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REZUMAT 

 

În domeniul biotehnologiilor actuale există o clasificare a Asociaţiei mondiale 

de biotehnologie care include şi ”biotehnologia neagră” asociată războiului biologic 

şi agenţilor chimici de distrugere în masă1. 

În actualul context geo-strategic şi geo-politic nu pot fi neglijate scenarii ce ar 

implica potenţiale atacuri bioteroriste, astfel impunându-se dezvoltarea unor studii 

riguroase în planul cunoaşterii, prevenirii şi contracarării unor asemenea ameninţări, 

respectiv implementarea de măsuri specifice în acest sens. 

Ca potenţial distructiv, respectiv raport cost – eficienţă, armele biologice de 

distrugere în masă sunt considerate a fi cu mult peste nivelul armelor 

convenţionale. 

Acesta este motivul pentru care, dată fiind situaţia existentă la nivel global, 

respectiv amploarea luată de fenomenul terorist, se poate vorbi de existenţa unei 

ameninţări reale, concrete şi iminente, în ceea ce priveşte posibilitatea declanşării de 

atacuri teroriste prin uzul agenţilor patogeni de luptă. 

Atacurile teroriste cu produse biotehnologice se caracterizează prin faptul 

că sunt executate inclusiv asupra populaţiei civile, în general neiniţiate în acest tip 

de arme, iar recentul exemplu a utilizării  armelor chimice in Siria a îngrijorat şi mai 

mult statele civilizate ele fiind utilizate de armată împotriva propriei populaţii. Cu 

această ocazie a fost semnalat încă o dată pericolul existent al utilizării pe viitor şi a 

unor agenţi patogeni, ca arme de distrugere în masă, cu impact devastator mult 

mai mare decât al armelor chimice şi mult mai greu de identificat şi de prevenit. 

Într-un studiu de documentare pe care l-am făcut iniţial am constatat existenţa 

unei slabe documentări privind situaţiile concrete în care au fost utilizaţi agenţi 

patogeni de luptă, astfel încât nu există în spaţiul public concluzii ştiin ţifice 

pertinente asupra efectelor acestui tip de arme. 

Astfel, ca prim obiectiv stabilit pentru această teză de doctorat ne-am propus să 

completăm această lacună existentă şi să contribuim cu noi date privind 

evidenţierea implicaţiilor biotehnologiei în bioterorism.  

                                                 
1 http://www.elsevier.com/life-sciences/biotechnology 
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În vederea realizării acestui obiectiv au fost evaluaţi potenţialii agenţi 

patogeni cunoscuţi, cu relevanţă în contextul utilizării ca arme biologice, precum şi 

implicaţiile declanşării unor atacuri prin intermediul acestora.  

Ne-am propus de asemenea efectuarea unui studiu asupra cazurilor cunoscute 

de utilizare sau răspândire a unor agenţi patogeni de luptă, respectiv simularea 

unor astfel de atacuri bioteroriste, în scopul evaluării efectelor produse ca urmare a 

utilizării agenţilor patogeni sub forma armelor biologice. 

Un al doilea obiectiv al acestui studiu vizează identificarea metodelor de 

prevenire şi combatere a bioterorismului. În acest sens, este realizat un studiu 

comparat al cadrului legislativ internaţional şi naţional în domeniul prevenirii, 

respectiv al combaterii terorismului.  

Pentru realizarea acestui obiectiv au fost efectuate cercetări privind : 

• identificarea principalelor norme legislative în domeniu; 

• determinarea particularităţilor specifice unor legislaţii naţionale din domeniul 

terorismului biologic; 

• evidenţierea discrepanţelor dintre legislaţia internaţională şi cea naţională în 

domeniu, precum şi a disfuncţiilor generate în acest context; 

• identificarea modului de adaptare a normelor legislative interne la cadrul 

legislativ internaţional în domeniu, potrivit necesităţilor reale de asigurare a 

securităţii şi a respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. 

Metodologia de cercetare a acestei teze de doctorat este specifică domeniului 

şi obiectivelor propuse ce presupun investigarea surselor publice accesibile, în 

general mai greu de abordat datorită naturii periculoase si cu potenţial generator de 

riscuri, în situaţia în care s-ar comunica date practice privind utilizarea agenţilor 

patogeni. S-au efectuat de asemenea cercetări care au vizat un studiu comparat al 

legislaţiei existente în diferite ţări in acest domeniu, ce a presupus si prelucrare de 

date, analiză şi sinteză. 

Teza de doctorat a fost structurata în VII capitole, avand un total de 197 

pagini şi 90 titluri bibliografice. În final au fost formulate concluzii şi recomandări, 

inclusiv pentru continuarea acestor cercetări prea vaste pentru a fi epuizate de prezenta 

teza de doctorat constituită ca o premieră naţională în domeniul biotehnologiei „negre”. 
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 Capitolul I  face referiri la cercetările anterioare din domeniul 

bioterorismului , şi prezintă utilizarea agenţilor patogeni ca arme biologice, din cele 

mai vechi timpuri. Este redată evoluţia utilizării unor vectori purt ători  de la faza 

empirică până la utilizarea actuală a unor agenţi patogeni cunoscuţi, inclusiv a unora 

care au suferit transformări genetice şi care constituie parţi ale arsenalelor militare ale 

unor state, sau care pot fi create sau utilizate ca arme de distrugere în masă de către 

terorişti. 

 Este de subliniat faptul ca în prezent fenomenul terorist şi ameninţarea 

teroristă preocupă majoritatea statelor pentru că este un fenomen caracteristic 

conflictelor asimetrice, purtate de pe poziţii inferioare de forţă (militară, politică sau 

economică). Acesta poate fi generat de grupări restrânse, dar şi de diferite state, grupe 

de state, organizaţii statale, organizaţii extraparlamentare sau interstatale, ca o formă de 

război nedeclarat, neconvenţional, care face abstracţie de la regulile impuse de 

Convenţiile de la Geneva.2  

 În sfera juridică, noţiunea de terorism a fost consacrată la Conferinţa de 

unificare a dreptului penal de la Bruxelles din 1930, folosirea deliberată a unor 

mijloace capabile să producă un pericol comun,  reprezintă acte de terorism ce constau 

în crime împotriva vieţii, libertăţii şi integrităţii fizice a unor persoane; la fel, acţiunile 

îndreptate contra proprietăţii private sau de stat, în vederea realizării unor scopuri 

politice sau sociale. 

 Aspectele gnoseologice referitoare la agenţii patogeni ce pot fi utilizaţi ca 

arme biologice au fost studiate în cadrul Capitolului II.   

Capitolul prezintă o clasificare a agenţilor patogeni pe trei categorii (A,B,C), 

în funcţie de gradul de pericol pe care îl reprezintă.3 Categoria A include agenţii 

patogeni care pot crea riscuri majore pentru securitatea populaţiei, datorită facilităţii cu 

care pot fi diseminaţi, a nivelului crescut de mortalitate respectiv morbiditate, generând 

astfel stări de panică sau deficienţe substanţiale în funcţionarea societăţii în ansamblul 

său, respectiv necesitând intervenţia specializată a instituţiilor statului care activează în 

domeniul sănătăţii. În categoria B au fost incluşi agenţi biologici cu un potenţial 

                                                 
2 http://ro.wikipedia.org/wiki/Terorism 
3 http://www.bt.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp 
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mediu de risc, fiind mai puţin uşor de diseminat, generând nivele moderate de 

morbiditate şi mortalitate, dar care necesită capacităţi specifice pentru diagnosticare 

respectiv monitorizare. Categoria C include agenţii patogeni emergenţi ce pot fi 

manipulaţi genetic pentru diseminarea acestora la nivelul populaţiei în cazul unor 

atacuri bioteroriste. 

 Capitolului III a fost dedicat prezentării laboratorului cu nivel de 

biosiguranţă 4, necesar cercetărilor sau manipulării agenţilor periculoşi. Descrierea lui 

s-a considerat necesară pentru evidenţierea înaltului nivel de risc de producere a unor 

boli cauzatoare de moarte, de transmitere prin aerosoli sau alţi agenţi asociaţi pentru 

care nu este cunoscut riscul de transmitere. Acesta descrire face parte din descrierea 

condiţiilor obligatorii de lucru pentru efectuarea cercetarilor de laborator. 

Rezultatele cercetărilor sunt prezentate în continuarea lucrarii pe parcursul a trei 

capitole distincte.  

Capitolului IV prezint ă rezultatele unui studiu asupra situaţiilor cunoscute 

de răspândire a agenţilor patogeni.  

Primul caz investigat este cel care vizează utilizarea agenţilor patogeni în 

cadrul unor atacuri bioteroriste, constituit de actul terorist ce a implicat utilizarea 

antrax-ului  (scrisori conţinând spori de Antrax) derulat în Statele Unite ale Americii, 

în anul 2001, considerat un act fără precedent în istoria modernă a omenirii datorită 

implicaţiilor pe care acesta le generează în planul siguranţei cetăţenilor. 

Atacurile cu antrax au fost declanşate în două etape distincte, atât ca evoluţie în 

timp, dar şi ca material utilizat. Primul atac a fost instrumentat prin expedierea unui set 

de cinci scrisori datate 18 septembrie 2001,  expedierea făcându-se din Trenton, New 

Jersey şi au fost destinate unor trusturi media. Ulterior, în perioada 6 – 9 octombrie a 

fost declanşată ce-a de-a doua etapă a atacului terorist, constând în expedierea a două 

scrisori unor senatori americani.  Cantitatea de material biologic utilizat a fost de 7 şi 

10 grame, dintre care, mare parte au constituit-o celule vegetative moarte, inofensive şi 

alte resturi neinfecţioase, cantitatea de spori în stare pură fiind de 2 – 3 grame. 

Concluziile privind materialul biologic conţinut de plicurile în cauză au relevat 

faptul că tulpina de antrax era aceeaşi, respectiv tulpina Ames. Asupra acestei tulpini, 

fuseseră efectuate anterior studii în laboratoarele Institutului Militar Medical de 
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Cercetare al Bolilor Infecţioase, aparţinând Armatei Americane USAMRIID de la Fort 

Detrick, statul Maryland. Tulpina Ames utilizată a fost obţinută şi prelucrată în acest 

institut, fiind ulterior distribuită şi altor laboratoare. Tulpina Ames este una dintre 

cele mai virulente identificate până în prezent, în mod oficial ea fiind distribuită 

pentru a testa eficienţa vaccinurilor. Experimentele asupra acestei tulpini s-au făcut în 

cadrul programului militar american de dezvoltare a armelor biologice dar care, potrivit 

datelor oficiale, a fost ulterior abandonat. 

În urma atacurilor au fost depistate un număr de 22 de persoane infectate dintre 

care unele cu infecţii cutanate (după primul atac) iar altele cu infecţii respiratorii (la al 

doilea atac). Au decedat un număr de 5 persoane, fiind administrate preventiv 

antibiotice către circa 10.000 de persoane care ar fi putut  să intre în contact cu sporii 

de antrax pe parcursul distribuirii plicurilor. În final s-au cheltuit fonduri uriaşe pentru 

decontaminarea clădirilor, medicaţia preventivă şi tratamentul celor infectaţi, pentru 

cercetări, analize, studii, investigaţii. Subliniem încă o dată pericolul unor astfel de 

atacuri bioteroriste prin faptul că acest eveniment a rămas până în prezent făra atantator 

identificat şi fără a fi clarificate aspectele privind provenienţa unor spori de antrax atât 

de periculoşi.4  

 Un alt caz studiat a fost cel privind accidentul din anul 1979 la Sverdlovsk, 

Rusia. În această localitate,  exista o unitate militară - complexul militar 19, în cadrul 

căruia funcţiona un laborator biologic, unde erau dezvoltaţi agenţi patogeni de luptă, 

fiind cercetare noi forme de dezvoltare a antraxului. Potrivit elementelor date 

publicităţii de către autorităţile ruse, s-a stabilit faptul că, în data de 2 aprilie, în timpul 

unei opriri a instalaţiilor de ventilare, prin intermediul cărora se realiza procesul de 

aerosolizare a sporilor de antrax, a fost scos un filtru al acestei instalaţii, urmând ca 

înlocuirea să se facă de către altcineva. Printr-o omisiune, filtrul nou nu a fost instalat, 

pornirea instalaţiilor f ăcându-se fără acesta, fapt care a permis dispersia în aer a 

sporilor de antrax. Nu există date certe asupra perioadei de timp scursă de la momentul 

repornirii instalaţiei şi până la momentul sesizării lipsei şi instalării filtrului, aşa cum 

nu există date certe privind cantitatea de spori care a fost degajată în aer. Conform 

datelor obţinute au fost expuse sporilor un număr de aproximativ 5.000 de persoane. 

                                                 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/2001_anthrax_attacks 



Adrian Danciu                                                                                             Rezumat al tezei de doctorat 
 

 xi 

Numărul persoanelor decedate a fost de aproximativ 66-68, incidentul fiind 

cunoscut ca „Cernobîlul biologic”, făcându-se astfel trimitere la accidentul nuclear din 

anul 1986 din Ucraina5. Un studiu amplu publicat în 19986 asupra victimelor 

accidentului de la Sverdlovsk a relevat existenţa mai multor tulpini de antrax,  

confirmând preocupările laboratorului în această direcţie.  

 Elementul cu relevanţă în acest context este dat de faptul că aceleaşi autorităţi 

au manifestat o atitudine reţinută în a informa populaţia locală de posibilitatea 

survenirii unor infectări în rândul acesteia cu spori de antrax. Cu certitudine că o 

reacţie mult mai promptă ar fi fost de o eficienţă mult sporită iar numărul 

victimelor ar fi fost mult mai redus. 

 Datorită lipsei de date concrete pentru clarificarea tuturor aspectelor privind 

utilizarea unor astfel de agenţi, ca arme biologice, în special pentru evaluarea 

potenţialului de risc al unor astfel de atacuri, o serie de laboratoare au recurs la 

dezvoltarea unor simulări.  Luând în calcul cele două situaţii studiate  a rezultat 

eficienţa redusă a antraxului ca agent patogen fiind incapabil de a genera efecte 

letale la scara largă,  fiind deci ineficient ca armă de distrugere în masă. 

 Putem concluziona că în scopul prevenirii ori limitării efectelor unui astfel de 

atac, printre alte măsuri pasive sau active ce pot fi luate, se impune cu precădere ca 

instituţiile statului, cu atribuţii în domeniu, să promoveze din timp  acea „cultură de 

securitate” la nivelul populaţiei care poate limita efectele letale ale agentului 

patogen. 

În acest scop am efectuat în capitolul V, cercetări şi un studiu de drept 

comparat având ca repere legislaţia din domeniul prevenirii şi combaterii 

terorismului  la nivel european (aquis-ul comunitar), precum şi legislaţiile naţionale 

ale Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, Franţei, Italiei şi României. 

Studiul nostru relevă existenţa unor diferenţe semnificative între legislaţiile 

statelor analizate şi  legislaţia specifică existentă în Romania. 

Printre acestea remarcăm abordarea la modul general al domeniului 

prevenirii şi combaterii terorismului în legislaţiei naţională comparativ cu 

                                                 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Sverdlovsk_anthrax_leak 
6 Guillemin, Jeanne (1999). Anthrax: The Investigation of a Deadly Outbreak, Berkeley, University of California 
Press  
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legislaţiile statelor amintite anterior care preferată o abordare exhaustivă şi pragmatică.  

De asemenea, un alt element ce în mod evident este abordat diferit vizează limitarea 

unor drepturi fundamentale ale cetăţenilor, în scopul asigurării stării de securitate 

naţională. Dintre statele cu cel mai avansat sistem de protecţie, amintim Statele Unite 

care are şi  cea mai vastă experienţă în  acest domeniu, şi care a impus şi cele mai 

importante limit ări ale drepturilor omului. 

 In legislaţia naţională, statul român abordează conceptul de Strategie de 

Securitate Naţională care s-a considerat a fi prezentat pe larg într-un capitol (VI)  

separat. Această strategie prezintă în sinteză un ansamblu de decizii, planuri, măsuri şi 

acţiuni menite să prevină şi să contracareze eficient riscurile şi ameninţările ce pun în 

pericol valorile şi interesele naţionale. El este un document programatic, cu caracter 

general, ce stabileşte principiile necesare asigurării unui mediu de securitate, cu 

referire la valorile care dau identitate şi unitate şi construcţiei europene.  

 Este de reţinut că sunt prezentate o serie de elemente destinate eficientizării 

măsurilor specifice în cazul unor atentate bioteroriste, stabilindu-se totodată faptul că 

cercetările ştiin ţifice, în acest domeniu, pot genera măsuri de securitate dar, în 

acelaşi timp şi riscuri semnificativ sporite. Printre acestea sunt menţionate 

nerespectarea normelor de siguranţă, ori pierderea unor datele sau intrarea în posesia 

unor potenţiali bioterorişti a rezultatelor obţinute care pot duce la obţinerea unor arme 

biologice eficiente. Pentru asigurarea mijloacelor necesare combaterii eficiente a unor 

potenţiale epidemii sau atacuri bioteroriste, fiecare entitate statală are obligativitatea 

de a-şi lua măsurile pe care le consideră necesare în vederea reducerii riscului 

unei incapacităţi de intervenţie în cazul în care un astfel de scenariu are loc. 

Rezultatele cercetărilor şi studiilor întreprinse au permis formularea în ultima 

parte a lucrării de doctorat a unor concluzii şi a unor consideraţii teoretice şi practice, 

utile în cunoaşterea riscului potenţial generat de ameninţarea bioteroristă. S-a 

recomandat şi adaptarea instrumentelor de cercetare la capacitatea de 

reacţie/intervenţie, pentru sporirea nivelului de securitate în plan naţional şi/sau 

internaţional. 
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Dintre contribu ţiile originale aduse prezentei lucrări dorim să reliefăm: 

1. Studiul elementelor specifice pentru diseminarea de patogeni şi derularea 

unor atacuri biologice de-a lungul timpului. 

2. Identificarea agenţilor patogeni cu potenţial de utilizare în acţiunile 

bioteroriste. 

3. Studiul modului de lucru şi manipulare a agenţii patogeni clasificaţi ca fiind 

deosebit de periculoşi. 

4. Studiul privind situaţiile cunoscute de răspândire voită sau accidentală a unor 

agenţi patogeni, cu precădere antrax,  şi posibilele implicaţii în cazul unor potenţiale 

atacuri bioteroriste. 

5. Studiul comparativ al legislaţiei naţionale cu cea a unor state mult mai 

avansate privind mijloacele de combatere şi prevenire a bioterorismului. 

6. Formularea unor concluzii care pot contribui la îmbunătăţirea modului de 

pregătire a unui răspuns eficient la potenţiale atacuri bioteroriste pe teritoriul ţării 

noastre, şi care pot sporirii nivelului de securitate în acest domeniu. 
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