
Scrisoare deschisă 

 
Preşedintelui Republicii Moldova, d-lui V. Voronin, 

Parlamentului Republicii Moldova, 

Guvernului Republicii Moldova, 

Ministerului de Transport, 

Direcţiei Căilor ferate, şi personal d-lui M. Gagauz, 

Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale,  

Agenţiei Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriale, 

Preşedintelui Consiliului Raional Cahul 

 
Noi, subsemnaţii, cetăţeni ai satului Giurgiuleşti, raionul Cahul, suntem profund îngrijoraţi de demararea 

lucrărilor de construcţie a căii ferate Giurgiuleşti-Cahul. Îngrijorarea noastră este legată de lipsa unui proiect 

bine chibzuit, complex, care ar avea la bază principiile dezvoltării durabile şi o fundamentare economică şi 

ecologică, fiindcă de-a lungul deceniilor în lunca Prutului de Jos s-au derulat mai multe experimente 

devastatoare, care au degradar şi distrus un colţ de rai, care ne hrănea pe toţi şi ne aducea belşugul în case. 

Acum apele noastre au sărăcit, pădurile şi braniştile au dispărut, iar pământurile lovite de arşiţă le muncim fără 

să avem bucuria roadei. Cunoscând foarte bine lunca Prutului şi condiţiile locale de mediu, susţinem cu toată 

convingerea că construirea căii ferate de-a lungul râului, printr-un ecosistem foarte sensibil va duce la o 

catastrofă ecologică în regiune. 

Confirmăm, de asemenea, că lunca Prutului de Jos beneficiază de statutul de arie protejată de stat, fiind 

„casa” mai multor specii rare, nu numai în Moldova, dar şi în lume, cum sunt: lebăda albă, gâsca cenuşie, 

pelicanul, nagâţul, pescăruşul verde, pisica de stuhăriş, vidra europeană, hermelina, bizonul, tritonul, broasca 

ţestoasă. De asemenea, bălţile Prutului de Jos sunt importante locuri de depunere a icrelor pentru peştii care 

populuează Prutul şi Dunărea. Odată cu continuarea lucrărilor, ele vor dispărea şi noi vom rămâne fără ultima 

sursă de hrană. 

Privitor la aspectul juridic al problemei, Vă reamintim că acest „obiect strategic de stat” ignorează total 

prevederile actelor legislative: 

• Legea R. Moldova Nr. 851 – XIII din 29 mai 1996 „Privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului 

asupra mediului înconjurător”. 

• Legea R. Moldova Nr. 110 XIII din 27 aprilie 1995 „Cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor, 

râurilor şi bazinelor de apă”. 

În afară de aceasta, au fost încălcate prevederile unor convenţii internaţionale la care R. Moldova este 

parte, cum ar fi: 

• Convenţia de la Arhus; 

• Convenţia Ramsar pentru protecţia zonelor umede; 

• Convenţia pentru protecţia bazinului Dunării; 

Amintim, totodată, că lucrările au loc pe terenurile atribuite Fondului Silvic de Stat şi afectează dezastruos 

o fâşie forestieră, plantată şi îngrijită de elevii Liceului teoretic din Giurgiuleşti cu sprijinul financiar al FISM-ului. 

Ne întrebăm: ce exemplu primeşte tânăra generaţie? 

 



Stimaţi conducători ai R. Moldova, 

Vă rugăm să auziţi şi vocea oamenilor de pe loc, a comunităţilor locale, fiindcă e uşor a distruge natura şi 

imposibil a o reface. Nu lăsaţi să înceapă un dezastru ecologic, dezlănţuit de iresponsabilitatea şi abuzul unor 

birocraţi, care nici nu prea ştiu unde se află lunca Prutului, nu-i lăsaţi pe cei de la centru şi de la raion să dea 

ordine pentru care refuză să-şi asume responsabilitatea de urmări . Este mai mult decât regretabilă lipsa de 

reacţie a instituţiilor care ar trebui să ne apere–administraţia publică raională, Inspectoratul Ecologic, 

„MoldSilva” şi alte organe de stat. 

În încheiere, Vă mai aducem la cunoştinţă, că ecosistemul şi landşaftul din preajma satului Giurgiuleşti a 

suferit deja modificări şi prejudicii iremediabile, greu de estimat. Haideţi împreună să dăm dovadă de 

responsabilitate şi dragoste de pământul natal, să punem în capul mesei legea şi interesul real al comunităţilor 

locale, să punem sănătatea noastră şi securitatea ecologică a sudului R. Moldova mai presus de interesele 

egoiste ale unor invizibili, care vor să ne distrugă ce avem mai scump—NATURA. 

 


