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PREOCUPĂRI ALE TRATATULUI ATLANTICULUI DE 
NORD PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Silvia MÎTCU1

CONCERNS OF THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION 
FOR THE ENVIRONMENT PROTECTION

Science and ecology is a special interest for the North Atlantic Treaty Organization besi-
des ensuring global security. Organization’s environmental policies are targeted towards 

ensuring environmental awareness; identifying the solutions and joint efforts to address them.
Keywords: NATO, ecology, environmental policy, science, safety, security.

Ştiința și ecologia se includ în di-
mensiunea a treia de activități ale 

Organizației Tratatului Nord-Atlantic, 
alături de primele două, politică și mili-
tară, aceasta mai fiind numită „socială”, 
iar politicilor de mediu le revine o pon-
dere esențială în procesul conștientizării 
oportunității identificării soluțiilor și con-
jugării eforturilor pentru contracararea sau 
minimizarea amenințărilor și riscurilor la 
adresa supraviețuirii civilizației umane. Nu 
negăm nici pe departe relevanța asumpțiilor 
ancorate pe reliefarea semnificației facto-
rului ecologic în consolidarea pozițiilor 
Alianței pe arena mondială, dar, totodată, 
le catalogăm că uneori suferă de unilatera-
litate apologetică, deoarece problemele de 
mediu se dovedesc a fi în sine generatoa-
re de insecuritate și conflicte, ele amenință 
mijloacele de existență a omenirii și accen-
tuează inegalitățile atât în interiorul state-
lor, cât și în exterior. A. Levy a remarcat, 
pe bună dreptate, că problemele ecologice 
prezintă amenințare la adresa securității, 
atât naționale, cât și internaționale, însă de 
semnificație cu mult mai mare se dovedesc 
a fi soluțiile propuse pentru rezolvarea lor 
[17, p. 37], iar M. Maathai a cerut schimba-

rea modului de gândire pentru ca umanita-
tea să înceteze să amenințe sistemul care îi 
asigură viața [19].

Fondarea în 1959 a Comitetului pen-
tru Oceanografie a pus începutul activității 
Tratatului în domeniul ce vizează poluarea 
mediului ambiant. Însă din punctul de ve-
dere geopolitic această inițiativă poate fi 
tratată ca expresie a tendințelor expansio-
niste în contextul competiției bipolare, dat 
fiind că Uniunea Sovietică s-a avântat în 
valorificarea cosmosului prin lansarea sa-
telitului, în 1957, iar Alianța, adică Statele 
Unite în primul rând, urmărea să contro-
leze oceanul planetar. Zece ani mai târziu, 
având ca suport Raportul Clubului de la 
Roma „Limitele creșterii”, Organizația a 
înființat Comitetul privind Provocările 
Societății Moderne, urmărind aprofunda-
rea cooperării, examinarea celor mai efici-
ente modalități de gestiune a resurselor și 
educarea omului din secolul XX să păstreze 
armonia cu lumea în schimbare [23, p.194]. 
Obiectivele Comitetului țin de aborda-
rea problemelor mediului înconjurător și 
calității vieții locuitorilor statelor membre, 
opțiuni bazate pe expertizare și cercetare, 
inclusiv în urma utilizării forțelor armate.

1   Silvia MÎTCU, doctor în politologie, cercetător științific, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate al Acad-
emiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. 

Este de precizat că de la sfârșitul anilor 
’60 ai secolului XX problemele ce țin de 
ecologie și protecția mediului au devenit 
o preocupare a două structuri, Comitetul 
pentru Ştiință și Comitetul privind Pro-
vocările Societății Moderne, dat fiind că 
securitatea ecologică era tratată ca o temă 
prioritară de cooperare în cadrul Comi-
tetului pentru Ştiință. În același timp, au 
existat unele deosebiri în activitatea celor 
două subdiviziuni: în cadrul Comitetului 
pentru Ştiință inițiativele de mediu ve-
neau „de jos”, din partea cercetătorilor sau 
specialiștilor, pe când în Comitetul privind 
Provocările Societății Moderne proiectele 
și programele erau propuse de statele 
membre, ca mai apoi să fie examinate de 
cercetători din domeniile vizate. Este de 
notat, de asemenea, că în perioada anilor 
’70 – prima jumătate a anilor ’80 activitatea 
Comitetului privind Provocările Societății 
Moderne a fost de o intensitate redusă și 
s-a exprimat în special prin desfășurarea 
unor seminare, cum ar fi în problemele 
atenuării zgomotului produs de avioanele 
militare sau ocrotirea florei și faunei din 
proximitatea poligoanelor militare. Cauza 
acestei situații constă, în accepția noastră, 
că nu se conștientizase încă gravitatea pro-
blemelor de mediu și nu se formase un cu-
rent de opinie bine consolidat și sprijinit 
pe structuri ale societății civile.

Luând ca suport de referință Raportul 
lui M. Coulson, în care sunt descrise de-
taliat activitățile Organizației Tratatului 
Nord-Atlantic în domeniul ecologic din 
ultimele două decenii ale secolului XX, 
specificăm că el deosebește trei perioade 
în evoluția lor, după cum urmează [4]:

1. Anii 1984–1991: studiile pilot se 
desfășurau în statele membre și vizau 
cu predilecție determinarea impactului 
acțiunilor forțelor armate asupra medului 
înconjurător și civililor. Printre activitățile 
de importanță care au avut loc, vom 

menționa:
- cercetarea în problema luptei împo-

triva zgomotului produs de avioanele mili-
tare a fost realizată în perioada 1985–1989 
la inițiativa Germaniei Federale și Statelor 
Unite, fiind o continuare a seminarului 
găzduit de Olanda în 1982. Ca rezultat, a 
fost cercetat un diapazon lărgit de aspecte 
ce se referă la zgomotul aerian, de la im-
pactul asupra organismului uman până la 
măsurile de neutralizare;

- proiectul „Formarea conștiinței eco-
logice în cadrul forțelor armate” a fost 
inițiat, de asemenea, de Germania Fede-
rală și s-a desfășurat în intervalul de timp 
1987–1990. Oportunitatea cercetării a fost 
determinată nu doar de necesitatea exer-
citării controlului asupra materialelor și 
deșeurilor cu efecte poluante asupra me-
diului, ci și de concilierea între autoritățile 
civile și militari, primii învinuindu-i că nu 
atrag atenția cuvenită problemelor ecolo-
gice, iar ultimii aveau temeri că din cauza 
acestor probleme nu vor putea îndeplini 
eficient funcțiile de apărare. Drept urma-
re, a fost desfășurată o activitate amplă de 
educație ecologică în cadrul forțelor ar-
mate ale statelor aliate, inclusiv formarea 
structurilor specializate, practică preluată 
și de țările partenere, inclusiv Republica 
Moldova;

- conferința cu privire la rolul armatei 
în aplicarea Protocolului de Montreal și-a 
ținut lucrările în septembrie 1991, fiind 
convocată la inițiativa Comitetului privind 
Provocările Societății Moderne, care a ve-
nit cu propuneri de a reduce emisiile de 
gaze de eșapament și a înlocui substanțele 
cu efect nociv asupra stratului de ozon. 
Dat fiind că acest for a prezentat una 
dintre primele oportunități pentru statele 
nealiate de a participa la discuții în proble-
me de apărare și mediu împreună cu țările 
NATO, s-a constat necesitatea angajării și 
dezvoltării cooperării, situație care s-a ma-
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terializat și prin instituționalizarea Con-
siliului de Cooperare al Atlanticului de 
Nord. Notăm că Protocolul de la Montreal 
cu privire la substanțele care epuizează 
stratul de ozon a intrat în vigoare la 1 
ianuarie 1989 și prevede protejarea stra-
tului de ozon prin eșalonarea treptată și, 
eventual, stoparea producerii substanțelor 
considerate a fi cu efect de distrugere.

2. Anii 1991–1997: au fost extinse 
agenda temelor abordate anterior și lista 
participanților pe contul statelor ex-so-
cialiste, un rol important fiind atribuit 
parteneriatelor transfrontaliere, situație 
care n-a putut să nu se răsfrângă asupra 
spectrului de activități. Preocupările eco-
logice la nivel transfrontalier și-au găsit 
materializare prin realizarea mai multor 
proiecte, printre care: contaminarea radio-
activă a râurilor prin transportarea produ-
selor de acest gen pe căi navale; gestiunea 
deșeurilor radioactive în sectorul apărării; 
evaluarea riscurilor de poluare a apelor 
teritoriale ale Lituaniei în urma scurgerii 
de substanțe radioactive de pe submari-
ne. Însă proiectul de o amploare și de 
un impact incomparabil mai mare ține de 
situația ecologică din Arctica, desfășurat 
în două etape în perioada 1992–1996. 
Obiectivul trasat a fost monitorizarea, 
evaluarea și preîntâmpinarea poluării 
transfrontaliere cauzată de activitatea mi-
litară, dat fiind că sporea considerabil can-
titatea de deșeuri radioactive scurse în re-
giunea care cuprindea perimetrul mărilor 
Baltică, Barents și Neagră. S-a constatat că 
pericolul cel mai mare pentru apele subte-
rane și apele mărilor arctice este prezentat 
de produsele petroliere și de componen-
tele chimice care sunt folosite pe larg în 
procesele de producere, experimentare și 
utilizare a armamentului, recomandându-
se intensificarea cooperării internaționale 
în domeniu, inclusiv prin elaborarea de 
tehnologii alternative și standarde noi de 

stabilire a calității terenurilor. Rezultate-
le obținute au fost folosite, de asemenea, 
pentru realizarea altor proiecte ecologice 
sub egida Alianței, cum ar fi studiul pilot 
„Utilizarea solului aflat în folosință milita-
ră” [5].

În contextul de idei anunțat vom con-
stata continuitatea studiilor în proble-
ma zgomotului, produs în cazul dat nu 
de avioanele militare, ci de elicoptere, 
desfășurarea cercetărilor care au durat în 
perioada 1992–1994 fiind rezultatul plân-
gerilor parvenite din partea societății: 
temele principale de investigație au vi-
zat măsurarea și extinderea zgomotului 
produs de elicoptere. În aceeași ordine 
de idei se înscrie Simpozionul organizat 
în anul 1994 de Comitetul privind Pro-
vocările Societății Moderne cu genericul 
„Planificarea noilor aeroporturi și piste de 
decolare astăzi, mâine și în mileniul ur-
mător”, acțiune consacrată condițiilor de 
zbor, tehnologiilor de proiectare și con-
struire a aparatelor de zbor, influența lor 
asupra mediului ambiant și a zgomotului 
asupra comportamentului omului și al 
animalelor [21].

Alte acțiuni de referință realizate de 
Comitetul privind Provocările Societății 
Moderne au vizat un diapazon mai larg 
de probleme, canalizate cu predilecție pe 
relația bidimensională „militari–mediu”, 
printre care se evidențiază următoarele:

- seminarul „Rolul militarilor în pro-
cesele de protejare a mediului”, desfășurat 
în luna noiembrie a anului 1992; agenda 
dezbaterilor a întrunit o participare extin-
să, fiind ancorată pe cerințele de factură 
ecologică înaintate față de militari, iar sub 
aspectul practic s-a soldat cu lansarea în 
decembrie anul 1993 a Planului de lucru a 
Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică 
pentru Dialog, Parteneriat și Cooperare 
în vederea impulsionării participării cer-
cetătorilor și specialiștilor din statele par-

tenere în activitatea Comitetului privind 
Provocările Societății Moderne;

- conferința organizată de către Con-
siliul de Cooperare Nord-Atlantică „Pla-
nificarea ciclurilor de activitate ecologică 
vitală a obiectelor și poligoanelor militare”, 
aceasta fiind o componentă a studiului pi-
lot în problemele ce țin de cerințele de 
natură ecologică față de militari. Reco-
mandările au fost valorificate prin adopta-
rea Statutului NATO cu privire la protecția 
mediului înconjurător și a Îndrumarului 
de studii ecologice pentru forțele armate, 
formarea unui serviciu informațional în 
materie să asigure schimbul de informație 
dintre aliați și parteneri, elaborarea cursu-
rilor speciale de instruire a militarilor și 
înțelegerea de principiu privind oportuni-
tatea auditului ecologic;

- proiectul pilot „Aspecte ecologice 
privind recuperarea solurilor atribuite 
forțelor militare” a derulat în două perioa-
de, din 1994 până în 1998, printre obiecti-
vele strategice figurând evaluarea situației 
ecologice a terenurilor folosite de militari 
pentru ca să fie exploatate ulterior în secto-
rul civil în urma epurărilor prin aplicarea 
celor mai eficiente tehnologii. Ca rezultat, 
metodele de curățare a solurilor care au 
fost elaborate în urma investigațiilor s-au 
dovedit a fi de relevanță deosebită și pre-
zintă, conform mai multor estimări, un 
interes constant.

3. Anii 1997–2000: spectrul activităților 
în domeniul politicilor de mediu a fost 
extins prin realizarea proiectelor de ni-
vel regional și conceperea securității eco-
logice ca fiind un element al securității 
internaționale. Realizarea studiilor pilot 
de nivel regional a fost impulsionată, în 
accepția noastră, de consolidarea pozițiilor 
Consiliului Parteneriatului Euro-Atlan-
tic în cadrul Alianței, fiind o expresie a 
interesului manifestat pentru cooperare 
prin Programul Parteneriat pentru Pace, 

inclusiv în domeniul ecologic, acțiuni 
cărora li s-a rezervat un rol substanțial. 
Astfel, la Seminarul „Securitatea ecologi-
că a conductei de petrol din Georgia” din 
octombrie 1999 s-au dezbătut aspecte eco-
nomice și ecologice privind transportarea 
petrolului, securitatea conductelor, preîn-
tâmpinarea scurgerilor și perspectivele de 
cooperare internațională prin intermediul 
programelor noi. În același interval de 
timp, în Ucraina s-a desfășurat un alt se-
minar, „Probleme ecologice de asigurare a 
securității în bazinele Mării Negre și Mă-
rii Azov”, în discuție fiind puse modalități 
de asigurare a securității ecologice în zo-
nele porturilor militare și de colaborare 
internațională în restabilirea mediului 
înconjurător ca urmare a catastrofelor 
ecologice, subiect la care vom reveni prin 
reliefarea situației în alte bazine maritime.

Referindu-ne la impactul degradării 
mediului asupra securității și stabilității 
internaționale, subliniem că Organizația a 
atribuit schimbărilor climaterice, epuizării 
stratului de ozon, inundațiilor și secetelor, 
defrișării pădurilor și eroziunii solurilor 
rolul de factori determinanți ai migrației 
în masă și apariției conflictelor din cauza 
resurselor naturale și, deci, trebuiau dis-
cutate [4]. 

Studiul pilot „Sisteme de management 
de mediu în sectorul militar”, finalizat 
în 2000, se înscrie organic în agenda de 
activități realizate de Comitetul privind 
Provocările Societății Moderne, sugestiv 
fiind faptul că numărul experților civili 
în domeniul ecologic a prevalat asupra 
celor militari. Obiectivele proiectului au 
vizat determinarea priorității riscurilor 
ecologice pentru asigurarea cooperării 
eficiente în materie, reliefarea conexiunii 
dintre schimbările de mediu și securitate 
la diferit nivel, abordarea problemelor de 
mediu, sociale și economice ca o totalita-
te integrală, elaborarea unui set de acțiuni 
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și priorități de caracter preventiv, în sta-
re să contracareze escaladarea conflicte-
lor și evaluarea rolului organizațiilor și a 
convențiilor internaționale în domeniu.

Prin urmare, studiul realizat prin pro-
iecte și mese rotunde a recomandat abor-
darea integrată a riscurilor pentru a defini 
liniile directorii comune de evaluare a im-
pactului problemelor de mediu. În același 
timp trebuie de precizat că, pornind de 
la gravitatea lor, nu s-a reușit identifica-
rea soluțiilor general acceptate, deoarece 
au fost prezentate șapte categorii de poli-
tici care se referă la acțiunile de răspuns: 
determinarea condițiilor de mediu gene-
ratoare de conflict; evaluarea integrată a 
unui aspect de mediu; avertizarea timpu-
rie; identificarea mecanismelor de rezolva-
re a litigiilor ce țin de ecologie; gestiunea 
crizelor; aplicarea diplomației preventive.

În baza celor reliefate constatăm că 
politicile de mediu realizate de Alianță în 
ultimele trei decenii ale secolului XX s-au 
dezvoltat pe o traiectorie ascendentă prin 
aprofundarea cooperării și diversificarea 
tematicii, imprimându-le sens politic și 
aplicativ, modificând arealul de imple-
mentare de la unul transfrontalier către 
unul regional. A. Belonogov acreditează 
ideea că prin integrarea statelor postsoci-
aliste în programele și proiectele ecologice 
ale Organizației Nord-Atlantice s-a fortifi-
cat politizarea investigațiilor în domeniu, 
dat fiind că „partenerii se dovedesc a fi 
favorabili pentru a lua parte la activitățile 
nemilitare ale blocului, urmărind să pri-
mească dividende politice, iar NATO, la 
rândul său, prin exercitarea cercetărilor 
la nivelul regional tinde să se consolideze 
în afara zonei geografice tradiționale de 
răspundere, inclusiv în spațiul postsovie-
tic”. Nu subestimăm nici de data aceasta 
relevanța factorului politic în promovarea 
geostrategică a Alianței, dar, totodată, re-
iterăm semnificația dublă a politicilor de 

mediu, dată fiind interdependența dintre 
ecologie și securitate.

După încheierea conflagrației globale 
bipolare, la reuniunile plenare ale Co-
mitetului privind Provocările Societății 
Moderne au primit posibilitate de a lua 
parte cercetători științifici și specialiști 
în domeniu din țările partenere, această 
subdiviziune reprezentând, potrivit lui O. 
Petrovici-Belkin, un for unic de schimb 
de experiență și cunoștințe în plan mul-
tidimensional, deoarece vizează aspecte 
științifice și tehnice, politice și umanita-
re, economice, sociale și ecologice, sfera 
militară și sectorul civil. Fiind, conform 
accepției lui T. Moran, inițiator al diferi-
tor manifestări, Comitetul nu desfășoară 
cercetări în mod individual, dar participă 
activ la colectarea și sistematizarea celor 
mai recente date, activitatea sa poartă un 
caracter descentralizat, în sensul că nu este 
finanțată din bugetul Alianței, ci de state-
le interesate în realizarea investigațiilor 
într-un anumit aspect. Comitetul este o 
structură de tip deschis, iar accentul este 
plasat pe programele care se dovedesc a fi 
în măsură să contribuie la perfectarea po-
liticilor naționale în domeniu ale statelor 
partenere și susținerea elaborărilor noi 
[12, p.102]. Este important de a remarca, 
în ordinea reliefată de idei, activitatea edi-
torială a Comitetului, fiind puse în lumină 
peste 300 de cărți în problemele ecologiei, 
dezvoltării durabile și sferei sociale.

Activitatea Comitetului privind Pro-
vocările Societății Moderne s-a exprimat 
prin diferite forme, după cum urmează:

1) studii pilot: sunt gestionate de 
instituții și departamente ale statelor par-
ticipante, majoritatea având cu precădere 
impact social sau umanitar, iar unele au 
aplicabilitate și în sectorul militar – polu-
area atmosferei solurilor, problema dioxi-
nului, folosirea rațională a energiei;

2) seminare: sunt consacrate cu 

predilecție evaluării activității militare 
asupra mediului înconjurător, incluzând 
mai multe aspecte, precum sisteme de in-
formare în ecologie, tehnologii pure, ad-
ministrarea infrastructurii ecologice, asa-
narea biotehnologică;

3) mese rotunde: sunt consacrate evalu-
ării politicilor naționale în domeniul eco-
logiei, fiind destinate unei teme concrete 
precum proceduri naționale de apreciere 
a riscului ecologic, calitatea aerului în în-
căperi, viitorul biotehnologiilor, energia 
substanțelor chimice și planificarea ecolo-
gică [35, p.15].

Însă, din jumătatea a doua a anilor 
’90 ai secolului XX, Comitetul a venit cu 
inițiative noi de exercitare a activităților în 
domeniu, cum ar fi elaborarea proiectelor 
specializate de scurtă durată, pe un termen 
de la jumătate până la un an, pe când pro-
gramele obișnuite durează până la patru 
ani, sau organizarea simpozioanelor tema-
tice în scopul difuzării informației în pro-
bleme ecologice și sociale [9].

În debutul secolului XXI tematica și 
direcțiile prioritare de activitate ale Co-
mitetului privind Provocările Societății 
Moderne s-au extins considerabil prin 
desfășurarea reuniunilor în problemele 
politicilor ecologice ale acțiunilor milita-
re și efectuarea cercetărilor experimen-
tale asupra temelor de interes comun. 
Procesele de cooperare sunt materializate 
prin diferite forme, cum ar fi colabora-
rea interparlamentară, menită să asigure 
coordonarea acțiunilor de armonizare 
legislativ-normativă, interacțiunea struc-
turilor executive, îndreptată spre reali-
zarea politicilor ecologice; cooperarea 
în sfera tehnico-științifică, exercitată prin 
folosirea de comun acord a tehnologiilor, 
organizarea și desfășurarea expertizări-
lor, schimbul de informație și experiență 
în cadrul realizării programelor naționale 
și internaționale de mediu; acordarea 

asistenței necesare pentru elaborarea și 
semnarea convențiilor internaționale în 
domeniu [37, p. 109]. Abordată în plan 
general, activitatea științifico-practică este 
canalizată pe valorificarea unor teme de 
interes strategic, care sunt secționate, la 
rândul lor, în mai multe subteme ancorate 
fie pe prezența, fie pe semnificația politici-
lor de mediu:

1. Conexiunea dintre sfera ecologică și 
sectorul militar se concretizează prin va-
lorificarea mai multor subiecte precum: 
forme de instruire ecologică în forțele 
armate, aspecte ecologice ale recuperă-
rii teritoriilor aflate în folosința militari-
lor; mediul înconjurător și securitatea în 
contextul internațional; sistemul de orga-
nizare a protecției mediului înconjurător 
în sectorul militar; protecția civililor de 
consecințele scurgerii substanțelor toxi-
ce în cazurile transportării încărcăturilor 
militare; așteptări în domeniul ecologiei 
militare.

2. Contracararea poluării mediului 
ambiant se exprimă prin realizarea mai 
multor subteme, printre care: modelarea 
ecosistemelor lagunelor riverane în scopul 
administrării durabile a apelor; evaluarea 
tehnologiilor aprobate și noi de prelucra-
re a terenurilor și apelor poluate; trecerea 
transfrontalieră a aerului impurificat; eva-
luarea riscurilor naturale.

3. Ocrotirea sănătății și riscurile tehno-
logice se materializează prin astfel de sub-
teme concrete, cum ar fi: metode avansate 
de evaluare a riscurilor bolilor de cancer; 
impactul utilizării pesticidelor în agricul-
tură asupra omului și mediului înconju-
rător; tehnologii agricole noi; impactul 
problemelor ecologice asupra sectorului 
ocrotirii sănătății.

4. Calitatea vieții și planificarea se ma-
nifestă prin efectuarea unor studii și pro-
iecte de scurtă durată, printre care: produ-
se și tehnologii ecologic pure; tehnologii 
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de examinare, conservare și gestiune ale 
resurselor culturale; implicarea opiniei 
publice în adoptarea deciziilor ecologice; 
vulnerabilitatea societății interdependente 
[34, p. 103].

În același context de idei se in-
clud direcțiile prioritare de activitate a 
Alianței în domeniul protecției mediului 
înconjurător, care în linii mari se reduc la 
următoarele:

- protecția sistemelor naturale care 
n-au fost deteriorate de acțiunile econo-
mice și tehnogene ale omului și care sunt 
chemate să conserve echilibrul biologic;

- folosirea rațională și eficientă a resur-
selor ecologice;

- susținerea diversității biologice actu-
ale;

- formarea și susținerea unui sistem vi-
abil de răspundere ecologică globală;

- sprijinul financiar pentru realizarea 
politicilor și programelor ecologice prin 
stimularea aplicării metodelor economiei 
de piață în efectuarea lor; susținerea dez-
voltării pieței de servicii și produse ecolo-
gice, precum și a investițiilor în proiecte 
îndreptate spre asigurarea protecției me-
diului ambiant și diversității biologice; 
acordarea suportului pentru investigații și 
programe ecologice speciale în vederea in-
struirii populației; desfășurarea expertiză-
rilor și procedurilor ecologice de monito-
rizare, evaluare și planificare a proiectelor 
NATO în materie de protecție a mediului; 
încurajarea schimbului de experiență în 
identificarea mijloacelor bugetare din alte 
surse pentru finanțarea activităților ecolo-
gice [39, p. 20].

Politicile de mediu exercitate de 
Alianța Nord-Atlantică și-au găsit imple-
mentare fie prin continuarea proiectelor și 
programelor precedente, fie prin inițierea 
unor teme și activități noi, în funcție de 
prioritățile trasate și oportunitățile de va-
lorificat.

Un program de o semnificație deose-
bită pentru activitățile de mediu realizate 
de Organizație este „Provocările societății 
moderne”, care a fost lansat în anul 1969 în 
scopul identificării soluțiilor pentru pro-
blemele ce țin de influența omului asupra 
mediului înconjurător și de calitatea vieții 
populației din statele aliate. În ultimul de-
ceniu al secolului XX, lista participanților 
a fost lărgită prin antrenarea statelor din 
cadrul Parteneriatului pentru Pace și Dia-
logului Mediteraneean, iar obiectivul stra-
tegic trasat vizează securitatea ecologică 
a Alianței, inclusiv problemele riscurilor 
netradiționale și cu potențial să provoace 
instabilitate economică, politică și socială, 
precum și ale reglementării sau preîntâm-
pinării conflictelor provenite din defici-
tul de resurse ecologice. Printre sarcinile 
care sunt chemate să asigure valorificarea 
obiectivului trasat se regăsesc cercetarea 
fenomenelor naturale de nivel regional și 
global, contracararea provocărilor și pe-
ricolelor potențiale la adresa societății și 
a mediului înconjurător, generatoare de 
instabilitate politică sau economică, re-
ducerea presiunilor asupra mediului în-
conjurător de pe urma activităților eco-
nomice și militare. Notăm că desfășurarea 
activităților în cadrul acestui program 
este determinată de interesul manifes-
tat de mai multe state pentru realizarea 
proiectelor, elaborarea temelor ce țin de 
provocările societății moderne, inclusiv 
dezvoltarea durabilă și, implicit, alocarea 
resurselor necesare, dat fiind că finanțarea 
se produce din surse naționale. Acțiunile 
realizate se concretizează prin studii pilot 
cu durata de patru-cinci ani, proiecte de 
o singură dată prevăzute pentru douăspre-
zece-optsprezece luni și prin desfășurarea 
forurilor științifice sau ecologice orga-
nizate în diferite forme de manifestare 
– seminare, conferințe sau simpozioane 
internaționale, cu publicarea și accesibili-
tatea rapoartelor [20, p. 205].

Am specificat că diapazonul aspecte-
lor tematice valorificate prin studiile pilot 
și proiectele de scurtă durată este variat, 
cercetările ecologice sunt cu predilecție 
de caracter interdisciplinar și se referă la 
dimensiunea ecologică a acțiunilor din 
sectorul militar, poluarea mediului, calita-
tea vieții, cooperarea transfrontalieră, dar 
și terorismul ecologic internațional.

Investigațiile cu privire la conexiunile 
militar-ecologice și-au găsit expresie în re-
alizarea mai multor studii pilot și proiecte, 
cum ar fi:

- studiul pilot „Forme de educație eco-
logică în cadrul forțelor armate și impac-
tul lor asupra creării stărilor de spirit pro-
ecologice” a fost îndreptat spre elaborarea 
unor metode eficiente care să fie în mă-
sură să asigure desfășurarea activităților 
educaționale de factură ecologică în sec-
torul militar și facilitarea schimbului de 
experiență în domeniu, obiectivul urmă-
rit fiind formarea personalului ecologic 
responsabil. Investigațiile au demonstrat 
că sectorul militar se confruntă cu pro-
vocări și probleme în materie care sunt 
proprii și altor sfere. În cadrul activităților 
desfășurate de forțele armate, aspectele 
ecologice, de asemenea, se dovedesc a fi 
de importanță majoră, dat fiind că orice 
operație militară presupune evaluarea im-
pactului asupra mediului. În acest sens, 
dacă se exprimă necesitatea educației eco-
logice a civililor, aceeași exigență trebuie 
înaintată și militarilor. Rezultatul final s-a 
materializat prin pregătirea și difuzarea 
unui CD demonstrativ care a inclus mos-
tre de aplicare a metodelor și procedeelor 
eficiente de educație ecologică în cadrul 
trupelor militare, o atenție deosebită fi-
ind  acordată folosirii  apei  din  cauza că 
aceasta  poate figura în  calitate de fun-
dament  atât  al cooperării internaționale, 
cât și al conflictelor [11];

- studiul pilot „Construcție capitală 

pentru infrastructura militară” și proiectul 
de scurtă durată cu aceeași denumire au 
fost orientate spre identificarea soluțiilor 
menite să contribuie la reducerea folo-
sirii energiei electrice de către obiecte-
le militare și micșorarea eliminărilor de 
deșeuri toxice în atmosferă, ținându-se 
cont de prevederile Protocolului de la 
Kyoto. Pentru valorificarea acestui scop 
s-a exprimat oportunitatea schimbului 
de experiență și cunoștințe în Comitetul 
privind Provocările Societății Moderne. 
În urma desfășurării investigațiilor s-a de-
terminat că infrastructura pune presiune 
substanțială pe mediul înconjurător, dat 
fiind că 40 % din energia consumată  și 
16 % din apa folosită revin edificiilor, in-
clusiv celor cu destinație militară și, deci, 
prin construcții capitale în sectorul mi-
litar poate fi îmbunătățită situația în do-
meniul protecției mediului. Construcția 
capitală presupune aplicarea principiilor 
dezvoltării durabile în procesele de pla-
nificare, proiectare, edificare, funcționare, 
modificare și trecere la pierderi a averii 
imobile, procese care solicită de a se ține 
cont de factorii ecologici în toate etapele 
de funcționalitate, însă atenția primordia-
lă fiind acordată aplicării tehnologiilor de 
economisire a resurselor energetice [30].

Prin urmare, pentru realizarea obiec-
tivelor trasate, în cadrul Alianței s-a con-
venit că militarii trebuie să cunoască im-
pactul activităților pe care le desfășoară 
asupra mediului ambiant,    impunându-
se în acest sens elaborarea managemen-
tului ecologic. K. Mahutova, J. Barich și 
R. Kreizenbeck sunt de părere că un ase-
menea sistem de management ar trebui să 
includă patru componente, planificarea 
operațiilor, desfășurarea lor, determinarea 
impactului asupra mediului înconjurător 
și întreprinderea acțiunilor ecologice de 
rigoare, sistemul solicitând ca în condițiile 
desfășurării activităților militare să se țină 
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cont de politicile de mediu, inclusiv în 
procesul planificării bugetului [8]. Consi-
derăm important de a sublinia că, în afara 
dezideratelor actorilor de a lua în calcul 
oportunitatea protecției mediului încon-
jurător în contextul planificării acțiunilor 
militare, mai este nevoie ca să fie în mă-
sură să implementeze politici de acest gen, 
reclamându-se în ordinea de idei reliefată 
asemenea aptitudini precum comunica-
rea, cultura securității și documentarea.

Problemele ce vizează popularea dife-
ritor sfere de mediu și-au găsit o aborda-
re consistentă în activitatea de cercetare 
științifico-practică desfășurată de Alianță, 
cele mai relevante studii pilot și proiecte 
fiind:

- studiul pilot „Produse curate și pro-
cese” a avut ca obiectiv susținerea și imple-
mentarea principiilor dezvoltării durabile 
în sectorul de producție, obiectiv care per-
mite aplicarea proceselor tehnologice ino-
fensive și nonpoluante pentru a căpăta 
producție finită ecologic pură. Valorifi-
carea scopului trasat a presupus, conform 
recomandărilor, reducerea eliminărilor 
de gaze toxice de către uzine și fabrici, 
perfecționarea proceselor tehnologice și 
mai ales crearea în fazele incipiente a pro-
duselor ecologice pure, fapt care în ultimă 
instanță prevede mai puține cheltuieli și 
un randament mai mare [3]. Notăm că 
cercetările realizate au contribuit la elabo-
rarea parametrilor ecologici de măsurare 
a calității producției și la modernizarea 
procesului tehnologic prin folosirea mate-
rialelor ecologice;

- proiectul de scurtă durată „Evaluarea 
riscurilor naturale” a fost consacrat cerce-
tării cataclismelor de caracter global, dar 
și cu repercusiuni la nivel național, având 
efecte nocive nu numai de sorginte econo-
mică, ci și conținând o vădită dimensiune 
umană, provocată de activitatea omului. 
Obiecte ale investigațiilor au devenit nu 

numai cataclismele naturale, ci și meto-
dele de contracarare a lor, scop în care 
s-a propus crearea unui for permanent de 
schimb de informație despre calamități și 
desfășurarea unor seminare tematice de 
nuanță interdisciplinară [2] ;

- studiul pilot „Modelarea ecosisteme-
lor din lagunele teritoriale în scopul folo-
sirii sustenabile și dezvoltării” se înscrie 
în domeniul managementului bazinelor 
acvatice de acest tip și s-a desfășurat în 
două etape. Cercetările efectuate au de-
monstrat că datorită activităților agrare, 
piscicole și turistice lagunele se dovedesc a 
fi cel mai vulnerabil segment al țărmurilor 
maritime-riverane, fiind evidentă lipsa 
acută de oxigen, depășirea nivelului de 
poluare și distrugerea ecosistemului. Re-
comandările care au fost făcute se referă 
la necesitatea de a găsi echilibrul între 
folosirea bazinelor acvatice și menținerea 
ecosistemului lagunelor prin modelarea 
hidrodinamică și ecologică a situației și 
luarea deciziilor la nivel politic. Drept ur-
mare, s-a propus extinderea aplicării in-
strumentelor științifice în vederea asigură-
rii durabilității și dezvoltării lagunelor de 
coastă și a bazinelor hidrografice [6];

- studiul pilot „Aspecte ale prevenirii și 
reducerii poluării mediului ambiant de că-
tre unele sectoare industriale” a vizat zona 
din Baia Mare și a avut ca obiectiv identifi-
carea celor mai bune practici de prevenire 
a incidentelor și de reducere a contami-
nării solurilor și apelor subterane, aceste 
cataclisme având influență nocivă asupra 
mediului și sănătății [24]. Important este 
că proiectul a întrunit o participare lar-
gă, inclusiv fiind prezenți reprezentanți 
ai Uniunii Europene și Băncii Mondiale. 
Este important de notat că problemele ce 
țin de prevenirea și lichidarea influenței 
negative a factorului industrial asupra 
mediului înconjurător și a sănătății repre-
zintă o direcție prioritară de activitate a 

Organizației Nord-Atlantice, printre care 
se regăsește situația ecologică din industria 
mineritului, producerea îngrășămintelor 
chimice, acumularea deșeurilor în soluri 
și în apele subterane, precum și pregăti-
rea pentru situații de urgență. Revenind 
la studiul pilot menționat, precizăm că 
acesta este de o importanță deosebită, de-
oarece a asigurat promovarea cooperării și 
dialogului în regiunea bazinului hidrogra-
fic al Dunării pentru a facilita dezvoltarea 
unor politici regionale în managementul 
iazurilor de decantare și al haldelor;

- proiectul de scurtă durată „Manage-
mentul deșeurilor industriale și toxice” a 
fost finalizat prin inițierea unui web site 
menit să asigure schimbul de informație 
în domeniu între statele aliate și cele par-
tenere, în discuție fiind puse aspecte ce țin 
de îmbunătățirea sistemelor de observare 
a deșeurilor nocive, aplicarea pe larg a bi-
otehnologiilor și fitotehnologiilor în com-
baterea impurificării cu deșeuri toxice, 
contaminarea și purificarea apei [18].

- seminarul „Combaterea poluării cu 
petrol a regiunii nordice”, organizat sub 
egida Comitetului privind Provocările 
Societății Moderne, în aprilie 2004 în Nor-
vegia, a fost canalizat pe problemele înfrun-
tării impurificării în zona Mării Barents, 
protejării mediului ambiant în locurile 
de transportare a petrolului din Federația 
Rusă în Europa și către Statele Unite, mo-
dernizării utilajului de luptă cu scurgerile 
petroliere și folosirii dispersanților. Aspec-
tele puse în discuție, la care au participat 
de asemenea, reprezentanți ai instituțiilor 
de cercetare științifică și ai producătorilor 
de utilaje, au vizat colectarea petrolului cu 
înalt conținut de viscoză în condițiile cli-
materice cu temperaturi joase, folosirea 
dispersanților și arderea pe loc, eficiența 
lucrărilor și securitatea personalului, des-
coperirea scurgerilor pe timp de noapte 
sau sub sloiul de gheață [22].

Luând în calcul complexitatea pro-
blemei, Comitetul privind Provocările 
Societății Moderne a organizat un atelier 
în Canada doi ani mai târziu, în luna oc-
tombrie 2006, în cadrul căruia s-a făcut 
evaluarea daunelor provocate de trans-
portul maritim și de scurgerile de petrol 
în zona arctică, o atenție deosebită fiind 
acordată aplicării tehnologiilor de epurare 
în condițiile distanțelor mari și accesului 
limitat;

- seminarul internațional „Evalu-
area riscului consecințelor catastrofei 
de la Cernobâl: lecții pentru viitor” s-a 
desfășurat la Kiev în aprilie 2003, iar pes-
te șase luni a demarat un studiu pilot cu 
același generic, însă în ambele cazuri fără 
ca Republica Moldova să participe, care, 
de asemenea, a fost afectată de acciden-
tul produs în aprilie 1986. Notăm că tra-
gicul eveniment de la Cernobâl se află la 
originea unor transformări considerabile 
a politicilor naționale și internaționale 
de pregătire și gestiune ale situațiilor de 
urgență nucleară, un rol important fiind 
rezervat comunicării și schimbului de 
informație. De fapt, concluzia magistrală 
a seminarului a vizat necesitatea coordo-
nării eforturilor îndreptate spre lichidarea 
consecințelor catastrofelor de acest carac-
ter în faza incipientă, alt subiect relevant 
s-a referit la dozimetrie, adică măsurarea 
efectelor radiației, inclusiv de natură psi-
hologică, cancerogenă, dar și alte maladii 
[26]. Semnificativ este că în urma acestor 
manifestări științifico-practice s-a conso-
lidat o direcție de cooperare a Alianței cu 
alte structuri internaționale – asistență în 
cazul dezastrelor naturale.

De fapt, problema poluării transfron-
taliere a aerului figurează pe agenda zilei 
Comitetului privind Provocările Societății 
Moderne încă de la începutul anilor ’70, 
fiind inițiat un set de acțiuni ancorate cu 
predilecție pe cercetarea fenomenului. 
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Formele de exercitare a cooperării se ex-
primă prin studii pilot și conferințe tehni-
ce, în primul caz urmărindu-se schimbul 
de informație cu privire la poluarea trans-
frontalieră a aerului, iar în cel de-al doilea 
tematica este variată și vizează mai multe 
aspecte precum: rolul modelării atmosfe-
rice în politica și strategia de combatere a 
poluării aerului, transmigrarea aerului la 
distanțe mari tratată ca problemă globală, 
integrarea sistemelor regionale de mode-
lare, evaluarea și controlul sistemelor de 
modelare;

- studiul pilot „Transmigrarea regio-
nală/transfrontalieră a poluării aerului” a 
fost axat pe reliefarea sistemelor contem-
porane globale și regionale de prognozare 
a vremii, sistemelor de observare a polu-
ării atmosferice, activității organizațiilor 
internaționale în domeniu, urmărindu-se 
perfectarea rapoartelor de țară pentru fie-
care dintre cele 16 state participante [25].

Prin urmare, Alianța, prin intermediul 
Comitetului privind Provocările Societății 
Moderne, manifestă preocupări sustena-
bile față de protejarea unui spectru larg 
al resurselor naturale, începând cu spațiul 
subteran și încheind cu cel aerian. Proce-
sele de cooperare în domeniul combaterii 
poluării mediului întrunesc, de obicei, 
mai mult de zece participanți, state aliate 
și state partenere, la fiecare for, exprimat 
prin studii pilot, proiecte de scurtă dura-
tă sau conferințe, iar problemele puse în 
discuție vizează aplicarea tehnologiilor 
inofensive și nonpoluante, managementul 
catastrofelor provenite din diferiți factori 
precum deșeuri, minerit, petrol, energie 
nucleară, aer sau apă. Bineînțeles că polua-
rea sectorială a resurselor naturale deseori 
este cu repercusiuni nu numai transfron-
taliere, dar și de nivel regional, situație care 
solicită conjugarea eforturilor mai multor 
actori, realizându-se în asemenea manieră 
cooperarea dintre aliați și parteneri.

Cooperarea transfrontalieră/regiona-
lă reprezintă un obiect al preocupărilor 
mai multor categorii de persoane intere-
sate, începând cu factori guvernamentali 
și încheind cu reprezentanți ai cercurilor 
universitar-academice. Cele mai relevante 
cercetări dedicate acestor probleme sunt:

- studiul pilot „Adoptarea deciziilor de 
protecția mediului pentru dezvoltarea sus-
tenabilă în Asia Centrală”, cu participarea 
a 19 state, a avut ca obiective identificarea 
situației în domeniul protecției mediului 
în regiune, depistarea neajunsurilor în pro-
cesul de adoptare a deciziilor, organizarea 
și desfășurarea întrunirilor ecologice, di-
seminarea rezultatelor, inclusiv prin inter-
net, și canalizarea activității unei structuri 
special formate pe baza principiilor adop-
tate la Conferința internațională Provocă-
rile secolului XXI. Aspectele abordate au 
vizat calitatea și volumul informației acce-
sibile în procesele de adoptare a deciziilor 
ecologice în țările central-asiatice, acti-
vitatea de cercetare în materia protecției 
mediului ambiant, instruirea și pregătirea 
specialiștilor în domeniu sau elaborarea 
și prezentarea rapoartelor cu privire la 
folosirea terenurilor, managementul bazi-
nelor acvatice și protejarea speciilor aflate 
pe cale de dispariție. Recomandările pe 
marginea acestor probleme s-au referit 
la oportunitatea aprofundării și extinde-
rii cooperării transfrontaliere de caracter 
sectorial − mișcarea transfrontalieră a 
apei, dat fiind că statele din regiune sunt 
interdependente la capitolul aprovizionă-
rii cu apă potabilă, sau aplicarea excesivă 
a îngrășămintelor, pesticidelor, erbicide-
lor și defolianților, deoarece au repercu-
siuni nocive în raport cu mediul ambiant 
și starea sănătății datorită concentrării 
sporite de substanțe periculoase în pro-
dusele alimentare și în apele subterane 
[7]. Importanța studiului vizat constă în 
faptul că prin creionarea unor acțiuni sus-

tenabile în domeniul protecției mediului 
s-a încercat instaurarea unei atmosfere 
de stabilitate în spațiul central-asiatic, 
deși nu este mai puțin adevărat că Statele 
Unite urmăreau interese deosebite în regi-
une, date fiind focarele de terorism, dar și 
prezența Federației Ruse;

- studiul pilot „Prevenirea și atenuarea 
prăpastiei societale” a fost consacrat eva-
luării situației din zona Mării Aral, care 
a devenit în ultimele decenii „un iaz hi-
persalin”, dezastrul fiind provocat de cul-
tivarea intensivă a bumbacului și orezului 
în delta a două râuri, Amu-Darya și Syr-
Darya, a căror apă proaspătă a fost folosită 
nu atât pentru alimentarea bazinului mari-
tim, cât pentru irigarea acestor culturi. Ca 
rezultat, salinizarea și reducerea zonei de 
pescuit au contribuit la deșertizarea tere-
nurilor agricole și depunerea substanțelor 
toxice, schimbări care au afectat starea de 
sănătate a populației, economia locală și 
au provocat probleme de șomaj. În cadrul 
studiului au fost realizate două proiecte de 
scurtă durată, câte unul pentru cercetarea 
deltelor fiecărui râu, Alianța oferindu-le 
un Sistem de Informații Geografice, care, 
fiind complementat de altul, Sistemul Glo-
bal de Determinare a Poziției, a permis 
perfectarea mai multor hărți, a căror utili-
tate în managementul apelor se dovedește 
esențială. Notăm că relevanța acestor cer-
cetări desfășurate cu suportul programe-
lor Alianței constă nu numai în definirea 
unor acțiuni pentru diminuarea ecologică 
a salinității, dar și prin stabilirea parte-
neriatelor între specialiștii în domeniu și 
între structurile de profil, iar Organizația 
Nord-Atlantică le-a oferit echipamente 
pentru prelevarea probelor și desfășurarea 
experimentelor;

- studiul pilot „Crearea sistemului de 
monitorizare a situației ecologice din 
Marea Caspică” a inclus zece state parti-
cipante, urmărind reabilitarea pe etape 

a medului ambiant din bazinul caspic. 
În acest scop a fost perfectat un sistem 
unic de observare prin măsurarea para-
metrilor climaterici, ecologici și hidrolo-
gici, modelarea computerizată, prelucra-
rea informației, modelarea numerică și 
prognozarea fizică, chimică și biologică a 
situației mării, investigațiile fiind îndrep-
tate spre integrarea datelor la nivel național 
într-o rețea internațională de monitoriza-
re hidrochimică și hidrometeorologică, cu 
antrenarea diferitor agenții și specialiști. 
Prin determinarea impactului factorilor 
antropogeni asupra diversității biologi-
ce și a productivității bazinului acvatic 
s-a urmărit, de asemenea, identificarea 
consecințelor asupra industriilor extracti-
ve din regiune și, implicit, a dezvoltării so-
cial-economice, inclusiv datorită poluării 
transfrontaliere prin apele râurilor care se 
varsă în mare [31].

În același context se înscriu acțiunile 
de monitorizare a râurilor din Caucazul 
de Sud, care s-au exprimat prin asistența 
NATO și OSCE acordată celor trei state 
transcaucaziene ca să dezvolte mijloa-
ce de supraveghere a cursurilor apei care 
traversează teritoriile lor. Precizăm că, lu-
ând act de situația complexă din regiune, 
această inițiativă a urmărit de a identifica 
soluții pentru destindere și consolidarea 
securității și stabilității prin cercetare, în-
cercându-se, dar fără succese notabile, în 
opinia noastră, de a tranșa un subiect de 
conflict, resursele comune de apă, deoare-
ce calitatea ei are impact asupra nivelului 
de dezvoltare social-economică. Rezulta-
tul palpabil al studiului, care a durat patru 
ani, a fost crearea în fiecare dintre cele trei 
țări a câte un laborator de monitorizare a 
calității apei, dotat cu tehnologii moderne 
și cu personal calificat [29, p. 4–5]. Prin 
urmare, Alianța Nord-Atlantică, prin in-
termediul Programului „Ştiință pentru 
Securitate”, a susținut financiar proiecte 
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de gestiune a apei nu numai urmărind 
contribuții la ameliorarea stării mediului 
ambiant prin acțiuni concrete, dar, toto-
dată, înscriindu-se în cadrul eforturilor 
de stabilire a dialogului dintre diferite 
instituții din statele nominalizate, tentati-
vă care se încadrează într-un context mai 
larg decât cel politic sau geopolitic;

- seminarul științifico-practic „Com-
baterea deșertificării în regiunea Mării 
Mediterane”, organizat sub egida Comi-
tetului pentru Ştiință și a Comitetului 
privind Provocările Societății Moder-
ne, a avut loc în perioada 2–3 decembrie 
2003 în orașul Valencia, la acest for fiind 
prezenți parteneri din cadrul Dialogului 
Mediteraneean și reprezentanți ai struc-
turilor internaționale de cooperare în do-
meniul dat. Problemele puse în discuție 
s-au referit la elaborarea strategiilor de 
prevenire a înaintării deșerturilor, inclu-
siv consecințele social-economice, criza 
de apă potabilă, degradarea și eroziunea 
solurilor, criza produselor alimentare, 
fenomenul migrației în contextul înain-
tării pustiurilor, conflicte regionale. S-a 
determinat că deșertificarea se dovedește 
a fi un pericol deloc neglijabil la adresa 
statelor din regiunea mediteraneeană, dar, 
totodată, s-a constatat că acest proces este 
diferit la nord și la sud, înaintarea pustiu-
rilor fiind nu numai un fenomen biofizic, 
ci având, de asemenea, consecințe social- 
economice și geopolitice [27].

Notăm că tema deșertificării reprezintă 
un subiect relativ nou în procesele de co-
operare, cum ar fi proiectul „Indicatori ai 
deșertificării în regiunea mediteraneeană”, 
cercetarea fiind finalizată cu determinarea 
valorilor independente (nivelul de folo-
sire a terenurilor sau pluviositatea), pre-
cum și a celor dependente (umiditatea și 
prosperitatea solului, tipul de vegetație). 
S-a constatat că diminuarea rezervelor de 
apă, diminuarea materiei organice în sol și 

scăderea fertilității sunt factorii principali 
ai degradării și deșertificării [15, p. 7–8], 
impunându-se în ordinea reliefată de idei 
elaborarea unor indicatori de evaluare a 
riscurilor de pe urma acestor procese.

Conexiunile geografice dintre aceste 
regiuni denotă interdependența interese-
lor economice și geostrategice ale statelor 
membre și în mai multe cazuri ale state-
lor partenere, urmărind, potrivit lui M. 
Marghelov, identificarea posibilităților 
transregionale noi de transportare a hi-
drocarburilor, cât și consolidarea di-
mensiunii politico-militare în contextul 
desfășurării acțiunilor antiteroriste și, 
deci, investigațiile privind protecția me-
diului primesc un caracter vădit politic 
[38, p.136-137]. Reiterăm că nu punem 
la îndoială semnificația geostrategică, de 
consolidare a prezenței aliaților în regiuni-
le postsovietice de la sud, dar, totodată, nu 
absolutizăm aceste ipoteze, considerând 
că suportul financiar acordat desfășurării 
activităților de protecție a mediului sunt 
de caracter bidimensional, fiecare parte 
urmărește interesele sale, dar care se află 
în interconexiune și interdependență.

Supoziția pe care am exprimat-o este 
probată și de cercetările susținute de 
Alianță cu privire la îmbunătățirea calității 
vieții oamenilor, care numeric sunt consis-
tente și se referă la diferite sfere:

- studiul pilot „Tendințe ale concentră-
rii mișcărilor migraționiste în localitățile 
urbane și efectele  lor asupra mediului și 
securității” reflectă preocupările Alianței 
Nord-Atlantice pentru probleme soci-
al-ecologice, nefiind deloc întâmplă-
tor că gestiunea și-a asumat-o Spania, 
care frecvent este supusă fluxurilor 
migraționiste. Studiul este ancorat pe 
cercetarea localităților urbane mari, ținta 
migranților fiind, de regulă, orașele mari. 
În plan global se creează o situație alar-
mantă din cauza că un teritoriu relativ mic 

concentrează o masă enormă de trăitori, 
în timp ce spații extinse rămân puțin po-
pulate, acest dezechilibru în mod inevita-
bil soldându-se cu alte probleme: tensiuni 
sociale, criminalitate, șomaj, conflicte și 
chiar terorism, nemaivorbind în același 
context de creșterea presiunilor asupra 
mediului înconjurător. Recomandările 
făcute s-au referit la elaborarea unor poli-
tici de contracarare a acestor tendințe, dar 
care până la urmă, în accepția noastră, au 
rămas mai degrabă cu titlul de intenții și 
îngrijorări decât acțiuni concertate fezabi-
le și cu șanse reale de implementare;

- studiul pilot „Metode perfecționate 
de evaluare a riscurilor îmbolnăvirii de 
cancer” a urmărit în special determina-
rea modalităților de aplicare a metodelor 
biologice pentru profilaxia și combaterea 
acestei maladii. Un loc aparte a revenit exa-
minării consecințelor catastrofei de la Cer-
nobâl în materia îmbolnăvirii de cancer, 
mai ales asupra copiilor și participanților 
la lichidarea dezastrului, precum și a im-
pactului nociv al zonei contaminate asu-
pra reapariției de noi maladii. Rezultatul 
studiului constă în perfectarea unui model 
complex de evaluare a riscurilor îmbolnă-
virii de cancer, model care a integrat ela-
borările existente, dar, totodată, s-a propus 
de a prezenta periodic studii de caz [1];

- studiul pilot „Managementul integrat 
al resurselor acvatice” a concentrat 20 de 
state participante și a fost canalizat pe pro-
blemele schimbului de informație și acu-
mulării de experiență, administrării resur-
selor și studierii proceselor care se produc 
în cadrul acestor sisteme și în afara lor. 
Obiectivele propuse constau în recoltarea 
datelor de caracter științific, social și eco-
nomic privind funcționalitatea sistemelor 
acvatice și folosirea apei. Ținându-se cont 
de nivelul transregional propriu mai mul-
tor bazine acvatice și de particularitățile 
ecosistemelor bazinelor, cercetările s-au 

desfășurat sectorial, iar rezultatele obținute 
constau în elaborarea criteriilor și repere-
lor de evaluare a stării bazinelor acvatice, 
metodelor și principiilor de ameliorare a 
situației lor [14]. De fapt, managementul 
acvatic înglobează mai multe aspecte, cum 
ar fi cantitatea necesară de apă potabilă și 
calitatea ei, opțiuni tehnologice și conser-
varea ecosistemelor, monitorizarea costu-
rilor și impactul social, problema de bază 
fiind, în ordinea reliefată de idei, folosirea 
și distribuirea volumului disponibil de apă 
între mai mulți consumatori, indiferent de 
statutul lor;

- studiul pilot „Aplicarea științei 
landșaftului pentru evaluarea mediului” 
a antrenat peste 20 de state și prin denu-
mire indică asupra obiectivelor urmărite, 
important fiind că fiecare participant poa-
te de sine stătător să aleagă proiectele pe 
care le consideră că vin în concordanță cu 
interesele naționale. Cercetările științifico-
practice au fost ancorate pe trilaterala „me-
diul înconjurător – calitatea vieții – secu-
ritatea ecologică”, investigațiile antrenând 
aplicarea mai multor metode, precum 
fotografierea de pe satelit, tehnologiile 
computerizate, statistice sau informațiile 
geografice ale sistemului. Se impune de 
specificat, de asemenea, că au fost stabilite 
relații de cooperare științifico-practică cu 
protagoniștii antrenați în executarea altui 
proiect, „Adoptarea deciziilor îndrepta-
te spre asigurarea dezvoltării durabile și 
protecția mediului înconjurător în Asia 
Centrală” [32], urmărindu-se efectuarea 
studiilor comparate deopotrivă în statele 
aliate și în cele partenere;

- proiectul de scurtă durată 
„Îmbunătățirea prognozării vremii” se do-
vedea a fi oportun pentru că precipitațiile 
abundente care cădeau cu frecvență mare 
în regiunea mediteraneeană centrală și de 
est, mai ales în timpul verii și toamnei, 
aduceau cu sine inundații în proporții 



\ 
SE

C
U
R
IT
A
T
E
 Ș
I 
G
E
O
P
O
L
IT
IC
Ă

72

revista Militară. studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

\ 
SE

C
U
R
IT
A
T
E
 Ș
I 
G
E
O
P
O
L
IT
IC
Ă

73

deosebite. În acest sens, prin îmbunătățirea 
prognozei se urmărea înștiințarea din 
timp pentru a preîntâmpina sau adoptarea 
măsurilor suficiente pentru a minimiza 
consecințele calamităților, aplicându-se 
metoda numerică de modelare, dar și al-
tele, observarea spațială, folosirea algorit-
milor estimativi. Fiind preconizate pentru 
serviciile meteorologice atât naționale, cât 
și europene, rezultatele au fost obținute 
prin evaluarea veridicității modelării me-
teorologice, verificarea exactității metodei 
modelării numerice, studierea căderilor 
de precipitații cu ajutorul informației re-
coltate prin satelit, elaborarea metodicii 
complexe care ar asigura prognozarea mai 
corectă a vremii [13];

- masa rotundă organizată de Comite-
tul privind Provocările Societății Moderne 
în martie 2003 cu genericul „Atenuarea 
tensiunii sociale” a pus în discuție unele 
probleme ce țin de securitatea socială, re-
flectând în asemenea manieră tendințele 
contemporane de abordare multidimen-
sională a securității naționale și spectrul 
extins de componente supuse cercetărilor, 
cum ar fi terorismul alimentar sau teroris-
mul ecologic. Masa rotundă este impor-
tantă, de asemenea, prin recomandarea de 
angajare a parteneriatului cu Organizația 
Națiunilor Unite pentru Agricultură și 
Alimentație pentru a identifica în comun 
soluții ale problemelor dezbătute ce țin de 
formele netradiționale de terorism [36].

Date fiind  transformările structurale 
care au fost întreprinse în cadrul Alianței 
în 2006–2010, problemei contracarării 
terorismului, inclusiv ecologic, îi revi-
ne prioritatea pe agenda de cercetări și 
acțiuni de protecție a mediului ambiant. 
Amplificarea amenințărilor și riscurilor 
solicită ca cercetările să asigure mai efici-
ent componența tehnologică în procesul 
de combatere a terorismului și, în același 
timp, să faciliteze parteneriatele intersta-

tale în domeniu, intersectându-se în acest 
câmp de aplicare metodele militare și ne-
militare, probleme ale contracarării tero-
rismului și de factură ecologică. În acest 
sens, unele dintre investigațiile care se 
referă la diferite aspecte ale terorismului 
ecologic sunt:

- studiul pilot „Strategii eficiente de 
contracarare a riscurilor”, care a avut ca 
obiectiv să elaboreze o construcție generală 
de înțelegere a factorilor care influențează 
asupra modului de reacționare a societății 
și statului în situații de risc și a prezenta 
măsurile adecvate de răspuns în funcție de 
cazuri concrete. Metodologia care a fost 
perfectată include trei blocuri de acțiuni 
– cercetarea sectorială prin examinarea 
situațiilor concrete sau modelarea celor 
virtuale; analiza comparativă a situațiilor 
abordate pentru a defini generalul și de-
termina particularul; elaborarea metode-
lor eficiente pentru a răspunde adecvat la 
fiecare situație concretă [28];

- studiul pilot „Securitatea arterelor în-
guste de apă, porturilor și regiunilor limi-
trofe poluate”, care și-a stabilit ca obiectiv 
determinarea gradului de securitate a arte-
relor acvatice în condițiile unor potențiale 
atacuri teroriste, cercetările fiind canaliza-
te pe identificarea acțiunilor de prevenire, 
gestiune și de profilaxie. S-a constatat că 
porturile maritime civile pot fi ținta aten-
tatelor de acest gen, deoarece comerțul 
maritim internațional este dependent în 
mare măsură de transportarea petrolului 
și altor tipuri de agenți energetici, care, 
fiind întrerupt de teroriști, poate provoca 
prejudicii serioase la adresa securității și 
stabilității internaționale, situației econo-
mice și ecologice în zonele care sunt afec-
tate. Vulnerabilitatea arterelor acvatice 
înguste de-a lungul cărora este concentrat 
de obicei un număr enorm de oameni se 
dovedește a fi de diferit grad, situație 
care solicită elaborarea mai multor va-

riante de profilaxie. În acest sens, mana-
gementul amenințărilor și riscul include 
trei componente: evaluarea pericolelor 
presupune identificarea lor și acumularea 
informației despre actorii care sunt în mă-
sură să organizeze și să desfășoare atacuri 
teroristice; evaluarea vulnerabilităților 
prevede identificarea punctelor slabe ale 
obiectelor strategice care pot fi folosite 
de către teroriști, acțiunilor de înlăturare 
a neajunsurilor depistate și a mijloacelor 
de atenuare a consecințelor atacurilor te-
roriste, în cazul producerii lor; evaluarea 
priorității obiectivelor permite a determina 
acele obiecte care solicită un grad sporit 
de protecție împotriva atentatelor teroriste 
reieșind din importanța lor pentru infra-
structura regiunii [28]. Precizăm că aceste 
cercetări au reclamat o abordare interdis-
ciplinară și, în general, presupun realizarea 
unui spectru lărgit de acțiuni, începând 
cu acumularea informației de referință la 
eventuale atacuri teroriste și finalizând cu 
adoptarea deciziilor la nivel de politici ale 
statelor și de acte normative menite să mo-
bilizeze eforturi internaționale;

- studiul pilot „Securitatea alimentară”, 
care a fost canalizat pe identificarea unor 
indicatori de calitate și securitate sani-
tară a produselor alimentare, date fiind 
atitudinea deseori iresponsabilă față de 
produse și acțiunile teroriste care pot pe-
riclita calitatea lor, în special de pe urma 
contaminării chimice și biologice. Rezul-
tatele obținute reclamă indispensabilitatea 
asigurării securității produselor alimenta-
re în procesul de producție, distribuire și 
consum, incluzând în asemenea manieră 
întregul circuit [10]. Subliniem că unele 
aspecte valorificate prin studiul dat, pre-
cum terorismul alimentar, au interferență 
cu elaborările realizate în cadrul altei 
investigații − „Strategii eficiente de con-
tracarare a riscurilor”, recomandarea co-
mună fiind perfectarea unor criterii stan-

dardizate de evaluare a calității [16, p. 5].
Însă abordarea terorismului eco-

logic la general presupune aplicarea 
diferențiată a metodelor și procedeelor 
atât de proveniență militară, cât și de sor-
ginte nemilitară, în funcție de regiunile ge-
ografice, particularitățile demografice, as-
pectele economice, trăsăturile politice sau 
stările de spirit. Contracararea sau mini-
mizarea impactului negativ al terorismu-
lui internațional de nuanță ecologică cere 
determinarea caracteristicilor și tipurilor 
surselor de pericol, elaborarea tehnicilor 
de evaluare a riscurilor, amenințărilor și 
vulnerabilităților, identificarea și monito-
rizarea căilor de contaminare a mediului 
ambiant, autocontrolul și capacitățile de a 
preveni panica.

Prin urmare, activitățile de mediu 
exercitate de Alianță înglobează un spec-
tru larg de aspecte, care se disting prin 
diversitate și se află în concordanță cu 
exigențele timpului, reflectând realitățile 
și tendințele în schimbare. Astfel, în ul-
timii ani investigațiile sunt canalizate pe 
asemenea probleme precum crearea în 
cadrul sectorului militar a sistemelor de 
management și monitorizare a situației 
mediului înconjurător, epurarea fostelor 
terenuri de dislocare a militarilor și de 
amplasare a bazelor militare, evaluarea 
pericolelor în urma producerii energiei 
nucleare, participarea la ameliorarea stării 
ecologice și asigurarea dezvoltării durabile 
a unor regiuni nealiate, inclusiv cu interes 
sporit pentru Alianța Nord-Atlantică.

În același context se includ și alte lu-
ări de poziții și acțiuni ale NATO precum 
schimbările globale climaterice și impac-
tul eliminării gazelor de seră asupra at-
mosferei, date fiind dezbaterile științifice 
cu privire la repercusiunile lor asupra 
încălzirii climei și abordările diferite cu 
privire la asumarea și implementarea de 
către statele membre a legislației ecologi-
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ce internaționale, cum ar fi în special Pro-
tocolul de la Kyoto. A. Fogh Rasmussen a 
declarat în 2010 că schimbarea globală a 
climei reprezintă pericol potențial la adre-
sa comunității mondiale, încălzirea globa-
lă fiind în măsură să genereze în diferite 
regiuni conflicte locale, social-economice 
și demografice. Problema topirii ghețarilor 
se înscrie în aceeași ordine de idei pe moti-
vul că poate provoca tensionări economice 
și politice de caracter internațional în zona 
arctică datorită competiției în amplificare.

Mai sus am invocat studiul pilot în 
domeniul meteorologiei care a avut ca 
obiectiv asigurarea cu informație veridi-
că statele participante și Alianța în an-
samblu. Considerăm necesar de a preci-
za că Organizația Atlanticului de Nord a 
instituționalizat două structuri responsa-
bile de această sferă, Grupul Meteorologic 
din cadrul Comitetului Militar, abilitat cu 
prezentarea la timp a informației corecte 
forțelor armate și Grupul de Lucru pen-
tru Elaborarea și Asigurarea Sistemelor 
Meteorologice Tactice, care, fiind o sub-
diviziune a Grupului Meteorologic, are ca 
obiectiv asigurarea cooperării în dome-
niul cercetării și implementarea tehnolo-
giilor avansate, programelor și metodelor 
noi în vederea creșterii veridicității pro-
gnozelor și sporirii activităților de mediu 
exercitate de Alianță. Grupul de lucru 
consultă alte subdiviziuni în problemele 
meteorologice, desfășoară investigații în 
domeniu și organizează reuniuni anuale 
cu participarea specialiștilor și savanților, 
inclusiv din statele partenere. Am invocat 
aceste două structuri de ramură, deoarece 
activitățile pe care le realizează reprezintă 
un exemplu edificator de colaborare pe fi-
liera militar–nemilitar în cadrul Alianței, 
pe de o parte, iar pe de alta, model de co-
operare eficientă pe axa Organizația Nord-
Atlantică – țări aliate – țări partenere.

Bineînțeles că Alianța, prin spectrul 

de activități pe care îl realizează, nu poa-
te cuprinde toate aspectele ce țin de me-
diul înconjurător, existând o ierarhie a 
priorităților de cercetare, iar în ultimul 
timp fiind resimțite consecințele recesiunii 
economice. Atacând acest subiect, A. Belo-
nogov indică asupra cercetării insuficiente 
a problemelor ce țin de ingineria geneti-
că și folosirea în alimentație a produselor 
genetic modificate, investigațiile în dome-
niu fiind în măsură, potrivit accepției sale, 
să contribuie la atenuarea contradicțiilor 
dintre Statele Unite și Uniunea Europeană 
în materia vizată și la consolidarea coope-
rării transatlantice în contextul că euro-
penii se dovedesc a fi adversari, pe când 
americanii – exportatori importanți ai 
produselor modificate [33, p. 20]. Acesta 
acreditează ideea că animozitățile politi-
ce din cadrul comunității euroatlantice 
la acest capitol ar putea fi depășite prin 
efectuarea unei cercetări complexe în do-
meniu, știința fiind considerată, în con-
textul dat, drept un mecanism de referință 
pentru rezolvarea ecuațiilor politice și 
angajarea dialogului. În aceeași ordine de 
idei s-a pronunțat și A. Fogh Rasmussen, 
care, exprimând oportunitatea minimiză-
rii riscurilor și de a acționa la timp, este de 
părere că Alianța trebuie să devină o arenă 
de discuții și consultații, venind cu soluții 
politice și ecologice.

În același timp, reiterăm că nu 
împărtășim și considerăm nefondate în 
mare parte supozițiile, exprimate mai 
ales în literatura rusească de specialitate, 
ale căror esență se reduce la următoarele: 
programele de mediu sunt folosite de către 
Alianță pentru a include statele partenere 
în sfera sa de influență, iar într-o perspec-
tivă mai îndelungată vor asigura extinde-
rea teritorială: deseori politicile nemilitare 
se dovedesc a fi paravan pentru a masca 
realizarea adevăratelor obiective ale blo-
cului – expansiunea teritorială, consolida-

rea pozițiilor internaționale, aplicarea po-
liticii „standardelor duble” în contextul că 
dimensiunea militară continuă să rămână 
predominantă, dar se face uz de „puterea 
soft”, deoarece actualmente este mai efici-
entă pentru a ajunge la dominație globa-
lă [33, p. 21]. Suntem de părere că aceste 
luări de poziții au pierdut din actualitate 
și au devenit istorie pentru moment din 
cauza că după Summitul de la București 
din aprilie 2008 extinderea Alianței nu se 
află pe agenda zilei și nu este o priorita-
te, pe de o parte, iar pe de alta, politicile 
de mediu au scăzut din intensitate și am-
ploare, fiind îndreptate spre valorificarea 
obiectivelor sectoriale înguste și cu fezabi-
litate mare. Nu considerăm, de asemenea, 
că Organizația acordă la moment atenție 
deosebită asigurării securități statelor par-
tenere, având ca obiectiv de a le integra în 
viitor. Schimbările structurale care s-au 
produs în 2006 prin fuzionarea Comitetu-
lui privind Provocările Societății Moderne 
și a Comitetului pentru Ştiință, formându-
se Comitetul Ştiință pentru Pace și Securi-
tate, iar peste patru ani transferarea Pro-
gramului Ştiință pentru Pace și Securitate 
în cadrul Direcției pentru Provocările de 
Securitate Emergente, reflectă transformă-
rile mediului de securitate și prioritățile 
programatice provenite din necesitatea de 
a răspunde eficient la provocările de se-
curitate generate de globalizare. În acest 
sens, accentul este amplasat pe asigura-
rea securității aliaților, obiectiv care so-
licită coeziune în interior și consolidarea 
relațiilor cu agenții civili, sectorul privat și 
alte structuri internaționale.

Este de subliniat că statele aliate au 
instituționalizat, de asemenea, un meca-
nism de asistență reciprocă în cazuri de 
calamități naturale și situații excepționale, 
care a început să funcționeze din 1953. 
Însă doar după patru decenii de la forma-
re au fost stabilite liniile directorii de co-

operare între autoritățile militare și struc-
turile civile în planificarea și participarea 
serviciilor în situații de criză. Lansarea 
Programului Parteneriat pentru Pace a 
oferit terenul propice pentru exercitarea 
acțiunilor de acest gen, prioritate fiind 
acordată armonizării legislative în dome-
niul reglementării situațiilor de criză, coo-
perării între civili și militari, preîntâmpi-
nării catastrofelor și asistenței umanitare. 
În 1998 a fost creat Centrul Euro-Atlantic 
de Coordonare a Răspunsurilor în caz de 
Dezastre în cadrul Parteneriatului pentru 
Pace, dat fiind că o atenție deosebită este 
acordată participării reprezentanților din 
statele partenere în calitate de observatori 
la cantonamentele desfășurate sub egida 
Organizației. Notăm că prin activitățile 
sale Centrul a lărgit posibilitățile de co-
operare și a facilitat schimburile de 
experiență dintre aliați și parteneri în 
domeniul prevenirii și managementului 
situațiilor excepționale și calamităților 
naturale. Obiectivul strategic al Centrului 
vizează coordonarea acțiunilor de răspuns 
ale statelor aliate și celor partenere în fața 
unor catastrofe naturale sau tehnogene, 
precum și în cazul atacurilor teroriste cu 
aplicarea agenților chimici, biologici, ra-
diologici sau nucleari, acesta servind în 
calitate de punct de legătură și schimb 
de informații. Operaționalitatea Centru-
lui este determinată și prin organizarea 
exercițiilor internaționale pentru a pune 
în practică acțiunile de răspuns la situații 
de simulare a catastrofelor naturale sau 
provocate de factorul uman și a gestiona 
consecințele lor [12, p. 18]. Considerăm 
important de a preciza că această structu-
ră își desfășoară activitatea în strânsă legă-
tură cu Biroul de Coordonare a Afacerilor 
Umanitare al Organizației Națiunilor Uni-
te, însă țările participante „sunt încurajate 
să stabilească aranjamente bilaterale sau 
multilaterale pentru rezolvarea anumitor 
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probleme” precum reglementarea în ma-
terie de vize, traversarea frontierelor, acor-
durile de tranzit, formalitățile vamale și 
statutul personalului, aceste acțiuni fiind 
îndreptate spre accelerarea desfășurării 
echipelor de intervenție, evitând la maxi-
mum întârzierile de ordin administrativ.

Prin urmare, Centrul a devenit o struc-
tură operațională în materia intervenției 
în gestiunea catastrofelor naturale și teh-
nogene. Acțiunile pe care le desfășoară 
țin de mai multe aspecte, precum alune-
cările de teren, cutremurele de pământ, 
inundațiile, incendiile pădurilor sau pro-
blemele corelate subiectului refugiaților. 
Însă, indiferent de natura situațiilor, Cen-
trul este un exemplu de colaborare dintre 
structurile militare și autoritățile civile, 
cooperarea asigurându-le interoperabi-
litatea, iar NATO beneficiază de un me-
canism important pentru consolidarea 
parteneriatelor, dar și a intervențiilor în 
scopuri umanitare. Aceste acțiuni, fi-
ind abordate în ansamblu, reprezintă 
un mecanism substanțial de asigurare a 
securității și menținere a păcii, inclusiv 
prin desfășurarea operațiunilor de acest 
caracter.

Având ca suport de referință aspectele 
cercetate, considerăm că politicile de mediu 
exercitate de Alianța Nord-Atlantică se di-
vizează în următoarele perioade:

1) sfârșitul anilor ’60 – începutul anilor 
’90: programele de mediu, puține la nu-
măr, au fost inițiate la solicitările statelor 
membre și se refereau la sectoare înguste, 
fiind mai degrabă o expresie a apelurilor 
venite din partea opiniei publice locale de-
ranjată de exploatarea bazelor militare;

2) prima jumătate a anilor ’90 – ju-
mătatea a doua a primului deceniu al 
secolului XXI: programele ecologice au 
fost extinse considerabil prin angajarea 
cooperării cu statele partenere și diver-

sificarea spectrului de probleme aborda-
te, această perioadă fiind, ca și în cazul 
științei, cea mai fructuoasă prin amploa-
rea participanților, elaborărilor și imple-
mentărilor;

3) de la sfârșitul primului deceniu: 
programele ecologice sunt restrânse prin 
includerea instituțională a participanților 
și ancorarea pe politici de contracarare a 
terorismului internațional, fiind una dintre 
componentele lor și asigurând temelor 
de acest gen perspective reale pentru 
dezvoltare în condițiile primordialității 
acestui subiect pe agenda Alianței [20, p. 
217].

Așadar, inițierea activităților de mediu 
de către Alianța Atlanticului de Nord 
a fost o expresie a amplificării stărilor 
de spirit cu privire la oportunitatea de a 
întreprinde acțiuni conjugate în materia 
protecției resurselor naturale, reflectând 
îngrijorarea opiniei publice și având ca 
suport nemulțumirile locuitorilor din 
zonele limitrofe ale bazelor militare 
aliate. Programele de mediu s-au extins 
gradual prin intermediul regiunilor 
supuse studiilor și prin sferele valorificate, 
în condițiile postrăzboi rece gestiunea 
studiilor fiind exercitată mai ales de 
Turcia și Grecia, ordine de acțiuni care 
indică asupra interesului sporit, geopolitic 
și ecologic, față de segmentul sud-
est european și central asiatic. Totuși, 
programele de mediu realizate sub egida 
Organizației Nord-Atlantice cuprind și 
alte regiuni, inclusiv Europa Centrală și 
de Est, parteneriatele angajate în domeniu 
exprimându-se prin mai multe proiecte și 
studii pilot ce țin de securitatea nucleară, 
poluarea transfrontalieră a aerului și apei, 
contaminarea apelor subterane și solurilor 
de agenții industriali, calitatea produselor 
sau gestiunea riscurilor.
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