
Adresarea Mișcării Ecologiste din Moldova 

 

Domnului Vasile TARLEV, 

Prim-ministru al Republicii Moldova 

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

În luna februarie a.c., prin intermediul revistei “Natura”, V-am adresat o Scrisoare deschisă, cu speranţa 

că fărădelegile ce se comit în arealul Complexului natural-cultural “Orheiul-Vechi”, cea mai reprezentativă 

bijuterie a naturii noastre, vor fi curmate. Şi la şedinţa de la Guvern, la care s-a discutat perspectivele de 

dezvoltare durabilă a turismului naţional, Dv. aţi dat indicaţii clare de ocrotire a Complexului natural-cultural 

“Orheiul-Vechi”. Cu părere de rău, autorităţile raionale şi locale nu s-au conformat indicaţiilor Dv. şi 

activităţile ilegale de dobândire primitivă a pietrei, activităţi ce deteriorează peisajul şi distrug treptat acest 

măreţ şi valoros monument al naturii continuă pe tot teritoriul Complexului “Orheiul-Vechi”. 

Stimate Domnule Prim-ministru, Complexul natural-cultural “Orheiul-Vechi” reprezintă cartea de vizită 

a Republicii Moldova şi acest patrimoniu deosebit de valoros nu este proprietatea exclusivă a satelor 

Trebujeni, Butuceni şi Morovaia, ci aparţine întregului popor. Ca cetăţean al R. Moldova şi ca ecolog nu sunt 

indiferent faţă de prezentul şi viitorul patrimoniului nostru natural şi cultural, fapt ce mă obligă să Vă 

comunic următoarele: 

1. În anul 2006, după ce am participat la şedinţa de la Guvern, am efectuat câteva vizite de documentare 

la faţa locului, ultima fiind întreprinsă pe 6 august curent. În rezultatul acestor vizite am constatat că situaţia 

nu s-a schimbat: pietrele sunt smulse şi dezbătute în continuare din stâncile pitoreşti şi malurile priporoase, 

iar în unele locuri sunt desprinse şi fărâmiţate stânci întregi; 

2. Colectarea pietrelor milenare din peisaj a devenit o “epidemie”, tot mai mulţi locuitori se ocupă de 

mutilarea şi distrugerea landşaftului în scopul obţinerii pietrei şi comercializării ei; nepăsarea instituţiilor de 

stat a favorizat chiar apariţia unei pieţe negre de comercializare a pietrelor învechite; 

3. Dacă nu vor fi stopate colectările pietrelor învechite şi “jupuirea” stâncilor pitoreşti de pe malurile 

Răutului, “Orheiul-Vechi” ar putea să-şi piardă farmecul şi să dispară de pe harta Moldovei; 

4. Toate intenţiile Republicii Moldova de a include Complexul natural-cultural “Orheiul-Vechi” în lista 

Patrimoniului Mondial ocrotit de UNESCO şi de a-l integra în marile circuite turistice regionale, 

continentale şi globale pot astfel eşua, deoarece i se desfigurează peisajul. 

Dacă dorim cu adevărat ca acest foarte valoros monument natural-cultural să fie protejat şi inclus în lista 

Patrimoniului Mondial, suntem obligaţi să asigurăm protecţia integrată şi deplină a peisajului şi a valorilor 

istorice, culturale, religioase şi arheologice. Fac apel către Dv. cu rugămintea să interveniţi de urgenţă pentru 

a lichida piaţa ilicită de comercializare a pietrelor vechi, de decor şi de a stopa activităţile distructive ale 

populaţiei locale de “recoltare” a pietrelor şi de deteriorare gravă a landşaftului pitoresc de la “Orheiul-

Vechi”. 

Cu respect, 

Alecu RENIŢĂ, ex-deputat, 

Preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova 

08 august 2006 

Sursa: revista „Natura”, septembrie 2006 


