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Preşedintele Klaus Iohannis a avut o scurtă întrevedere la New York cu Igor Dodon. Şeful
statului român i-a transmis acestuia că integrarea europeană a Republicii Moldova este o
prioritate pentru el, informează Administraţia Prezidenţială.

federalizarea Republicii Moldo

Întâlnirea cu preşedintele Republicii Moldova a avut loc, miercuri, în marja participării la
segmentul de nivel înalt a celei de-a 74-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor
Unite (ONU).

Preşedintele Iohannis a subliniat în cadrul întrevederii că, din perspectiva României, drumul
european al Republicii Moldova, pe care Bucureştiul îl susţine cu fermitate, este singura opţiune
de natură să aducă prosperitate cetăţenilor săi, transmite Administraţia Prezidenţială, într-un
comunicat de presă preluat de Romanian Global News.

Şeful statului român a mai evidenţiat importanţa menţinerii şi dezvoltării Parteneriatului Strategic
bilateral pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, ca relaţie specială, strategică şi
care trebuie să aibă permanent substanţă.

„În acest context, Preşedintele Klaus Iohannis a subliniat sprijinul extrem de consistent pe care
România l-a acordat şi îl acordă Republicii Moldova prin proiectele strategice de interconectare
şi prin proiectele cu impact social pozitiv şi asupra nivelului de trai al cetăţenilor, finanţate şi
derulate de ţara noastră. În acelaşi timp, Preşedintele României a făcut apel la valorificarea în
plan pozitiv a patrimoniului comun de istorie, cultură şi limbă română, care nu pot şi nu trebuie
în niciun caz să fie negate sau instrumentate politic în Republica Moldova", potrivit sursei citate.

Klaus Iohannis a abordat şi tema conflictului transnistrean, făcând trimitere la unele iniţiative
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recente. Şeful statului român a arătat că ţara noastră este direct interesată de evoluţiile privind
acest dosar, având în vedere interesele de securitate ale României. Prin urmare, Iohannis a
subliniat că din perspectiva României, care sprijină soluţionarea acestui conflict cu respectarea
frontierelor internaţional recunoscute ale Republicii Moldova, este important de evitat orice
soluţie care implică federalizarea Republicii Moldova sau altă formulă, care ar afecta vectorul
său pro-european.

„Nu în ultimul rând, Preşedintele României a subliniat în discuţia cu Preşedintele Republicii
Moldova importanţa sprijinirii eforturilor actualului Guvern de la Chişinău pentru reformarea,
europenizarea şi eficientizarea administraţiei, justiţiei şi a altor sectoare", mai arată sursa
menţionată.

La rândul său, Igor Dodon a evidenţiat la rândul său că susţine Parteneriatul Strategic dintre
România şi Republica Moldova, care este foarte important, şi a arătat că integrarea europeană
a Republicii Moldova este o prioritate pentru domnia sa.

Totodată, Dodon a dat asigurări că nu se intenţionează federalizarea Republicii Moldova ca
element în cadrul soluţionării conflictului transnistrean, formula avută în vedere fiind cea a unui
statut special, conchide comunicatul de presă.

Pagina sa de Facebook, Igor Dodon a scris că: „Am adus mulțumiri conducerii României pentru
susținerea Republicii Moldova în domenii de interes major și pentru realizarea mai multor
programe și proiecte importante, inclusiv in domeniul economic, social, energetic. "

Psihologul Simion S. Dănuț, după ce a examinat fotografiile postate de către Igor Dodon pe
pagina sa de Facebook de la întâlnirea pe care a avut-o cu președintele României, Klaus
Iohannis, ne-a spus că din imagini se vede clar că întâlnirea dintre cei doi nu a fost una dorită,
dar mai mult una necesară, impusă de anumite circumstanțe, scrie www.deschide.md .

„Doi oameni, mai ales oficiali, când se întâlnesc își zâmbesc unul față de celălalt, aceasta este
introducerea în comunicare, pe când, poziția lui Dodon este o poziție sobră. Nu există niciun
gest amical între ei, nu există o palmă deschisă către celălalt, din contra în cazul lui Dodon
poziția mâinei drepte este fixată pe genunchi, care împreună cu poziția corpului sobră crează
un zid, un blocaj, în fața partenerului de discuție", spune psihologul.
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Specialistul susține că, de fapt, discuția oficială este rece și deloc amicală, ca între doi șefi de
stat care au valori comune de limbă și tradiție.

„Colțul buzelor lui Dodon este lăsat în jos, asta înseamnă atenție de a intra în discuție,
ascultare, dar uneori o asemenea mimică a feții poate prezenta dezinteres față de interlocutor.
Piciorul stâng este înclinat pe o parte, ceea ce presupune tendința de a pleca, de a părăsi locul,
aria lui de interes fiind alta în afară de Iohannis. Discuția cu siguranță nu-i este plăcută lui
Dodon, dar este impus de circumstanțe să fie acolo. Este foarte interesantă poziția mâinii lui
Iohannis care se pare că încearcă să liniștească spiritele, să destindă atmosfera. De altă parte,
poziția lui Iohannis e corectă politic, dar nu este orientată către Dodon. Se vede tensiunea
dintre cei doi și distanța. Distanța dintre cei doi lideri este mare, nu pare a fi pentru o relație de
prietenie, este rece. Piciorul stâng a lui Iohannis nu este întdeptat spre Dodon. Mâna lui Dodon
pe genunchi nu este doar un baraj, dar totodată și o poziție agresivă, de control, de impunere a
unui statut, asta în timp ce mâna lui Iohannis este retrasă. Este clar că întâlnirea nu este dorită,
pe semne este una necesară și impusă de mai multe circumstanțe", susține Simion S. Dănuț.

Psiholog Simion S. Dănuț a tras atenție și la alte fotografii postate de Igor Dodon de la întâlnirile
cu alți preșdinți de state cu care avut întâlniri bilaterale în cadrul vizitei la New York, din care se
vede clar că poziția genunchiulor, mâinilor, dar și mimica feței exprimă o cu totul altă atitudine.
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