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Probleme de mediu nesoluționate până în prezent 

Prezentate de Mișcarea Ecologistă din Moldova la Conferința de presă 

„Dosare ecologice de mediu – efectul de domino al problemelor nerezolvate la timp” 

 

1. Dosarul Stâncilor de la Horodiște: 

Extragerea de piatră de la Stâncile din Horodiște a început în luna august a anului 2014 , după ce 

primarul Vasile Horodişteanu a luat decizia, în lipsa Consiliului sătesc, de a da în arendă 4 ha de 

pământ unei firme (SRL „Stânca Nord”) pentru deschiderea unei cariere de piatră, falsificând actele 

pentru a schimba destinația terenului (lucrări agricole). În urma sesizării sătenilor, cazul a ajuns la 

urechile autorităților (președintele consiliului raional, Ministerul Mediului). Mișcarea Ecologistă din 

Moldova a înaintat demersuri către Procuratura Generală, către Comisia parlamentară pentru mediu și 

schimbări climatice și Comisiei parlamentare pentru securitatea naţională, apărare şi ordine publică. 

2015 (ianuarie) - Scrisoare deschisă dlui Procurorul general, Corneliu Gurin (publicat pe site-ul 

MEM și în Revista NATURA nr. 1 (275) 

2015 (12 februarie) – Scrisoare deschisă dlui Veceaslav Untilă (publicat pe site-ul MEM) 

2015 (19 martie) - Demers către Comisia Parlamentară pentru Administrație Publică, 

Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice (publicat pe site-ul MEM) 

2015 (aprilie) – „Opriţi-vă, dacă sunteţi oameni!” – (articol Revista NATURA nr. 4 (266) 

2014 (mai) – „Opriți-vă!” (Scrisoare către redacţia Revistei NATURA nr. 5 (267) 

2014 (iulie) – „Să nu permitem distrugerea defileului de la Horodişte!” – Scrisoare către 

redacţia Revistei NATURA nr 7 (269) 

2014 (septembrie) – „Aici, unde începe Patria” – (articol Revista NATURA nr 9 (271) 

2014 (noiembrie) – „Să nu creadă „hoţii” că vom ceda!...” – articol Revista NATURA nr. 11 (273) 

 

2. Dosarul Peștera „Emil Racoviță”  

Pestera „Emil Racoviță” a fost închisă accesului public în anul 18=998, marcând începutul 

exploatării de piatră din zonă. Pe parcursul anilor 1990-2003, Mişcarea Ecologistă din Moldova şi 

redacţia revistei „Natura” a mediatizat problema peşterii „Emil Racoviţă”, fără a obține intervenția 

autorităților. Din mai 2004, lupta pentru salvarea peșterii s-a întețit, ajungând să atragă și atenția 
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președintelui ării din acea vreme. În 2005, firma „Kanuf” a finisat lucrările prin care a scos apa şi 

nămolul din peşteră. În prezent, firma conitnuă să extragă piatră din carieră, însă și-a micșorat doza de 

trotil necesară dinamitării rocii. 

2005 (19 iulie) – Peștera „Emil Racoviță-redescoperirea unei bijuterii” - Comunicat de presă al 

Mişcării Ecologiste din Moldova (publicate pe site-ul MEM) 

2004 (mai) – „Recviem pentru Peştera „Emil Racoviţă””- (articol Revista NATURA luna mai) 

2004 (iunie) – Demers către dl. Andrei Conişescu, Preşedintele Comisiei Parlamentare pentru 

ecologie a Parlamentului Republicii Moldova (publicat pe site-ul MEM) 

2004 (iunie) – „Peștera "Emil Racoviță": o perspectivă ecoturistică?” – (articol Revista 

NATURA în iunie) 

2004 (iunie) – „STOP distrugerii” – (articol Revista NATURA în iunie) 

2004 (iunie) – „Am visat să vedem bijuteria nordului” – (intervenție cititor Revista NATURA în 

iunie) 

2004 (august) – „Vom cunoaște dacă apa a inundat numai intrarea peșterii "Emil Racoviță" 

sau și galeriile ei” – (articol Revista NATURA în august) 

 

3. Dosarul Ariilor Protejate de stat 

Problemele ariilor protejate din țara noastră își au rădăcinile de câteva decenii încoace, de când 

tânărul stat al Republicii Moldova nu a făcut o totalizare corectă a zonelor de interes natural din țară și 

nu a inclus o serie de obiective importante pe lista ariilor protejate de stat. Cele mai stringente 

probleme sunt legate de Orheiul Vechi (în legătură cu care Mișcarea Ecologistă din Moldova a făcut 

lobby pentru a deveni parc național), Prutul de Jos (care se confruntă cu o presiune antropică greu de 

îndepărtat), dar și cu obiectivele de interes geologic și paleontologic care sunt privite eminamente ca 

surse de extragere a pietrei. 

2013 (decembrie) – „Rezervaţia „Prutul de Jos”: o „Roşie Montană” autohtonă” – (articol 

Revista NATURA decembrie) 

2011 (octombrie) – „ABUZURI LA “ORHEIUL VECHI”” – (articol revista NATURA luna 

octombrie) 

2010 (noiembrie) – „PARCUL DIN TREBUJENI” – (articol Revista NATURA luna noiembrie) 
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2010 (februarie) – „Ariile protejate: când vor fi protejate cu adevărat?” – (articol Revista 

NATURA luna februarie) 

2009 – „Parcul dendrologic Lipcani” – articol Revista NATURA 

2008 (aprilie) – „Orheiul Vechi”, o şansă istorică de a ajunge pe lista Patrimoniului Mondial 

UNESCO. Scrisoare deschisă dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova – (publicat în 

Revista NATURA luna aprilie) 

2008 – „Perspectivele complexului Orheiului Vechi: Va avea oare R.Moldova un monument înscris 

în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO?” – articol Revista NATURA 

2008 (aprilie) – „Cât timp vor mai fi tolerate abuzurile la “Orheiul Vechi”?” – (articol Revista 

NATURA luna aprilie) 

2006 (septembrie) – „Orheiul Vechi e în pericol” – (articol Revista NATURA în septembrie) 

2006 (februarie) – Scrisoare deschisă MEM privind Orheiul Vechi adresată dl V. Tarlev, prim-

ministrul al RM – (publicat în Revista NATURA în februarie) 

2006 (august) – Adresarea MEM către dl Vasile Tarlev cu privire la Orheiul Vechi – (publicat 

în Revista Natura în septembrie) 

2006 (august) – Declaraţia Mişcării Ecologistă din Moldova despre impactul dezastruos al 

companiei “REDECO LTD” asupra ecosistemului “Prutul de Jos” – publicat în Revista NATURA 

în august) 

 

4. Dosarul Tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiulești 

Proiectul căii ferate Cahul-Giurgiulești a fost materializat în anul 2007, atunci când interesele 

cvasi-economice au dictat proiectarea acestui tronson printr-o zonă de interes natural deosebit de 

sensibilă – Rezervația „Prutul de Jos”. Mișcarea Ecologistă a făcut numeroase demersuri în 

legătură cu acest proiect feroviar. 

2012 (noiembrie) – „INVESTIŢIE... FĂRĂ CAP” (articol revista NATURA luna noiembrie) 

2007 – Comunicat de presă referitor la problema construcţiei tronsonului de cale ferată Cahul-

Giurgiulești 

2007 – Demersul MEM către direcţia Căilor Ferate cu privire la tronsonul de cale ferată Giurgiulești 

– Cahul 
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2007 – Scrisoare deschisă către autoritățile Republicii Moldova din partea locuitorilor satului 

Giurgiulești, raionul Cahul 

2007 (august) – „Calea ferată Cahul-Giurgiuleşti afectează lacul Manta”  - (articol Revista 

NATURA luna august) 

 

5. Dosarul „Valea Prutului de Mijloc” 

2002 (august) – Apel către autorităţi cu privire la monumentele naturale din valea Prutului de 

Mijloc – (publicat în Revista NATURA luna august) 

 

6. Dosarul PESCUITULUI INDUSTRIAL 

2015 (ianuarie) - „Nistrul scos de vânzare” – articol Revista NATURA nr. 1 (275) 

2015 (februarie) - „Rechinii” au invadat Nistrul” – articol Revista NATURA nr 2. (276) 

2013 (septembrie) - „Nistrul a rămas orfan” (articol Revista NATURA luna septembrie) 

7. Dosarul PROBLEMELOR DE URBANISM 

2014 – „Autoritățile au spus DA: Șantier de construcții în loc de spațiu verde” articol Revista 

NATURA 

2013 (octombrie) – „„Arde” Nisporeniul” – (intervenție cititor Revista NATURA luna octombrie) 

2013 (martie) – „La Basarabeasca curg ape neepurate”( articol Revista NATURA luna martie) 

2012 – „Avem sau nu dreptul la apă calitativă?” articol revista NATURA 

 2012 (martie) – „Spălatul mașinilor în public este interzis!” (articol Revista NATURA luna 

martie) 

2012 (ianuarie) – „Propuneri pentru ministru – amenzi pentru șoferi” (articol Revista NATURA 

luna ianuarie) 

2012 (august) – „A devenit eroină pentru că… spală maşinile în curte” (intervenție cititor 

revista NATURA luna august) 

2012 (aprilie) – „Primăvară cu miros de ciment” (articol Revista NATURA luna aprilie) 

2012 (mai) – „Patrimoniul cultural istoric al capitalei este distrus treptat” Scrisoare Deschisă 

Dl N.Timofti, Preşedintele Republicii Moldova, Dl M. Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii 

Moldova, Dl V. Filat, Prim-Ministrul Republicii Moldova (publicat în Revista NATURA luna mai) 
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2012 (iunie) – „Beton marca „Moldexpo” (articol Revista NATURA luna iunie) 

2011 (mai) – Scrisoare deschisă Dl M Lupu, Preşedinte Interimar al Republicii Moldova, 

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Dl V Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova, 

în legătură cu patrimoniul cultural al capitalei (publicată în Revista NATURA luna mai) 

2010 (iunie) - Scrisoare deschisă Dlui Dorin Chirtoacă, Primarul General al Municipiului 

Chişinău, privind construcțiile neautorizate (publicat în Revista NATURA luna iunie) 

2010 (octombrie) – „Justiţia ne lasă fără spaţii verzi” – (articol revista NATURA luna octombrie) 

2006 (martie) – „Reconstrucţia civilizată a spaţiilor verzi” – (articol Revista NATURA în martie) 

2006 – „Vindem viitorul Chişinăului?” – articol Revista NATURA 

2006 (august) – „Tone de peşte mort la Valea Morilor” – (articol Revista NATURA în august) 

 

7. Dosarul RÂURILOR MICI ȘI A APELOR 

2014 – „Ce soluţii sunt pentru Lacul Ghidighici? – articol Revista NATURA 

2014 (august) – „S.O.S., apele Moldovei!” – articol Revista NATURA nr. 8 (270) 

2014 (august) – „Iazurile de pe Bâc: infractorii sfidează, autorităţile constată, apele mor” 

articol Revista NATURA nr. 8 (270) 

2014 – „Meandrele Răutului, pline de gunoi” – articol Revista NATURA  

2013 (iulie) – „Râul - o gaură de canalizare deschisă?” - (articol Revista NATURA luna iulie) 

2012 (martie) – „Ecologiștii bat alarma: râul Bîc e pe moarte” (articol Revista NATURA luna 

martie) 

2012 (mai) – „Râul Ichel este poluat cu ape reziduale” – (articol Revista NATURA luna mai) 

2012 (iunie) – „Râu... pe apa Sâmbetei” (intervenție cititor Revista NATURA luna iunie) 

2011 (august) – „Râul Copăceanca se sufocă… oamenii, la fel” – articol (Revista NATURA luna 

august) 

2010 (aprilie) – „La Durleşti se construieşte chiar în albia râului” – (articol Revista NATURA 

luna aprilie) 

2005 (iulie) – Apelul participanţilor la Expediţia Ecologica „Lăpuşniţa – Un Râu Curat” 

2004 – „Râul Bâc, un fir de apă ce trebuie protejat” – articol Revista NATURA 
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8. Dosarul DEȘEURILOR 

2013 – Gunoişte neautorizată în apropiere de oraşul Şoldăneşti” intervenție cititor Revista 

NATURA  

2013 (august) – „Jefuirea pământului sau de ce să nu ardem resturile vegetale” (articol Revista 

NATURA luna august) 

2012 (aprilie) – „Orășeni, sortăm și reciclăm deșeurile?” (articol Revista NATURA luna aprilie) 

2012 (iunie)  – „Minus 20 tone de deşeuri plastice în fiecare lună” (articol Revista NATURA luna 

iunie) 

2011 (martie)  – „DEŞEURILE, O PROBLEMĂ FĂRĂ SOLUŢII?” – (articol Revista NATURA 

luna martie) 

2010 (septembrie) – „DEŞEURILE, O PROBLEMĂ FĂRĂ SOLUŢII?” – (articol Revista 

NATURA luna septembrie) 

2010 – „Apa potabilă curată este sănătatea noastră!” – articol Revista NATURA 

2009 (aprilie) – „Ţânţărenii de la Schinoasa-Deal” – (articol Revista NATURA luna aprilie) 

 

9. Dosarul SOLURILOR 

2014 (iunie) – „Sahara din noi” – articol Revista NATURA nr. 6 (268) 

2014 (decembrie) – „Alertă la Ungheni – cea mai mare degradare a solurilor este aici” – articol 

Revista NATURA nr. 12 (274) 

2014 (iunie) – „Terenuri poluate cu POP” – articol Revista NATURA nr. 6 (268) 

2013 (noiembrie) – „Solurile, o durere enormă, care nu ne doare” – (articol Revista NATURA 

luna noiembrie) 

2010 (decembrie) – „Deşi s-a muncit intens, problema POP este încă actuală” – (articol Revista 

NATURA decembrie) 

2004 – „Bomba cu efect secular: pesticidele” – articol Revista NATURA 

 

 

 


