
                                                                 DECLARAŢIA 

                               Mişcării Ecologiste din Moldova 

 cu privire la soluţionarea problemelor vechi de mediu şi platforma comună de cooperare   

 

Mișcarea Ecologistă din Moldova, conștientă de importanța protejării naturii și mediului înconjurător 

în viața oricărui popor și comunități, și-a asumat de-a lungul anilor răspunderea să informeze corect 

cetățenii și autoritățile asupra problemelor care pun în pericol resursele naturale și ecosistemele, 

biodiversitatea și viitorul celor peste 4 milioane de locuitori ai Republicii Moldova.  

Numeroasele Declarații, Apeluri, Scrisori Deschise, Rezoluții lansate în spațiul public timp de un sfert  

de veac de către Mișcarea Ecologistă din Moldova vizează starea alarmantă a mediului înconjurător, 

degradarea considerabilă a resurselor acvatice și, în primul rând, a râurilor mici, jaful neîntrerupt și 

corupția din pădurile Moldovei, distrugerea monumentelor naturii și declinul biodiversității, vlăguirea și 

eroziunea solurilor, exterminarea mai multor specii de animale și plante, diferite proiecte antiecologice 

şi investiţii murdare, jefuirea subsolului republicii prin tolerarea a sute de cariere neautorizate, vânatul 

abuziv, braconajul și pescuitul industrial, ignorarea instruirii și educației ecologice, declinul prestigiului 

Autorităţii Centrale de Mediu şi a domeniului etc.  

Din păcate, majoritatea problemelor semnalate de Mișcarea Ecologistă din Moldova nu au fost 

soluționate la timpul apariției lor și, astfel, ele au generat la rândul lor  probleme mult mai complicate pe 

fiecare componentă de mediu. E o moștenire grea, care, împreună cu clanurile de interese private, cu 

rezistenţa sistemului oligarhic şi mentalitățile perimate nu au permis Ministerului Mediului să se 

reformeze în ritm cu problemele acumulate şi să asigure Republicii Moldova, aşa cum prevede 

Constituţia, un mediu natural sănătos și curat. 

Schimbarea conducerii Ministerului Mediului în luna august a anului curent și demersurile insistente 

ale dlui Valeriu Munteanu de a soluţiona problemele vechi şi a face ordine în domeniu, ne face să 

credem că mai sunt șanse de a repara o parte din multele nedreptăți la care a fost supusă natura 

Moldovei de la 2001 încoace, de a reforma în spirit european Autoritatea Centrală de Mediu şi a o pune 

în slujba poporului. Interzicerea extragerii nisipului din albiile râurilor Nistru și Prut, abrogarea 

Regulamentului de dare în arendă a pădurilor, reglementarea strictă a pescuitului industrial, a vânatului 

și lupta contra braconajului, interdicţia utilizării azbestului, salvarea de la degradare sau distrugere a 

monumentelor naturale cu valoare de unicat (Peştera „Emil Racoviţă” şi „Stâncile Prutului” etc.), 

curmarea extinderii „investiţiilor murdare”, transformarea inspectorilor de mediu din avocaţi ai 

agenţilor economici în avocaţi ai naturii, includerea educaţiei ecologice în programele de învăţământ, 

mărirea suprafeţelor împădurite, a zonelor umede şi ariilor protejate,  reformarea instituţională şi 

orientarea Republicii Moldova pe făgaşul Dezvoltării Durabile sunt primii paşi de o importanţă crucială în 

rezolvarea problemelor acumulate, în schimbarea atitudinilor neglijente şi iresponsabile faţă de un 

domeniu-cheie, fără de care nici nu putem vorbi de sănătatea şi bunăstarea comunităţilor locale şi a 

tuturor cetăţenilor. Demersurile conducerii Ministerului Mediului  enumerate mai sus, împreună cu 

documentele de politici şi directive europene, cu prevederile Convenţiilor internaţionale ratificate de 

Republica Moldova, cu Strategia de mediu 2014-2023 şi Acordul de Asociere Republica Moldova – 

Uniunea Europeană, Capitolul Mediul Înconjurător, formează la ora actuală o platformă comună a 

autorităţilor şi societăţii civile, platformă pe care Mişcarea Ecologistă din Moldova şi-a asumat-o de la 

începuturi, o promovează şi o susţine. Fireşte, ţine de fiecare organizaţie neguvernamentală să-şi 

clarifice opţiunea proprie, dar este  mai mult decât evident că a apărut o oportunitate reală să facem un 

front comun pentru a rezolva problemele vechi, a sfărâma schemele de exploatare antiecologică a 



resurselor naturale, a reforma în stil european Autoritatea Centrală de Mediu şi a ridica prestigiul 

domeniului protecţiei mediului înconjurător şi, în fine, a guverna Republica după principiile Dezvoltării 

Durabile. 

Mişcarea Ecologistă din Moldova cunoaşte presiunile la care este supusă conducerea Ministerului 

Mediului de către clanurile de profitori încuibate în diferite instituţii sectoriale şi specializate pe jefuirea 

resurselor naturale, ştie că braconierii şi stăpânii lor din sistemul politic, administrativ şi de justiţie 

uneltesc reducerea la tăcere a dlui ministru Valeriu Munteanu şi subminarea demersurilor sale de a 

aduce pe făgaşul normalităţii starea deplorabilă a pădurilor, apelor, solurilor, biodiversităţii, deşeurilor, 

educaţiei ecologice şi a întregului domeniu, de aceea consideră de datoria ei să se solidarizeze şi să 

susţină orice acţiune făcută în favoarea mediului înconjurător şi a naturii noastre jefuite şi batjocorite  

de un clan de profitori şi de iresponsabili, care pun în pericol viitorul generaţiilor de azi şi de mâine. 
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