
 
Declarația comună 

 
a Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, 
 și Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, 

Kyiv, 12 ianuarie 2021 
 
Noi, Președinții Republicii Moldova și Ucrainei: 
Subliniem importanța relațiilor bilaterale moldo-ucrainene pentru dezvoltarea în 
continuare a țărilor noastre. Rezultatele alegerilor prezidențiale recente din Republica 
Moldova au confirmat alegerea europeană și angajamentul pentru lupta împotriva 
corupției al cetățenilor Republicii Moldova. Ele au deschis o fereastră de oportunitate 
pentru o nouă etapă în dezvoltarea unui dialog de substanţă şi perspectivă între ţările 
noastre. 
Subliniem intenția comună a Republicii Moldova și a Ucrainei de a restabili dialogul 
la nivel înalt și de a-i conferi un caracter dinamic, de a crea premisele necesare pentru 
o cooperare bilaterală strategică în interesele statelor și popoarelor noastre. 
Dat fiind faptul că pandemia COVID-19 a afectat în mod semnificativ agenda globală 
și regională, susținem necesitatea consolidării cooperării internaționale pentru a 
minimiza efectele negative ale pandemiei. Reafirmăm cu această ocazie sprijinul 
nostru pentru principiul multilateralismului și cel al cooperării pe platformele de 
interacțiune internațională, europeană și regională care contribuie, inter alia, la 
agregarea unor abordări concertate ale provocărilor și amenințărilor existente, cât și 
celor viitoare. 
Reafirmăm respectul Republicii Moldova și al Ucrainei pentru dreptul internațional și 
principiile sale fundamentale. Declarăm sprijinul reciproc pentru suveranitatea și 
integritatea teritorială a Republicii Moldova și a Ucrainei în cadrul frontierelor 
recunoscute la nivel internațional.  
Remarcăm doleanţa de a consolida cooperarea cu țările partenere din Europa de Sud-
Est și Marea Neagră. Afirmăm în acest context interesul nostru pentru a deveni parte a 
Inițiativei celor Trei Mări. 
Având în vedere aspirațiile europene ale Moldovei și Ucrainei și calea europeană aleasă 
de popoarele noastre, reafirmăm interesul sporit de cooperare regională pentru a pune 
în aplicare obiectivele strategice ale statelor noastre care vizează statutul de membru 
cu drepturi depline al Uniunii Europene, inclusiv prin intermediul implementării 
Acordurilor de Asociere cu UE. 
La fel, reafirmăm disponibilitatea de a continua eforturile și coordonarea noastră 
comună pentru a consolida importanța strategică a inițiativei Parteneriatului Estic pe 
baza principiului diferențierii și luării în considerație a ambițiilor europene ale țărilor 
partenere, în special în contextul pregătirii Summit-ului Parteneriatului Estic din 2021. 
Considerăm că este necesar să dezvoltăm în continuare formatul de cooperare ”UE + 3 
parteneri asociați” și chemăm UE la aprofundarea dialogului cu privire la DCFTA și la 
extinderea acestuia spre alte aspecte ale cooperării și integrării sectoriale graduale, 



inclusiv în domeniile justiție, economie digitală, energie, transport și mediu.  
Reafirmăm intenția de a impulsiona activitatea Comisiei mixte interguvernamentale 
pentru cooperare comercială și economică și a altor mecanisme bilaterale de cooperare. 
Republica Moldova și Ucraina sunt dispuse să depună toate eforturile pentru a găsi 
modalități reciproc acceptabile de soluționare a subiectelor problematice care de mult 
timp rămâneau nesoluționate. 
Subliniem interesul comun de a lansa noi proiecte în infrastructură, de a facilita 
transportul și tranzitul, de a dezvolta turismul și alte domenii de interes reciproc. 
Conștientizând importanța vitală pentru generațiile prezente și viitoare a asigurării 
protecției eficiente a mediului, reconfirmăm disponibilitatea pentru acțiunile comune 
în scopul realizării acestui obiectiv. 
Constatăm necesitatea cooperării în continuare în sectorul energetic pentru a consolida 
securitatea energetică în regiune. Considerăm important să creștem fiabilitatea și să 
diversificăm aprovizionarea cu energie electrică și surse de energie, precum și să 
asigurăm o mai mare transparență în sectorul energetic. 
Recunoaștem că cooperarea umanitară și socială va rămâne o componentă importantă 
a agendei bilaterale. 
Eforturile vor fi concentrate pe dezvoltarea contactelor interumane, inițiative noi în 
educație, știință, sănătate, sport și asigurarea drepturilor educaționale și culturale ale 
minorităților etnice, fără nicio discriminare. 
Președinții Republicii Moldova și Ucrainei au decis să instituie Consiliul Prezidențial 
ca un nou format permanent de dialog la nivel înalt și un mecanism de coordonare și 
monitorizare a implementării obiectivelor actuale de cooperare. 
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