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Rezumat: Articolul analizează, într-o tratare succintă, rolul și locul
Scutului american antirachetă - SM-3 de la Deveselu, componentă a scutului
antiaerian al SUA, în principal pentru apărarea forţelor americane dislocate în
Europa, cât și pentru apărarea antiaeriană a teritoriului României, din partea
unui atac aerian inamic al NATO/OTAN.
Autorii articolului analizează actualitatea situaţiei politico-militare
internaţionale, apoi este analizată evoluția atacurilor aeriene și a apărării
antiaeriene din cele două Razboaie mondiale, evoluțiile realizate, atât în
modernizarea tehnicii atacurilor din aer, cât și a mijloacelor de apărare
antiaeriene, precum și locurile unde se află superbazele aeriene ale SUA și Rusiei.
Autorii expun opinii privitoare la rolul bazei antiaeriene de la Deveselu și
importanța acesteia pentru apărarea împotriva unor posibile atacuri cu rachete
ale Iranului sau a unor eventuale atacuri aeriene dinspre țări potențial inamice.
Cuvinte cheie: bătălie aeroterestră, atac aerian, apărare antiaeriană,
rachete, baze militare, geopolitică, pierderi sanitare.
Abstract: The article briefly analyzes the role and the place of the American
Missile Shield - SM-3 from Deveselu, as component of the USA anti-aircraft shield,
mainly for the defense of American forces deployed in Europe, but also for the antiaircraft defense of Romania, against a NATO / OTAN enemy air strike.
The authors of the article analyze the current international political and
military situation, then analyze the evolution of air attacks and air defenses in the
two world wars, the breakthroughs, both in modernizing the technique of air
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