Ramona Mănescu la Chișinău: România este gata să ofere expertiză pentru reglementarea transnistreană
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Ramona Mănescu a declarat că România este gata să ofere asistenţă şi expertiză Republicii
Moldova în soluţionarea problemei transnistrene, transmite Romanian Global News.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei vizite oficialedincolo de Prut.

România și R. Moldova au semnat miercuri, 9 octombrie, la Chișinău o Foaie comună de
parcurs care prevede cooperarea în domenii precum interconectarea energetică, infrastructura
de transport, securitate, afaceri interne, finanțe, agricultură, justiție, educație etc., transmite
Romanian Global News.

„Am ajuns într-un moment în care acest parteneriat strategic al nostru trebuie să folosească
acea comunitate de istorie, limbă și cultură pentru a accelera construcția unei infrastructuri
comune care să ancoreze R. Moldova în spațiul european mai ferm, inclusiv prin construcție de
poduri, gazoducte, interconectări în domeniul telecomunicațiilor etc.", a spus Nicu Popescu în
cadrul unei conferințe de presă.

Nicu Popescu a subliniat faptul că sunt înregistrate „progrese semnificative" în construcția
gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, care vor fortifica securitatea energetică a R. Moldova și ne
vor permite să intrăm într-o „nouă fază istorică", pentru că nu vom depinde numai de o singură
sursă de gaze.

De asemenea, Popescu și Mănescu au discutat despre un acord privind eliminarea tarifelor de
roaming dintre R. Moldova și România: „Există câteva soluții pentru a atinge acest obiectiv. Ne
apropiem cu pași fermi spre această perspectivă".
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Ministrul de Externe de la Chișinău și-a asigurat omologul de la București că interesul R.
Moldova în reglementarea conflictului transnistrean exclude orice discuții despre federalizare.

La rândul său, Ramona Mănescu a anunțat că gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău va fi funcțional
în primăvara anului viitor.

„În primăvara anului 2020, gazoductul va fi operațional sută la sută și ne dorim ca acesta să fie
începutul unei cooperări pe termen lung în domeniul energetic care să asigure independența și
sustenabilitatea energetică a R. Moldova", a spus ministrul de Externe al României.

'Am reiterat relevanţa majoră pentru România a reglementării conflictului din regiunea
transnistreană cu respectarea integrităţii teritoriale şi a suveranităţii Republicii Moldova, dar mai
ales cu respectarea vectorului proeuropean. Desigur că Republica Moldova este suverană în a
lua decizii. Noi stăm la dispoziţie pentru orice tip de asistenţă şi expertiză pe care o putem
acorda prietenilor şi partenerilor noştri', a declarat Mănescu, citată de portalul Deschide.md

Totodată, Mănescu a reiterat faptul că România este „cel mai sincer și angajat partener al R.
Moldova" din regiune și din UE: „Vrem ca prietenii noștri de aici să ne considere în continuare
aliații cei mai fideli și stăm la dispoziție cu orice au nevoie în a-i sprijini".
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