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Să nu creadă „hoţii” că vom ceda!... 

 

Dragă redacţie! Revin la problema carierei de piatră pe care „hoţii” vor s-o deschidă la 

Horodişte, raionul Râşcani. După ce primarii de la Pociumbăuţi, Pociumbeni şi Druţă  au refuzat să 

fie părtaşi la distrugerea stâncilor, primarul de la Horodişte, Vasile Horodişteanu, a fost „convins”, 

numai el ştie cum şi în ce mod, să accepte această „afacere” cu administraţia „SRL Stânca Nord” în 

vederea deschiderii unei cariere de piatră. Consecinţele distrugerii stâncilor din jurul satului, idee de 

care este preocupat primarul de la Horodişte, pot fi deosebit de nefaste. De aceea, am îndemnat 

consătenii mei să nu admită acest dezastru. Oamenii satului meu s-au ridicat în apărarea naturii, 

semnând împotriva deschiderii unei cariere de piatră şi demonstrând că le pasă, că sunt împotriva 

distrugerii excelentului şi ineditului peisaj de la Horodişte. „Hoţii de piatră”, însă, susţinuţi de unii 

din conducerea  raionului, apăraţi de judecătoria Râşcani, de către unii reprezentanţi ai Oficiului 

teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, nu se lasă. Ei continuă să intimideze sătenii, chiar să-i ameninţe, 

deşi aceştia, speriaţi, neagă în faţa autorităţilor că au fost ameninţaţi. 

Dragă redacţie! Vă scriu aceste rânduri aflându-mă sub imperiul unui sentiment neplăcut. 

Adunând cu meticulozitate materialele ce demonstrează activităţile nedemne ale primarului Vasile 

Horodişteanu, le-am expediat, însoţite de o adresare, domnului Victor Bodiu, Secretar General al 

Guvernului Republicii Moldova, pentru ca Domnia sa să intervină în rezolvarea problemei 

consătenilor mei, care sunt forţaţi de nişte „hoţi de piatră” să accepte deschiderea unei cariere la 

Horodişte. Îi explicam dlui  Victor Bodiu că oamenii satului mei sunt împotriva deschiderii acestei 

cariere, care va distruge unul dintre cele mai pitoreşti peisaje din republică, un defileu fantastic, aflat 

sub ocrotirea Statului şi care are, împreună cu altele, aceeaşi geneză ca şi marele lanţ coralier din 

Australia. Astăzi îmi dau seama că materialele în cauză n-au ajuns la domnul Secretar General al 

Guvernului, dl. Victor Bodiu. Zic aceasta, deoarece peste câteva zile am fost informat că 

documentele au fost expediate la Râşcani, adică la acei care au creat problema.  

De aceea, mă văd nevoit să repet aici scrisoarea în cauză: 

„Stimate domnule Victor Bodiu,  

Secretar General al Guvernului Republicii Moldova, 

Se adresează către Dumneavoastră scriitorul Vlad Zbârciog. Rugămintea mea este următoarea: 

aş vrea să interveniţi în rezolvarea problemei consătenilor mei (satul Horodişte, raionul Râşcani), 

care sunt forţaţi de nişte „hoţi de piatră” să accepte deschiderea unei cariere de piatră pe 29 de ani în 

satul nostru. Consătenii mei sunt împotriva deschiderii acestei cariere (o probează şi semnăturile lor), 

care va distruge unul dintre cele mai pitoreşti peisaje din republică, un defileu fantastic ce are, 

împreună cu altele, aceeaşi geneză ca şi marele lanţ coralier din Australia.   
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Totul a început de la semnarea  de către primarul Vasile Horodişteanu a unei decizii, fără a o 

trece prin Consiliul sătesc Horodişte, de dare în arendă a peste patru hectare de pământ pentru 

deschiderea unei cariere de piatră. Iniţial, domnul primar, falsificând documentele, aloca terenul 

pentru lucrări agricole. Consătenii mei, aflând despre decizia primarului de a da în arendă stâncile 

pentru viitoarea carieră de piatră (SRL „Stânca Nord”, s-au revoltat şi i-au cerut să convoace o 

adunare extraordinară a localnicilor, deci, şi a Consiliului sătesc. La adunare oamenii au semnat 

împotriva deschiderii unei cariere de piatră. Au fost informaţi despre acest fals al primarului 

Ministerul mediului, dar şi preşedintele Consiliului raional dl. Ion Parea. Dl, preşedinte Ion Parea a 

asigurat consătenii că nu va fi deschisă cariera. Între timp, însă, domnia sa şi-a schimbat părerea. În 

discuţia pe care am avut-o la telefon pe 12 august 2014, domnia sa a încercat să mă convingă că satul 

va avea de câştigat în urma deschiderii carierei. I-am spus atunci că ceea ce va „câştiga” satul vor fi 

exploziile care vor zdruncina casele oamenilor, dar şi praful care va acoperi teritorii agricole 

nelimitate, mai ales că drumul de acces spre presupusa carieră trece prin sat. 

Pe 15 august mi-a prevenit de la Horodişte copia Hotărârii judecătoriei Râşcani, şedinţă care s-a 

desfăşurat în lipsa reprezentanţilor Consiliului sătesc. Şedinţa de judecată, impusă de reprezentanţii 

Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat a luat decizia ca falsa hotărâre a primarului din 30 

septembrie 2014, prin care aloca peste patru hectare de pământ pentru agricultură, să fie completată 

cu un nou alineat: „1.1. se acceptă modificarea destinaţiei terenului cu numărul cadastral 

7131105150,  suprafaţa de 4 2030 ha, amplasat în extravilanul s. Horodişte, raionul Râşcani, cu 

înaintarea materialelor spre examinare Guvernului Republicii Moldova”. 

Judecătorul Ion Rabei modifică astfel o decizie a primarului, anulată de Adunarea Generală a 

sătenilor şi de către Consiliu sătesc Horodişte, alocând peste patru hectare (de data aceasta de păşune) 

pentru cariera de piatră. 

Într-un timp, după materialul „Opriţi-vă, dacă sunteţi oameni!”, semnat de mine în revista 

„Natura”, de asemenea a intervenţiei Ministerului mediului, a Mişcării Ecologiste din Moldova, 

lucrările de  extragere a pietrei au fost stopate. Nu peste multă vreme Primăria şi şcoala au fost 

atacate de oameni în cagule, aceştia spărgând uşile şi luând bani din casa primăriei şi un computer de 

la şcoală. Fireşte, poliţia nu i-a găsit pe atacatori. Totodată, la Primărie a parvenit o scrisoare prin 

care lucrătorii şi membrii consiliului local au fost ameninţaţi, dacă vor continua să apere interesele 

satului. Ne întrebăm: oare sunt întâmplătoare aceste acte de huliganism?… În prezent „hoţii de 

piatră” şi-au intensificat din nou acţiunile de intimidare şi ameninţare. Pe 13-14 august, a.c., „hoţii de 

piatră” au sosit la Horodişte şi au început măsurătorile, au îngrădit teritoriul. Cine i-a trimis?, ne 

întrebăm, fiindcă ei au spus că au sosit cu viză de la Chişinău… Când un reprezentant al comunităţii 

le-au cerut să nu întreprindă nimic până la clarificarea situaţiei, „hoţii de piatră” l-au ameninţat cu 
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moartea. O fi fost în serios sau poate doar pentru a-l speria, dar faptul că aceşti oameni îşi permit 

asemenea lucruri vorbeşte despre o anumită susţinere din partea unor demnitari de rang înalt… 

Mă întreb: pentru aceasta am luptat? Ca să vină nişte bandiţi şi să impună oamenilor voinţa lor? 

În ce timpuri trăim?... 

Domnule Bodiu! Vă rugăm să ajutaţi consătenii mei să scape de aceşti hoţi. 

Cu respect,  

Vlad Zbârciog, scriitor. 

N.B. Vă expediez materialele care contestă decizia de a fi deschisă cariera de piatră la Horodişte, 

dar şi câteva extrase din articolele publicate în revista „Natura” la această temă”. 

 

Publicând această scrisoare în revista „Natura”, sper să ajungă şi la dl Victor Bodiu, Secretar 

General al Guvernului Republicii Moldova, care va cere, vrem să credem, colaboratorilor săi să 

analizeze documentele expediate la Cancelaria  Guvernului Republicii Moldova. A trimite aceste 

documente spre examinare la Râşcani este egal cu a le da la coşul cu gunoi… 

Acum aş vrea să-i amintesc dlui Vasile Scutelnic, consăteanul meu, cel care a fost ameninţat de 

„hoţii de piatră”, că, oricât ar încerca să acopere, din teamă, nişte oameni răi, până la urmă va trebui 

să spună adevărul. Este adevărat că „hoţii” îi pot crea probleme, dar a ascunde adevărul este mult mai 

grav. Fraze de felul: „Oare chiar să-l băgăm la puşcărie pe primar? Este, totuşi, consăteanul 

nostru…” sunt fireşti. Ai dreptate, domnule Vasile Scutelnic. Este consăteanul nostru, de la care se 

cere doar să rezilieze contractul cu „SRL Stânca Nord”, contract care vine în contradicţie cu bunul 

simţ, contract care creează probleme întregii localităţi, consătenilor noştri. Reziliind acest contract, 

primarul va fi iertat pentru toate fărădelegile pe care le-a comis: şi pentru că a montat pe turnul de 

apă tehnică veche, depăşită, şi pentru că a luat de la consătenii săi câte 2000 mii de lei, în loc de şapte 

sute, pentru a trage conducta de apă din stradă în curte, banii nefiind trecuţi prin contabilitatea 

primăriei; şi pentru că a înstrăinat pământurile de la Răcovăţ şi Sărături: şi pentru alte „fapte” 

nedemne pe care le-a comis în timpul mandatelor sale. Nimeni nu pune problema deferirii dumisale 

justiţiei. 

Vreau, totodată, să-i pun la curent pe toţi acei care cred că noi vom ceda. Noi vom lupta până la 

victorie.  

Aş vrea, totodată, să informez cititorii că avem înţelegere cu conducerea Mişcării Ecologiste din 

Moldova, cu dl Alecu Reniţă, în vederea organizării şi desfăşurării unui referendum local la 

Horodişte în problema multdiscutatei cariere de piatră. La fel, revista „Natura” va oglindi pe larg 

evoluţia situaţiei din Horodişte.  

În încheiere, mă adresez către oamenii de bună credinţă, dar mai ales către toţi acei născuţi la 

Horodişte şi aflaţi acum în alte localităţi din republică sau peste hotare. Mă adresez cu rugămintea să 
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nu rămână indiferenţi faţă de prezentul şi viitorul satului copilăriei lor. Aici ne-am născut, aici au 

rămas mormintele buneilor şi părinţilor noştri. Să nu permitem să le fie tulburat somnul prin explozii 

cutremurătoare, să nu admitem ca satul nostru să fie condus de indivizi alde actualul primar, pe care 

nu-l interesează problemele comunităţii, nu-l doare că prin deschiderea carierei de piatră va fi distrus 

echilibrul dintre om şi natură, va fi demolată, ştearsă nu numai memoria vizuală, dar şi cea morală, 

spirituală a acestor locuri. 

Să nu permitem nimănui să distrugă frumuseţea pe care Bunul Dumnezeu ne-a dat-o la naştere 

întru demnitatea şi veşnicia noastră. 

 

Vlad ZBÂRCIOG 

Revista NATURA, 

Noiembrie 2014 


