
Apelul participanţilor la întrunirea naţională a ONG-urilor ecologiste pe marginea “Proiectului de protecţie a 

mediului pentru bazinul Dunării” în legătură cu proiectarea terminalului Giurgiuleşti 

Către 

Preşedintele Republicii Moldova,  

domnul Mircea SNEGUR, 

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova,  

domnul Petru LUCINSCHI, 

Prim-ministrul Republicii Moldova,  

domnul Andrei SANGHELI, 

Preşedintele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,  

domnul Jacques de LAROSIERE 

 

La comanda Guvernului Republicii Moldova sunt pe cale de finisare lucrările de proiectare a unui 

terminal pentru produse petroliere rafinate, ce va fi amplasat la Sudul Republicii Moldova, pe locul unde râul 

Prut se varsă în Dunăre, pe o lungime de circa 400 metri de litoral dunărean, lângă satul Giurgiuleşti. 

La sfârşitul lunii mai proiectul urmează să fie aprobat şi prezentat Băncii Europene pentru reconstrucţie 

şi Dezvoltare în vederea obţinerii unui credit de circa 30 milioane dolari americani. 

Terminalul va funcţiona într-un loc vulnerabil din punct de vedere ecologic, în imediata apropiere de 

rezervaţia Biosferei “Delta Dunării” – teritoriu protejat de UNESCO, şi de rezervaţia naturală “Prutul de jos”, 

luată sub protecţie de statul Republica Moldova. În regiune mai există un terminal petrolier: la Reni în 

Ucraina. Terminalul de la Giurgiuleşti se evidenţiază prin următoarele: va furniza carburanţi deja rafinaţi 

(benzină, motorină, păcură), va fi dotat cu un debarcader, unde vor acosta tanchere cu capacitatea de 5-10 mii 

tone şi lungimea de până la 137 metri şi care vor circula pe braţul Sulina. 

În anul 1994 organizaţiile ecologiste neguvernamentale din Republica Moldova au fost invitate să se 

pronunţe pe marginea argumentării tehnico-economice a oportunităţii proiectării şi construirii “debarcaderului 

provizoriu de recepţionare a produselor petroliere rafinate” la două şedinţe, unde au participat şi experţi ai 

Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

Atunci am constatat următoarele: 

1) Documentele prezentate nu au fost supuse unei evaluări ecologice tehnice şi economice minuţioase. 

2) Populaţia din zona de construcţie şi funcţionare a terminalului nu a fost informată pe deplin asupra 

avantajelor şi dezavantajelor obiectivului industrial plasat pe teritoriul primăriei Giurgiuleşti. Problemele 

eco-socio-umane în documente nu figurau. 

Astăzi se propune ca lucrările de proiectare să se desfăşoare în paralel cu cele de expertiză. O atare 

procedură se admite, dar ea nu poate înlocui expertiza complexă a întregului proiect. 

Considerăm că, după ce va fi finisat, proiectul terminalului pentru produse petroliere rafinate trebuie 

supus unei expertize ecologice în mod complex din partea organelor statale şi neguvernamentale cu 

participarea specialiştilor din Republica Moldova şi ţările limitrofe, sub aspect naţional, regional şi 

internaţional pe multiple planuri: 



- resurse acvatice şi atmosferă, 

- biodiversitate, monumente şi rezervaţii, 

- economie ecologică, 

- situaţia pedologică, geologică şi hidrologică, 

- ecologie umană şi socială, 

- transport fluvial, 

- drept ecologic internaţional şi convenţii ratificate de ţările limitrofe. 

 

Rugăm să se ia în considerare faptul, că practica mondială cunoaşte cazuri când la terminalele situate în 

zone protejate au avut loc grave accidente şi nu este exclus că în urma construirii şi exploatării terminalului de 

la Giurgiuleşti va interveni un dezechilibru ecologic de mari proporţii şi în delta Dunării, şi la gura râului 

Prut. 

 

Semnatari: 

Asociaţia de educaţie şi instruire ecologică universitară şi prosuniversitară, Ala CIUMAC, doctor în ştiinţe 

agricole; 

Fundaţia “Moldova-Eco”, Valeriu BRICEAG; 

Asociaţia Agro-Eco, Efim SERGENTU, doctor în ştiinţe agricole; 

Asociaţia republicană Obstească “ACME”, Sergiu CUZNEŢOV, profesor universitar, doctor habilitat în 

biologie; 

Asociaţia ziariştilor de mediu şi turism ecologic din Moldova, Alecu RENIŢĂ; 

Fundaţia “Pro Natura”, Petru OBUH, profesor universitar, doctor habilitat în biologie; 

Mişcarea Ecologistă din Moldova, Petru COCÂRŢĂ, doctor în biologie; 

Asociaţia “Terra nostra”, Gheorghe DUCA, profesor universitar, doctor habilitat în chimie, membru-

corespondent al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova; 

Asociaţia “AVE Natura”, Valeriu ROPOT, doctor în chimie; 

Dinu Buburuz, doctor în chimie; 

Andrei DUMBRĂVEANU, inginer, membru al Uniunii Cineaştilor din Republica Moldova; 

Asociaţia Eco-Laborator, Leonid CEREVATÂI, 

Asociaţia de studiere a cuaternarului, Constantin MIHAILESCU, doctor în geografie; 

Fundaţia “Prirodnoe nasledie” Reni, Ucraina, Alexandru POTAPOV; 

Bukovinsckaia Filia Ekoţentra Ukrainki, Cernăuţi, Victor GORBUNOV. 

Studioul “AVE”, Ion MIJA, Maestru în Arte 

 

  

 

Sursa: revista Natura””, mai 1996 


