ACORD
ÎNTRE ROMÂNIA
ŞI
STATELE UNITE ALE AMERICII
PRIVIND AMPLASAREA SISTEMULUI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA RACHETELOR
BALISTICE AL SUA ÎN ROMÂNIA
- text comentat Preambul
România şi Statele Unite ale Americii (denumite în continuare „Părţi”);
Comentariu: Acordul este încheiat la nivel de stat, ceea ce indică importanţa domeniului
reglementat de Acord pentru cele două părţi. Fiind încheiat la acest nivel, dar şi datorită
domeniului de reglementare (cooperarea militară), Acordul este supus ratificării Parlamentului
României, conform legii 590/2003 privind tratatele.
Luând în considerare Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii şi
dezvoltarea în continuare a acestuia şi recunoscând că un pilon foarte important al relaţiei
româno-americane este solidaritatea consacrată în articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord,
România şi Statele Unite recunosc importanţa întăririi securităţii lor naţionale individuale şi
colective prin cooperarea în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (denumită în
continuare „NATO”), Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al altor organizaţii internaţionale, în
conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi dreptul internaţional;
Comentariu: Menţiunea din acest paragraf iniţial din Preambul cu privire la Parteneriatul
Strategic bilateral este foarte importantă, ea constituind o premieră în plan bilateral. Astfel, este
pentru prima oară, de la crearea sa, în 1997, când Parteneriatul Strategic româno-american este
consacrat într-un document juridic bilateral încheiat între Bucureşti şi Washington. Totodată,
prevederea preambulară nu se limitează la recunoaşterea caracterului de Parteneriat Strategic al
relaţiilor româno-americane, dar recunoaşte şi natura sa evolutivă, punând accentul pe
dezvoltarea sa continuă.
În egală măsură, textul preambular menţionează scopul principal al Acordului consolidarea securităţii individuale şi colective a României şi a SUA în conformitate cu cele două
repere fundamentale evocate, şi anume Parteneriatul Strategic stabilit între cele două ţări şi,
respectiv, principiul solidarităţii – principiul de bază al articolului 5 al Tratatului de la
Washington – care operează la nivelul NATO. Menţionarea acestui al doilea reper este de
asemenea esenţială, fiind o subliniere a faptului că întărirea securităţii României, obiectiv
fundamental permanent al politicii externe a statului nostru se poate face – inclusiv prin
cooperarea bilaterală Bucureşti-Washington – în principal în cadrul Alianţei Nord-Atlantice.
Textul confirmă astfel elocvent faptul că nivelul actual al securităţii României este cel mai ridicat
din istoria sa. Se recunoaşte totodată faptul că dezvoltarea Parteneriatului Strategic va conduce la
sporirea securităţii României şi a SUA, dar şi a celorlalte State Membre ale Alianţei NATO.
Textul preambular subliniază totodată şi reperul esenţial care circumscrie această cooperare şi,
respectiv, obiectiv: conformitatea cu dreptul internaţional, inclusiv cu Carta ONU.
Reafirmând voinţa lor puternică de a lucra împreună pentru a contribui, în conformitate cu
principiul indivizibilităţii securităţii NATO şi cu principiul solidarităţii NATO, la capabilitatea de
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apărare antirachetă a NATO, ca o misiune cheie a Alianţei, cu scopul de a asigura protecţie şi
acoperire complete pentru toate populaţiile, teritoriile şi forţele europene ale NATO, precum şi
de a edifica rolul central al NATO în apărarea antirachetă în Europa;
Comentariu: Textul consacră sprijinul părţilor pentru capacitatea de apărare antirachetă a NATO,
reliefând rolul României şi SUA de promotori ai proiectului apărării antirachetă în cadrul
Alianţei. Sunt menţionate principiile fundamentale pentru care a militat România în cadrul
Summit-urilor de la Bucureşti (2008), Strasbourg-Kehl (2009), Lisabona (2010) şi, ulterior,
Chicago (2012): indivizibilitatea securităţii Alianţei, solidaritatea şi respectiv apărarea întregului
teritoriu Aliat. Referirea la „protecţia şi acoperirea complete pentru toate populaţiile, teritoriile şi
forţele europene ale NATO” are în vedere faptul că, spre deosebire de proiectul antirachetă
anterior, Sistemul Statelor Unite de apărare împotriva rachetelor balistice din Europa realizat întro Abordare Adaptivă în Etape (EPAA), promovat în prezent, asigură acoperirea întregului
teritoriu al NATO, deci inclusiv întregul teritoriu al României.
Textul reflectă decizia luată la nivelul NATO de integrare a capacităţilor SUA de apărare
antirachetă – la care, prin acest Acord, participă nemijlocit şi substanţial România – în arhitectura
Sistemului de apărare antirachetă care va fi dezvoltat de NATO. Practic, după ce Sistemul NATO
antirachetă va deveni operaţional, Sistemul – parte componentă a EPAA – din România va fi
plasat sub control NATO, iar Baza de la Deveselu va deveni o bază NATO. Limbajul este adaptat
în mare parte după cel convenit la Summit-ul NATO de la Lisabona din noiembrie 2010 în
Declaraţia finală, dar şi în noul Concept Strategic. Termenul de „misiune cheie a Alianţei” (cu
referire la capabilitatea de apărare antirachetă a NATO) este o calificare susţinută de România şi
SUA în dezbaterile premergătoare Summit-ului de la Lisabona, fiind de natură să sublinieze
legătura nemijlocită a apărării antirachetă cu domeniul acoperit de articolul 5 al Tratatului de la
Washington.
Recunoscând viziunea lor comună a unui Parteneriat Strategic mai extins şi mai profund între
România şi Statele Unite, inclusiv dezvoltarea în continuare a mecanismelor consolidate de
consultări politice şi militare pentru a ameliora securitatea lor reciprocă, în cadrul articolului 3 al
Tratatului Atlanticului de Nord;
Comentariu: Este aprofundată ideea unui Parteneriat cuprinzător şi dinamic între România şi
SUA. Prevederea completează referirea din al doilea paragraf al Preambulului: dacă în acel
paragraf părţile decid dezvoltarea în continuare a Parteneriatului Strategic, aici cei doi parteneri
vizează extinderea domeniilor sale şi, respectiv, aprofundarea sa. Astfel, în acest scop, părţile au
în vedere modalităţile de dezvoltare a acestui parteneriat, inclusiv prin mecanisme de dialog şi
consultări care nu vor fi limitate la apărarea antirachetă şi domeniul de cooperare militară, ci vor
acoperi şi domeniul politic, în scopul îmbunătăţirii securităţii lor, în sens larg.
Relevantă este, în acest context, şi referirea la articolul 3 al Tratatului Atlanticului de
Nord: „Cu scopul de a asigura în mod cât mai eficient înfăptuirea obiectivelor prezentului Tratat,
părţile, acţionând în mod individual sau colectiv, într-o manieră continuă şi efectivă prin
dezvoltarea mijloacelor proprii şi acordându-şi reciproc asistenţă, vor menţine şi întări
capacitatea lor individuală şi colectivă de a rezista unui atac armat.” Astfel, textul se constituie
într-o garanţie puternică de acţiune comună a României şi SUA, în cadrul dat de Tratatul
fondator al NATO, pentru întărirea capacităţilor militare ale României şi, în general, a securităţii
ţării noastre.
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Recunoscând aplicarea prevederilor Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4
aprilie 1949, Acordului între statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul
forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (denumit în continuare „NATO SOFA”),
Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale
Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001 (denumit în continuare
„SOFA Suplimentar”), Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile
forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie
2005 (denumit în continuare „Acord de cooperare în domeniul apărării”), Acordului dintre
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile pentru protecţia
informaţiilor militare secrete de stat, semnat la Washington la 21 iunie 1995 (denumit în
continuare „Acordul privind informaţiile militare clasificate”) şi Acordului dintre părţile la Tratatul
Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997
(denumit în continuare „Acordul de securitate NATO”);
Comentariu: Sunt indicate acordurile multilaterale şi bilaterale în vigoare între România şi SUA
care sunt relevante pentru aplicarea prevederilor Acordului, guvernând chestiunile care nu sunt
reglementate în mod expres prin Acord. În primul rând sunt menţionate două documente
fundamentale la nivelul NATO, respectiv Tratatul de la Washington din 1949 prin care a fost
constituită NATO şi Tratatul de la Londra care defineşte normele aplicabile în cazul în care
forţele armate ale unui stat membru al Alianţei sunt desfăşurate pe teritoriul unui alt stat
membru. Sunt indicate de asemenea două tratate bilaterale între România şi SUA, Acordul
SOFA Suplimentar care stabileşte, în plus faţă de Tratatul de la Londra, o serie de reguli privind
statutul forţelor SUA dislocate în România şi Acordul de cooperare în domeniul apărării care
reglementează în detaliu modul în care se realizează cooperarea între autorităţile române şi
forţele SUA din România. Sunt menţionate şi două acorduri aplicabile în materia protejării
informaţiilor clasificate care vor guverna modul de gestionarea a informaţiilor clasificate legate
de punerea în aplicare a Acordului.
Recunoscând că proliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor pentru transportul
lor la ţintă, inclusiv a rachetelor balistice, prezintă o ameninţare gravă şi în creştere pentru
pacea şi securitatea internaţionale şi pentru populaţiile, teritoriul şi forţele Părţilor, ale aliaţilor
şi partenerilor lor;
Comentariu: Textul prezintă raţiunea dezvoltării Sistemului de apărare antirachetă şi anume
intensificarea riscurilor legate de un atac cu rachete balistice, generate de proliferarea
tehnologiilor privind rachete cu rază scurtă şi medie de acţiune şi accesul la aceste arme şi la
vectorii lor de transport, ceea ce impune dezvoltarea modalităţilor de contracarare a acestei
ameninţări grave pentru aliaţii NATO, inclusiv România şi SUA. Experţii în materie de
securitate sunt unanimi în a evalua că riscurile generate de potenţiale atacuri cu rachete cu rază
scurtă şi medie de acţiune, inclusiv în spaţiul european din care face parte România, sunt în
creştere, în timp ce, din punct de vedere tehnologic, sistemele balistice devin mai flexibile,
mobile, precise, iar raza lor de acţiune sporeşte; în acest context, Sistemul de apărare antirachetă
al SUA şi, ulterior, al NATO constituie un instrument eficient de contracarare.
Reconfirmând natura exclusiv defensivă a Sistemului din Europa al Statelor Unite de apărare
împotriva rachetelor balistice realizat într-o Abordare Adaptivă în Etape şi conformitatea sa cu
Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite;
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Comentariu: Este o prevedere foarte importantă a Acordului, întărită şi de dispozitivul său (în
articolul VI alin. 2), prin care este subliniată conformitatea cu dreptul internaţional a Sistemului
antirachetă, prin caracterul său pur defensiv, el fiind destinat exclusiv să răspundă unui atac armat
cu rachete balistice împotriva României, SUA sau altui stat membru NATO prin interceptarea şi
distrugerea acestora. (De altfel, din punct de vedere tehnic, interceptorii tip SM 3 care vor fi
amplasaţi la Baza Deveselu sunt proiectaţi doar pentru scopuri defensive, ei neposedând
capacitate ofensivă şi neputând fi transformaţi în capabilităţi ofensive de atac.) Utilizarea
Sistemului este, astfel, circumscrisă strict exercitării dreptului la legitimă apărare individuală şi
colectivă, ceea ce explică referinţa la Carta ONU, care consacră expres acest drept în articolul 51.
Recunoscând de asemenea necesitatea de a conjuga şi spori eforturile lor în vederea legitimei
apărări individuale şi colective, de a menţine pacea şi securitatea internaţionale, şi de a
dezvolta în continuare capacităţile lor de răspuns adecvat la ameninţări şi atacuri, inclusiv cele
de natură teroristă;
Comentariu: În continuarea prevederii din paragraful precedent, prin referirea expresă la dreptul
la legitimă apărare individuală şi colectivă, textul expune obiectivul general fundamental la a cărui
îndeplinire va contribui instalarea Sistemului în România, respectiv menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale, prin capacitatea de descurajare, respectiv cea de protecţie pe care le reprezintă,
contribuind astfel la contracararea ameninţării prezentate de rachetele balistice. Textul constituie
baza cooperării bilaterale pentru dezvoltarea în continuare a capacităţilor României (şi SUA) de
răspuns la ameninţări şi atacuri, inclusiv teroriste.
Reafirmând că amplasarea pe teritoriul României de interceptori pentru apărarea împotriva
rachetelor balistice reprezintă o contribuţie importantă a României la construirea şi
consolidarea în continuare a sistemului de apărare antirachetă al Statelor Unite, ca şi la
capacitatea de apărare antirachetă a NATO;
Comentariu: Textul pune în evidenţă rolul substanţial al contribuţiei României, prin participarea
sa, la construirea Sistemului antirachetă al SUA, respectiv al NATO. Este reliefată importanţa pe
care Sistemul amplasat în România o are pentru capacitatea de apărare a SUA, dar şi pentru
viitorul Sistem antirachetă al NATO. Textul reprezintă o recunoaştere a faptului că, prin poziţia sa
geostrategică, dar şi prin sprijinul său ferm în favoarea acestui Sistem, România este în măsură să
contribuie hotărâtor la securitatea membrilor NATO. Practic, prin amplasarea Sistemului în
România, nivelul de securitate al teritoriului NATO, în general, şi al regiunii, în special, creşte.
Recunoscând că este importantă cooperarea cu aliaţii şi partenerii NATO, în ce priveşte
apărarea împotriva ameninţării cu rachete balistice, şi că amplasarea interceptorilor pe
teritoriul României întăreşte relaţia de securitate existentă între România şi Statele Unite şi
contribuie la pacea şi securitatea internaţionale şi la securitatea României, a Statelor Unite şi a
NATO;
Comentariu: Textul reliefează locul pe care îl are cooperarea bilaterală România-SUA în
domeniul apărării antirachetă în ansamblul cooperării militare cu SUA, ca fiind de natură să
întărească relaţia de securitate existentă între cele două state. Se reiterează intenţia cooperării cu
celelalte state membre NATO pentru dezvoltarea Sistemului de apărare antirachetă; este
reafirmată valoarea contribuţiei României, prin acceptul în privinţa găzduirii Sistemului SUA,
pentru securitatea şi pacea internaţionale.
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Luând în considerare interesele lor comune de apărare şi recunoscând cooperarea în
domeniul apărării împotriva rachetelor balistice ca reprezentând unul dintre elementele unei
cooperări bilaterale mai largi în materie de securitate, menite să contribuie la întărirea
securităţii Părţilor;
Comentariu: Textul confirmă faptul că între România şi SUA există o comuniune de interese în
materie de securitate şi apărare şi confirmă că parteneriatul stabilit între România şi SUA în acest
domeniu nu se reduce la cooperarea privind apărarea antirachetă.
Recunoscând cooperarea lor solidă, de succes şi de lungă durată în conformitate cu Acordul
de cooperare în domeniul apărării;
Recunoscând intenţia Părţilor de a evalua aplicarea efectivă a SOFA Suplimentar şi a
Acordului de cooperare în domeniul apărării şi, în cazul unui acord reciproc, de a actualiza
aceste acorduri;
Comentariu: Cele două alineate includ evaluarea comună a părţilor asupra contextului juridic
bilateral în care va fi inclus noul domeniu de cooperare – apărarea antirachetă. Astfel, este
subliniată existenţa unei cooperări deja consolidate, îndelungate şi de succes, structurată de cele
două acorduri indicate în text.
În vreme ce se recunoaşte contribuţia acestor instrumente juridice la succesul cooperării
bilaterale, se prevede că părţile vor face o evaluare a aplicării lor, urmând ca, pe baza practicii de
cooperare existente (lecţiile învăţate din aplicarea efectivă a celor două acorduri) şi a evaluării
comune a părţilor, să li se aducă eventuale îmbunătăţiri (modificări/ajustări).
Au convenit următoarele:
Articolul I
Obiective şi Domeniu de Aplicare
1. Prezentul Acord reglementează drepturile şi obligaţiile Părţilor în privinţa amplasării unui
Sistem de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite pe teritoriul României în
baza Deveselu.
Comentariu: Alineatul enunţă scopul Acordului, şi anume convenirea unui instrument juridic
bilateral care să permită amplasarea Sistemului antirachetă în România şi care să reglementeze
regimul juridic aplicabil întregului spectru de chestiuni care decurg din instalarea şi funcţionarea
Sistemului. Se menţionează că locaţia unde va fi amplasat Sistemul va fi baza aeriană a
Ministerului Apărării Naţionale de la Deveselu, stabilită în urma unui proces de selecţie şi analiză
desfăşurat în coordonare cu partea americană. Acest proces de selecţie a fost realizat de un grup
de lucru mixt, compus din experţi militari şi tehnicieni români şi americani, care a analizat un
număr de locaţii aflate pe teritoriul României prin raportare la peste 120 de criterii tehnice
diferite, în urma acestei analize fiind selectată fosta bază aeriană românească de la Deveselu,
judeţul Olt.
2. Toate prevederile SOFA Suplimentar şi ale Acordului de cooperare în domeniul apărării se
vor aplica prezentului Acord, dacă prezentul Acord nu prevede altfel. Pentru aspectele
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neacoperite de prezentul Acord sau de SOFA Suplimentar sau de Acordul de cooperare în
domeniul apărării, în măsura în care astfel de aspecte sunt acoperite de NATO SOFA, se va
aplica NATO SOFA.
Comentariu: În dezvoltarea prevederilor din Preambul, este confirmată aplicabilitatea Acordului
SOFA Suplimentar, a Acordului de cooperare în domeniul apărării şi a Acordului NATO SOFA,
pentru aspectele unde nu există o reglementare specifică în prezentul Acord. Aceste precizări ale
alineatului, care confirmă o realitate juridică determinată de aplicarea cadrului bilateral existent,
pleacă de la premisa că prezentul Acord privind apărarea antirachetă este o lex specialis prin
raportare la Acordul de cooperare în domeniul apărării, reprezentând definirea şi reglementarea
specifică a unei activităţi acoperite generic de Acordul din 2005.
Articolul II
Definiţii
Pentru scopurile prezentului Acord, următorii termeni sunt definiţi mai jos:
Comentariu: Prin acest articol au fost definiţi cei mai importanţi termeni utilizaţi în Acord. Alţi
termeni cu înţeles specific care sunt utilizaţi în text au fost definiţi prin Acordul de cooperare în
domeniul apărării (de ex., „forţele Statelor Unite”, „membrii forţei”), respectiv în celelalte
acorduri aplicabile conform articolului anterior (de ex., „componentă civilă”, „membri de
familie”).
1. „Sistemul de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România” include
interceptorii non-nucleari, precum şi acele componente necesare pentru operarea acestor
interceptori, identificate în articolul V alineatul (1), şi echipamentul şi infrastructura aferente
misiunii şi sprijinirii misiunii de apărare împotriva unui atac cu rachete balistice.
Comentariu: Definiţia are rolul de a indica exact ce componente cuprinde Sistemul care va fi
amplasat în România, clarificându-se – aspect foarte important – că interceptorii care fac parte din
Sistem nu vor fi purtători de focos nuclear. Conform specificaţiilor tehnice, aceşti interceptori de
tip SM 3 care vor fi utilizaţi de Sistemul din România nu au niciun fel de încărcătură periculoasă,
distrugerea rachetei inamice fiind realizată exclusiv prin forţa cinetică de impact.
2. „Bază” înseamnă zona militară din localitatea Deveselu, utilizată de forţele Statelor Unite în
conformitate cu prevederile prezentului Acord şi pe durata de aplicare a acestuia, în scopul
amplasării şi operării Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în
România, în conformitate cu articolul I alineatul (5) al Acordului de cooperare în domeniul
apărării şi conform cu articolul I alineatul (2) al prezentului Acord.
Comentariu: Este identificată locaţia care va fi pusă de partea română la dispoziţia SUA pentru
instalarea Sistemului, fiind reconfirmată aplicabilitatea normelor referitoare la facilităţile şi zonele
puse la dispoziţia SUA din Acordul de cooperare în domeniul apărării. Aşa cum rezultă şi din
articolul IV „Baza”, această locaţie este şi rămâne sub jurisdicţia României, ca bază militară
românească, sub comanda unui ofiţer român în calitate de Comandant al Bazei.
3. „Facilitate” înseamnă zona situată în cadrul Bazei unde sunt amplasate Sistemul de Apărare
împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România şi infrastructura de sprijin şi în
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privinţa cărora Statele Unite controlează accesul, în conformitate cu articolul I alineatul (5) al
Acordului de cooperare în domeniul apărării şi conform cu articolul I alineatul (2) al prezentului
Acord.
Comentariu: Este definit termenul utilizat pentru a desemna exact zona din Bază unde va fi
instalat în mod efectiv Sistemul; această prevedere, coroborată cu articolul V „Facilitatea”, indică
în mod clar regimul juridic al facilităţii care este doar o zonă funcţională amplasată în Bază, fără a
constitui o bază militară americană.
4. „Spaţiu aerian restricţionat” este o zonă identificată, supusă anumitor restricţii din cauza
existenţei unor riscuri pentru aeronave şi luând în considerare necesitatea securităţii
operaţionale în vecinătatea Bazei române.
Comentariu: Este definită o noţiune utilizată în articolul IV„Baza”, care se referă la impunerea
unor restricţii în privinţa spaţiului aerian, necesare atât pentru funcţionarea în siguranţă a
Sistemului, cât şi pentru protecţia aeronavelor civile care survolează spaţiul aerian din
proximitatea Bazei.
Articolul III
NATO şi Sistemul de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite
1. Părţile vor sprijini coordonarea strânsă în cadrul NATO şi vor lucra împreună pentru
dezvoltarea capacităţilor de apărare antirachetă ale NATO.
2. Statele Unite au intenţia fermă ca Sistemul de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al
Statelor Unite să fie interoperabil cu capacitatea de apărare antirachetă în dezvoltare a NATO şi
să reprezinte o contribuţie la aceasta.
3. Suplimentar participării continue a României şi Statelor Unite la programele NATO, Părţile
intenţionează să dezvolte în continuare cooperarea bilaterală în materie de securitate, inclusiv
prin îndeplinirea principiilor şi obiectivelor prezentului Acord.
Comentariu (pentru alin. 1-3): Articolul consolidează prevederile din Preambul pe acelaşi subiect
printr-o serie de dispoziţii operative privind angajamentul Părţilor de a coopera pentru
implementarea Sistemului antirachetă al NATO. Articolul are rolul de a sublinia legătura
contribuţiei României la Sistemul SUA antirachetă, prin site-ul din România, cu Sistemul de
apărare antirachetă al NATO; se consacră angajamentul României şi SUA de a colabora strâns
pentru dezvoltarea Sistemului NATO.
4. În contextul şi în conformitate cu Tratatul Atlanticului de Nord şi cu Parteneriatul Strategic
dintre România şi Statele Unite ale Americii, Statele Unite sunt angajate în mod ferm pentru
securitatea României şi, în cadrul angajamentului NATO în acest sens, să apere România,
împreună cu populaţiile, teritoriul şi forţele europene ale NATO, prin intermediul sistemului lor de
apărare împotriva rachetelor balistice, contra ameninţării în creştere reprezentate de proliferarea
rachetelor balistice şi împotriva unui potenţial atac cu rachete balistice.
Comentariu: Acest alineat este una din prevederile cele mai importante ale Acordului. El are rolul
de a consacra juridic garantarea de către partenerul strategic american a securităţii României – în
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cadrul şi cu instrumentele şi mecanismele oferite de Tratatul Atlanticului de Nord – prin specificarea
expresă a angajamentului ferm al SUA de a apăra securitatea României şi teritoriul ţării noastre, prin
intermediul Sistemului antirachetă, atât contra riscurilor unui atac (determinate de proliferarea
rachetelor balistice), cât şi contra unui atac efectiv.
Se remarcă şi faptul că textul conţine o nouă confirmare a Parteneriatului Strategic dintre
România şi SUA, ca premisă a acestui angajament ferm al SUA pentru securitatea şi protecţia
României, ceea ce evidenţiază elocvent valoarea acestui Parteneriat pentru statul nostru. În egală
măsură, prevederea indică importanţa acestui parteneriat cu România pentru Statele Unite. Se poate
constata că limbajul folosit („angajamentul ferm al SUA”) se regăseşte doar în prezentul Acord, spre
deosebire de Acordurile similare încheiate de SUA cu Polonia1 (şi Cehia2) în 2008.
Articolul IV
Baza
1. Baza este sub jurisdicţia suverană română şi proprietatea României. România va păstra
proprietatea şi titlul asupra Bazei în conformitate cu prevederile aplicabile ale Acordului de
cooperare în domeniul apărării. Forţelor Statelor Unite le vor fi autorizate accesul în Bază şi
utilizarea acesteia cu respectarea deplină a legislaţiei române în conformitate cu prevederile
aplicabile ale Acordului de cooperare în domeniul apărării şi pot utiliza Baza pentru a găzdui
Facilitatea.
Comentariu: Din text rezultă în mod neechivoc că găzduirea elementelor Sistemului nu afectează în
niciun fel suveranitatea şi exercitarea jurisdicţiei României în ceea ce priveşte Baza. Această
concluzie este întărită prin referinţa la Acordul de cooperare în domeniul Apărării (care prevede că
folosirea de către Forţele SUA a unor facilităţi şi zone pe teritoriul României se va face cu
respectarea deplină a legislaţiei române). România va exercita în continuare toate atributele
suveranităţii asupra Bazei, care este şi rămâne o Bază românească, atât din punctul de vedere al
exercitării jurisdicţiei, cât şi din punctul de vedere al titlului de proprietate. Totodată, textul
constituie permisiunea juridică dată de România, ca suveran teritorial, pentru utilizarea de către
SUA a Bazei în vederea amplasării facilităţii antirachetă.
2. În conformitate cu articolul IV din Acordul de cooperare în domeniul apărării, toate clădirile,
inclusiv cele construite, utilizate, modificate sau îmbunătăţite de forţele Statelor Unite, sunt
proprietatea României, în timp ce obiectele şi instalaţiile mobile rămân proprietatea forţelor
Statelor Unite sau a contractorilor Statelor Unite, după caz.
Comentariu: Articolul IV din Acordul de cooperare în domeniul apărării confirmă că România va
păstra toate drepturile asupra facilităţilor şi zonelor puse la dispoziţia forţelor SUA. În aplicarea
acestui principiu, bunurile imobile aflate pe teritoriul Bazei sunt proprietatea României. Regula
priveşte chiar şi clădirile construite, utilizate, modificate sau îmbunătăţite de SUA, asupra cărora
România va exercita dreptul de proprietate.
1

Acordul dintre Guvernul Republicii Polone şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind amplasarea unor
interceptori tereştri în teritoriul Republicii Polone, semnat la Varşovia la 20 august 2008, amendat prin Protocol
adiţional (pentru a fi adaptat noii formule americane de apărare antirachetă – EPAA), intrat în vigoare în 15
septembrie 2011.
2
Acordul între Republica Cehă şi Statele Unite ale Americii privind stabilirea unei locaţii radar a sistemului de
apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în Republica Cehă, semnat la Praga, la 8 iulie 2008, nu a mai intrat
în vigoare.
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3. Legile aplicabile pe teritoriul României se vor aplica în perimetrul Bazei, conform prevederilor
prezentului Acord. Este obligaţia forţelor Statelor Unite şi a componentei civile şi a membrilor
acestora, ca şi a dependenţilor lor, să respecte legile României şi să se abţină de la orice
activitate neconformă cu spiritul prezentului Acord.
4. Forţele Statelor Unite vor utiliza Baza fără a aduce prejudicii suveranităţii şi legislaţiei
României.
5. Operaţiunile din Bază se desfăşoară cu luarea corespunzătoare în considerare a sănătăţii şi
a siguranţei publice.
Comentariu (pentru alin. 3-5): Acest ansamblu de dispoziţii substanţiază şi detaliază principiul
enunţat anterior al menţinerii jurisdicţiei României asupra Bazei. Astfel, este confirmată aplicarea
legislaţiei române asupra Bazei, iar membrii forţelor Statelor Unite, ai componentei civile şi
dependenţii lor au obligaţia de a respecta legislaţia română. Este importantă dispoziţia alin. 4
conform căreia orice activitate desfăşurată în procesul de utilizare a Bazei se va face cu respectarea
suveranităţii şi legilor române, fără a aduce prejudicii acestora. Este o garanţie suplimentară de
natură să confere soliditate cooperării prevăzute de Acord. În plus, SUA trebuie să desfăşoare orice
activităţi cu luarea măsurilor de precauţie necesare pentru a nu aduce atingere sănătăţii şi siguranţei
publice, menţiune ce garantează că activitatea şi elementele din Bază sunt inofensive pentru
populaţia zonei.
6. România şi Statele Unite se vor coordona şi vor coopera cu privire la securitatea
transportului elementelor Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice în timpul
transportului pe teritoriul României în afara Bazei. România recunoaşte dreptul Statelor Unite
de a proteja aceste elemente. Procedura aplicabilă va fi stabilită într-un aranjament de
implementare.
Comentariu: Având în vedere că pentru amplasarea Sistemului este necesar transportul
componentelor pe teritoriul României, textul prevede obligaţia de coordonare şi cooperare
operativă a autorităţile române şi americane pentru asigurarea securităţii transportului, urmând ca
detaliile acestei cooperări să fie clarificate printr-un aranjament de implementare. În acest sens, la
29 iunie 2012, a fost semnat Amendamentul la Aranjamentul de implementare între autorităţile
desemnate ale României şi Statelor Unite ale Americii privind securitatea pentru implementarea
acordului dintre Statele Unite ale Americii şi România privind activităţile forţelor Statelor Unite
staţionate pe teritoriul României (Bucureşti, 20 iulie 2007).
7. România va asigura, conform legislaţiei române în vigoare, ca folosirea suprafeţelor de teren
din jurul Bazei să fie conformă cu operarea Facilităţii şi a Sistemului de Apărare împotriva
Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România. Statele Unite vor furniza informaţiile
relevante pentru ca România să reglementeze modul de folosire a suprafeţelor de teren din
jurul Bazei. Parametrii specifici şi limitările folosirii terenului vor fi stabilite într-un aranjament de
implementare.
Comentariu: Instalarea de construcţii sau de alte structuri în imediata proximitate a Bazei ar
putea să afecteze din punct de vedere tehnic funcţionarea corespunzătoare a Sistemului
antirachetă. Pentru a evita o astfel de situaţie, autorităţile române – în aplicarea legislaţiei interne
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în vigoare – vor lua măsurile necesare ca folosirea terenurilor limitrofe să fie conformă cu
cerinţele operaţionale ale Sistemului. Această prevedere din Acord corespunde de altfel legislaţiei
din România, care stipulează necesitatea obţinerii avizului Statului Major General pentru
autorizarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor militare (cum este şi Baza de la Deveselu).
În acest sens, la 29 iunie 2012, a fost semnat Aranjamentul de Implementare cu privire la
folosirea terenurilor din jurul Bazei Deveselu.
8. România va stabili un spaţiu aerian restricţionat deasupra şi în jurul Bazei. România va
stabili restricţii de trafic aerian. Parametrii detaliaţi pentru zonele menţionate, precum şi
principiile stabilirii şi operării lor, şi ale cooperării între autorităţile competente ale României şi
Statelor Unite privind utilizarea spaţiului aerian românesc vor fi prevăzute într-un aranjament de
implementare. Statele Unite vor furniza informaţiile relevante pentru ca România să
reglementeze utilizarea spaţiului aerian de deasupra şi din jurul Bazei.
Comentariu: Pentru a permite funcţionarea Sistemului, dar şi pentru a evita punerea în pericol a
aeronavelor care ar tranzita spaţiul aerian în imediata vecinătate a Bazei, va fi necesară
introducerea unor restricţii în privinţa traficului aerian. Această sarcină va reveni autorităţilor
române competente, SUA urmând să furnizeze informaţiile relevante, pentru a permite definirea
exactă a restricţiilor. Aranjamentul de implementare la care se referă textul a fost încheiat la 29
iunie 2012.
9. Numărul membrilor forţei Statelor Unite şi ai componentei civile desfăşuraţi în Bază după ce
faza de construcţie este finalizată şi operaţiunile încep nu va depăşi 500. Numărul membrilor
forţei Statelor Unite desfăşuraţi în Bază în mod obişnuit va fi de aproximativ 150 de persoane.
Comentariu: Este un text important al Acordului prin care este asigurat un plafon numeric (500
de persoane, atât pentru membrii forţei SUA, cât şi pentru componenta civilă), astfel încât
personalul să nu depăşească numărul necesar pentru operarea Sistemului.
Acest alineat asigură astfel controlul, firesc, al părţii române asupra acestui aspect, care
ţine de suveranitatea României, dar şi gradul de transparenţă publică necesar pentru opinia
publică din România şi pentru partenerii externi. Alineatul reflectă faptul că, în mod concret,
plafonul de 500 de persoane va fi necesar mai ales în perioada pregătirii locaţiei pentru a deveni
operaţională sau în situaţii care necesită sporirea numărului de personal, în perioada operaţională,
şi include, pentru predictibilitate, o menţiune în sensul că numărul de membri ai forţelor SUA
desfăşuraţi în Bază în mod obişnuit va fi de aproximativ 150 de persoane.
10. Statele Unite pot, după obţinerea autorizării necesare, prevăzută în alineatele (11) şi (12),
să întreprindă măsuri de construcţie şi să facă modificări majore şi îmbunătăţiri şi să menţină,
să întreţină şi să opereze instalaţii şi elemente de infrastructură pentru apărarea împotriva
rachetelor balistice în Bază. În cursul unor astfel de activităţi, Statele Unite pot:
(a) să utilizeze, modifice sau să demoleze instalaţii şi elemente existente de infrastructură în
Facilitate;
(b) să înlăture vegetaţia existentă; şi
(c) să excaveze solul în Facilitate cu luarea în considerare corespunzătoare a legislaţiei
române privind protejarea siturilor arheologice.
Comentariu: Pentru amplasarea efectivă a Sistemului va fi nevoie de realizarea unor construcţii care
să adăpostească echipamentul şi personalul care îl utilizează, fiind necesar să se permită forţelor
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americane să realizeze activităţile corespunzătoare de construire sau de ajustare a infrastructurii
existente, cu respectarea legislaţiei române.
11. Anterior începerii unei activităţi de construcţie referitoare la Bază, Statele Unite vor furniza
României o planificare a activităţii de construcţie. Statele Unite vor transmite de asemenea
toată documentaţia de construire relevantă înainte de a solicita autorizarea României. România
va răspunde solicitării Statelor Unite pentru autorizare în treizeci de zile de la transmiterea
oficială a documentelor relevante. În cazul unor construcţii în interiorul Bazei, dacă România nu
emite autorizaţia în treizeci de zile, Statele Unite pot să înceapă activităţile de construcţie
planificate.
12. România va obţine autorizaţia necesară pentru construire în conformitate cu legislaţia
română şi prevederile Acordului de cooperare în domeniul apărării şi cu aranjamentele de
implementare aplicabile. În cazul construcţiilor în interiorul Bazei, această autorizaţie va
permite Statelor Unite să înceapă construirea după ce treizeci şi cinci la sută din proiect este
transmis României, în timp ce în cazul construcţiilor în afara Bazei şi în legătură cu ea, această
autorizaţie va permite Statelor Unite să înceapă construirea după ce sută la sută din proiect
este transmis României.
Comentariu (pentru alin. 11-12): Cele două alineate fixează un mecanism funcţional de
autorizare a construcţiilor care vor fi realizate de partea americană în Bază sau în legătură cu
Baza. Este un regim echilibrat, flexibil şi care ia în considerare legislaţiile ambelor ţări, precum şi
necesităţile operaţionale, astfel încât să se evite întârzierile în procesul de instalare a Sistemului în
Baza de la Deveselu, întârzieri care ar fi în defavoarea ambelor părţi (şi implicit a calendarului
viitorului sistem NATO). Astfel s-a ţinut cont că procedurile aplicabile forţelor SUA permit
începerea lucrărilor după completarea a treizeci şi cinci la sută din proiect. În aceste condiţii s-a
prevăzut că, pentru construcţiile din interiorul Bazei Statele Unite pot să înceapă construirea după
ce treizeci şi cinci la sută din proiect este transmis României, în timp ce în cazul construcţiilor în
afara Bazei, se va permite Statelor Unite să înceapă construirea după ce sută la sută din proiect
este transmis României. Este o reglementare funcţională, care permite realizarea eficientă şi la
timp a pregătirilor pentru ca Sistemul să devină operaţional în termenul prevăzut (la orizontul
anului 2015).
13. Forţele Statelor Unite vor utiliza, în măsura posibilului, persoane fizice şi juridice locale ca
furnizori de bunuri şi servicii pentru realizarea unor contracte, în măsura în care ofertele unor
astfel de furnizori sunt competitive şi sunt cele mai avantajoase.
14. În măsura posibilului, forţele Statelor Unite vor acorda contractorilor cetăţeni români şi
persoane juridice înregistrate în România un tratament nu mai puţin favorabil ca acela acordat
contractorilor care nu sunt cetăţeni români şi persoane juridice înregistrate în România.
Comentariu (pentru alin. 13-14): Prin introducerea acestor prevederi s-a obţinut de către partea
română să se asigure un tratament mai favorabil pentru furnizorii locali de bunuri şi servicii, care
vor avea oportunitatea încheierii unor contracte cu forţele SUA.
15. Baza şi personalul militar şi civil român aflat în Bază vor fi sub comandă română exercitată
de către un reprezentant al forţelor armate române (denumit în continuare „Comandantul
român”).
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16. Comandantul român va fi desemnat în treizeci de zile de la intrarea în vigoare a prezentului
Acord. Comandantul român sau persoanele desemnate de acesta vor reprezenta punctul de
contact român pentru activităţile legate de operaţiunile din Bază. Punctul de contact român va
avea un birou în Bază.
17. Comandantul român, inter alia:
(a) va consilia în legătură cu relaţionarea cu instituţiile guvernamentale şi locale române şi va
facilita contactele cu astfel de instituţii;
(b) va participa la coordonarea sprijinului logistic reciproc pentru personalul militar şi civil aflat
în Bază;
(c) va participa la coordonarea asigurării securităţii în incinta Bazei;
(d) va participa la coordonarea instruirii comune în incinta Bazei; şi
(e) va consilia Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite cu privire la legislaţia română
relevantă pentru operarea Bazei.
Comentariu (pentru alin. 15-17): Prevederile au un rol important, care confirmă practic controlul
României asupra Bazei şi care decurg din regimul acesteia de locaţie aflată sub jurisdicţia
suverană a României. Astfel, persoana care exercită comanda asupra Bazei (Comandantul român)
va fi un reprezentant al Forţelor Armate Române, care va avea rolul de punct de contact pentru
realizarea coordonării cu forţele americane în privinţa tuturor activităţilor din Bază şi acordarea
întregului sprijin va fi necesară. Aceste alineate, completate de cele subsecvente, stabilesc
procedura de numire şi descriu atribuţiile sale.
18. Comandantul român va notifica Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite cu privire la
acţiunile forţelor Statelor Unite, dependenţilor, contractorilor Statelor Unite, şi angajaţilor
contractorilor Statelor Unite care apar ca neconforme cu legislaţia română. Comandatul român
şi Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite vor coopera pentru a preveni şi gestiona astfel
de situaţii.
Comentariu: Forţele SUA au obligaţia să respecte legislaţia română, una din atribuţiile
Comandantului român fiind de a semnala omologului său american eventuale abateri din partea
personalului american şi de a coopera cu acesta pentru preîntâmpinarea şi soluţionarea acestor unor
astfel de situaţii.
19. Comandantul român şi reprezentanţii săi autorizaţi vor avea acces în întregul perimetru al
Bazei, conform prevederilor articolului V alineatul (6).
Comentariu: În aplicarea prevederilor referitoare la menţinerea autorităţii şi prerogativelor părţii
române asupra întregului areal al Bazei – inclusiv Facilitatea unde va fi instalat Sistemul – este
confirmat accesul nestingherit al Comandantului român în Facilitate.
20. Comandantul român, în cooperare cu Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite, va
stabili procedurile de acces în Bază, inclusiv măsurile adecvate de siguranţă şi securitate care
vor fi aplicate pentru intrarea în Bază, şi va emite permisele corespunzătoare de acces în Bază.
21. România va fi responsabilă pentru asigurarea securităţii şi protecţiei Bazei în afara
perimetrului Facilităţii.
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22. În aplicarea Acordului de cooperare în domeniul apărării, a SOFA Suplimentar şi a
aranjamentelor lor de implementare relevante, Părţile, inclusiv Comandantul român şi
Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite omolog, vor schimba informaţii cu privire la
securitatea şi protecţia Bazei, iar România se va coordona cu Statele Unite în privinţa
planificării pentru securitate şi protecţie, atât înainte, cât şi după ce Sistemul de Apărare
împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România devine operaţional.
Comentariu (pentru alin. 20-22): Aceste alineate privesc modul de asigurare a securităţii în Bază.
Responsabilităţile sunt împărţite în mod firesc: întrucât Baza este o locaţie a Ministerului Apărării
Naţionale din România, aflată sub jurisdicţia României, părţii române îi revine protecţia securităţii
Bazei, în vreme ce SUA va asigura, complementar, securitatea Facilităţii (vezi articolul V).
Accesul în bază şi regimul aferent acestuia este decis de către Comandantul român, care stabileşte
procedurile de securitate necesare şi emite autorizaţiile corespunzătoare, consultându-l şi pe
omologul american. În contextul obligaţiei de asigurare a securităţii directe a Bazei, schimbul de
informaţii este foarte important şi, în acest scop, alin. 22 stabileşte procedurile necesare.
23. În cazul în care securitatea şi protecţia sunt asigurate de către contractori, aceste entităţi au
obligaţia de a respecta toate cerinţele relevante ale legii române.
24. În cazul în care Comandantul român sau Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite
sesizează o situaţie de criză în cadrul Bazei care ar putea afecta siguranţa populaţiei care
locuieşte în zonă, acel comandant sau reprezentant de rang înalt îşi va informa imediat
omologul.
25. Părţile se angajează să coopereze, în mod corespunzător, pentru schimbul de informaţii
referitoare la toate ameninţările la adresa Bazei sau care au legătură cu funcţionarea
Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România.
26. Părţile vor desfăşura această cooperare cu privire la Bază şi Facilitate şi vor stabili
proceduri pentru schimbul în timp util al informaţiilor şi datelor contrainformative prin instituţiile
şi organizaţiile competente, prin intermediul unor mecanisme care vor fi stipulate într-un
aranjament de implementare.
Comentariu (pentru alin. 23-26): Aceste alineate le completează pe cele precedente în ce priveşte
modul de asigurare a securităţii în Bază. Dacă forţele SUA utilizează contractori pentru pază, aceştia
vor trebui să respecte legislaţia română. Cele două părţi se angajează să coopereze în mod activ
pentru asigurarea schimbului de informaţii şi sesizării reciproce cu privire la situaţii de urgenţă. Este
importantă în acest context referirea din alin. 24 la siguranţa populaţiei din zonă, care este o
preocupare permanentă a părţilor pe parcursul derulării activităţii din Bază. Prevederile anterioare
privind cooperarea în ce priveşte schimbul de informaţii sunt completate de aceste alineate care
extind sfera acestei cooperări nu doar la asigurarea securităţii perimetrului Bazei, în sens restrâns,
dar şi la ameninţări la adresa Bazei care au legătură cu funcţionarea Sistemului. În acest sens, este
extrem de importantă stabilirea, conform alin. 26, a procedurilor şi mecanismelor pentru schimbul în
timp util al informaţiilor şi datelor contrainformative prin instituţiile şi organizaţiile competente ale
părţilor. Aranjamentul de implementare la care se referă textul a fost încheiat la data de 18
decembrie 2012.
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27. Limitele Bazei şi ale Facilităţii sunt reprezentate, cu scop ilustrativ, în harta anexată.
Detaliile tehnice ale hărţii pot fi actualizate printr-un aranjament de implementare.
Comentariu: Pentru raţiuni pur ilustrative, în scopul asigurării corecte a informării publice şi a
transparenţei necesare, părţile au convenit includerea în Acord a unei anexe cu o hartă pe care sunt
figurate limitele Bazei şi Facilităţii amplasate în perimetrul acesteia. În cazul în care, pentru motive
strict tehnice, sunt necesare unele modificări ale perimetrului Bazei de la Deveselu sau al Facilităţii,
este prevăzută posibilitatea actualizării acesteia prin încheierea unui aranjament de implementare.
Articolul V
Facilitatea
1. Facilitatea include componente ale Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al
Statelor Unite în România cum ar fi, dar fără a se limita la: un sistem de lansare, un sistem de
comandă şi control, un sistem radar, un sistem de comunicaţii, infrastructură de utilităţi,
infrastructură de securitate, infrastructură de depozitare şi distribuire a combustibilului,
echipament şi infrastructură aferente misiunii şi sprijinirii misiunii.
2. Descrierea elementelor, inclusiv a interceptorilor Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor
Balistice al Statelor Unite în România şi numărul membrilor forţei şi al componentei civile
staţionaţi în Bază, precum şi orice modificare permanentă, vor fi raportate în scris României în
momentul amplasării/desfăşurării iniţiale şi ulterior la fiecare şase luni, şi vor face obiectul
consultărilor periodice între Comandantul român şi Reprezentantul de rang înalt al Statelor
Unite. Numărul membrilor forţei şi al componentei civile nu poate depăşi numărul stabilit de
articolul IV alineatul (9), decât cu acordul prealabil expres, exprimat în scris de către Ministerul
Apărării Naţionale din România.
3. Statele Unite vor furniza României date cu privire la forţele Statelor Unite, contractorii
Statelor Unite, angajaţii contractorilor Statelor Unite şi membrii de familie care lucrează sau
locuiesc în Bază. Prevederile cu privire la tipul, frecvenţa şi procedurile pentru furnizarea unor
astfel de date vor fi stabilite într-un aranjament de implementare a acestui Acord.
Comentariu (pentru alin. 1-3): Prevederile din aceste alineate pleacă de la premisa că, dat fiind
faptul că elementele Sistemului antirachetă din Facilitate sunt amplasate într-o Bază românească
sub comandă românească, dar aparţin SUA şi vor fi operate de forţele SUA, este necesar să fie
asigurat gradul de control din partea României asupra acestora. Astfel, alin. 1 descrie în mod
detaliat componentele Sistemului de apărare antirachetă care vor fi instalate în Bază. De
menţionat faptul că sistemul radar instalat la Deveselu este destinat dirijării interceptorilor spre
ţintă, sistemele radar pentru descoperirea rachetelor balistice ostile urmând a fi amplasate în alte
state. De asemenea, partea americană este obligată prin aceste prevederi să raporteze în scris
României, în momentul amplasării/desfăşurării iniţiale şi ulterior la fiecare şase luni, descrierea
elementelor Sistemului, inclusiv a interceptorilor, şi orice modificări ale acestora. Obligaţia de
raportare este extinsă şi cu privire la personal: forţele Statelor Unite, contractorii Statelor Unite,
angajaţii contractorilor Statelor Unite şi membrii de familie care lucrează sau locuiesc în Bază.
Prevederile alin. 2 trebuie coroborate cu cele din ultimul alineat al articolului, conform căruia, de
asemenea, Statele Unite vor notifica în scris şi se vor consulta cu România înainte de modificările
Sistemului şi ale componentelor de apărare antirachetă din Bază/Facilitate. Aranjamentul de
implementare la care se referă textul a fost încheiat la data de 18 decembrie 2012.
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4. Statele Unite vor utiliza exclusiv şi vor avea acces nerestricţionat la Facilitatea din cadrul
Bazei.
5. Statele Unite vor controla accesul la Facilitatea din cadrul Bazei.
6. Comandantul român şi reprezentanţii săi autorizaţi vor avea acces prompt la Facilitate, în
conformitate cu cerinţele operaţionale, de siguranţă şi de securitate.
7. Reprezentanţii autorităţilor competente din România, incluzând, dar fără a se limita la,
personalul Ministerul Apărării Naţionale, personalul pentru situaţii de urgenţă şi personalul de
aplicare a legii vor avea acces prompt la Facilitate, în exercitarea atribuţiilor oficiale, în
conformitate cu cerinţele operaţionale, de siguranţă şi de securitate.
Comentariu: Aceste alineate reglementează modul de realizare a accesului în Facilitate. Forţele
SUA vor controla accesul, cerinţă impusă de necesitatea unei funcţionări corespunzătoare a
Sistemului şi de obligaţia SUA de a asigura protejarea acestuia. În acelaşi timp, forţele SUA au
obligaţia de a permite accesul prompt al Comandantului român şi persoanelor autorizate de
acesta, precum şi al autorităţilor române competente, în acele situaţii care îl fac necesar.
8. Înainte ca Sistemul de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România
să devină complet operaţional, Statele Unite vor numi un Reprezentant de rang înalt, care va fi
punct unic de contact al Statelor Unite cu privire la activităţile curente în conformitate cu
prezentul Acord şi care va avea autoritate asupra Facilităţii şi a forţelor Statelor Unite,
membrilor de familie, contractorilor Statelor Unite, angajaţilor contractorilor Statelor Unite şi
asupra oricăror alte persoane folosite de forţele Statelor Unite în cadrul Bazei.
9. Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite va avea autoritate exclusivă asupra activităţilor
şi operaţiunilor din cadrul Facilităţii.
10. Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite va fi responsabil şi pentru probleme legate de
bunuri, infrastructură, instalaţii, dotări, echipamente şi materiale localizate în cadrul Bazei, dar
în afara Facilităţii, care sunt deţinute sau folosite exclusiv de Statele Unite.
Comentariu (pentru alin. 8-10): Similar prevederilor referitoare la Comandantul român, este
stipulată numirea unui Reprezentant de rang înalt al SUA cu rolul de punct unic de contact, şi
sunt descrise detaliat responsabilităţile acestuia. Diferenţa de terminologie între cei doi
reprezentanţi (român şi american) este justificată de faptul că, dacă cel român este responsabil de
întreaga Bază, care este sub jurisdicţia suverană a României şi rămâne proprietatea României, în
cazul părţii americane Facilitatea nu are statutul unei Baze, nefiind justificată desemnarea unui
„comandant” american.
11. Statele Unite vor fi responsabile de asigurarea securităţii şi protecţiei pentru Facilitate. În
aplicarea Acordului de cooperare în domeniul apărării, a SOFA Suplimentar şi a aranjamentelor
lor de implementare aplicabile, Părţile vor schimba informaţii cu privire la securitatea şi
protecţia Facilităţii, iar Statele Unite se vor coordona şi vor coopera cu România în privinţa
planificării pentru securitate şi protecţie, atât înainte, cât şi după ce Sistemul de Apărare
împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România devine operaţional.
15

Comentariu: Este o prevedere care se completează cu cea din articolul IV alin. 20-22: în timp ce
partea română va asigura securitatea Bazei, protejarea Facilităţii care va găzdui Sistemul (care
aparţine SUA şi va fi operat de SUA) este în sarcina forţelor SUA; alineatul stabileşte
responsabilitatea SUA în acest sens, prevăzând şi cerinţa coordonării cu partea română.
12. Statele Unite vor notifica în scris şi se vor consulta cu România cu cel puţin 30 de zile
înainte de modificări majore ale Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al
Statelor Unite în România şi ale componentelor de apărare antirachetă din Bază/Facilitate.
Statele Unite vor lua în considerare în mod corespunzător şi vor gestiona potenţialele
preocupări ale României.
Comentariu: În completarea obligaţiilor din alin. 2 de mai sus, Acordul impune în sarcina SUA o
obligaţie de notificare şi consultare a părţii române în cazul în care partea americană ar intenţiona
să modifice Sistemul amplasat în România, asigurându-se un control al României asupra unor
eventuale schimbări ale caracteristicilor iniţiale ale Sistemului. Este şi o garanţie suplimentară
faţă de menţinerea naturii strict defensive a Sistemului, prevăzută în Preambul şi în articolul VI
alin.2. Este de remarcat că posibilitatea unor modificări ale Sistemului se referă doar la alte
componente ale acestuia decât interceptorii. Această procedură se referă la modificări majore,
care au incidenţă asupra funcţiilor operaţionale ale Sistemului (iar nu activităţi de întreţinere
curente care ar rezulta în modificări neesenţiale). În cazul în care România ar avea obiecţii faţă
de o anumită modificare preconizată de SUA, partea americană trebuie, conform acestui alineat,
să ţină seama de poziţia României.
Articolul VI
Comanda şi controlul Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice
1. România are jurisdicţia suverană asupra Bazei. Statele Unite vor avea în mod exclusiv
comanda şi controlul Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în
România.
Comentariu: Textul include o nouă referire la faptul, esenţial în economia Acordului, că
România deţine jurisdicţia suverană asupra Bazei. Prevederea privind comanda şi controlul
exclusive ale SUA, circumstanţiată însă de afirmarea expresă a jurisdicţiei suverane a României
asupra Bazei, reflectă modul de funcţionare a Sistemului antirachetă, care presupune un control
unic. De altfel Acordurile similare încheiate de SUA cu Polonia (şi Cehia) prevăd, de asemenea,
comanda şi controlul exclusive ale SUA asupra elementelor Sistemului antirachetă.
2. Părţile confirmă că Sistemul de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în
România va fi utilizat exclusiv pentru scopuri de legitimă apărare, în conformitate cu dreptul
internaţional şi cu principiile şi normele care reglementează dreptul inerent de legitimă apărare
individuală şi colectivă.
Comentariu: Este una dintre cele mai importante prevederi ale textului. Suplimentar faţă de
prevederile preambulare, se reconfirmă astfel, şi în partea operativă, că utilizarea Sistemului se
va face strict în conformitate cu dreptul internaţional, doar în scop defensiv. Utilizarea Sistemului
este astfel circumscrisă riguros dreptului la legitimă apărare, ceea ce este susţinut prin referinţa la
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principiile şi normele care reglementează dreptul inerent de legitimă apărare individuală şi
colectivă.
3. Aranjamentele privind consultările, comanda şi controlul pentru utilizarea interceptorilor
amplasaţi în Facilitate vor fi verificate şi validate prin participarea României şi respectiv a
Statelor Unite în Consiliul Nord-Atlantic şi în comitetele relevante ale NATO. Aceasta va
asigura conformitatea cu politicile stabilite de principala structură de decizie pentru apărarea
teritorială antirachetă a NATO.
Comentariu: Având în vedere că Sistemul SUA antirachetă, la care participă şi România prin
încheierea acestui Acord şi prin punerea la dispoziţie a Bazei româneşti de la Deveselu, va fi
parte integrantă a Sistemului NATO, conform deciziilor de la Summit-ul de la Lisabona,
aranjamentele privind consultările, comanda şi controlul pentru utilizarea interceptorilor
amplasaţi în Facilitate vor trebui să fie astfel stabilite încât să corespundă politicilor decise la
nivelul NATO, urmând a fi convenite, verificate şi, în final, validate în cadrul NATO. Textul
stabileşte cooperarea României şi SUA, inclusiv în structurile relevante ale Alianţei, în acest
sens.
4. Statele Unite se vor consulta cu România în mod regulat şi ori de câte ori este necesar la
cererea oricăreia dintre Părţi cu privire la Sistemul de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al
Statelor Unite şi operarea acestuia în ceea ce priveşte zona Atlanticului de Nord, aşa cum este
acest termen folosit în Tratatul Atlanticului de Nord, inclusiv în privinţa aspectelor privind
consecinţele unei operaţiuni de apărare antirachetă lansate de pe teritoriul României.
5. Statele Unite vor pune la dispoziţia României un mijloc de comunicare pentru a primi
informaţii actuale privind operaţiunile de apărare antirachetă referitoare la zona Atlanticului de
Nord şi privind statutul Facilităţii. Statele Unite vor transmite României imediat informaţii de
ultimă oră pentru cunoaşterea continuă a situaţiei din orice moment inclusiv privind rachetele
detectate şi urmărite de sistem, originea şi impactul anticipat al acestora şi angajarea
componentelor de apărare antirachetă amplasate pe teritoriul României, pentru a asigura
nivelul adecvat de cooperare în cazul unei operaţiuni de apărare antirachetă. Detalii
suplimentare cu privire la aspectele prevăzute în prezentul alineat vor fi incluse într-un
aranjament de implementare.
Comentariu (pentru alin.4-5): În cadrul cooperării româno-americane, respectiv în cadrul
NATO, în domeniul apărării antirachetă, crearea de mecanisme bilaterale eficiente de consultare
şi informare prompte privind toate aspectele relevante este extrem de importantă. Aceste alineate
realizează o reglementare amplă a acestor mecanisme, care acoperă toate domeniile de interes
pentru partea română (şi americană).
Astfel, în alin. 4 este convenit un mecanism de consultare, care are loc regulat, dar care se
poate activa şi ori de câte ori este necesar, la cererea oricăreia dintre părţi; aceste consultări au un
câmp de acoperire foarte larg, privind întregul Sistem antirachetă al SUA (nu doar Sistemul din
România) şi operarea sa în zona Atlanticului de Nord (zona de referinţă pentru Tratatul de la
Washington privind NATO din 1949).
Totodată, acelaşi alineat stabileşte ca domeniu al consultărilor chestiunea, foarte
importantă, a consecinţelor unei operaţiuni antirachetă lansate de pe teritoriul României, care are
relevanţă atât în privinţa efectelor concrete din punct de vedere strict militar, dar şi a celor de
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natură politică sau în ce priveşte consecinţele pe planul răspunderii juridice (de drept
internaţional).
Informarea promptă, în timp real, este necesară în contextul în care specificul apărării
antirachetă presupune reacţii operaţionale de răspuns care se înscriu în intervale de timp scurte,
de ordinul minutelor. De aceea, mecanismul de informare reglementat de alin. 5 este, de
asemenea, extins şi cuprinzător: SUA vor informa în timp real România asupra operaţiunilor de
apărare antirachetă referitoare la zona Atlanticului de Nord şi privind statutul Facilităţii
(implicarea Facilităţii din România în astfel de operaţiuni), vor furniza cu promptitudine
(„imediat”) informaţii de ultimă oră pentru cunoaşterea continuă a situaţiei din orice moment
inclusiv privind rachetele ostile detectate şi urmărite de Sistem, originea şi impactul anticipat al
acestora şi privind angajarea componentelor de apărare antirachetă amplasate pe teritoriul
României. A fost prevăzută şi modalitatea tehnică de asigurare a informării României: Statele
Unite se obligă să pună la dispoziţia României un mijloc de comunicare specializat şi securizat
pentru a primi informaţii în timp real privind datele menţionate mai sus.
6. Statele Unite vor facilita formarea şi instruirea membrilor forţelor armate române în comanda
şi controlul şi în operarea sistemelor de apărare împotriva rachetelor balistice, inclusiv privind
interceptorii, cu scopul de a dobândi cunoştinţe de fond în dezvoltarea aranjamentelor de
comandă şi control preplanificate pentru operaţiuni de apărare împotriva rachetelor balistice şi
funcţionalităţile complete ale sistemelor de apărare împotriva rachetelor balistice. Aceasta va
include formarea şi instruirea pentru operaţiunile de apărare antirachetă, cum sunt cele care
vor fi dezvoltate în cadrul NATO şi implementate în context NATO.
7. România şi Statele Unite vor înfiinţa o poziţie de ofiţer român de legătură în cadrul
Comandamentului European al Statelor Unite pentru a asigura un parteneriat strategic strâns şi
continuu în mai multe domenii, inclusiv al apărării împotriva rachetelor balistice. Detaliile
specifice vor fi discutate în cadrul Comitetului Mixt şi vor fi reglementate într-un aranjament de
implementare separat.
Comentariu (pentru alin.6-7): Mecanismul cuprinzător şi extins de consultări şi informare
stabilit prin Acord este suplimentat prin prevederi avantajoase pentru România referitoare la
formarea şi instruirea militarilor români în comanda şi controlul şi în operarea sistemelor de
apărare împotriva rachetelor balistice. Această cooperare include formarea şi instruirea pentru
operaţiunile de apărare antirachetă care vor fi dezvoltate în cadrul NATO şi implementate în
context NATO.
Mai mult, în concretizarea Parteneriatului Strategic extins, se va înfiinţa o poziţie de
ofiţer român de legătură în cadrul Comandamentului European al Statelor Unite. Toate aceste
prevederi vor conferi un avantaj important militarilor români, care vor dobândi, ca efect al
cooperării româno-americane, un nivel de expertiză relevant în domeniul apărării antirachetă, ce
va fi valorificat în cadrul NATO.
Articolul VII
Informaţii clasificate
Toate informaţiile clasificate furnizate sau generate în aplicarea prezentului Acord vor fi
protejate în conformitate cu Acordul privind informaţiile militare clasificate, cu excepţia
informaţiilor NATO clasificate care vor fi gestionate în conformitate cu Acordul de securitate
NATO.
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Comentariu: Este confirmată aplicabilitatea Acordului privind informaţiile militare clasificate şi
a Acordului de Securitate NATO în materia protecţiei informaţiilor clasificate (în completarea
menţiunii din Preambul).
Articolul VIII
Mediu, sănătate şi siguranţă
1. În conformitate cu articolul XIV din Acordul de cooperare în domeniul apărării şi cu
Aranjamentul de Implementare pe probleme de mediu, Părţile confirmă acordul lor de a
implementa prezentul Acord într-un mod conform cu protecţia mediului natural şi a sănătăţii
umane.
2. Părţile vor avea o abordare preventivă cu privire la protecţia mediului. În acest scop, toate
problemele care ar putea apărea vor fi tratate cu celeritate în vederea prevenirii oricărui
prejudiciu durabil adus mediului sau periclitării siguranţei şi sănătăţii umane. Statele Unite vor
furniza României informaţii privind impactul spectrului electromagnetic asupra siguranţei
persoanelor.
3. Alte aspecte suplimentare privind orice impact relevant de mediu vor fi reglementate prin
aranjamentul de implementare existent.
Comentariu: Este un text important al Acordului care oferă garanţiile necesare că activitatea
desfăşurată în Bază nu pune în pericol sănătatea persoanelor şi mediul înconjurător. (Până în
prezent, în cazul facilităţilor de acelaşi tip sau similare celei care va fi amplasată la Deveselu,
care funcţionează pe teritoriul SUA sau pe navele cu sisteme AEGIS BMD, nu au fost
înregistrate efecte dăunătoare asupra persoanelor sau mediului.) Dispoziţiile cuprind
angajamentul clar al părţilor de a asigura protecţia mediului natural şi a sănătăţii umane. Textul
reflectă ultimele evoluţii din dreptul mediului – conform cu principiul precauţiei, părţile
angajându-se să aibă o abordare preventivă cu privire la protecţia mediului. Este stipulată
posibilitatea ca aceste prevederi să fie dezvoltate în continuare, printr-un aranjament de
implementare. Prevederile reprezintă un progres din punctul de vedere al reglementării faţă de
articolul corespunzător (articolul XIV) din Acordul de cooperare în domeniul apărării.
Articolul IX
Coordonarea cu autorităţile române locale
Comandantul român şi Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite se pot consulta cu privire
la problematica locală cu autorităţile locale din zona în care Baza este localizată.
Comentariu: Este o prevedere importantă a Acordului, care pune în evidenţă respectul datorat
autorităţilor şi comunităţii locale din zona Bazei de la Deveselu, ale căror interese trebuie
respectate şi luate în considerare pentru buna funcţionare a cooperării bilaterale în domeniul
apărării antirachetă. Amplasarea Sistemului şi desfăşurarea forţelor SUA în Bază vor conduce la
interacţiunea cu autorităţile locale şi populaţia din zonă, această prevedere stabilind principiul
consultării cu autorităţile locale în probleme legate de operaţionalizarea sau funcţionarea
Sistemului ce pot avea impact asupra comunităţii locale.
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Articolul X
Pretenţii
1. Pretenţiile formulate în România pentru prejudicii produse pe teritoriul României vor fi
gestionate în conformitate cu SOFA Suplimentar şi cu articolul VIII din NATO SOFA.
2. România nu-şi va asuma răspunderea pentru niciun prejudiciu sau pentru nicio pretenţie în
legătură cu un astfel de prejudiciu, cauzat în afara teritoriului României de elemente ale
Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România, în cazul în
care astfel de prejudicii nu sunt rezultatul acţiunilor sau neglijenţei României.
3. În implementarea acestui articol, Părţile, la cererea oricăreia dintre ele, se vor întâlni cu
scopul de a ajunge la o soluţionare reciproc acceptabilă, echitabilă şi justă a pretenţiilor în timp
util, ţinând cont de circumstanţe şi de obligaţiile respective ale Părţilor.
Comentariu: Este un text important al Acordului, care reglementează problematica răspunderii
juridice şi a pretenţiilor privind daune cauzate terţilor în conformitate cu prevederile acordurilor
deja aplicabile, cu normele dreptului internaţional în materie şi cu legislaţia română. Astfel, se
stipulează că pretenţiile formulate în România pentru prejudicii produse pe teritoriul României
vor fi gestionate în conformitate cu Acordurile SOFA, a căror aplicabilitate a fost confirmată şi
prin Preambul.
Textul exclude răspunderea României pentru prejudiciile cauzate în afara teritoriului
României prin operarea Sistemului, această răspundere revenind în consecinţă exclusiv SUA (în
cazul în care astfel de prejudicii nu sunt rezultatul acţiunilor sau neglijenţei României – o
excepţie care decurge din normele aplicabile şi din principiile generale de drept, SUA neputând
răspunde pentru acţiuni sau inacţiuni ale României).
Conform articolului, în aplicarea alin. 1, care se referă la aplicarea Acordurilor SOFA
(adică doar pentru daune produse pe teritoriul României), părţile convin să se întâlnească în
vederea unei soluţionări juste a pretenţiilor. Excluderea de principiu a responsabilităţii părţii
române în textul prezentului Acord creează un regim juridic mai favorabil decât cel din
Acordurile similare încheiate de SUA cu Polonia (şi Cehia) în 2008.
Articolul XI
Responsabilităţile financiare în relaţia dintre Părţi
1. Obligaţiile Părţilor în conformitate cu prezentul Acord vor fi îndeplinite sub rezerva
disponibilităţii fondurilor în acest scop. Prezentul alineat nu afectează obligaţiile Părţilor care
decurg din NATO SOFA şi SOFA Suplimentar.
2. Fiecare Parte va fi responsabilă pentru costurile îndeplinirii obligaţiilor sale conform
prezentului Acord:
(a) Cu excepţia cazului în care se decide altfel, Statele Unite vor fi responsabile pentru costul:
(1) transportării, construirii, întreţinerii, susţinerii şi operării interceptorilor pentru
apărarea împotriva rachetelor balistice şi ale facilităţilor conexe din cadrul Facilităţii; şi
(2) serviciilor solicitate, primite şi furnizate şi al taxelor de procesare în legătură
directă cu astfel de interceptori şi facilităţi, cum ar fi utilităţi şi linii de telecomunicaţii care vor fi
plătite la o rată nu mai puţin favorabilă decât cea acordată forţelor armate române situate în
cadrul Bazei, cu excepţia cazului în care se convine altfel.
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(b) Cu excepţia cazului în care se decide altfel, România va fi responsabilă pentru costul:
(1) construirii, întreţinerii, susţinerii şi operării facilităţilor aflate sub comandă
românească sau folosite în mod exclusiv sau principal de către autorităţile române în cadrul
Bazei; şi
(2) taxelor locale în legătură cu Baza în ceea ce priveşte proprietatea asupra
terenului sau altei proprietăţi imobiliare.
(c) Dacă, în legătură cu construirea şi funcţionarea Bazei, Părţile convin că este necesară
construirea sau modificarea clădirilor, facilităţilor, drumurilor, utilităţilor, comunicaţiilor sau
oricărui alt element de infrastructură, referitoare la, dar situate în afara Facilităţii, inclusiv în
afara Bazei, pentru folosirea comună de către România şi Statele Unite, o astfel de construcţie
sau dezvoltare, precum şi costurile de funcţionare şi întreţinere aferente vor fi împărţite între
Părţi proporţional cu folosirea acestora, în conformitate cu articolul II alineatul (5) al Acordului
de cooperare în domeniul apărării, cu excepţia cazului în care se convine altfel.
(d) Statele Unite vor rambursa României costurile stabilite de comun acord ale serviciilor
specifice convenite, furnizate de România pentru sprijinirea Statelor Unite.
Comentariu: În reglementarea modului de repartizarea a cheltuielilor au fost respectate
principiile care decurg din Acordul de cooperare în domeniul apărării din 2005.
Astfel, toate cheltuielile care ţin de instalarea, întreţinerea şi operarea Sistemului sunt în
sarcina părţii americane. Acordul enumeră în detaliu aceste cheltuieli: cele pentru transportul,
construcţia, întreţinerea şi operarea elementelor Sistemului de apărare antirachetă aflate pe
teritoriul României, inclusiv pentru servicii precum utilităţile sau telecomunicaţiile. Partea
română va suporta doar cheltuieli pentru facilităţile utilizate exclusiv sau în primul rând în
beneficiul său. Astfel, costul interceptorilor, al celorlalte componente şi echipamente din
Facilitate sau în legătură cu Sistemul, inclusiv amenajarea Facilităţii/Sistemului sunt suportate
exclusiv de partea americană. De asemenea, partea americană nu este supusă impozitelor privind
proprietatea asupra terenurilor şi altor imobile – în mod firesc, ţinând cont că dreptul de
proprietate asupra imobilelor revine părţii române.
În privinţa repartizării cheltuielilor pentru realizarea sau ameliorarea construcţiilor şi
infrastructurii existente (în cazul în care ambele părţi convin că este necesară construirea sau
modificarea acestor elemente de infrastructură) s-a prevăzut suportarea proporţională a
cheltuielilor, în raport cu gradul de utilizare, formulă care corespunde cu actuala schemă de
rambursare din Acordul de cooperare în domeniul apărării. Conform textului, este de asemenea
necesar ca ambele părţi să convină executarea lucrărilor (România nu va suporta cheltuieli pentru
lucrări/servicii pe care nu le-ar considera utile şi pe care nu le-a aprobat în prealabil).
Articolul XII
Implementarea
1. Pentru implementarea prezentului Acord va fi înfiinţat un Subcomitet Mixt în cadrul
Comitetului Mixt înfiinţat în conformitate cu articolul XI alineatul (2) al Acordului de cooperare în
domeniul apărării.
2. Elementele privind înfiinţarea, componenţa şi funcţionarea acestui Subcomitet Mixt vor fi
specificate într-un aranjament de implementare.
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3. În conformitate cu articolul XI alineatul (1) al Acordului de cooperare în domeniul apărării,
Părţile sau autorităţile desemnate de acestea pot încheia aranjamente de implementare
suplimentare sau pot modifica aranjamentele de implementare aplicabile, necesare pentru
îndeplinirea prevederilor prezentului Acord.
4. În conformitate cu articolul I alineatul (2) al prezentului Acord, aranjamentele de
implementare existente încheiate pentru implementarea Acordului de cooperare în domeniul
apărării vor fi aplicate şi pentru implementarea prezentului Acord, conform celor convenite de
Părţi, prin intermediul unui inventar, care urmează a fi finalizat de preferinţă nu mai târziu de 90
de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Acord. Aranjamentele de implementare care
trebuie amendate vor fi modificate cu acordul Părţilor, în cel mai scurt timp posibil.
Comentariu: Acest articol conţine o serie de prevederi necesare pentru aplicarea Acordului.
Astfel, se prevede înfiinţarea unui organism special (un Subcomitet Mixt în cadrul Comitetului
Mixt înfiinţat prin Acordul de cooperare în domeniul apărării din 2005), care va gestiona în mod
special aplicarea Acordului. De asemenea, este prevăzută realizarea unui inventar al
Aranjamentelor de Implementare existente, încheiate pentru aplicarea Acordului de cooperare în
domeniul apărării din 2005, care vor fi aplicate şi pentru implementarea prezentului Acord.
Inventarul convenit cu prilejul reuniunii Comitetului Executiv din perioada 14-16 februarie 2012
a condus la conturarea setului de instrumente juridice tehnice care vor permite punerea în
aplicare a Acordului, fie Aranjamente de Implementare existente (cu efectuarea ajustărilor
necesare), fie Aranjamente de Implementare noi. Astfel, la 29 iunie 2012, au fost semnate ●
Aranjamentul de Implementare cu privire la folosirea terenurilor din jurul Bazei Deveselu; ●
Aranjamentul de Implementare cu privire la folosirea spaţiului aerian de deasupra şi din jurul
Bazei Deveselu; ● Amendamentul la Aranjamentul de Implementare privind operaţiunile cu
proprietăţi imobiliare şi managementul proprietăţii imobiliare; ● Amendamentul la
Aranjamentul de implementare privind securitatea; ● Amendamentul la Aranjamentul de
implementare privind Comitetul mixt. La 18 decembrie 2012 au fost semnate ● Aranjamentul
privind datele referitoare la forţele SUA, contractori, angajaţii acestora şi membrii de familie ai
acestora; ● Aranjamentul privind operaţiunile de informaţii şi contrainformaţii; ●
Amendamentul la aranjamentul privind comunicaţiile. La 2 iulie 2013 au fost semnate alte 3
documente: ● Amendamentul la aranjamentul privind serviciile de medicină legală; ●
Amendamentul la aranjamentul privind pretenţiile; ● Aranjamentul privind relaţiile de comandă.
În prezent, sunt în curs de finalizare 3 documente de implementare: ● Amendamentul la
aranjamentul privind mediul; ● Aranjamentul privind mijlocul de comunicare pentru primirea de
informaţii actuale referitoare la operaţiunile de apărare antirachetă; ● Aranjamentul privind
ofiţerul de legătură român la US EUCOM.

Articolul XIII
Interpretarea şi soluţionarea diferendelor
1. În conformitate cu articolul XV al Acordului de cooperare în domeniul apărării, orice
problemă sau diferend cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord, inclusiv
diferendele dintre Comandantul român şi Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite
referitoare la funcţionarea curentă a Bazei vor fi soluţionate numai prin consultări bilaterale.
2. Astfel de diferende vor fi soluţionate la nivelul competent cel mai scăzut posibil, prin
consultări între reprezentanţii Părţilor.
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3. Orice diferend poate fi supus spre examinare, şi, dacă este posibil, soluţionare, Comitetului
Mixt înfiinţat în conformitate cu articolul XI alineatul (2) al Acordului de cooperare în domeniul
apărării sau consultărilor între Părţi.
Comentariu: Este un text standard în acordurile internaţionale, care prevede modul de soluţionare
a diferendelor, prin consultări directe, la diferite niveluri, inclusiv în cadrul organismului bilateral
constituit prin Acordul de cooperare în domeniul apărării din 2005.
Articolul XIV
Intrarea în vigoare, durata, denunţarea şi modificarea
1. Prezentul Acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare în
conformitate cu legile interne ale fiecărei Părţi şi la data primirii ultimei notificări scrise prin care
Părţile se informează reciproc, prin canale diplomatice, că toate procedurile interne necesare
pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord au fost îndeplinite.
2. Prezentul Acord poate fi amendat prin acordul scris al Părţilor. Amendamentele vor intra în
vigoare în conformitate cu prevederile alineatului (1) al acestui articol.
3. Prezentul Acord poate fi denunţat în orice moment de către oricare dintre Părţi printr-o
notificare scrisă transmisă celeilalte Părţi care-şi va produce efectele în termen de 2 ani de la
data comunicării acesteia.
Pentru conformitate, subsemnaţii, autorizaţi în mod corespunzător de Guvernele lor, au semnat
prezentul Acord.
Semnat la Washington, D.C., la data de 13 septembrie 2011, în două exemplare originale,
fiecare în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.
PENTRU ROMÂNIA

PENTRU STATELE UNITE ALE AMERICII

Comentariu: Este un text standard în acordurile internaţionale pentru clauzele finale. Încheierea
pe perioadă nedeterminată va facilita realizarea pe termen lung a scopului Acordului – protejarea
României, SUA şi a celorlalţi aliaţi NATO de un atac cu rachete balistice – şi exprimă
durabilitatea în timp a angajamentului părţilor. Prevederile privind modificarea şi denunţarea sunt
cele standard, utilizate în mod obişnuit în practica României de încheiere a tratatelor. Textele în
limba română şi engleză ale Acordului au statut egal, având aceeaşi valoare juridică. Acordul fiind
încheiat la nivel de stat, semnarea este prevăzută „Pentru România”, respectiv „Pentru Statele
Unite ale Americii”.
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