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Rezumat: Nu cu mult timp în urmă, atentatele teroriste din Europa au arătat că 

terorismul rămâne o ameninţare reală pentru comunităţile din Alianţă. Acelaşi lucru e 

valabil şi în ceea ce priveşte riscul ca grupările teroriste să ia în considerare utilizarea 

materialelor chimice, biologice şi radiologice pentru a construi dispozitive improvizate. 

Până în prezent, nu se ştie ca vreo grupare teroristă să fi făcut rost de arme nucleare, iar 

riscul unui atentat terorist nuclear rămâne scăzut, din cauza impedimentelor naturale ce ar 

putea sta în calea fabricării şi livrării unei arme nucleare. Cu toate acestea, materialele 

chimice, biologice şi radiologice sunt relativ ieftine, iar componentele lor sunt disponibile 

pe scară largă pe piaţă şi prin urmare accesibile actorilor non-statali. 
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Abstract: Not long ago, the terrorist attacks across Europe showed that terrorism 

remains a real threat to Alliance communities. So does the risk that terrorist groups may 

consider the use of chemical, biological and radiological materials as improvised devices. 

So far, no terrorist group is known to have acquired nuclear weapons and the expectation 

of a nuclear terrorist attack remains low, because of the impediments in the successful 

development and delivery of a nuclear weapon. Nevertheless, chemical, biological and 

radiological materials are relatively cheap; their components are widely available on the 

market and therefore accessible to non-state actors. 
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Atacurile teroriste recente din Europa au demonstrat că terorismul rămâne 

o ameninţare reală pentru comunităţile Alianţei. Prin urmare, există riscul utilizării 

de către grupările teroriste a materialelor chimice, biologice şi radiologice pentru 

realizarea unor dispozitive improvizate. 
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