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Declarația pentru presă  

după întrevederea cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy 

(Kyiv, 12 ianuarie 2021) 

 

Шановний пане Президенте,              

Шановні пані та панове,           

Шановні друзі,       

Мені дуже приємно перебувати сьогодні у Києві з першим 

офіційним візитом як Президент Республіки Молдова. Aș dori să 

mulțumesc domnului Președinte Zelenskyy pentru invitația de a face 

această vizită. 

Mă bucur să mă aflu la Kyiv în calitate de Președinte pentru a relua 

prietenia dintre țările noastre la cel mai înalt nivel. În ultimii ani, dialogul 

moldo-ucrainean la nivelul șefilor de stat a fost practic suspendat. Reiterez 

faptul că Ucraina este un partener strategic pentru Republica Moldova și 

menținerea unei colaborări constante și pragmatice cu Ucraina este un 

obiectiv important pentru Republica Moldova și pentru instituția 

prezidențială. 

Sunt bucuroasă să vă anunț că astăzi am convenit cu domnul 

Președinte Zelenskyy să aducem relațiile noastre la un alt nivel - cel de 

parteneriat strategic.   
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Astăzi facem un pas important spre stabilirea acestei relații 

strategice. Am decis să instituim Consiliul Președinților Republicii 

Moldova și Ucrainei ca un nou format permanent de colaborare la nivel 

înalt. Acest mecanism de interacțiune permanentă ne va ajuta să elaborăm 

politici și strategii și să contribuim la soluționarea problemelor de pe 

agenda bilaterală, precum și să monitorizăm implementarea înțelegerilor 

convenite.  

În cadrul întrevederii, am reafirmat voința noastră comună de a 

intensifica implementarea de către țările noastre a agendelor de integrare 

europeană. Această cale este o opțiune strategică pentru Republica 

Moldova și Ucraina și o modalitate sigură de a construi un stat funcțional, 

cu o economie de piață modernă, în interesul cetățenilor.  

Am pledat, la fel, pentru consolidarea dialogului moldo-ucrainean 

în cadrul Parteneriatului Estic, în special în cadrul Summitului acestei 

Inițiative, care va avea loc în acest an.  

Am acordat o atenție aparte subiectelor care rămân nedefinitivate de 

mai mult timp în relațiile moldo-ucrainene. Am convenit să intensificăm 

eforturile și să identificam soluții reciproc avantajoase pentru problemele 

existente. În acest context, am convenit asupra relansării dialogului pe 

linia instituțiilor de profil din țările noastre, inclusiv continuarea activității 

grupurilor de lucru și a comisiilor bilaterale sectoriale pe dosarele de 

actualitate. 
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Am discutat necesitatea de a găsi soluții în interesul cetățenilor 

ambelor state în domenii-cheie, cum ar fi asigurarea securității la frontiera 

de stat comună; asigurarea protecției mediului; cooperarea în domeniul 

energetic; reglementarea prin prisma normelor de drept internațional și în 

interesul ambelor state a subiectelor ce țin de recunoașterea reciprocă a 

drepturilor de proprietate; dezvoltarea continuă și balansată în comerțul 

bilateral; liberalizarea transporturilor internaționale între țările noastre; și 

problemele ce țin de funcționarea Complexului Hidroenergetic Nistrean. 

Având în vedere că apele fluviul Nistru asigură viața și bunăstarea a 

peste șapte milioane de oameni care locuiesc în bazinul acestui râu, atât 

din Republica Moldova, cât și din Ucraina, este foarte important să 

continuăm dialogul dintre țările noastre pentru a asigura protecția și 

utilizarea durabilă a râului Nistru pentru ca apa lui să servească atât 

generației noastre, cât și generațiilor următoare. 

Am convenit să impulsionăm identificarea unei soluții durabile 

pentru a asigura călătorii reciproce în baza buletinelor de identitate, lucru 

de care ar beneficia cetățenii ambelor state.  

Am expus opinia comună, potrivit căreia depășirea problemelor 

existente, în cel mai scurt timp posibil, ne va permite să ne concentrăm pe 

deplin asupra lansării unor proiecte noi în diverse domenii, cum ar fi 

infrastructură, transport, ecologie, turism, inclusiv cu implicarea 

potențială a partenerilor noștri europeni. Un proiect discutat, în acest sens, 

în cadrul întâlnirii este dezvoltarea infrastructurii rutiere pe traseul 
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Chișinău-Soroca-Yampil-Kyiv. Acest lucru va permite crearea unui 

coridor de transport rutier, care va scurta timpul de călătorie între Chișinău 

și Kyiv și ar putea deveni cea mai rapidă cale din regiunea centrală a 

Ucrainei spre țările din Europa Centrală și de Sud-Est, facilitând, totodată, 

impulsionarea tranzitului rutier pe teritoriul Republicii Moldova. 

Împreună cu domnul Președinte Zelenskyy, am purtat discuții 

consistente pe marginea problematicii de securitate. Am pus accent pe 

provocările și amenințările care afectează atât securitatea națională, cât și 

cea regională. Stabilitatea și securitatea Republicii Moldova și a Ucrainei 

sunt vitale pentru ambele state. În acest context, am reconfirmat sprijinul 

reciproc și ferm pentru soluționarea pașnică a conflictelor, bazată pe 

respectarea suveranității și integrității teritoriale a statelor noastre în 

cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional.  

Aș vrea să subliniez că Republica Moldova susține ferm și fără 

rezerve integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. 

În încheiere, aș dori să remarc, încă o dată, caracterul sincer al 

discuțiilor purtate cu domnul Președinte și deschiderea reciprocă de a 

asculta și înțelege pozițiile și argumentele invocate. Sunt convinsă că un 

astfel de dialog permanent, pe care am convenit astăzi să-l instituim, este 

în interesul național al ambelor țări. 
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Voi profita de această ocazie pentru a reitera invitația adresată domnului 

Președinte Zelenskyy de a efectua o vizită oficială în Republica Moldova 

și sper să ne revedem cât de curând la Chișinău, domnule Președinte.  

Vă mulțumesc! 


