
Domnului Vasile Tarlev, 

Primul ministru al R. Moldova 

 

Stimate Dle Prim-ministru, 

 

Cunosc intervenţiile Dvs. pentru a face ordine în anumite locuri pitoreşti din R. Moldova, cunosc 

intenţiile Dvs. de a transforma meleagul moldovenesc într-un meleag de o atractivitate turistică regională şi 

europeană. Pot repeta fără să exagerez că în R. Moldova au mai rămas un şir de zone de un pitoresc 

impresionant, că mai avem un şir de obiective ecologice şi turistice, care pot intra în patrimoniul şi circuitul 

turistic european şi mondial. Însă ar trebui să privim lucrurile în faţă şi să avem o atitudine de durată faţă de 

tendinţele actuale pe care le observ în ultimii ani şi care pot aduce mari prejudicii mediului înconjurător, 

turismului durabil şi imaginii R. Moldova în regiune şi pe mapamond. Despre ce este vorba? Despre tendinţa 

unei noi gaşte de îmbogăţiţi, care având bani din belşug, s-au apucat să cumpere pământurile din zonele cele 

mai pitoreşti şi atractive din Moldova, iar în unele locuri deosebite cum sunt Ţâpova şi Orheiul Vechi, 

Saharna, milionarii au purces să cumpere mahalale întregi din satele care se află în arealul rezervaţiilor 

peisagistice. Ei, dacă nu pot cumpăra pământul din ariile protejate, atunci cumpără casele sau terenurile 

agricole din imediata apropiere a ariilor protejate şi încep să-şi obţină (cumpere) autorizaţiile de construcţie. 

Nu vreau să mă refer la destinaţia „turistică” a acestor construcţii, ci la faptul că în locurile cele mai frumoase 

ale Moldovei pătrund construcţiile care urâţesc peisajul, care strică frumuseţea naturii şi care diminuează 

orice perspectivă de a păstra locurile frumoase aşa cum nu le-a dăruit Dumnezeu. Prostul gust, kitch-ul, 

grandomania şi urâţenia încep să intre în arealele cele mai pitoreşti din R. Moldova. Această tendinţă de 

schimonosire şi degradare a peisajelor Moldovei trebuie curmată cu toată fermitatea, odată şi pentru 

totdeauna. Sate, precum Butuceni, Trebujeni, Morovaia, Ţipova, Saharna, Socola, Brânzeni, Gordineşti, 

Feteşti, Duruitoarea, Napadova, Trifăuţi, Naslavcea şi încă cel puţin 20-25 de localităţi trebuie să conserveze 

tradiţia populară, specificul moldovenesc, să prezinte lumii frumuseţea seculară a satelor moldoveneşti. Cred 

că a venit timpul să se elaboreze un concept de conservare a satelor tradiţionale, iar construcţiile moderne să 

se înscrie, la exterior, unor rigori care să nu fie în disonanţă cu peisajul şi localitatea. Se cere de a lua sub 

protecţia statului localităţile cu un pronunţat caracter etnografic, iar arhitecţii să ajute ca construcţiile noi să 

nu diminueze frumuseţea şi valoarea acestor aşezări reprezentative. 

La fel, statul, autorităţile locale nu trebuie să permită nici un fel de construcţii capitale pe terenurile 

agricole, fiindcă actualii proprietari cumpără terenuri nu pentru agricultură, ci pentru construcţii. 

Stimate Dle Prim-ministru, 

Problema abordată este o problemă reală şi ea trebuie abordată cu toată seriozitatea. Instituţiile statului şi 

în primul rând, Ministerul Culturii şi Turismului, trebuie să ofere soluţii, dar şi garanţii că patrimoniul cultural 

şi natural, localităţile etnografice vor dăinui şi vor favoriza ca Moldova să fie o ţară frumoasă, atractivă şi 

europeană. 

Cu respect, 

Alecu Reniţă, 

Preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova 


