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Rezumat: Societatea contemporană a fost, este şi probabil că va fi dominată urbi et 

orbi (peste tot şi la toţi) de conflicte exprimate prin violentă, confruntări sociale, 

permisivitate, colapsul autorităţii, prăbuşirea normelor morale. În mod paradoxal, se 

vorbeşte şi se scrie mult despre terorism şi terorişti, dar nu există încă o definiţie completă 

şi acceptată a acestor termeni, iar încadrarea juridică este aproximativă. Deşi analiza 

ameninţărilor reprezintă un atu decizional extrem de important în fundamentarea unor 

planuri de protecţie nemijlocită sau a unor strategii de securizare a unor obiective sau 

instituţii pretabile să devină ţinte ale unor acţiuni violente, comunitatea operativ-

informativă contemporană nu a stabilit încă un set clar de proceduri şi principii care 

constituie cadrul expert pentru analiza cuprinzătoare a ameninţărilor şi vulnerabilităţilor. 

Analiza riscurilor, vulnerabilităţilor şi probabilităţilor de materializare a ameninţărilor se 

face pe etape. Estimarea integrată a ameninţărilor are în vedere: accesibilitatea, 

vulnerabilitatea, necesitatea, recuperarea, efectele asupra ţintei şi riscul pentru atacator. 

Ameninţările, vulnerabilităţile şi riscurile prezentate de armele de distrugere în masă 

chimice, biologice, radiologice şi nucleare (ADM CBRN) în situaţii de pace, de criză sau 

de război sunt multiple şi trebuie să fim pregătiţi inclusiv pentru contramăsuri medicale, în 

cadrul luptei antiteroriste şi contrateroriste.  
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Abstract: Contemporary society has been, is and probably will be dominated urbi et 

orbi (everywhere and to all) by conflicts expressed through violence, social confrontation, 
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permissiveness, the collapse of authority and the collapse of moral norms. Paradoxically, 

although they speak and write much about terrorism and terrorists there is not yet a 

complete and accepted definition of these terms and the legal classification is approximate. 

Although rha threat analysis is an extremely important asset in the foundation of creating 

immediate protection plans or security strategy objectives for institutions suitable to 

become targets of violent acts, the contemporary informative operative community has not 

yet established a clear set of procedures and principles which constitu the expert 

framework for extensive threats analysis and vulnerabilities. Risk analysis, vulnerabilities 

and probabilities for threats materializing are done in stages. The integrated estimation of 

threats considering: accessibility, vulnerability, need for recovery, effects on target and 

attacker risk. Threats, vulnerabilities and CBRN WMD risk in times of peace, crisis or war 

are many and we must be prepared including the medical countermeasures, in order to 

combat terrorism and counterterrorism. 
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