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Rezumat: Așa cum se cunoaște, anul acesta, în luna august, s-au comemorat 

în Japonia și în întreaga lume, victimele atacurilor nucleare efectuate de Statele 

Unite ale Americii, asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki. 
De atunci și până astăzi arsenalele nucleare au crescut spectaculos, 

ajungând în anul 2019, la 13 865 (cu aproximație) arme nucleare în întreaga lume, 

dar cu puteri distructive colosale, de ordinul Megatonelor și Gigatonelor. 

Promotorii cei mai activi sunt, ca și în trecut, Statele Unite ale Americii și Federația 
Rusă (moștenitoarea arsenalului nuclear al URSS). Liderii statelor nucleare nu par 

să dea un minim semn pentru a diminua, sau chiar înlătura pericolul. 

Cuvinte cheie: Arme nucleare, Hiroshima, Nagasaki, SUA, Federația Rusă, 
țări posesoare de arme nucleare. 

 

Abstract: As it is known, this year, in August, the victims of the nuclear 

attacks carried out by the United States of America against the cities of Hiroshima 
and Nagasaki were once again commemorated in Japan and around the world. 

Since that moment until nowadays, the nuclear arsenals have increased 

spectacularly, reaching in 2019, 13,865 (approximately) nuclear weapons 
worldwide, but with colossal destructive powers, in the order of Mega-tons and 

Giga-tons. The most active promoters are, as in the past, the United States and the 

Russian Federation (the heir to USSR's nuclear arsenal). The leaders of the nuclear 
states do not seem to give the slightest sign that they are diminishing or even 

removing the danger. 

Keywords: Nuclear weapons, Hiroshima, Nagasaki, USA, Russian 

Federation, countries with nuclear weapons. 

                                                
* membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, Vicepreședinte al Secției 
de Științe Militare, membru în Consiliul Onorific al Academiei Oamenilor de Știință din 

România, email: mincu_constantin@yahoo.com; telefon: 0722 303 015. 


