
DOMENIUL DE ACTIVITATE:  

Controlul armamentelor, verificare, măsuri de creştere a încrederii şi securităţii 

STRUCTURĂ SPECIALIZATĂ: 

Direcţia Controlul Armamentelor şi Verificare 

RESPONSABILITATE  

Punerea în aplicare, la nivel naţional, a prevederilor actelor internaţionale din domeniul controlului armamentelor şi 

al măsurilor de creştere a încrederii şi securităţii 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DE IMPLEMENTARE: 

 Elaborarea schimburilor de informaţii militare şi a raportărilor anuale în conformitate cu prevederile tratatelor şi 

acordurilor din sfera de responsabilitate. Astfel de schimburi sunt prezentate în baza celor prevăzute în 

Tratatul privind forţele armate convenţionale în Europa (Tratatul CFE), Documentul de la Viena 1999 cu privire 

la unele măsuri privind creşterea încrederii şi securităţii în spaţiul OSCE şi cu unele decizii sau documente 

internaţionale relevante adoptate în cadrul OSCE sau ONU. 

 Notificarea permanentă a celorlalte state părţi cu privire la modificările de structură sau relocările de 

armamente survenite pe timpul anului 

 Supravegherea modului de respectare a prevederilor tratatelor şi acordurilor de către celelalte state părţi 

Notă:  

Schimburile de informaţii se prezintă în format standardizat, în conformitate cu cerinţe tehnice complexe, precis stabilite. 

 Organizarea şi coordonarea activităţilor de însoţire a echipelor de 

inspectori sau observatori din celelalte state părţi sau state participante. 

Inspecţiile, evaluările şi zborurile de observare sunt activităţi obligatorii, 

ce nu pot fi refuzate la momentul în care sunt solicitate.    

 Organizarea, cu o periodicitate de 5 ani a unor activităţi de prezentare a 

facilităţilor militare şi terestre cu participare de observatori din toate 

celelalte state participante la OSCE 

 Organizarea de activităţi specifice de prezentare de noi armamente şi 

echipamente intrate în înzestrare cu participare de observatori din toate celelalte state participante la OSCE 

 Efectuarea de activităţi de inspecţie, evaluare sau observare sau zboruri de observare în celelalte state părţi 

sau participante. 



DOCUMENTE INTERNAŢIONALE RELEVANTE ÎN ARIA DE RESPONSABILITATE 

 

TRATATUL CU PRIVIRE LA FORŢELE ARMATE CONVENŢIONALE ÎN EUROPA (Tratatul CFE) 

 A fost semnat la Paris, la 19 noiembrie 1990, în scopul reducerii numărului de armamente convenţionale deţinute în spaţiul 

european de cele două Grupuri de State Părţi, existente la acea dată si anume, statele semnatare ale Tratatului de la Varşovia - 

1955 şi statele semnatare ale Tratatului de la Washington - 1949. 

Tratatul a fost ratificat de România prin Legea nr. 18 din 4 martie 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevederi esenţiale 

 Limitări ale cantităţilor de armamentele convenţionale deţinute de Statele Părţi ce contribuie, într-un mod esenţial, la consolidarea 

unui echilibru militar stabil şi la reducerea substanţială a riscului de iniţiere a unor ofensive militare pe scară largă la nivelul zonei de 

aplicare  
 

 Metodologie elaborată de reducere a armamentelor şi echipamentelor convenţionale până la nivelul plafoanelor naţionale  
 

 Schimb de informaţii detaliat între statele părţi (deţineri, locaţii, structura forţelor armate convenţionale, mecanism de notificare 

pentru raportarea mişcărilor şi modificărilor semnificative) 
 

 Mecanism de verificare reciprocă (inspecţii asupra locaţiilor unde sunt dispuse armamente convenţionale sau asupra unor zone 

specificate)  

 

DOCUMENTUL DE LA VIENA 1999 CU PRIVIRE LA MĂSURI DE CREŞTERE A ÎNCREDERII ŞI SECURITĂŢII  
 

 Documentul a fost convenit la nivelul Organizaţiei pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa. 
  

 Statele membre au elaborat şi au acceptat să dea curs unui 
pachet de măsuri menite a contribui la creşterea încrederii 

reciproce şi la consolidarea securităţi la nivelul spaţiului 
OSCE. 

 
Principalele măsuri  

 

 Schimb anual global de informaţii militare (deţineri de 
armamente, personal)    
 

 Schimb de informaţii anual asupra procesului de planificare a 
apărării  
 

 Schimb de informaţii anual asupra marilor unităţi militare ale 
statelor părţi asociat cu un mecanism specific de verificare 
(vizite de evaluare); 
 

 Transparenţă asupra manevrelor militare de amploare asociată cu un mecanism specific de verificare (inspecţii în zonă specificată) 
   

 Deschidere reciprocă (obligaţii de prezentare periodică a marilor unităţi pentru observatori din celelalte state membre) 

 



TRATATUL PRIVIND „CERUL DESCHIS" 
 
 Încheiat la Helsinki în data de 24 martie 1992.  

 Semnat de 35 de ţări printre care şi România. 

 Acoperă întreg spaţiul care se întinde de la Vancouver la Vladivostok. 

 Ratificat de România prin Legea nr. 23 din 6 mai 1994 
 
Prevederi esenţiale 

 Oferă posibilitatea unui stat parte să efectueze, pe baze de 
reciprocitate, zboruri de observare în spaţiul aerian al celorlalte 
state părţi. 
 

 Zborurile de observare, pe timpul cărora se fac fotografii ale 
zonelor survolate, în condiţii bine determinate, se pot efectua 
numai cu avioane certificate în acest scop. 
 

 
ALTE DOCUMENTE ŞI ACORDURI   
 
CODUL DE CONDUITĂ PRIVIND ASPECTELE POLITICO- MILITARE ALE SECURITĂŢII 
Document adoptat în cadrul OSCE ce pune bazele, la nivel de conduită a statelor în zona politico    
 

Întocmirea răspunsului anual la chestionarul asupra aspectelor specifice de implementare la nivel naţional 
 
Acordul de pace în Bosnia – Herţegovina 

Participarea cu observatori (asistenţi) la activităţile specifice de verificare a armamentelor părţilor 
  
Convenţia de la Ottawa  

Coordonarea activităţilor de implementare 
Întocmirea Raportului Anual către Secretarul General ONU 
 
Convenţia privind unele categorii de arme convenţionale (CCW) şi 
protocoalele anexă  

Coordonarea activităţilor de implementare 
Întocmirea rapoartelor anuale 
 

 
 
DOCUMENTUL OSCE PRIVIND ARMELE MICI ŞI ARMAMENTELE UŞOARE 

Contribuţie la întocmirea schimbului anual de informaţii 
 
 
DECIZIA NR. 7/2004 A FSC/OCE PRIVIND MINELE ANTIPERSONAL 

Prezentarea anuală a răspunsului la un chestionar specific  
 

 
 
 
 
PROGRAMUL DE ACŢIUNE AL ONU PRIVIND COMBATEREA  
COMERŢULUI ILICIT CU ARME MICI ŞI ARMAMENTE UŞOARE 

Contribuţie la întocmirea raportului anual 
 


