
EXPLOATAREA GAZELOR DE ȘIST 

         În urmă cu trei ani, în comuna Sucevița din județul Suceava, au început să 
apară tot felul de informații despre gazele de șist și depre riscul exploatării ace-
stora. Presa a început să mediatizeze tot felul de proteste împotriva acestor ex-
ploatări, și astfel au aflat locuitorii satului ce sunt  aceste gaze, cum se pot ex-
ploata și riscurile și pericolele pentru populație ale acestor exploatări. Din păca-
te informația a ajuns prea târziu în aceasta zonă, cei care au început căutările, 
reușind să-și termine aproape în totalitate treaba în zonă.  

Însă la început, oamenii nu au fost informați și nu au conștientizat perico-
lul  în care se aflau. La un moment dat, aceștia au început sa pună întrebări, însă 
raspunsurile  au fost ascunse, sau cele care se arătau, nu dezvăluieau adevaratul 
scop al prospecțiunilor. Se spunea că este secret de stat pentru că era vorba de 
resursele subsolului, sau ca s-ar putea să fie vorba de gaze, dar nu s-a specificat 
că ar fi gaze de șist.  

Bineînțeles că locuitorii au început să se alarmeze, ceea ce a dus la infoma-
rea proprie cu privire la aceste gaze și au aflat riscurile la care conducea exploa-
tarea acestora: risc de explozie, de poluare a apelor curgătoare și a pânzelor 
freatice atât de suprafață cât și de adâncime, riscul poluării aerului, risc biologic 
major, afectarea oricărei entități vii.  

La un protest a fost prezentă și televiziunea, în timpul căruia un reprezen-
tant al primăriei a declarat: “În urma cu trei ani, o companie de prospecțiuni a 
venit in Sucevița, au avut acordul Primariei pentru a face prospecțiuni. Ei au 
spus că vor să facă o ecografie a solului în Bucovina. Profitând de faptul că Pri-
maria nu a avut prea multe informații, au primit acordul.  Ei au venit în Sucevi-
ta cu foarte multe utilaje, cu o echipă de 300-400 de oameni, iar în momentul în 
care au început să lucreze cu adevărat am început să ne facem probleme pentru 
că desfășurarea de forțe era foarte mare și erau prea multe utilaje pe care le fo-
loseau. Nu se mai putea face nimic pentru că aveau o copie de la Primarie, dar, 
în schimb ne-am organizat în anul urmator, Primaria, mănastirea, școala, cu 
scopul  de a avea un contact cu cei de la Prospecțiuni pentru a ne explica exact 
ceea ce vor să facă în această zonă.”   

În urma acestor proteste, cei de la Prospecțiuni au părăsit zona Sucevița. 
Însă, nici astăzi nu știm dacă au renunțat definitiv la ceea ce au început, locuito-
rii satului nefiind informați în totalitate de către Primărie. 



SHALE GAS 

Three years ago, in the village of Suceviţa, Suceava County, there began to 
appear all sorts of information about shale gas exploitation and the risk of ex-
ploatating them.The media began to publicise all sorts of protests against these 
operations, and so the villagers found out what these gases are, how they can be 
exploited and the risks and dangers of these operations for the population.Un-
fortunately, the information came too late in this area, where those who have 
started the search almost managed to finish the work in the area. 

But in the beginning, people were not informed and did not realise the 
danger they were in.At some point, they began to ask questions, but the answers 
were hidden, or those exposed would not reveal the true purpose of prospect-
ing.It was said to be a state secret because it was about underground resources, 
or that it might be gas, but it was not specified that it would be shale gas. 

Of course residents began to worry, which led to self-research on the gas 
and found the risks that the shale gas exploitation led to: risk of explosion, pollu-
tion of rivers and groundwater both surface and depth, the risk of air pollution, 
major biological risk,  damage to any living entity. 

The media was there at a protest, during which a representative of the 
mayor's office said: "Three years ago, a prospecting company came in Suceviţa, 
and they had the Hall s approval on making prospections.They said they want to 
do an ultrasound of the Bukovina soil.Takinh advantage on the fact that the Hall 
representants did not have too much information, consent was given.  They came 
in Sucevita with many machines, a team of 300-400 people, and when they really 
started working, we began worrying about the deployment of forces that was 
very big and there were too many machines they use.There was nothing we 
could do because they had a copy from the Hall, but instead we organised the 
following year, the Hall, the monastery, the school in order to have a contact 
with the people from prospecting to explain to us exactly what they want to do in 
this area. 

After these protests, the people from the prospecting company left Sucevi-
ta. But even today we don’t know if they gave up what they started and the peo-
ple aren’t fully informed by the Hall. 
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