuală de la Varşovia), a unor fundamentări ideologice 

precise, care porneau de la premisa eliminării totale a concurentului de 

pe arena internaţională; 

3. existenţa, în nucleul doctrinelor operaţionale a celor doi actori 

de nivel global care îndeplineau şi rolul de conducători (SUA şi URSS) 

a celor două alianţe a principiului întrebuinţării mascate, prin 

surprindere şi timpurii a armamentului nuclear din dotare, armament a 

căror vectori purtători erau în principal aerieni; 

4. existenţa noilor doctrine operaţionale, care presupuneau 

întrebuinţarea masată a mijloacelor de cercetare şi atac aerian, urmare a 

noilor realităţi de pe câmpul de luptă modern, aşa cum au fost acestea 

percepute de către înalţii responsabili politici şi militari, precum şi de 

către analiştii, după experienţa celui de-al Doilea Război Mondial; 

5. apariţia şi proliferarea mijloacelor de cercetare şi atac aerian 

inteligente, consecinţă a progresului general ştiinţifico-tehnologic post-

belic; 

6. extinderea pe verticală şi orizontală, atât din punct de vedere 

cantitativ cât şi calitativ, a mediilor de desfăşurare a războiului (spaţiul 

cosmic, mediul acvatic şi subacvatic, spectrul electromagnetic, spaţiul 

cibernetic, spaţiul informaţional, spaţiul psihologic şi imagologic etc.). 

În aceste condiţii sistemele de apărare aeriană a celor două alianţe 

au fost astfel concepute, organizate, înzestrate şi instruite, încât să răs-

pundă tuturor provocărilor, ce le stăteau în faţă, urmărindu-se asigurarea 

unei capacităţi ridicate de reacţie şi a unui potenţial de acţiune rapidă, 

ambele specifice fizionomiei războiului aerian.  

Factorii amintiţi mai sus au impus organismelor superioare de 

concepţie ale ambelor alianţe să ţină seama în cadrul efortului de 

organizare, înzestrare şi instruire întreprins pentru edificarea acestor 

sisteme de apărare aeriană, că acestea trebuiau să dea dovadă de un 

nivel superior de flexibilitate operaţională, să asigure permanent 

redundanţa acţiunii subsistemelor din compunere şi să posede un 

potenţial superior de rezistenţă (supravieţuire) faţă de acţiunile 

inamicului, astfel încât efectele produse pe câmpul de luptă, de către 

acţiunea acestor sisteme, să asigure într-o măsură cât mai înaltă 

realizarea scopurilor pentru care au fost destinate şi dezvoltate.  
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3.3. Stadiul de realizare şi perspective de implementare ale 

scutului antirachetă NATO 

 

Odată cu încheierea Războiului Rece, sistemul integrat de apărare 

aeriană al NATO a suferit restructurări şi modificări importante, atât în 

ceea ce priveşte sistemul de organizare operaţională cât şi în ceea ce 

priveşte doctrina de întrebuinţare. Astfel, accentul s-a mutat din direcţia 

contracarării unor atacuri aeriene masate, din direcţia ţărilor foste 

membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (autodesfiinţat în 

anul 1991) pe direcţia interzicerii unor atacuri-surpriză, executate cu 

aeronave izolate sau cu rachete balistice, purtătoare de arme de 

distrugere în masă, din direcţia ţărilor spaţiului sud-mediteranean sau a 

Orientului Mijlociu.  

În consecinţă, după valul de extindere din 1999, responsabilitatea 

apărării aeriene a spaţiului aerian european a fost transferată la nivelul 

ţărilor-membre ale Alianţei, comandamentele generale ale NATO 

păstrând doar responsabilităţi legate de comanda centralizată a efortului 

de apărare aeriană şi de comandă-control a acţiunilor de luptă, pentru 

nivelul operativ şi strategic. În acest context, ansamblul forţelor şi mij-

loacelor din cadrul sistemului integrat de apărare aeriană al NATO a 

fost drastic restructurat, pe de o parte printr-o reducere cantitativă ma-

sivă a unităţilor de aviaţie de vânătoare şi apărare aeriană cu baza la sol, 

pe de altă parte. prin restructurarea sistemului de comandă-control 

(structurile comandamentelor aeriene tactice aliate au fost desfiinţate, 

fiind înlocuite cu structuri mai mici şi suple, de tip comandament de 

componentă aeriană, integrate în structura comandamentelor întrunite 

de tip CJTF - NORD şi SUD), reţeaua centrelor de comandă-control a 

acţiunilor aeriene fiind, în mod similar, considerabil redusă (din 14 

Centre de Operaţii Aeriene Combinate - CAOC au fost păstrate doar 3 

din iulie 2013)
55

. 

Însăşi denumirea sistemului integrat de apărare aeriană al NATO 

a fost schimbată, noua denumire NATINADS, adoptată la începutul 

ultimului deceniu al secolului trecut fiind o consecinţă a mutaţiilor 

suferite de Alianţă la toate nivelurile: de integrare politico-militară a 

statelor-membre, de concepţie doctrinară şi organizatorică.  

                                                 
55 Deployable Air Command and Control Centre în Poggio Renatico – Italia, Combined 

Air Operations Centre în Uedem - Germania,  Combined Air Operations Centre în 

Torrejon – Spania,  
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La nivelul strategic şi operativ al NATINADS un rol foarte im-

portant îl joacă în continuare structura de comandă unificată, precum şi 

existenţa unor standarde de organizare şi a unor proceduri de acţiune 

comune, asigurându-se astfel o pregătire şi o disponibilitate operaţiona-

lă corespunzătoare. 

NATINADS va rămâne şi în viitor un element de forţă, extrem de 

important, al capacităţilor defensive a Alianţei Nord-Atlantice, nu nu-

mai în ce priveşte apărarea colectivă, ci şi în direcţia generării unor 

capabilităţi operaţionale pentru asigurarea operaţiilor de management al 

situaţiilor de criză. Cu toate acestea, NATINADS are încă de rezolvat 

probleme legate de nivelul de flexibilitate, necesar asigurării capabili-

tăţilor de sprijin în contextul noilor roluri şi misiuni ale NATO. Acest 

fapt priveşte în special posibilităţile de transport şi de mobilitate a ele-

mentelor componente ale NATINADS. Capacităţile de comandă şi con-

trol al NATINADS ridică încă multiple probleme, deoarece sistemul, 

odată cu integrarea noilor state-membre, nu dispune încă de un subsis-

tem de identificare electronic integrat şi general valabil şi are, deo-

camdată, limitări serioase în ceea ce priveşte apărare anti-rachetă..  

Conectarea capacităţilor de comandă-control ale NATINADS la 

sistemele şi mijloacele de apărare aeriană maritime este încă sub nivelul 

de dezvoltare dorit. Pe lângă acestea, Alianţa nu a rezolvat încă, în mod 

corespunzător, caietul de sarcini standardizate, cu privire la modul 

optim de  realizare a acestui obiectiv. 

În 2010, la Lisabona, NATO a decis să îşi extindă programul de 

apărare antirachetă pentru a include în arealul său de protejare teritoriile 

şi populaţiile statelor membre ale UE. În acelaşi timp, programul SUA 

de apărare antirachetă a fost declarat ca fiind integrat în sistemul de 

apărare al NATO implementat împotriva ameninţărilor convenţionale şi 

nucleare. Astfel, în urma acestei decizii, Alianţa a început dezvoltarea 

unui sistem de comandă şi control, care va fi capabil să conecteze 

elementele de apărare antirachetă oferite de aliaţi pentru realizarea unei 

apărări coerente. 

Sistemul american de apărare antirachetă operează cu inter-

ceptoare terestre (fixe şi mobile) şi maritime, capabile să lanseze ra-

chete pentru interceptarea unor dispozitive cu rază scurtă, medie şi 

lungă de acţiune înainte de a intra în spaţiul aerian şi în zona teritorială 

a Statelor Unite. Cel puţin 13 sisteme terestre de interceptare antirachetă 

există pe Coasta de Vest a SUA, la Fort Greely (Alaska) şi Vandenberg 
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(California). Până în anul 2017, în vestul SUA vor exista în total 44 de 

rampe de interceptoare antirachetă. 

Sistemul Aegis, instalat pe nave militare sau pe platforme 

maritime, are rolul de a intercepta rachete cu rază scurtă şi medie de 

acţiune. În prezent, există cel puţin 24 de sisteme Aegis instalate pe 

nave militare americane, majoritatea patrulând în Oceanul Pacific. 

Sisteme Aegis adaptate pentru uz terestru (Aegis Ashore) urmează să fie 

instalate la baza de la Deveselu (România) şi în Polonia. O altă 

componentă a sistemului antirachetă este sistemul terestru mobil de 

mare altitudine THAAD, instalat pe camioane militare. Tot sisteme 

Aegis urmează să fie utilizate în planul de creare a unui scut antirachetă 

NATO în Europa, scopul fiind contracararea ameninţărilor reprezentate 

de ţări cu strategii nucleare ofensive precum Coreea de Nord sau Iranul. 

Documentul-cheie de nivel politic care asigură cadrul pentru 

activităţile Alianţei în domeniul apărării antirachetă este Conceptul 

strategic al NATO. În plus, în documentul de Revizuire a Posturii 

Descurajării şi Apărării 2012 (Deterrence and Defence Posture Review 

of 2012) se precizează că „armele nucleare sunt o componentă de bază a 

capabilităţilor globale NATO pentru descurajare şi de apărare, alături de 

forţe convenţionale şi de rachete de apărare”
56

. 

Alianţa şi-a regândit politica de apărare în funcţie de o serie de 

factori printre care şi decizia administraţiei Obama de a redesena planul 

american cu privire la folosirea mijloacelor de apărare antirachetă în 

Europa – prin aşa-cunoscuta Abordare Europeană Adaptivă Graduală 

(European Phased Adaptive Approach – EPAA) – cedând sistemul către 

NATO, cu marea majoritate a senzorilor şi interceptorilor necesari, în 

ideea ca aliaţii săi europeni să contribuie la efortul comun viitor de 

implementare şi întreţinere a acestuia. Totuşi, între timp rolul important 

al SUA şi mai ales al forţelor sale navale
57

 în ce priveşte EPAA nu s-a 

diminuat, ci a crescut cuprinzând şi asumarea răspunderii pentru apă-

rarea antirachetă a NATO.   

                                                 
56 Deterrence and Defence Posture Review of 2012, 20 mai 2012, disponibil online la: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87597.htm, accesat la 01.08.2015. 
57 Sistemul actual propus de administraţia Obama, în 2009, este unul bazat pe nave 

diferit de cel gândit iniţial de administraţia Bush ca fiind un plan bazat pe forţe terestre, 

care presupunea instalarea unor radare în Republica Cehă şi interceptori cu baza la sol 

în Polonia. Vezi în detaliu: Peter BAKER, „Obama Reshapes a Missile Shield to Blunt 

Tehran”, în The New York Times, 18 septembrie 2009, p. 1. 
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Deşi extinderea programului a fost afirmată în plină perioadă de 

criză economico-financiară, context în care bugetele naţionale de 

apărare s-au micşorat, la Summit-ul de la Chicago din 2012, oficialii 

NATO declarau că au realizat o „capabilitate interimară”
58

 de apărare 

antirachetă. Capabilitatea interimară avea o capacitate de comandă şi 

control de bază, care a fost testată şi instalată la sediul central al 

Comandamentului Aliat Aerian în Rammstein, Germania. Dată fiind 

participarea importantă a SUA şi a insistenţei guvernului american cu 

privire la necesitatea statelor membre NATO de a participa la întărirea 

acestei capabilităţi, o serie de aliaţi europeni au oferit teritorii sau 

facilităţi pentru a fi utilizate pentru acest scop comun, dar nu au avut 

posibilitatea financiară de a dezvolta sau achiziţiona senzori sau inter-

ceptori cu care să contribuie la constituirea sistemului. 

Mai mulţi aliaţi desfăşoară programe de dezvoltare sau de 

achiziţie de mijloace de apărare antirachetă (BMD) suplimentare, cum 

ar fi navele modernizate cu radare capabile de apărare împotriva rache-

telor balistice, sisteme cu bază aeriană şi de apărare antirachetă sau 

detectare şi capacitate de alertă avansată. 

Cu privire la aspiraţiile de implementare ale scutului antirachetă, 

Frank A. Rose, asistentul secretarului Departamentului de Stat al SUA 

pentru controlul armamentelor, preciza la începutul lunii aprilie că 

„sistemul de apărare antirachetă va fi extins pentru a acoperi Europa, 

Turcia, Polonia, Orientul Mijlociu, Japonia şi Coreea”
59

. Totuşi, pentru 

moment, ca obiectiv pe termen lung, Alianţa îşi propune să furnizeze o 

acoperire completă şi protecţie pentru toate populaţiile, teritoriile şi 

forţele europene ale statelor membre NATO împotriva ameninţărilor 

crescânde reprezentate de proliferarea rachetelor balistice. Obiectivul 

realizării capacităţii operaţionale depline se preconizează să se atingă în 

jurul anului 2020.  

 

 

 

                                                 
58 NATO declares interim missile defence capability, 20 mai 2012, disponibil online la: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_87599.htm, accesat la data de 20.08.2015. 
59 Kalyan Kumar, Romania Ballistic Missile Defence Base Is An Aggression Platform, 

Alleges Russia: NATO Says Russia Exaggerating BMD For Domestic Political Gains, 

16 aprilie 2015, disponibil online la: http://www.ibtimes.com.au/romania-ballistic-

missile-defence-base-aggression-platform-alleges-russia-nato-says-russia-1440044, 

accesat la 20.08.2015. 
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3.4. Reacţii ale statelor la implementarea scutului antirachetă 

al NATO 

 

Problema extinderii scutului antirachetă este controversată dat 

fiind contextul crizei ucrainene şi a intensificării tensiunilor între F. 

Rusă şi Occident. Reacţiile au fost diferite şi în cadrul statelor NATO, 

de exemplu, în Olanda, unde liderii politici susţin scutul antirachetă, 

există o percepţie negativă accentuată a opinie publice cu privire la 

acest program
60

. Statele membre NATO din Europa de Est, cum ar fi 

Polonia, România şi statele baltice sunt cei mai entuziaşti susţinători ai 

sistemului de apărare antirachetă realizat prin Abordarea Europeană 

Adaptivă Graduală (EPAA). Cu toate acestea, în Republica Cehă şi 

Polonia există o opoziţie publică la găzduirea de facilităţi ale sistemului 

de apărare antirachetă, pe fondul îngrijorării populaţiei că există 

posibilitatea deteriorării relaţiilor cu Moscova, idee ce şi-a demonstrat 

veridicitatea prin discursul politic recent al F. Ruse la adresa tuturor 

statelor care sprijină extinderea sistemului NATO. 

În ce priveşte efectele asupra balanţei de putere nucleară, statele 

din întreaga lume au reacţionat la implementarea scutului antirachetă al 

NATO prin îmbunătăţirea, dezvoltarea sau achiziţionarea unor capaci-

tăţi suplimentare de apărare antirachetă, prin programe realizate indivi-

dual sau în colaborare cu alte state. Totuşi, scutul antirachetă al NATO 

nu este principalul motiv al extinderii capacităţilor antirachetă ale 

statelor pe glob, ci existenţa ameninţării nucleare care planează asupra 

tuturor. 

În acest cadru al cursei pentru deţinerea de capabilităţi antirachetă 

în care se angajează toate statele lumii care percep o astfel de 

ameninţare, cooperarea internaţională este într-adevăr de mare valoare 

pentru a partaja costurile şi beneficiile acestor sisteme: 

• Turcia şi Polonia au decis să achiziţioneze capacităţi 

naţionale de apărare aeriană şi antirachetă prin competiţie candidate 

fiind US Patriot şi SAMP / T franceză/italiană. Mai mult, Turcia şi-a 

exprimat disponibilitatea de a cumpăra din China tehnologie de apărare 

antirachetă. Această disponibilitate pune probleme aliaţilor deoarece 

componentele de interceptare chineze sunt considerate a fi incom-

                                                 
60 Stephan de SPIELGELEIRE, “Missile Defense – A Collaborative Dutch Policy 

Analysis”, RUSI Missile Defense Conference in London, 31 mai 2012, disponibil la: 

http://www.rusi.org/downloads/assets/De_Spiegeleire.pdf, accesat la 10.08.2015. 
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patibile cu tehnologie NATO de apărare antirachetă. De asemenea, 

există preocupări că o colaborare turcă cu China în domeniul apărării 

antirachetă va permite chinezilor accesul la datele clasificate şi planurile 

militare ale NATO; 

• Israelul îşi îmbunătăţeşte apărarea stratificată, având în 

curs de dezvoltare David’s Sling şi Arrow 3; 

• statele din Golf au cumpărat deja sau sunt în curs de 

achiziţionare de capacităţi de apărare antirachetă; 

• În Asia, Japonia îşi întăreşte apărarea antirachetă în timp 

ce Coreea de Sud are în vedere punerea în aplicare a uneia, dincolo de 

activele existente; 

• India are în curs de dezvoltare o structură proprie de strat 

superior în completarea stratului dublu inferior deja dezvoltat. 

F. Rusă îşi manifestă constant nemulţumirea cu privire la imple-

mentarea sistemului de apărare antirachetă al NATO considerând aceas-

tă acţiune drept o acţiune agresivă a Alianţei asupra securităţii sale 

naţionale. De altfel, Yevgeny Lukianov, secretar adjunct pentru Consi-

liul de Securitate Rus, a ameninţat statele baltice că participarea lor la 

extinderea scutului antirachetă le va transforma în „ţinte”
61

 ale unor 

eventuale atacuri.  

Între timp, puterea aeriană rusă face progrese serioase, şi chiar 

gen. Frank Gorenc, comandantul forţelor aeriene SUA în Europa afirmă 

că „F. Rusă va avea în curând, posibilitatea de a concura cu SUA şi 

dominaţia NATO”
62

. Mai mult, F. Rusă a început să desfăşoare exerciţii 

prin care simulează o confruntare pe scară largă cu NATO prin 

desfăşurarea în teatrul respectiv de submarine nucleare armate, rachete 

balistice şi avioane de bombardament strategic. Pe acest fundal, o serie 

de sisteme de arme strategice, inclusiv active care fac parte din 

capacităţile nucleare ale Rusiei, au fost, desfăşurate în locaţii din 

apropierea frontierelor NATO. 

Concluzia noastră cu privire la problemele care au provocat criza 

dintre F. Rusă şi Occident ca urmare a crizei ucrainene sunt exact 

                                                 
61 Thomas BARRABI, Russia Warns Baltic States NATO's Anti-Missile Shield Will 

Make Them 'Targets', 24 iunie 2015, disponibil online la: http://www.ibtimes.com/ 

russia-warns-baltic-states-natos-anti-missile-shield-will-make-them-targets-1981588, 

accesat la 02.08.2015. 
62 Ryan MAASS, USAFE commander warns of Russia's growing air power, 15 

septembrie 2015, disponibil online la: http://www.spacewar.com/reports/USAFE_ 

commander_warns_of_Russias_growing_air_power_999.html, accesat la 15.09.2015. 
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aceleaşi care au dus la intensificarea tensiunilor, la situaţia de impas şi 

neîncredere existentă în prezent şi în sfera apărării antirachetă, şi 

anume, hotărârea Rusiei de a-şi proteja sfera de influenţă pe fondul 

resentimentelor sale mocnite la adresa Occidentului şi neîncrederea cu 

privire la NATO în urma extinderii euroatlantice spre est. De altfel, F. 

Rusă a exprimat clar şi de nenumărate ori faptul că acţiunile 

Washington-ului şi liderilor NATO i-au confirmat temerile despre siste-

mul de apărare antirachetă din Europa.  

În acelaşi timp, SUA are interese majore în Europa drept pentru 

care consideră că are obligaţia de a-şi proteja aliaţii din Europa Centrală 

şi de Est. În plus, în ţările din „vecinătatea apropiată” a Rusiei se simte 

o creştere a ameninţării provenite de la Moscova, iar SUA vor face şi ei 

presiuni în această regiune.  

 

3.5. Implicaţii pentru securitatea României ale amplasării 

elementelor sistemului antirachetă al NATO 

 

Sistemul antirachetă EPAA este un sistem strict defensiv, 

neîndreptat împotriva cuiva anume. El apără împotriva oricărui atac, din 

partea oricui, cu rachete cu rază scurtă sau medie de acţiune sau, în faza 

finală, intercontinentale.  

În textul Acordului încheiat între România şi SUA se men-

ţionează în mod explicit faptul că sistemul va fi utilizat numai pentru 

scopuri de autoapărare, în conformitate cu prevederile Cartei ONU. 

Programul NATO BMD este în curs de desfăşurare, cu o capa-

citate intermediară în vigoare din 2012. Sistemul EPAA al SUA, care 

stă la baza arhitecturii NATO, se desfăşoară în două faze: instalarea 

primelor două nave Aegis în Rota, Spania şi implementarea în România 

a bazei sale terestre. Intrarea în funcţiune a componentelor desfăşurate 

la Deveselu (preconizată pentru finele anului 2015
63

) va însemna 

atingerea Capabilităţii Operaţionale Iniţiale a sistemului NATO de 

apărare împotriva rachetelor balistice.  

 

 

 

                                                 
63 Întrebări şi răspunsuri privind participarea României la sistemul de apărare 

antirachetă al SUA, disponibil online la: http://www.mae.ro/node/1523?page=3, accesat 

la 05.07.2015. 
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3.5.1. Riscuri  

 

Când iniţiem analiza implicaţiilor pentru securitatea României a 

amplasării elementelor componente ale sistemului de apărare antira-

chetă pe teritoriul naţional, plecăm de la premisa orice facilităţi militare 

ale NATO amplasate într-o anumită zonă chiar şi unele având caracter 

defensiv „sunt apreciate ca ţinte ce vor fi anihilate, cu prioritate, în 

cazul unui atac cu rachete balistice de„ către un potenţial agresor”
64

. 

Lovirea elementelor menţionate se poate realiza şi cu aviaţia ori cu 

rachetele de croazieră. Aceasta presupune că elementele componente 

ale scutului antirachetă trebuie să aibă propria apărare antiaeriană, 

pentru eliminarea acestui risc de atac asupra lor.  

Acest fapt conduce la complicarea actului de decizie în legătură 

cu amplasarea, manevrarea forţelor şi mijloacelor, dar şi la luarea 

hotărârii de combatere a ţintelor, indiferent dacă sunt rachete balistice 

sau ţinte aeriene convenţionale.  

Un prim risc este acela de deteriorare a relaţiilor diplomatice cu 

F. Rusă care consideră extinderea elementelor scutului antirachetă al 

NATO ca o măsură directă împotriva securităţii sale naţionale. 

În ce priveşte relaţia cu F. Rusă referitoare la participarea 

României la extinderea scutului antirachetă al NATO, Ministerul de 

Afaceri Externe al României publică pe site-ul său că „la 1 aprilie 2014, 

Consiliul Nord-Atlantic, la nivelul miniştrilor Afacerilor Externe, a 

aprobat suspendarea ansamblului cooperării practice cu Rusia, pe 

palierele civil şi militar, inclusiv participarea la comitete şi alte întâlniri 

de lucru, atât în cadrul Consiliului NATO-Rusia (NRC), cât şi sub egida 

Consiliului de Parteneriat Euro-Atlantic (EAPC) şi Parteneriatului pen-

tru Pace (PfP)”
65

.  

Această declaraţie creează motive de îngrijorare cu privire la 

tensionarea relaţiilor cu acest partener care nu fac decât să întărească 

                                                 
64 Constantin MOŞTOFLEI, Alexandra SARCINSCHI, Consecinţe ale implementării 

scutului antirachetă asupra conceptului de echilibru de putere la nivel global, Editura 

Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2010, p. 15. 
65 Întrebări şi răspunsuri privind participarea României la sistemul de apărare 

antirachetă al SUA, disponibil online la: http://www.mae.ro/node/1523?page=3, accesat 

la 05.07.2015 
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afirmaţia că „toate ţările care se vor alătura sistemului antirachetă 

NATO în viitor vor fi ţinte ale rachetelor balistice ruse”
66

.  

De asemenea, tot pe site-ul MAE se exprimă poziţia oficială a 

României care este de fapt cea a NATO „orice schimbare a deciziei 

privind abordarea NATO faţă de Rusia va fi evaluată în funcţie de 

condiţii şi nu în funcţie de un calendar prestabilit”
67

.  

Populaţia civilă va fi preocupată, atât de avantajele existenţei unui 

scut antirachetă pe teritoriul naţional, cât, mai ales, de costurile ce 

trebuie să le suporte şi, cel mai important, dacă va fi periclitată din 

punct fizic ori va fi afectat mediul înconjurător. Mai mult, în cazul unor 

interceptări de rachete cu încărcătură nucleară peste teritoriul naţional 

apare riscul de contaminare a solului şi apei din cauza resturilor 

nucleare periculoase.  

Un risc care nu este de neglijat se referă la îngrijorarea care există 

în rândul populaţiei referitor la faptul că statutul de extra-teritorialitate a 

bazelor NATO găzduite pe teritoriul suveran român pot submina, într-o 

anumită măsură şi în contextul unui atac armat, suveranitatea naţională. 

 

3.5.2. Oportunităţi 

 

Recent, insecuritatea nucleară a devenit acută în două regiuni de 

interes special pentru România: Asia de Est şi Golful Persic. Testul 

nuclear al Coreei de Nord a ameninţat aliaţii SUA de-a lungul Pacifi-

cului, în principal Japonia şi Coreea de Sud, în timp ce graba Iranului de 

a stăpâni ciclul combustibilului nuclear, combinată cu rivalitatea sa cu 

puterile locale ca Israelul, Turcia, Arabia Saudită şi Egiptul, au reaşezat 

Orientul Mijlociu în centrul preocupărilor de securitate ale statelor 

lumii. În acest moment, există un pericol real în ambele locaţii de 

izbucnire a unor curse regionale de arme nucleare. 

Dată fiind această ameninţare, dislocarea în Europa a capacităţilor 

de apărare antirachetă ale SUA aduce un plus de protecţie tuturor 

aliaţilor, inclusiv României, împotriva rachetelor balistice cu rază medie 

                                                 
66 Ameninţare Oficială! "Toate ţările participante la sistemul antirachetă nato vor fi 

ţinte ale rachetelor balistice ruseşti!", 21 martie 2015, disponibil online la: 

http://www.reporterntv.ro/flux/amenintare-oficiala-toate-tarile-participante-la-sistemul-

antiracheta-nato-vor-fi-tinte-ale-rachetelor-balistice-rusesti, accesat la 20.08.2015. 
67 Întrebări şi răspunsuri privind participarea României la sistemul de apărare 

antirachetă al SUA, disponibil online la:http://www.mae.ro/node/1523?page=3, accesat 

la 06.07.2015. 
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şi lungă de acţiune. Mai mult, în România se creează locuri de muncă în 

domeniul ştiinţific şi militar şi se aduc şi fonduri suplimentare la 

bugetul economiei naţionale. În conformitate cu Subsecretarul de stat 

american Ellen Tauscher vor fi plătite 400 de milioane de dolari pentru 

elementele instalate şi în plus, anual, câte 20 de milioane de dolari 

pentru lucrări de exploatare, costuri care nu includ preţul rachetelor
68

.  

O altă oportunitate adusă de acest proces este acela că progresele 

tehnologice militare şi de cercetare obţinute prin implementarea 

scutului antirachetă produc un avans tehnologic important şi în 

domeniul civil. 

Un alt element care aduce un plus de securitate ţării noastre este 

acela că sistemul de apărare antirachetă poate descuraja unele naţiuni 

teroriste de a încerca să dezvolte arme nucleare. În acest context, 

încrederea populaţiei de pe teritoriul naţional creşte odată cu 

sentimentul de securitate adus de prezenţa forţelor colective chiar dacă 

F. Rusă îşi afirmă incisiv politica externă în vecinătatea flancului estic 

al NATO, aşadar, în imediata proximitate a României. 

Pe de altă parte, participarea României la dezvoltarea sistemului 

american de apărare antirachetă şi amplasarea elementelor scutului 

antirachetă al NATO pe teritoriul naţional reprezintă şi o reuşită 

diplomatică pentru statul român în condiţiile în care se consolidează 

relaţia de parteneriat strategic cu SUA care capătă şi mai multă 

substanţă constituind o garanţie în plus de securitate naţională realizată 

în contextul securităţii colective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68

 Romanian and US officials inaugurate at Deveselu location to deploy 

antimissile system, disponibil online la: http://telaviv.mae.ro/en/romania-

news/561, accesat la 15.09.2015. 



 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină albă 

 

 

 

 



 45 

 

CONCLUZII 

 

Cel mai important lucru pentru un stat este acela de a-şi menţine 

integritatea teritorială, iar acest lucru poate fi realizat prin încheierea de 

alianţe politico-militare regionale cu ţări puternice care au armamentul 

necesar asigurării securităţii ţărilor din zonă, ori prin înarmarea propriei 

ţări astfel încât să devină un „furnizor” de securitate în zonă. Astfel, 

existenţa unor ţări care nu au în jurul lor alte state cu care să încheie 

tratate de asigurare, în comun, a securităţii naţionale, face ca acestea să-

şi iniţieze programe de înarmare proprii din nevoia de a obţine sau a-şi 

menţine statutul de putere militară. 

În prezent, racheta balistică reprezintă singura capabilitate letală 

ce poate fi utilizată pentru ameninţarea directă sau indirectă a 

suveranităţii oricărui stat, fapt pentru care sunt privite ca un simbol al 

puterii naţionale, ele având rol de multiplicator de forţă.  

Preţul de producţie al rachetelor balistice este ridicat datorită 

tehnologiei de construcţie a acestora. Pe de altă parte, şi costul de 

întreţinere al sistemelor antirachetă implică costuri foarte mari. 

Rachetele balistice sunt foarte eficiente pe câmpul de luptă 

datorită faptului că sunt foarte greu de descoperit, au viteze de zbor şi 

rază de acţiune foarte mari, pot avea încărcături nucleare sau 

convenţionale şi pot fi lansate din mediul aerian, terestru şi naval. Mai 

mult, folosirea acestora în luptă produce un efect psihologic major 

asupra adversarului. Această stare de fapt determină statele cu economii 

puternice să aloce sume importante pentru dezvoltarea proiectelor 

privind construcţia şi perfecţionarea rachetelor balistice. 

Descurajarea nucleară continuă să fie cheia de boltă a doctrinei şi 

strategiei militare a fiecărui stat care deţine arme nucleare. Cu toate 

acestea, pe măsură ce numărul de state deţinătoare de arme nucleare se 

extinde odată cu schimbările intervenite în mediul internaţional, 

practica descurajării nucleare poate varia, rezultând într-o gamă largă de 

strategii de descurajare nucleară. Aceste strategii pot varia foarte mult 

în ce priveşte obiectivele urmărite şi modurile şi mijloacele lor de 

implementare.  

În funcţie de obiective, un stat poate încerca să-şi folosească 

armele nucleare pentru descurajarea unei agresiuni militare prin 

constrângere, pentru negarea unei victorii militare sau pentru a obţine 
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victoria militară. Modurile în care un stat poate atinge aceste obiective 

poate varia în funcţie de parametrii de utilizare nucleară şi metodele 

diferite de implementare. Aceste moduri sunt influenţate de mijloacele 

statului, iar în domeniul nuclear, mijloacele statelor pot diferi foarte 

mult, în funcţie de dimensiunea, structura şi gradul de sofisticare al 

forţei sale nucleare. 

Instalarea unui sistem antirachetă în spaţiul euroatlantic reprezintă 

un plus de securitate adus împotriva ameninţărilor actuale pe care le 

prezintă rachetele balistice cu rază scurtă şi medie de acţiune.  

La un studiu atent al oportunităţilor şi riscurilor aduse de 

amplasarea scutului antirachetă pe teritoriul României se constată că 

acestea sunt oarecum echilibrate. Deşi un scut antirachetă ne asigură 

oportunitatea de a ne proteja împotriva unui atac nuclear iniţiat de o 

naţiune extremistă sau teroristă, cum sunt Coreea de Nord sau Iranul, în 

situaţia unui atac la scală largă sau atacuri teroriste provocate din 

interiorul statelor NATO există slabe şanse de a le putea contracara. 

Totuşi, rolul esenţial al elementelor de scut antirachetă ale NATO 

amplasat pe teritoriul României este acela de preempţiune, de 

intimidare a eventualilor agresori externi de a realiza atacuri nucleare 

asupra noastră. 

În ce priveşte nivelul de securitate actual al ţării noastre putem 

constata că în prezent prezintă cel mai înalt grad de protecţie din 

contemporaneitate datorită existenţei concomitente a trei elemente care 

contribuie la starea de facto: protecţia fizică reală şi capacitatea de 

intimidare oferite de elementele scutului antirachetă amplasate pe 

teritoriul naţional român, întărirea Parteneriatului Strategic cu SUA, şi, 

evident, statutul de stat membru al NATO. 
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Anexa nr. 1  

Scurt istoric al rachetelor balistice 

 

-  Pe timpul dinastiei Tang (618-907) are loc prima utilizare a 

rachetei în China; 

- În sec. al XIII-lea, pe timpul asediului capitalei în războiul cu 

mongolii, chinezii au folosit cu succes „săgeţile de foc” propulsate 

de o mică rachetă alcătuită dintr-un tub de bambus ataşat aproape 

de vârf plin cu praf de puşcă; 

- Mongolii au folosit tehnica rachetei în cursul campaniilor lor, lângă 

Budapesta în 1241, apoi la Belgrad în 1258; 

- În 1804, ofiţerul englez William Congreve a pus la punct un model 

de 15 kg, ce se putea deplasa la o distanţă de 2.500-3.500 m, din 

care 2000 de exemplare au fost lansate asupra oraşului Boulogne în 

1806; 

- În 1914, încep studiile britanice pentru crearea primei rachete 

ghidate (Kattering Bug). A fost dezvoltat un sistem de ghidare 

radio, folosind un mic giroscop şi un barometru aneroid. Testat cu 

succes în 1918, sistemul nu a putut fi folosit în Primul Război  

Mondial datorită  încetării ostilităţilor. 

- Americanul Robert H. Goddard, profesor de fizică, în 1926 a reuşit 

un prim zbor, foarte scurt, al unei mici rachete propulsate de un 

amestec de petrol lampant (kerosen) şi de oxigen lichid, care a 

făcut un salt de 30 metri. În ajunul celui de-al doilea război 

mondial, rachetele sale cuprindeau deja toate organele viitoarelor 

lansatoare de aparate spaţiale şi urcau până la 2200 metri, cu viteze 

1100 km/h; 

- În 1932  The American Interplanetary Society şi The US Army 

Ordnance Department încep teste pe rachete cu combustibili 

lichizi, fără prea mari performanţe. 

- Germanii lansează două arme noi, desemnate prin iniţiala V, de la 

cuvântul Vergeltungswaffe (armă de represalii) cărora li se va 

spune „bombe zburătoare” (V1 – prima rachetă de croazieră, V2 – 

prima rachetă balistică) construită în Germania (aceeaşi echipă va 

dezvolta mai apoi programele spaţiale American şi Sovietic). La 3 

octombrie 1942, a fost lansată prima rachetă experimentală; 

- la 13 iunie 1944 a avut loc primul atac cu rachete „V-1” condus de 

Germania asupra Marii Britanii. Până în martie 1945 au fost 
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lansate în total, peste 15.000 de rachete „V-1” şi „V-2” – peste 

23.000 de morţi şi răniţi; 

- Pe 6 Septembrie 1944 a fost folosită în război V-2(A-4)/prima 

rachetă balistică, fiind lansată asupra Parisului fără prea multe 

urmări insă. Datorită preciziei mici la ţintă nu putea fi folosită 

împotriva unor ţinte militare precise, ci doar asupra populaţiei 

civile. Şi-a câştigat astfel renumele de „arma terorii”. 

- Primul test nuclear din lume oficial a avut loc la Alamogordo în 

New Mexico. La 6 august 1945 bomba atomică cunoscută ca 

"Little Boy" a fost aruncată deasupra oraşului Hiroshima, iar trei 

zile mai târziu, la 9 august 1945, cea de-a doua bombă atomică, 

cunoscută ca "Fat Man", a fost detonată deasupra oraşului 

Nagasaki; 

- În octombrie 1958 se înfiinţează NASA al cărui scop este să se 

asigure că spaţiul va fi exploatat inofensiv de organizaţii civile 

(exclus militare). 
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Anexa nr. 2 

Agenţii chimici ce pot fi lansaţi cu ajutorul rachetelor balistice, 

persistenţa şi rata lor de acţiune 
 

 

GRUPA  

AGENTULUI CHIMIC 
PERSISTENŢA 

RATA DE 

ACŢIUNE 

Agenţi sufocanţi 

Chlorine (Cl) Scăzută  Variabilă 

Phosgene (PG) Scăzută Întârziată  

Diphosgene (DP) Scăzută Întârziată 

Chloropicrin (PS) Scăzută Întârziată 

Agenţi veziculari 

Sulfur mustard (H, HD) Foarte ridicată Întârziată 

Nitrogen mustard (HN) Ridicată  Întârziată 

Phosgene oxime (CX) Scăzută Imediată 

Lewisite (L) Ridicată  Rapidă 

Agenţi care afectează sângele 

Hydrogen cyanide (AC) Scăzută Rapidă 

Cyanogen chloride (CK) Scăzută Rapidă 

Arsine (SA) Scăzută Întârziată 

Agenţi care afectează sistemul nervos 

Tabun (GA) Ridicată  Foarte rapidă 

Sarin (GB) Scăzută  Foarte rapidă 

Soman (GD) Moderată Foarte rapidă 

Cyclosarin (GE, GF) Moderată Foarte rapidă 

VX Foarte ridicată Rapidă 

 

Sursa: http://www.opcw.org/about-chemical-weapons/what-is-a-chemical-

weapon/
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Anexa nr. 3  

Datele SUA cu privire la arsenalul nuclear 

 

ICBMs şi lansatoare ICBMs MM-III Total 

ICBMs desfăşurate 449 449 

ICBMs nedesfăşurate 246 246 

Lansatoare ICBMs desfăşurate 

şi nedesfăşurate 
454 454 

Lansatoare ICBMs desfăşurate 449 449 

Lansatoare ICBMs 

nedesfăşurate 
5 5 

Lansatoare test 4 4 

 

SLBMs şi lansatoare SLBMs Trident-II Total 

SLBMs desfăşurate 248 248 

SLBMs nedesfăşurate 160 160 

Lansatoare SLBMs desfăşurate 

şi nedesfăşurate 
336 336 

Lansatoare SLBMs desfăşurate 248 248 

Lansatoare SLBMs 

nedesfăşurate 
88 88 

Lansatoare test 0 0 

 

Bombardiere grele B-2A B-52H Total 

Bombardiere grele desfăşurate 12 76 88 

Bombardiere grele nedesfăşurate 8 12 20 

Bombardiere grele test 1 3 4 

Bombardiere grele echipate pentru 

armament non-nuclear 
0 0 0 

 

Sursa: p. 2, http://www.state.gov/documents/organization/240274.pdf 

 

 



 56 

Anexa nr. 4  

Tratate şi acorduri internaţionale de neproliferare a armelor 

convenţionale şi neconvenţionale 

 

  25 iunie 2013, Tratatul Comerţului cu Arme (Arms Trade Treaty) 

care stabileşte standarde internaţionale comune pentru 

reglementarea comerţului internaţional cu arme convenţionale 

şi care urmăreşte prevenirea şi eradicarea comerţului ilicit cu 

arme convenţionale şi prevenirea diversificării lor; 

  10 mai 2010, Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice 

Nucleare (New START);  

  21 martie 2010, Tratatul de Interzicere a Minelor (Mine Ban 

Treaty) şi Convenţia cu privire la interzicerea utilizării, stocării, 

producerii şi transferului de mine anti-personal la distrugerea 

lor; 

  30 mai 2008, Convenţia cu privire la muniţia cu sub-muniţii. 

(Convention on Cluster Munitions); 

  25 noiembrie 2002, Codul Internaţional de  Conduită împotriva 

proliferării rachetelor balistice (International Code of Conduct 

against Ballistic Missile Proliferation  - ICOC); 

  24 mai 2002, Tratatul de Reducere a Ofensivei Strategice 

(Strategic Offensive Reductions Treaty  - SORT) încheiat între 

SUA şi Federaţia Rusă cu privire la reducerea ofensivei 

strategice; 

  1 ianuarie 2002, Tratatul „Cer Deschis” (Open Skies Treaty) 

  26 septembrie 1997, Tratatul de Reducere a Armelor Strategice II 

(Strategic Arms Reduction Treaty II - START II) este încheiat 

între SUA şi URSS cu privire la reducerea şi limitarea armelor 

offensive strategice; 

  1 aprilie 1997, Convenţia cu privire la armele chimice (Chemical 

Weapons Convention - CWC) cu privire la interzicerea 

dezvoltării, producerii, stocării şi utilizării armelor chimice la 

distrugerea lor;  

  17 septembrie 1996, Tratatul de Interzicere a Testelor Nucleare 

(Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty - CTBT); 

  11 aprilie 1996, Tratatul Zonei Africane Libere de Arme Nucleare 

(African Nuclear-Weapons-Free Zone Treaty), denumit şi 

Tratatul de la Pelindaba; 
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  21, 26 octombrie 1994, Cadrul Agreat între SUA şi Republica 

Democratică Coreeană (Agreed Framework between The 

United States of America and The Democratic People's 

Republic of Korea); 

  7 ianuarie 1993, Regimul de Control al Tehnologiei Rachetelor 

(Missile Technology Control Regime - MTCR); 

  1 octombrie 1992, Tratatul de Reducere a Armelor Strategice 

(Strategic Arms Reduction Treaty I – START I), încheiat între 

SUA şi URSS cu privire la reducerea şi limitarea armelor 

ofensive strategice); 

  1 ianuarie 1989, Tratatul Zonei Americii Latine Libere de Arme 

Nucleare (Latin America Nuclear Weapons Free Zone Treaty), 

denumit şi Tratatul de la Tlatelolco cu privire la interzicerea 

armelor nucleare în America Latină; 

  27 decembrie 1988, Tratatul Forţelor Nucleare cu Arie 

Intermediară de acţiune (Intermediate-Range Nuclear Forces 

Treaty) încheiat între SUA şi URSS asupra eliminării rachetelor 

lor cu arie intermediară şi scurtă de acţiune) 

  6 august 1985, Tratatul Zonei Pacificului de Nord Libere de Arme 

Nucleare (South Pacific Nuclear Weapons Free Zone Treaty) 

denumit şi Tratatul de la Rarotonga); 

  18 iunie 1979, Discuţiile de Limitare a Armelor Strategice 

(Strategic Arms Limitation Talks II - SALT II), tratat încheiat 

între SUA şi URSS asupra limitării armelor offensive strategice 

  10 octombrie 1976, Tratatul de interzicere a testelor nucleare 

(Limited Test Ban Treaty - LTBT) cu privire la interzicerea 

desfăşurării de teste nucleare în atmosferă, în aer şi sub apă; 

  4 aprilie 1976, Tratatul Exploziilor nucleare paşnice (Peaceful 

Nuclear Explosions Treaty - PNET) încheiat între SUA şi 

URSS cu privire la exploziile nucleare realizate în scopuri 

paşnice; 

  26 martie 1975, Convenţia cu privire la Armele Biologice 

(Biological Weapons Convention  - BWC) cu privire la 

interzicerea dezvoltării, producerii şi stocării armelor 

bacteriologice şi toxice şi distrugerea lor; 

  1 iulie 1974, Tratatul de interzicere a armelor în prag de testare 

(Threshold Test Ban Treaty - TTBT) încheiat între SUA şi 

URSS cu privire la limitarea testărilor armelor nucleare în 
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subsol; 

  26 mai 1972, Discuţii cu privire la Limitarea Armelor Strategice 

(Strategic Arms Limitation Talks  - SALT I); 

  26 mai 1972, Tratatul de Limitare a Rachetelor Balistice (Anti-

Ballistic Missile (ABM) Treaty) încheiat între SUA şi URSS cu 

privire la limitarea sistemelor de rachete antibalistice; 

  18 mai 1972, Tratatul cu privire la controlul armamentelor pe 

mare (Seabed Arms Control Treaty) cu privire la interzicerea 

amplasării de arme nucleare sau alte tipuri de arme de 

distrugere în masă pe mări şi oceane sau în subsol 

 10 octombrie 1970, Tratatul Spaţiului Cosmic (Outer Space 

Treaty) conţinând Principiile de guvernare a activităţii statelor 

în explorarea şi utilizarea spaţiului extern, inclusiv Luna şi alte 

corpuri stelare; 

  5 martie 1970, Tratatul de Neproliferare Nucleară (Nuclear Non-

Proliferation Treaty  - NPT). 

 
 

Sursa: Arms Control Association, https://www.armscontrol.org/treaties 

 

https://www.armscontrol.org/documents/npt
https://www.armscontrol.org/documents/npt
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Anexa nr. 5 

Bazele interceptării antirachetă 

 

 
Sursa: http://en.citizendium.org/wiki/Ballistic_missile_defense 
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