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România susține parcursul european al R. Moldova și așteaptă formarea unui nou Guvern la
Chișinău și a unui program de guvernare pentru a continua proiectele destinate cetățenilor
moldoveni, a declarat ambasadorul român la Chișinău Daniel Ioniță, într-un interviu pentru
Radio Chișinău, preluat de Romanian Global News.

„Cred că Republica Moldova are șansa să revină în prim-planul atenției europene, cu condiția
ca Republica Moldova, să-și urmeze calea respectivă. Sigur că suntem în momentul de față
într-o perioadă de incertitudine politică. Au fost alegeri parlamentare, cu toții suntem în
așteptarea unui guvern, în așteptarea unui program de guvernare și abia apoi putem să tragem
niște concluzii, care eventual să ne ajute să ne repoziționăm către viitor. Până atunci, nu fac
decât să repet ceea ce am spus de fiecare dată și anume că România susține fără echivoc
parcursul european al R. Moldova. România este dispusă să sprijine acel parcurs cu expertiză
tehnică, cu know-how, cu schimb de informații și cu oportunități majore pe care dorim să le
oferim tuturor celor din R. Moldova care sunt interesați să rămână orientați cu fața spre UE".

El a subliniat că pe 13-14 mai va avea loc o reuniune de nivel înalt destinată Parteneriatului
Estic, la care vor participa și oficiali de la Chișinău, și la care va fi adoptată o declarație
aniversară a Parteneriatului Estic, din care face parte și Republica Moldova.

„Noi, în UE suntem pregătiți să ajutăm statele din Parteneriatul Estic, și în special R. Moldova,
să parcurgă cu succes calea către Europa, însă și Republica Moldova trebuie să dorească să
se mențină pe acest drum și să-și asume cu înaltă responsabilitate tot ce înseamnă obligațiile
pe care și le-a luat atunci dând a semnat Acordul de Asociere și Acordul de Liber Schimb cu
Uniunea Europeană".

De asemenea, în iunie, la București va avea loc un Forum economic la care vor participa și
oameni de afaceri din Republica Moldova.

Daniel Ioniță a reamintit despre proiectele pe care le-a desfășurat România în Republica
Moldova și a spus că multe alte programe românești vor continua pe acest mal al Prutului.
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„Avem o lungă de listă de proiecte. Și proiectele vor continua probabil și în domeniul
educațional, cultural, în domeniul infrastructurii de transport, în sfera îmbunătățirii și
modernizării punctelor de trecere a frontierei, în domeniul sănătății dorim să extindem
programul SMURD la nivelul întregii țări. Vom continua foarte frumoasele proiecte din domeniul
cultural, care deja au intrat în conștiința noastră comună. Ne bucurăm de fiecare de dată când
în România avem reprezentații de teatru ale trupelor din Chișinău, așa cum ne bucurăm de
fiecare dată când trupele teatrelor din România vin să prezinte piese pe scenele din R.
Moldova. Festivalurile de carte sunt extrem de importante. Dar în domeniul cultural lucrurile se
întâmplă extrem de firesc, punțile au fost create și sunt solide".
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