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SCRISOARE DESCHISĂ 

 

Onorate Domnule Primar, 

Împărtăşesc opinia sinceră şi sunt convins că aţi făcut mult ca oraşul nostru drag să înceapă să respire ca 

o capitală europeană. Cunosc că aţi preluat o moştenire de neinvidiat şi aţi fost blocat şi sabotat de sistem,de 

forţe vizibile şi invizibile foarte interesate ca în capitală să nu stea niciodată legea în capul mesei. Există 

mai multe probleme mari legate de prezentul şi viitorul Chişinăului,dar prin prezenta scrisoare ţin să vă 

atenţionez despre una din ele.Se ştie, nu e o noutate, că în următorii ani, se va produce un cutremur de 

pământ, care într-o măsură mai mare sau mai mică, va avea un impact considerabil şi asupra Chişinăului. 

Desigur,nu e cazul să cădem în panică, dar la fel, nu e cazul să aşteptăm mioritic seismul. Fireşte, trebuie să 

fim pregătiţi pentru un cutremur, de la cetăţeanul simplu până la instituţiile de stat. În acest context nu 

putem trece cu vederea că în ultimele 3 decenii, după puternicul cutremur din martie 1977,în capitala 

noastră s-au derulat un şir de procese degradante şi distructive care au afectat fondul locativ urban.În primul 

rând, foarte mulţi locatari şi-au permis „luxul” să intervină abuziv sau „autorizat” în structura caselor, 

edificiilor, blocurilor de locuit. Aproape că nu există bloc în capitală care să nu fi suferit intervenţii 

superficiale sau structurale. Improvizaţiile au mutilat nu numai estetic blocurilede locuit din oraş, dar şi 

structura de rezistenţă a clădirilor. 

În viziunea mea este necesar de a stopa cât mai urgent debandada şi epidemia de a interveni în structura 

oricărui bloc sau edificiu din Chişinău, de a inventaria improvizaţiile şi modificările operate de locatari şi de 

a-i obliga să restabilească ce se mai poate de restabilit şi să-şi asume pe propria răspundere şi cheltuială 

deteriorările generatede intervenţia lor, prin care au slăbit capacitatea de rezistenţă a blocurilorde locuit, 

punând astfel în pericol viaţa locatarilor. Un program antiseism de activităţi preventive este absolut necesar 

pentru chişinăuieni şi Chişinău.Desigur, acum, nu după seism. 

Onorate Domnule Primar,În ultimii ani s-au înălţat în Chişinău o sumedenie de blocuri noi care prin 

aspectul lor arhitectural conferă un farmec modern capitalei noastre.Multe apartamente din oraş sunt 

procurate de cetăţeni din localităţile rurale, care consideră că ceea ce se permitea în satul lor se permite şi în 

Chişinău. Astfel deja putem observa blocuri moderne în care s-a intervenit oribil în schimbarea aspectului 

exterior al clădirilor, de la reclădirea balcoanelor până la revopsirea unor segmente din blocuri, în funcţie 

de„pregătirea estetică” a proprietarului.Vă rog să curmaţi şi fenomenul de transformare a aspectului 

capitalei într-o mahala de Otaci sau Soroca. 

 

Cu respect,  

Alecu Reniţă, 

Preşedintele Mişcării Ecologiste din Moldova 

 

Sursa: revista „Natura”, iunie 2010 


