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Strategii de PR în retorica electorala din Parlamentarele 2014, Republica Moldova vs „revoluţia crizantemelor”,
octombrie 2015
(PR strategies in the electoral rhetoric during the parliamentary
elections in 2014, Republic of Moldova vs "the chrysanthemums
revolution", october 2015)
Aurelia PERU-BĂLAN
Abstract: In this article the author approaches the trends of the electoral
rhetoric during the parliamentary elections that were held on 30th of November.
The article determines which are the most used campaign issues with a
mobilizing effect on the voters; among these - the external path of the Republic
of Moldova. During the last five years, the right and center-right wing parties
have chosen the EU integration, the left-wing parties - the Eurasian Union. The
contribution also analyzes the most relevant special events organized by the
political parties’ staffs in order to create an image well covered by the media
and favorable for the political actors.
Keywords: elections, public relations, events, political parties, Republica
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Iluzii electorale spulberate:
„revoluţia crizantemelor”
La aproape un an după alegerile
parlamentare din 30 noiembrie 2014,
sistemul politic din Republica
Moldova atinge un nivel de destabilizare şi erodare imagologică fară
de precedent. Calificativul „stat
captiv” este preluat din textele
ziaristice în declaraţiile publice ale
formatorilor de opinie şi ale liderilor
politici din ţară. Mai mult, înalţi

funcţionari europeni se pronunţă
public vizavi de controlul instituţiilor de stat concentrat în mâinile
oligarhilor moldoveni.
Intr-un articol de opinie publicat
în cotidianul New York Times,
Thorbjon Jagland, Secretar general
al Consiliului Europei, afirmă că
Moldova se află pe marginea prăpastiei şi riscă să devină următoarea
criză de securitate în Europa, cu
consecinţe potenţiale departe de
frontierele ei. „În ultimii şase ani a
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fost făcut prea puţin pentru a se
dezvolta economia şi instituţiile
ţării. Corupţia rămîne endemic şi
statul este în continuare în mâinile
oligarhilor... Mulţi privesc încă spre
Bruxelles pentru răspuns, în timp ce
alţii cred că prosperitatea este legată
de Uniunea Economică Euroasiatică,
condusă de Rusia. Ceea ce uneşte
cele două tabere este resentimentul
lor palpabil faţă de elitele venale.
Scandalul băncilor, masiva fraudă
bancară, interferenţa politică subterană trebuie eliminată din sistemul
judiciar, trebuiesc sparte monopolurile îndomeniul media. Statul se
poatetransforma.Dar, înainte, acest
stat captiv trebuie înapoiat cetăţenilor săi1”.
Vrem ţara înapoi! – s-a transformat într-un snout-bites al protestatarilor din Piaţa Marii Adunări
Naţionale din Chişinău.
Despre fenomenele şi tendinţele
ameninţătoare din sistem a atenţionat şi ex-premierul Chiril Gaburici
în Scrisoarea sa adresată Preşedintelui Republicii Moldova, Preşedintelui Parlamentului si plasată, cu
o săptămâna până la demisie, pe
pagina sa de Facebook, în care
acesta cere demisia conducerii Procuraturii, CNA, BNM2.
Imediat după scrutinul parlamentar din 30 noiembrie, presa
naţională şi bloggosfera au început
să facă dezvăluiri despre colapsul
din sistemul financiar-bancar, cauzat
de devalidarea celor trei banci –
Banca de Economii a Moldovei,
Banca Socială, Unibanc. Acest fapt
a mobilizat societatea civilă pentru a
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declara categoric puterii legitimie că
este una coruptă, că oligarhii au
acaparat statul, că justiţia este
controlată, iar instituţiile puterii au
devenit nefuncţionale. Cetăţenii nu
mai au încredere în cei cărora le-au
delegat puterea în noiembrie 2014.

Comunicarea electorală în
Parlamentarele 2014
Repere contextuale
Alegerile
parlamentare
din
toamna 2014 s-au desfăşurat în contextul retoricii dure dintre valorile
occidentale, promovate de actorii
politici pro-europeni –PLDM, PL
PDM, şi nostalgia după tutela
URSS, alimentată de ofertele electorale ale partidelor de stângaPSRM, Partdul Nostru etc. Alte
aspecte contextuale au vizat evenimentele tragice din Ucraina şi
alegerile prezidenţiale din România.
De remarcat căfactorul extern,
mediul internaţional, tradiţional, au
un impact substanţial asupra dispoziţiei electoratului şi a comportamentului principalilor actori ai
sistemului politic moldovenesc.
Publicitatea politică reprezintă un
domeniu distinct al comunicării
politice. Stafurile electorale alocă,
de regulă, cele mai mari surse financiare anume pentru publicitatea
electorală. Deşi unii politicieni sunt
sceptici vizavi de impactul mobilizator al unui mesaj publicitar,
niciun actor politic nu se lansează în
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campania electorală fără de publicitate politică.
În campaniile electorale, publicitatea este aidoma indicatorilor
rutieri într-un sector aglomerat,
având sarcina de a ajuta alegătorii să
se orienteze în multitudinea de
mesaje lansate de actorii politici.
Rosser Reeves, iniţiatorul conceptului de marketing „propunere unică
de vânzare”, afirma că dacă spoturile comerciale pot vinde produse,
pot vinde şi politicieni3.
Robins K., Wester F. sugerează
că aplicarea tehnicilor de publicitate
la procesul politic este un simbol al
modului în care politica se schimbă,
devenind o problemă de a vinde idei
şi a procura alegători4.
Publicitatea este un domeniu de
activitate de sine statător care, prin
intermediul unei comunicări de tip
persuasiv, încearcă să inducă atitudini favorabile ale receptorilor în
raport cu anumite produse, servicii
sau idei5.
Vectorul extern al tarii – disputat
între opţiunile proeuropene şi cele
proruse a constituit tema dominantă
în ofertele concurenţilor electorali
din acest scrutin. Evoluţia tragicelor
evenimente din Ucraina vecină a
alimentat temerile autorităţilor de la
Chişinău în legătură cu o posibilă
imitare a scenariului de pe Maidan
în Piaţa Marii Adunări Naţionale.
Partenerii de dezvoltare, instituţiile
europene
au
sprijinit
Guvernul de la Chişinău în perioada
campaniei electorale. Totodată,
presa a mediatizat intens informaţia
despre suportul financiar acordat

Republicii Moldova pentru continuarea reformelor pro-europene si a
cursului european al ţării. Astfel,
potrivit Memorandumului de Înţelegere, Republica Moldova urma să
beneficieze, în următorii trei ani, de
un sprijin de până la 410 milioane de
euro din partea UE, pentru reforma
administraţiei publice, dezvoltarea
agricolă şi rurală, reforma poliţiei şi
managementul frontierei6.
Două evenimente de rezonanţă
au contribuit la consolidarea capitalului de imagine a elitei politice
guvernatoare. Începând cu 27 aprilie
2014, a fost obţinut regimul liberalizat de vize pentru cetăţenii
moldoveni, iar la 27 iunie 2014, la
Bruxelles, a fost semnat Acordul de
asociere Republica –Uniunea Europeană. La 2 iulie 2014, Parlamentul
Republicii Moldova a ratificat
Acordul de Asociere cu Uniunea
Europeană. Din cei 101 deputaţi, la
începutul şedinţei au fost prezenţi 93
de deputaţi. Întru susţinerea
ratificării s-au expus 59 de deputaţi.
Opoziţia comunistă a părăsit sala
plenului, înainte ca proiectul să fie
supus votului; 0 au votat „contra”
deputaţii socialişti7.
Comunicarea electorală mediatică, în acest scrutin, a fost una
deosebită de cele anterioare. Astfel,
liderii principalelor partide politice
au boicotat dezbaterile televizate,
delegând reprezentanţi din centura a
II-a, a III-a din rândul formatorilor
de opinie favorabilă unui sau altui
partid politic. În acest scrutin s-a dat
prioritate itinerarelor liderilor de
partid sau aşa-numitelor tennici
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electorale „candidatul în actiune”.
Unii lideri politici, care nu au dispus
de canale media de comunicare, în
special audiovizuale, au fost
motivaţi să-ţi petreacă campania în
satele moldoveneşti. La fel au
procedat, însa, şi liderii partidelor
politice care au avut televiziuni,
presă scrisă docile. Unicele emisiuni
televizate la care s-au produs actori
politici de prim rang au fost talkshow-urile politice, în cadrul cărora
aceştia au răspuns la întrebările
moderatorilor, fără partciparea oponenţilor politici sau conectarea
telefoanelor în direct. Ne referim la
emisiunile: Moldova în direct
(Moldova1), Puterea a IV –a (N4),
Politica (TV7), Fabrica (Publika),
Te votez la PRO TV (PRO TV).
În timpul campaniei electorale
este mult mai probabil ca politicienii
să folosească televiziunea ca o
metodă de persuadare a alegătorilor
decât ca un mijloc prin care îşi
argumentează validitatea punctului
lor de vedere8. În aceste alegeri a
fost extinsă baza emiţătorilor de
mesaje. Cu un apel de responsabilitate civică, cu ocazia alegerilor
din 30 noiembrie, s-a adresat ÎPS
Mitropolit al Moldovei Vladimir.
Indubitabil, autorităţile au încercat şi
prin autoritatea ÎPS să asigure
prezenţa la urnele de vot. ÎPS
Mitropolit Vladimir îndeamnă cetăţenii să-şi exercite dreptul fundamental aşa cum le dictează
conştiinţa şi memoria vrednicilor
înaintaşi, care cu neprecupeţire au
luptat pentru triumful Evangheliei
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lui Hristos şi a dragostei frăţeşti
între semeni9.
Preţ-publicitate
Tradiţional, şi în această cursă
electorală, staffurile partidelor politice au cheltuit cei mai mulţi bani
pentru publicitate. Lideri la acest
capitol au fost PD şi PLDM, care au
investit peste 19 milioane de lei.
Urmează „Patria” cu 7,7 milioane de
lei, PSRM cu 5,72 milioane de lei.
Pentru publicitate, PCRM a cheltuit
2,21 de milioane de lei, iar PL –
aproape un milion de lei10.
Pseudoevenimentele
Acestea au dat tonul tendinţelor
PR în campania pentru alegerile
parlamentare din 30 noiembrie din
Republica Moldova. Pseudoevenimentele se fabrică pentru consumul mediatic. Totodata, discursurile politice ţinute în contextul
pseudoevenimentului trebuie să conţină câteva soundbites-uri – cuvinte
care devin uşor
memorabile
publicului şi devin „nada” pentru
mass-media. Se pot organiza evenimente la scară mică, cum ar fio
conferinţă de presă, până la pseudoevenimente de amploarea mitingurilor electorale.
De fapt, pseudoevenimentele de
amploare au marct un trendal
marketingului electoral în Moldova
odată cu „oligarhizarea” politicului,
adica începând cu anul 2009.
Principalele partide politice şi-au
înviorat agenda publică şi, în
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special, cea electorală, cu pseudoevenimente PR, care au capacitatea
de a creşte nivelul de expunere
mediatică.
Evenimente speciale sau
pseudoevenimente organizate de
PDM:
Sloganul central de campanie –
Creştem Moldova!
Am considerat motivat să numim
tactica utilizată de PDM în acest
scrutin – tactica „lumânării” – start
incendiar şi final incendiar, cu
rezonanţă. Această tactică şi-a găsit
materializare în organizarea a doua
acţiuni de amploare, cu vastă
acoperire mediatică:
I. Alegerile primare interne;
II. Acţiunea culturală (pseudoeveniment), care a durat 2 zile, cu
genericul Zilele Brâului moldovenesc – un concert cu cele mai mari
vedete ale estradei europene (în
prima zi) şi ale show-biz-ului rus (în
ziua a doua). PDM a anunţat că va
forma lista electorală prin mecanismul alegerilor directe ale candidaţilor. Votul s-a desfăşurat pe 28
septembrie, iar până atunci, stafful
PDM a organizat o campanie de
informare privind procedura de vot,
invocând că este un exerciţiu democratic care va apropia politicienii de
alegători. Liderii de partid au făcut o
referinţă la practica SUA în acest
sens, unde mecanismul de primaries este folosit pentru a alege unicul
candidat din cadrul partidului.

În această campanie PDM a fost
lider în ce priveşte organizarea de
evenimente speciale. Printre acestea:
a) „expresul PDM”- o acţiune
similară agitaţiei electorale, dar cu
vădite elemente de PR;
b) Conferinţa „Miniştrii PD la
răspuns”;
c) Zilele brâului moldovenesc.
„Miniştrii PDM la răspuns”
reprezinta o serie de conferinţe de
presă- maraton, în care cei şase
miniştrii din PDM au făcut o trecere
în revistă a realizărilor de la
ministerele pe care le conduc. Pe
parcursul zilei, fiecare ministru a
prezentat raportul său individual,
preţ de 30 de minute, care a putut fi
urmărit în regim online.
Stafful PDM a extins acţiunile de
PR cu tentă electorală prin raportarea la zilele cu roşu din calendar.
Astfel, duminică, 14 septembrie, de
Ziua Familiei, democraţii au organizat într-un parc din Chişinău
acţiunea „Familia Moldovei”, anunţând că PDM se angajează să facă o
prioritate naţională din interesele
familiilor din Moldova:„Creştem
Moldova pentru a crea condiţii de
trai mai bune pentru fiecare familie”. Liderul democraţilor, Marian
Lupu, a fost prezent la eveniment
împreună cu soţia sa, iar preşedintele de onoare al PDM, Dumitru
Diacov, a urcat în scenă cu doi
dintre nepoţii săi.
FAMILIA a constituit elementul
strategic de comunicare al PDM în
agitaţia electorală. Stafful a lansat 5
angajamente pentru familiile din
Moldova:
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1. PDM va munci pentru
bunăstarea fiecărei familii.
2. PDM va ocroti copiii,
susţinându-i pe ei şi pe părinţi.
3.PDM va ajuta familiile tinere şi
pe cele care au mulţi copii.
4. PDM va lupta ca să ţină
familiile din Moldova unite, aici
acasă.
5. PDM va îmbunătăţi locul şi
rolul femeii în comunităţile noastre.
Femeia a avut un rol central în
strategia de comunicare a Partidului
Democrat. Partidul a explorat, în
acest sens, şi imaginea charismatică a
doamnei ministru a Culturii, Monica
Babuc. Pe parcursul anului au fost
organizate mai multe expoziţiitârguri a obiectelor populare, cum ar
fi Festivalul Iei, alte evenimente
organizate sub egida Ministerului
Culturii şi mediatizate intens de mai
multe televiziuni din ţară.
Un alt eveniment organizat în
contextul comunicării electorale a
fost şedinta Clubului tinerilor antreprenori democraţi, la care a fost
prezent şi prim-vicepreşedintele
PDM, Vladimir Plahotniuc, câţiva
miniştri democrati,care le-au vorbit
celor prezenţi despre ingredientul
principal al reuşitei: munca în
echipă. Plahotniuc, ad-hoc, crează
mitul despre succesele partidului pe
care îl reprezintă, afirmând că
„despre PDM este o legendă care
spune că suntem o echipă puternică.
Este adevărat! Şi în business, la fel
ca şi în politică, nu vei face nimic
fără echipă. Nici în familie, nicăieri,
nu reuşeşti să faci nimic dacă nu eşti
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într-o echipă”, a afirmat V.
Plahotniuc11.
Plahotniuc a utilizat eficient blogul personal în scopul autopromovării
electorale
–
http://plahotniuc.blogspot.com/p/fun
datia-edelweiss.html, unde au fost
postate articole despre activitatea sa
şi a Fundaţiei de caritate pe care o
conduce
Edelweiss,
impresiile
acestuia.
Conform datelor statistice, în
Republica Moldova numărul utilizatorilor de internet este de peste 40%.
Unul dintre pilonii strategiei de
megacomunicare a fost Campania
socială „Renaştem Moldova”, iniţiată de Vlad Plahotniuc şi susţinută
de Fundaţia de Caritate Edelweiss în
scopul colectării de fonduri pentru
modernizarea maternităţii Institutul
Mamei şi Copilului. Campania a dat
startul în aprilie 2014, la ea
alăturându-se un număr mare de
cetăţeni, precum şi personalităţi din
Moldova şi din străinătate, printre
care preşedintele Nicolae Timofti,
Guvernul României, oameni de
afaceri şi de cultură. Campania afost
finalizată la sfârşitul campaniei
electorale cu un telemaraton care a
durat 12 ore. Vedeta de televiziune,
românca Andreea Marin, a fost cea
care a găzduit
Telemaratonul
Renaştem Moldova. La final, în
aceeaşi seară, vedeta de televiziune
şi Vlad Plahotniuc au mers împreună
la Institutul Mamei şi Copilului
pentru
a
înmâna
conducerii
maternităţii certificatul cu suma
colectată duminică – 1 milion de
euro pentru lucrările de modernizare
şi dotare cu tehnică medicală. Intuim
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că acesta a fost obiectivul autorului
proiectului. Or, pentru rotunjirea
sumei evocate, 500 de mii de euro,
au fost oferite de V.Plahotniuc12.
„Aşa vom creşte Moldova, cu
fapte concrete, cu beneficii directe
pentru oameni, nu cu discursuri şi
promisiuni!”. Acesta a fost mesajul
lansat de Plahotniuc în cadrul telemaratonului. Un eveniment care s-a
încadrat perfect sub sloganul de
campanie „Creştem Moldova”:
Construcţiile
lingvistice
Renaştem
Moldova!
Creştem
Moldova! au devenit soundbites-ul
campaniei promovate de democraţi.

Comunicarea contra
PR-negru
Staff-ul PDM a identificat o
tactică originală de contracarare a
PR-ului negru. În sfera publică
nationala V. Plahotniuc mai este
supranumit păpuşarul, fiind asociat
cu persoanacare trage de sforile
scenei politice moldoveneşti. În
ultima fază a campaniei electorale,
fotografia lui Vladimir Plahotniuc
este postată pe coperta revistei VIP
Magazin într-o ipostază inedită,
simulând un veritabil păpuşar de la
Teatrul Republican de Păpuşi
„Licurici”13. Astfel, prin utilizarea
sarcasmului şi afecţiunii, a fost
neutralizată dimensiunea peiorativă
a păpuşarului politic.
Pe copertă VIP Magazin poate fi
văzută imaginea lui V. Plahotniuc
între păpuşi de teatru şi titlul: „Vlad
Plahotniuc, în vizită la adevăraţii

păpuşari”. În interviu, politicianul
face dezvăluiri despre viaţa şi activitatea sa, vorbeşte despre familie,
despre echipa lui, despre business,
despre politică şi despre viitorul
Moldovei. Un exemplu elocvent
când autocritica şi umorul poate să
aibă un succes exorbitant în presă.
El vorbindu-le cu umor jurnaliştilor
de la VIP despre poreclele
preşedinţilor din toată lumea, despre
porecla de păpuşar şi despre cine
sunt cei care dau porecle14.
O altă tehnică de „umanizare” a
imaginii păpuşarului a coincis cu
momentul când acesta şi-a demonstrat abilităţile muzicale, cântând la
trompetă, în Scuarul Catedralei,
piesa din repertoriul lui Julio
Iglesias „Mammy Blue”, fiind
acompaniat de Chişinău – Youth
Orchestra. Astfel, apare imaginea
liderului romantic, sensibil, creând o
stare de linişte şi admiraţie15.
Deşi este o tehnică folosită şi de
mulţi politicieni de-a lungul anilor,
printre care Richard Nixon, Bill
Clinton şi Vladimir Putin, aceasta sa dovedit a fi o premieră pentru
Moldova.
Pentru
consolidarea
dimensiunii internaţionale a imaginii
PDM, în noiembrie 2014, a semnat,
la Bucureşti, un acord de
colaborare cu PSD din România.
Mai mult, PDM îl sprijină deschis pe
Victor Ponta la prezidenţialele din 2
noiembrie 2014. Pentru comparaţie,
în 2010, PDM avea să semneze un
tratat de colaborare cu „Edinnaia
Rossia”16.
„Zilele brâului moldovenesc” sub acest generic s-a produs punctul
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de culminaţie în strategia de
comunicare PR, adoptată de stafful
PDM pentru scrutinul din 30
noiembrie. În ultimele 2 zile de
campanie (vineri şi sâmbătă) au fost
organizate concerte cu participarea
vedetelor de muzică de estradă din
Europa (vineri) şi din Rusia
(sâmbătă).
Aceasta
a
fost
simbolistica centriştilor democraţi şi
mesajul de deschidere şi spre vest şi
spre est.

Ce este mai important în
publicitate – imaginea sau
informaţia?
Teme de campanie ale PDM
Familia - prioritate naţională
Femeia
Locuri de muncă
Cât de important este mesajul
(textul)
în
spotul
electoral?
Cacioppo şi Petty, referindu-se la
ruta centrală de persuasiune, au
descoperit că indivizii se deosebesc
prin efortul intelectual pe care-l fac
pentru a se implica în mesaj sau ceea
ce ei numesc nevoie cognitivă (NC).
Oamenilor cu o puternică NC le
place să rezolve probleme dificile,
să caute indicii, să facă distincţii
subtile şi să analizeze diferite
situaţii.
Pentru a fi persuasiv, un mesaj ar
trebui sa facă apel la valorile
culturale pe care le susţine auditoriul
vizat17.
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Spoturile electorale ale PDM
Spot nr. 1 (Anexa1)
„AICI, ACUM. Creştem Moldova.
Lideri pricepuţi. Economişti de
succes din toată Moldova propuşi de
cetăţeni. Cresc economia, ocrotesc
familiile, respectă tradiţiile. Oameni
de cuvânt, de bună credinţă. PDM:
Creştem Moldova!”
În spot lipsesc protagoniştii, feţele liderilor politici. Miza este
textul publicităţii. Este destinat
receptorilor cu necesităţi cognitive
(NC) mai mari18.
Pe planul de final al spotului
apare brâul moldovenesc. Aceasta
ne duce la ideea că stafful PDM,
incluzând simbolul brâului moldovenesc în publicitatea electorală –
stradală şi audiovizuală – a prevăzut
şi genericul pentru concertele din
zilele de vineri şi sâmbătă în ajunul
scrutinului. În campanie nu a fost
nimic improvizat. Primul spot este
unul de consolidare a echipei, adică
spotul care poziţionează produsul
politic, îi arată avantajele, noutatea,
îl face marcă.
Spot nr. 2
Un alt spot este elaborat dupa
modelulvox-populi
sau
spotul
recomandare. Vorbitorii din acest
spot, exponenti ai diferitor segmente
sociale, diferite publicuri-ţintă: doi
pensionari, un politolog, un psiholog, un medic şi 4 jurişti, care-şi
exprimă susţinerea pentru PDM. Cu
toate că acest gen de spot are impact
minimal, deoarece se ştie despre
angajarea protagoniştilor, se con-
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sideră printre cele mai uzuale tipuri
de reclamă politică (şi cel mai ieftin). „PDM cunoaşte afacerile
(vorbeşte un pensionar), PDM va
face lucruri reale (un tânăr jurist), un
nivel mai înal de trai (un psiholog),
familii puternice, schimbare adevărată (un politolog). Viitorul este
PDM (un medic). Eu cred în PDM.
Ei ascultă. PDM pentru locuri mai
bune de muncă. PDM: locuri de
muncă bine plătite, familii ocrotite.
Creştem Moldova!”19
Spot nr. 3
PDM creează locuri de muncă
pentru Moldova, ajută agricultorii,
sprijină afacerile de familie. Cu
PDM tinerii primesc şansa de a se
realiza aici, în Moldova. PDM este
SINGURUL PARTID care vine cu
un plan serios de creştere a
Moldovei. Locuri de muncă bine
plătite, familii ocrotite. Veniţi alături
de PDM! Creştem Moldova!20
Familia şi femeia ocrotită sunt
două teme de campanie, două
subiecte electorale prezente în toate
spoturile PDM. Prin selectarea
acestor simboluri s-a urmărit atragerea cât mai extinsă a potenţialilor
votanţi – familia completă, prietenii
familie etc.
Spot nr.4
În imagine: o tânără gospodină
ţine în mână o ceaşcă de ceai şi
mediteazăîn voce:
„Nu prea cred în politicieni.
Problemele femeilor au fost ignorate
până acum. Dar PDM m-a convins.
Ei vin cu soluţii pentru femei. PDM
va pedepsi violenţa domestică

asupra femeii. Ei vor crea condiţii să
muncim acasă. Să ţinem familiile
unite. Ei sunt garantul păcii şi al
dreptăţii. Ei opresc extremismul şi
protejează familiile. Acum eu votez
Partidul Democrat. PDM. Creştem
Moldova!”21.
Toate spoturile PDM au aceeaşi
coloană sonoră. Un trend recunoscut
şi eficient pe piaţa politică publicitară.
În campania de comunicare PDM
declarară familia prioritate naţională.

Partidul Liberal-Democrat
din Moldova
Sloganul central de campanie –
„Înainte, Moldova!”„Înainte, spre
un viitor european!” PLDM s-a
poziţionat în fază preelectorală cu
proiectul politic Planul 2020. La 13
iunie, preşedintele PLDM, Vlad
Filat, şi alţi lideri de opinie din
partid au prezentat în cadrul unui
eveniment special Planul 2020
pentru o Moldovă europeană. Acesta
prevede ca, până în 2017, Republica
Moldova să obţină statutul de ţarăcandidat la aderare la UE, iar până
în 2020 să devină ţară membră a
UE.
Cea mai de amploare acţiune
organizată de stafful PLDM a avut
loc duminică, 7 septembrie, prin
desfăşurarea unui eveniment de
rezonanţă în PMAN – mitingul
electoral
„PLDM
pentru
Europa!”. La eveniment au participat peste 100 de mii de simpa-
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tizanţi. Acţiunea trebuia să transmită
mesajul că PLDM este axa, principalul partid în coaliţia proeuropeană.
Mitingurile electorale au un rol
deosebit în campanie, comunicarea
în timpul acestora având o încărcătură magnifică. Un miting bine
orgsanizat poate edifica cea mai
eficientă dominantă în campania de
publicitate. De regulă, acestea au un
final emoţional, care se memorează
pentru mult timp de către cei
prezenţi. Este important când îşi
face apariţia liderul de partid, care
gestionează evenimentul în cauză.
Principalul instrument de influenţare
a electoratului în timpul unui miting
este, desigur, discursul politic al
liderului. Transpunând teoria ofertei
comerciale unice la domeniul publicităţii politice, R. Reeves scria:
„Ceea ce aţi memorizat despre
orator – haina lui, exteriorul, încrederea – este imaginea mărcii, conţinutul discursului – oferta comercială
(politică) unică”22.
Partidul Liberal Democrat din
Moldova s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile
parlamentare din 30 noiembrie în
ziua de 12 octombrie. Evenimentul a
avut loc la Sala Polivalentă din
Chişinău şi a întrunit peste 6 mii de
membri şi susţinători ai PLDM.
Sloganul PLDM anunţat în cadrul
evenimentului special – „ÎNAINTE,
spre un viitor european!”.
O acţiune originală de PR a fost
organizarea în ziua de 13 noiembrie
- forumul dedicat tinerilor liberaldemocraţi şi inmânarea aşa-numi-
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tului paşaport al tânărului european. Actul de identitate improvizat
conţine o trecere în revistă a
realizărilor liberal-democraţilor din
ultimii ani în domeniul politicilor de
tineret, cum ar fi egalarea practicii în
timpul studiilor cu stagiul de muncă,
acordarea burselor în baza meritelor,
modificarea
metodologiei
de
admitere în universităţi şi obligarea
instituţiilor de stat să ofere locuri de
practică tinerilor specialişti.Dat fiind
faptul că publicul-ţintă sunt tinerii,
acestea au fost distribuite în
incintele universităţilor din capitală,
impreună cu pixurile şi brăţările cu
simbolul PLDM.
Se cuvine să ne referim încă la un
eveniment care a contribuit la
consolidarea
imaginii
liderului
PLDM şi a partidului, implicit. Cu
câteva zile înainte de scrutin, la 25
noiembrie, Traian Băsescu, preşedintele României, spre sfârşit de
mandat,i-a conferit liderului PLDM,
Vlad Filat, Ordinul Naţional
„Serviciul Credincios” în grad de
Mare Cruce. Distincţia i-a fost
acordată în semn de înaltă apreciere
a întregii activităţi pusă în slujba
dezvoltării, pe multiple planuri, a
relaţiilor dintre Republica Moldova
şi România, pentru abnegaţia cu care
a promovat valorile democraţiei şi
parcursul european al Republicii
Moldova23.
Un element specific de campanie
pentru liderii moldoveni este
transferul de imagine. În acest sens,
întrevederile cu oficialii europeni
aduc totdeauna un plus de imagine în
campanie. În timpul campaniei
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electorale, preşedintele Partidului
Liberal Democrat din Moldova, Vlad
Filat, a avut, la Bruxelles, o
întrevedere cu preşedintele Partidului
Popular European. Joseph Daul a
promis că colegii din PPE vor lucra
cot la cot cu PLDM la scrutinul
parlamentar şi că va veni la Chişinău
pentru a fi alături de Vlad Filat la
alegerile din 30 noiembrie. (Totuşi,
liderul PPE nu a sosit la Chişinău în
perioada campaniei electorale)24.
Vineri, 28 noiembrie, înainte de
alegerile parlamentare, la Chişinău,
soseşte într-o vizită de o zi, Claus
Iohannis, Preşedintele ales al
României. Iohannis a venit cu un
mesaj pentru menţinerea cursului
pro-european al Republicii Moldova
şi după scrutinul parlamentar.
Remarcabil că, briefingul de presă,
Preşedintele României l-a susţinut
alături de Vlad Filat, în sediul
PLDM. În acest fel s-a evidenţiat şi
sprijinul special pentru această
formaţiune politică.
Vizita în cauză a dat o notă de
finalitate
campaniei
PLDM.
Charisma proaspăt alesului preşedinte a asigurat un transfer de
imagine pozitivă şi asupra liderului
liberal-democraţilor moldoveni.
Temele de campanie ale PLDM:
Viitorul european al Republicii
Moldova ( Acest subiect a fost
cel mai prezent în retorica
electorală a liberaldemocraţilor)

Oportunităţile semnării
Acordului de Asocierre şi Liber
Schimb
Reforma învăţământului
Reforma ministerului de Interne

Spoturi electorale ale
PLDM (anexa2)
Spot nr. 1
A fost spotul central, de consolidare a imaginii PLDM. Partidul
a pus accentul pe viitorul european
al Moldovei, al copiilor. Aceată
structură
lingvistică
–
viitor
european – rasună de 5 ori în textul
cu o durată de 30 de secunde.
Narator este însuşi preşedintelel
PLDM, Vlad Filat: Pace, bunăstare,
locuri de muncă, o viaţă sigură
pentru copiii noştri. [...] . Iată
viitorul european al ţării. Am
semnat Acordul de Asociere şi Liber
Schimb cu UE.A mai rămas să
facem un pas, să asigurăm viitorul
european al copiilor noştri. Veniţi
cu noi să mişcăm Moldova înainte.
PLDM25.
Sarcina staffului a fost de a
aminti electoratuluica semnarea
Acordului de Asociere UE-RM, a
fost posibilă, în special, graţie
eforturilor întreprinse de miniştrii
din echipa PLDM: premierul Iurie
Leancă (la acel moment) şi ministrul
de Externe şi Integrării Europene,
Natalia Gherman, care a devenit
membră a partidului chiar în timpul
campaniei electorale.
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Alte 4 spoturi s-au axat pe teme
electorale mai înguste, fiecare rezumându-se la prezentarea contrubuţiei
miniştrilor PLDM la procesele de
modernizarea Republicii Moldova în
domeniile justiţiei, educaţiei, sănătăţii – adica ministerele care le-au
revenit liberal-democraţilor.
Ultimul spot este unul de
mobilizare a votanţilor PLDM.
Textul se rezumă la întrebarea
retorică a naratorului: Ce ne dorim
noi?Probabil, suntem în faţa celei
mai importante alegeri de la
independenţă încoace. Acum e
momentul să răspundem şi noi la
întrebare – încotro mergem? Păşim
cu încredere în viitor sau ne
întoarcem în trecut? Un trecut care
era gata sa împuşte în copiii noştri.
Autorul foloseste aluzia ca
instrument de persuasiune a alegătorului. Este o referinţă la avertizarea făcută de Zinaida Greceanâi
(premierul moldovean în perioada
guvernării comuniste) în timpul
evenimentelor din 5-7 aprilie 2009,
adresată părinţilor de a nu le permite
copiilor să iasă în Piaţa Marii
Adunări Naţionale, unde ar putea fi
folosite armele.
Apoi urmează codificarea mesajului electoral: În permanenţă şantaj, ameninţări cu frigul, cu foamea?
(embargourile impuse de Federaţia
Rusă) Vrem iarăşi război la noi acasă
sau merităm o soartă mai bună?(
Războiul de pe Nistru ) În pace şi
linişte să ne construim viitorul.
În numele părinţilor tăi, în
numele copiilor tăi, în numele
fraţilor tăi, surorilor tale, în numele
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tău, Moldova, ieşi la vot, votează
pentru un viitor european! Votează
PLDM!26
Robert Gass şi John Seiter afirmă
că în procesul de persuasiune, în
politică, sunt potrivite asocierile
pozitive. Astfel, sloganele atribuite
produselor (actorilor politici) capăta
trăsături pozitive,care în timp se
instalează în mintea receptorilor27.
Astfel, spoturile PLDM redau
parcă o altă Moldovă – una modernă, prosperă, cu şcoli şi spitale
bine echipate, oameni deschişi şi
senini în privire. Aceasta a fost
strategia echipei care s-a ocupat de
mesajul publicitar – a transmite un
mesaj pozitiv despre rezultatele
reformelor europene, a reda o viaţă
frumoasă,
evitându-se
peisajul
sumbru al cotidianului, pe care „l-au
explorat” alţi competitori electorali
în scopuri persuasive.
În acest context, găsim relevante
afirmaţiile lui Michael Schudson,
potrivit căruia, publicitatea nu
pretinde că prezintă realitatea aşa
cum este, ci realitatea aşa cum
trebuie să fie, viaţa şi vieţi care
merită imitate28. Această paradigmă
din publicitatea comercială a fost
pliată şi la publicitatea politică. În
acest sens sunt relevante si
sloganurile din campaniile anterioare:
Sloganurile PLDM 2010, 2014
2010
Moldova fără sărăcie!
2014 Înainte pentru Moldova!
Înainte spre un viitor european
pentru copiii noştri!”
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În alegerile parlamentare anticipate din 2009 sloganul PLDM a fost
Moldova fără comunişti, Moldova
fără Voronin!

Partidul Socialist din
Republica Moldova
După alegerile parlamentare din
30 noiembrie 2014, PSRM devine
partidul cu cea mai numeroasă
fracţiune din Parlamentul de la
Chişinău – 24 de mandate.
Sloganul central de campanie Moldova are nevoie de Altceva.
Guvernare incoruptă, Viaţă demnă –
O Moldovă nouă! /Din platforma
electorală a PSRM/.
PSRM s-a poziţionat distinct ca
unic opozant al opţiunii de aderare a
Republicii Moldova la spaţiul UE.
Altceva–ar vrea astfel sa presupune
aderarea Moldovei la Uniunea
Vamală, iar „Rusia puternică să
redevină un partener strategic pentru
Republica Moldova”. Anticipând
sufragiul, începând cu primăvara
2014, socialiştii au reuşit să colecteze peste un milion de semnături în
sprijinul aderării Moldovei la
Uniunea Vamală. In ultimele două
luni până la data sufragiului au fost
organizate adunări ale cetăţenilor în
peste 550 de localităţi ale ţării şi
adoptată Declaraţia „Pentru Uniunea
Vamală”.
În principalul bildboard şi spot
electoral al socialiştilor liderul partidului, Igor Dodon, şi Zinaida
Greceanâi, apar alături de Preşe-

dintele Rusiei, Vladimir Putin.
Stafful PSRM a utilizat strategia
transferului de imagine pentru a
consolida autoritatea şi popularitatea
liderului de partid, dar şi a formaţiunii, în ansamblu. Această tehnologie a fost una de impact, dat fiind
că sondajele de opinie au arătat că
cel mai credibil preşedinte pentru
moldoveni este Vladimir Putin.
Pentru a transmite un mesaj clar
electoratului pro-rus, la 3 noiembrie,
la Moscova, Igor Dodon participă la
recepţia oferită cu prilejul Zilei
Unităţii Naţionale în Rusia. În
aceeaşi zi liderul socialistilor a avut
o intrevedere cu preşedintele
Federaţiei Ruse, Vladimir Putin.
Presa socialiştilor scria că în cadrul
întrevederii s-a discutat una dintre
cele mai actuale probleme pentru
moldoveni
–
cea
a migranţilor moldoveni în Federaţia Rusă,
precum şi problema revenirii produselor moldoveneşti pe pieţele
ruseşti.
Pseudoevenimentul
de
consolidare organizat de liderii
PSRM, a fost Marşul „Pentru
Moldova în Uniunea Vamală”, care
s-a desfasurat în ziua de 14 septembrie.Scopul organizatorilor a fost
de a arăta că „Moldova are nevoie
de altceva, că Moldova are nevoie
de o altă guvernare, că viitorul
Moldovei este alături de Rusia
puternică,
în cadrul
Uniunii
Vamale”. În seara aceleiaşi zile, în
Piaţa Marii Adunări Naţionale,
marşul s-a încheiat cu un recital
susţinut de cunoscutul interpret rus,
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dar şi deputat în Duma de Stat, Iosif
Kobzon.
Socialiştii au organizat mai multe
evenimente PR, care aveau ca scop
poziţionarea identităţii lor politice.
În ziua de 23 iunie, Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, în
colaborare cu Fondul Internaţional
pentru Unitatea Popoarelor Ortodoxe, organizează, la Chişinău,
Conferinţa Internaţională stiinţificopractică cu genericul „Civilizaţia
ortodoxă şi lumea modernă”. În
cadrul Conferinţei, organizate în
preajma semnării de către conducerea Republicii Moldova a Acordului de Asociere cu UE, participanţii au punctat: influenţa şi propaganda valorilor europene asupra
lumii ortodoxe şi distrugerea moralităţii tradiţionale a societăţii;
integrarea europeană a ţărilor ortodoxe şi ameninţările la adresa
identităţii ortodoxe29.
La 5 septembrie 2014, socialiştii
organizează o conferinţă ştiinţifică
internaţională cu prilejul marcării a
655 ani de la fondarea Statului
Moldovenesc30. În ziua de 24
octombrie, Igor Dodon a efectuat o
vizită de lucru la Moscova, în cadrul
căreia a participat la Liturghia
consacrată aniversării a 700-a de la
naşterea lui Serghie de la Radonej,
iar la finalul acesteia a avut o
întâlnire cu Patriarhul Kiril. La
întoarcere din Rusia, Igor Dodon
aduce la Chişinău icoana Sfântului
Serghie de la Radonej şi fragmente
ale moaştelor acestuia. Timp de o
lună, icoana şi moaştele s-au aflat în
eparhiile Moldovei, după care vor
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reveni la Lavra Sfintei Treimi din
Serghie Posad31.
Aceste evenimente organizate de
stafful PSRM au avut ca obiectiv
punerea în valoare a opţiunilor
politice ale socialiştilor şi simpatizanţilor lor. Remarcăm, în context,
că toate evenimentele au fost
atractive pentru mass-media, fapt
important pentru a transmite un
mesaj electoral în spaţiul public.
28 septembrie a avut loc congresul partidului, prin care s-a lansat
oficial în campanie. Rezoluţia congresului stipula şi:
- Angajamentele electorale ale
socialiştilor:
- promovarea identităţii
moldoveneşti;
- aderarea Moldovei la Uniunea
Vamală;
- economie puternică orientată
spre rezolvarea problemelor sociale
şi o politică de stat orientată spre
fiecare cetăţean al ţarii;
- denunţarea Acordului cu UE
este prioritatea numărul unu pentru
societatea moldovenească.
Identitatea moldovenească – a
fost axa centrală în retorica socialiştilor. Socialiştii optează şi promovează identitatea moldovenească,
istoria
Moldovei
şi
limba
moldovenească prin toate metodele
posibile. Ei cer introducerea, în
şcoli, a obiectelor „Limba moldovenească” şi „Istoria Moldovei”,
organizează mai multe acţiuni în
cadrul campaniei „Iubesc Moldova”.
În retorica lor electorală, socialiştii
au învinuit guvernarea pro-europeană („eurounioniştii de la putere”)
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de faptul că percepe Moldova ca un
proiect temporar pe harta lumii şi
sistematic întreprinde acţiuni de
dispariţie a ţării, prin fuziunea cu
statul vecin.

Spoturi electorale
Staff-ul PSRM a elaborat 16
spoturi electorale. A fost cel mai
masiv lot de publicitate electorală.
Sloganul – Moldova are nevoie
de Altceva!
Unul dintre cele mai persuasive
este spotul nr.14, construit pe
principiile argumentării în publicitate. Naratorul spunecă există trei
motive pentru care merită a fi votat
acest partid: programul electoral
puternic; echipa de profesionişti;
susţinerea din partea Preşedintelui
Federaţiei Ruse, Vladimir Putin.
„Suntem
unicul
partener
de
încredere al Rusiei”. (În imagine – I.
Dodon, Z. Grceanâi, V. Putin).
Aceste imagini au avut un efect
persuasiv rezonabil graţie tehnicii
transferului de imagine: Putin –
Dodon32.(Anexa3)
În publicitatea electorală, stafful
PSRM a făcut deseori referinţă la
Guvernul Greceanâi, pe care l-a
prezentat ca pe unul foarte
profesionist.
În primul spot al socialiştilor,
Zinaida Greceanâi, utulizând date
statistice, demonstrează că „interesul
economic primordial al Republicii
Moldova este în Uniunea Vamala,
exporturile tradiţionale sunt pe piaţa
rusească”33.

O altă temă de campanie, care nu
a lipsit din spoturile electorale a
fostidentitatea naţională. Astfel, în
spotul nr.12, se pune în prim-plan
identitatea
moldovenească
şi
suveranitatea Republicii Moldova.
Oferte electorale: limba moldovenească, istoria Moldovei, o singură
cetăţenie, o Moldovă puternică!34.
Dintre strategiile cu impact
persuasiv accentuat, trebuie să distingem strategia disocierii. Această
strategie este foarte des întâlnită în
reclamele făcute produselor cosmetice sau detergenţilor35. Strategia
disocierii este una eficientă şi în
publicitatea politică. Prin această
modalitate reclama pune în evidenţă
avantajele
produsului/serviciului
oferit, defavorizând orice altă alternativă.
Exemplu:
Spot nr. 16.
„Cei care au organizat dezordinea din 7 aprilie, cei care au adus
ţara în marginea prăpastiei, astăzi
aflându-se la guvernare, încearcă să
aprindă spiritele, să sperie oamenii
şi să discrediteze opoziţia. Nu le va
reuşi acest lucru. Spre deosebire de
copii lor, ai noştri trăiesc şi învaţă în
Republica Moldova. Spre deosebire
de ei, noi, socialiştii, credem că
Moldova independentă are viitor. La
3 noiembrie vom vota pentru pace,
dreptate socială şi guvernare fără
oligarhi”36.
Un alt mesaj anti-alianţă de
guvernare democratică a vizatf
oligarhizarea elitei politice de la
Chişinău, care este una compromisă
şi coruptă. Într-un spot-testimonial,
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politologul Bogdan Ţârdea, deputat
socialist, afirmă că, „Partidul
Socialiştilor este unica forţă politică
care nu este controlată de
oligarhi”37.
Vom remarca că prin retorica
electorală anti-oligarhica PSRM se
apropie esajul de campanie al
PCRM.

Partidul Liberal din Moldova
Poziţionare:
Partidul Liberal este partidul cu
cel mai complet discurs prooccidental – integrarea în UE şi
NATO. Este singurul partid care
abordează făţiş tema unificării
naţiunii române, separate în 1939 în
consecinţa Pactului RibbentropMolotov. Îndepărtarea PL de la
guvernare (februarie 2012) cu
aproape doi ani până la alegerile
parlamentare, i-a permis acestei
formaţiuni să debiteze o retorică
critică la adresa partidelor democrate din AIE-2, suspectate de tranzacţii ilicite la Banca de Economii şi
darea în concesiune a Aeroportului
Internaţional Chişinău.
Această retorică electorală s-a
menţinut şi în spotul central al
liberalilor, care este unul de modelul
informativ-cognitiv.
Spot nr. 1 (36 sec.)
Partidul Liberal este un partid
autentic liberal. PL se bazează pe
principiile de identitate naţională,
libertate şi demnitate, responsabilitate, onestitate şi toleranţă,
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economie de piaţă şi stat de drept.
PL (în imagine – preşedintele PL M.
Ghimpu, primarul Chişinăului, D.
Chirtoacă) va asigura pacea,
stabilitatea şi bunăstarea în afara
fricii şi a represiunii. În securitate –
cu PL – în familia NATO şi UE!38
PL vine în campanie cu oferta
politică unică – aderarea la Blocul
Nord-Atlantic, idee respinsă de alte
partide politice parlamentare.
În celelalte spoturi – construite
pe
principiul
comparaţiei
şi
disocierii – este omniprezent duşmanul, la care se face referinţă prin
imagini simbolice – regimul sovietic
cu fenomenele sociale inerente:
sărăcie, umilinţă, lipsa demnităţii
umane. Chiar în primul spot sunt
incluse secvenţe de la marşul
simpatizanţilor Partidului Liberal cu
pancarde: „28 iunie – Ziua ocupaţiei
sovietice”39.
La 28 iunie 2014, mai mulţi
membri şi simpatizanţi ai Partidului
Liberal, alaturi de liderii partidului,
au pichetat Ambasada Federaţiei
Ruse în Republica Moldova de Ziua
Ocupaţiei Sovietice. Manifestanţii
au scandat „Libertate!”, „Armata
rusă afară!”, „Jos Putin!”, „Jos
ocupaţia!”, „Vrem în NATO!” etc.

Partidul Comuniştilor din
Republica Moldova
Sloganul central de campanie:
„Doar PCRM! Doar Voronin!”
În opinia noastră, sloganul este o
replică la sloganul liberal-demo-
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craţilor din 2009 „Moldova fără
comunişti, Moldova fără Voronin!”.
În campania din 2014, comuniştii
pledează pentru eliminarea oligarhilor care au ajuns în politica moldovenească, compromiţând-o totalmente.
Acest mesaj este transmis în unul
din spoturile electorale:
Spot nr. 7.
„Nu banditismului şi corupţiei!
Nu mafiei şi oligarhilor! Nu
raiderilor
şi
contrabandiţilor!
Corupţii vor fi traşi la răspundere.
Noi vom demonta sistemul oligarhic
din Republica Moldova.”
Tematica socială a fost una
dominantă în campania de comunicare electorală a comuniştilor.
Astfel, într-un alt spot (nr.9)
comuniştii promit:
„Îndemnizaţii pentru naşterea şi
îngrijirea copiilor de şase ori mai
mari! Salariu mediu lunar va fi de
patru ori mai mare decât minimul de
existenţă, iar pensiile de două ori,
bursele vor echivala cu minimul de
existenţă, pensiile vor fi indexate de
două ori pe an.”
Stafful PCRM a recurs la ironie
ca strategie de comunicare politică
persuasivă.
Astfel, în unul din cele 13 spoturi
electorale, Vlad Filat este numit
regele contrabandei, Plahotniuc –
păpuşar, numai că nu o face naratorul, ci sunt folosite secvenţe din
declaraţiile protagoniştilor (Filat
face declaratii despre Plahotniuc,
Plahotniuc despre Filat), aflaţi în
război verbal.

Spot nr. 2, 41 sec.
„Plahotniuc: Filat – regale
contrabandei;
Filat: Papuşarul nu se linişteşte;
Narator: Băncile şi aeroportul le
partajează între ei:
În imagini: convorbire telefonică
Filat-Vicol, şef IFS.
Voci în stradă: „Vorî, juliki;”
Ne-au promis de toate, dar la urmă
n-au făcut nimic!
Vocea naratorului: Să oprim
degradarea! Doar PCRM! Doar
Voronin!” 40.
Ironia utilizată pentru denigrarea
oponenţilor politici este prezentă şi
în spotul nr. 3. Secvenţe din mesajul
Valentinei Buliga, ministrul Muncii
şi protecţiei sociale, membră a
PDM:
„Acesta este scopul nostru. Să
asigurăm majorităţii populaţiei o
pensiei decentă”.
În imagine: bătrâni cerşind în
stradă.
Într-un apartament, o familie de
pensionari discută:
„– Pâine avem acasă?
– Stai să mă uit! Pâinea s-a
terminat, dar pensia numai pe data
de 17... Va trebui să vindem iarăşi
ceva din casă....”
Pe fundal sonor – declaraţia
preşedintelui PDM, Marian Lupu:
„Partidul Democrat a contribuit la
modul cel mai direct şi cel mai
serios la majorarea pensiilor”.
Mini-scenetele din spoturile electorale ale comuniştilor nu sunt o
noutate în mecanismele de comunicare electorală, utilizate de actorii
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politici moldoveni. Nu putem afirma
că este un model perfect de publicitate electorală, dar are un impact
mai mare asupra percepţiei de către
electorat şi oferă mai multe oportunităţi pentru a fi discutate.

Concluzii
Publicitatea asigură diseminarea
informaţiei despre programul candidatului sau partidului. Totodată,
aceasta trebuie să convingă electoratul. Anume diseminarea şi convingerea îi oferă politicianului
avantaje clare. În cazul publicităţii,
însuşi actorul politic deţine controlul
editorial, nu canalul media care o
difuzează, doar. Publicitatea poate
exagera punctele tari ale candidatului şi pune în evidenţă punctele
slabe ale oponenţilor politici. Publicitatea este modelul de comunicare
politică controlat integral de
politicieni.
În aprilie 2015, au fost votate noi
modificări la Codul Electoral al
Republicii Moldova. Concurenţilor
electorali li se interzice să implice în
acţiuni de agitaţie electorală persoane care nu deţin cetăţenia
Republicii Moldova. Această initiativă legilativă a fost înaintată de
PLDM şi PD. Niciun stat străin,
nicio persoană particulară străină nu
are dreptul să se implice în procesele
electorale din Republica Moldova.
În caz contrar, ar fi grav sfidată
suveranitatea naţională şi voinţa
poporului. Legislaţia electorală deja
prevede interdicţii şi sancţiuni dure
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în cazul finanţării din străinătate a
concurenţilor electorali. Recent, s-a
introdus prohibiţia ca în imaginile
din publicitatea electorală să nu
apară personalităţi străine.
De remarcat că şi în campania de
alegere a başcanului Găgăuziei, din
23 martie 2015, au fost implicaţi
actori politici din Federaţia Rusă. Pe
unul din bilboarduri, candidatul
independent Irina Vlah apare în
imagine alături de Valentina
Matveenko, preşedintele Dumei de
Stat din Federaţia Rusă.

„Democraţia corturilor” la
Chişinău
Toamna politică s-a dovedit a fi
una fierbinte în Moldova. PMAN s-a
transformat în piaţa protestelor
împotriva guvernării megacorupte
de la Chişinău.
Din primavara-toamna 2015,
Platfrma Civică „Dreptate şi
Adevăr” (DA) a organizat şase
mitinguri de amploare, la care au
fost revendicate demisia Preşedintelui RM, Preşedintelui Parlamentului,
şefului
CNA
şi
desfăşurarea alegerilor parlamentare
anticipate. Circa 100.000 de mii de
susţinători au participat la mitingul
de protest din 6 septembrie. In
aceiaşi zi s-a decis instaurarea
corturilor în Oraşul Demnităţii.
Peste 300 de corturi au fost
instaurate în cateva zile în faţa
sediului Guvernului. Corturile din
PMAN devenind un simbol al nesu-
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punerii civice faţă de puterea politică coruptă şi compromisă.
În ziua de 6 octombrie începe
revoluţia crizantemelor, în Moldova.
Revendicările principale ale protestatarilor:
Organizarea alegerilor parlamentare anticipate libere, sub
egida instituţiilor internaţionale şi a
unui Guvern al încrederii naţionale.
Demisia
Preşedintelui
Republicii Moldova, Nicolae Timofti,
pentru incapacitatea de a reacţiona
adecvat şi competent la informaţiile
oferite de instituţiile abilitate pentru
a stopa jaful din sistemul bancar;
demisia preşedintelui Parlamentului
ca exponent direct al oligarhiei.
Anticipând mitingul de protest
din 4 octombrie, la 1 octombrie,
liderii Alianţei pentru Integrare
Europeană - 3 îşi reconfirmă printr-o
declaraţie comună angajamentele
asumate în faţa cetăţenilor. După
aproximativ două luni de la constituirea AIE – 3, partidele componente au respins orice tentative de
destrămare a majorităţii parlamentare. Aceştia au condamnat „traseismul politic, scenariile şi solicitările cu caracter radical şi
distructiv, promovate recent în
spaţiul public de către forţe politice
netransparente, care ar risca intrarea
Republicii Moldova într-o spirală
periculoasă a tensiunilor de stradă şi
într-o criză politică şi instituţională”41. Şi tot la 1 octombrie,
Preşedintele Nicolae Timofti se
adresează cu un Mesaj către cetăţeni,în care face o evaluare asupra

stării politice, sociale şi economice
din ţară.
Şeful statului declară că este
necesară luarea unor decizii neîntârziate de remediere a gravelor erori
admise la nivelul unor instituţii
financiar-bancare şi de drept, care au
cauzat această stare de revoltă şi de
incertitudine. Funcţionarii şi demnitarii care au administrat treburile statului cu rea-voinţă sau cu neglijenţă
trebuie să-şi prezinte demisia. Ei
trebuie cercetaţi şi traşi la răspundere.
Preşedintele constată că pe lângă
instabilitatea din regiune, embargourile comerciale la care este
supusă ţara noastră, există şi alte
provocări la adresa securităţii
noastre: urmărim activizarea forţelor
revanşarde,
neo-sovietice,
care
doresc să profite de situaţia creată
pentru a încerca să ne oprească din
drumul nostru natural către Uniunea
Europeană.
Concomitent cu acţiunile coordonate de Platforma Civică DA,
presiunea asupra puterii oligarhice
de la Chişinău vine şi din partea
partidelor de stânga pro-ruse:
Partidul Socialiştilor, condus de Igor
Dodon, şi Partidul Nostru, condus de
primarul oraşului Bălţi, omul de
afaceri, Renato Usatîi. De data
aceasta corturile protestatarilor din
oraşul numit simbolic Oraşul
Victoriei sunt instalate în fata
Parlamentului Republicii Moldova.
Capitala Moldovei este împânzită
de corturi. Acestea ramân deocamdată un simbol al luptei cetăţenilor
împotriva corupţiei la nivel foarte

183

POLIS

înalt, care identifică, actualmente,
autorităţile de la Chişinău. Liderii
Platformei Civice„Demnitate şi
Adevăr” cer judecătorilor de la
Curtea Constituţională să recunoască
uzurparea puterii în stat de către
actuala guvernare.
La 15 octombrie, este convocată
şedinţa plenară a legislativului.
Procurorul general, Corneliu Gurin,
vine la şedinţa Parlamentului
cu solicitarea de a ridica imunitatea
liderului PLDM, Vlad Filat şi a face
posibilă tragerea la răspundere a
acestuia. Corneliu Gurin declară de
la tribuna central că CNA dispune
de probe concludente cu privire la
implicarea domnului Vlad Filat în
frauda bancară. Prejudiciul este
estimat la sute de milioane de dolari.
Este vorba de o crimă deosebit de
gravă,
influenţarea
martorilor,
distrugerea probelor”.
Potrivit lui Gurin, în perioada
2010-2013, Filat, exercitând funcţia
de prim-ministru, a extorcat şi a
primit de la directorul SRL
„Dufremol”, Ilan Shor, mijloace
financiare, bunuri şi servicii în sumă
de 60 milioane de dolari, iar în
intervalul 2013-2014, susţinând că
are influenţă asupra persoanelor
publice a pretins şi primit de la Ilan
Shor bani, servicii şi alte bunuri şi
avantaje în sumă de peste 190 de
milioane de dolari SUA42.
Astfel, cu 79 de voturi,este ridicată imunitatea deputatului liberal democrat Vlad Filat. Chiar dacă
pentru ridicarea imunităţii era
suficientă simpla majoritate - 51.
Voturile aparţin deputaţilor socialişti,
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fractiunii Partidului Comuniştilor,
deputaţilor Partidului Liberal şi deputaţilor neafiliaţi (grupul Leancă).
Fostul premier Vlad Filat a fost
reţinut de colaboratorii CNA, pe un
termen de 72 de ore, imediat după
şedinţa plenară a legislativului. Duminică, 18 octombrie, judecătorii au decis arestarea preventivă
a ex-premierului pentru 30 de zile.
Începe procesul de demolare a
PLDM, până nu demult cel mai
puternicpartid politic din Republica
Moldova. Ultimul sondaj de opinie
din octombrie a arătat că rata de
credibilitate a liderului PLDM a
coborât până la 1 %.
În aceiaşi zi, Vlad Plahotnic, se
autosuspendă din funcţia de primvicepreşedinte al PDM şi se retrage
temporar din rândurile partidului.
Prin acest gest s-a transmis un mesaj
clar către opinia publică: Plahotniuc
nu are nevoie de imunitate parlamentară
şi,
detaşându-se
de
activitatea politică, nu va influenţa
mersul anchetei în cazul Filat. Pe
pagina sa de Facebook acesta
postează următorul anunţ:
„Având în vedere necesitatea ca
ancheta în cazul BEM să fie în
afara oricăror suspiciuni legate de
eventuale influenţe externe instituţiilor de drept, dar având în
vedere şi acuzaţiile care mi se
aduc, chiar dacă nu au fost
niciodată probate şi sunt nefondate,
consider că este oportun să mă
autosuspend din funcţia de primvicepreşedinte al Partidului Democrat din Moldova. De asemenea,
mă autosuspend din calitatea de
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membru de partid, până la clarificarea anchetei în cazul BEM”43.
Plahotniuc spune că face acest
gest pentru a nu afecta imaginea
PDM. În timpul ultimului discurs
din legislativ, Filat a declarat că
Plahotniuc deţine controlul asupra
Procuraturii Generale, CNA şi
întregului sistem judecătoresc, cu
ajutorul cărora îi manipulează pe
mulţi deputaţi şi nu doar 44.
Prin urmare, Republica Moldova
se transformă rapid dintr-o poveste
de succes într-un stat capturat. Lucru
recunoscut atât de către cetăţenii
ţării, cât şi de principalii lideri ai
instituţiilor democratice din Europa.
La 29 octombrie 2015, în cadrul
sedinţei Parlamentului, este demis
prin moţiune de cenzură, cu 65 de
voturi, pentru suspiciuni de corupţie
,Cabinetului Streleţ. Acesta nici nu a
ajuns la simbolicele primele100 de
zile de mandat, fiind inaugurat la 30
iulie 2015. Cu 10 zile mai longeviv
a fost Cabinetul precedent. Guvernul
Gaburici a fost investit în 18
februarie 2015, iar la 12 iunie 2015
acesta îşi anunţă demisia.
Prin urmare, trebuie să constatăm
că rezultatele alegerilor parla-

mentare din noiembrie 2014 au
generat mai multe vulnerbilităţi în
sistemul politic al Republicii
Moldova. Tendinţa de modernizare
politică şi continuare a parcursului
european, anunţată de partidele din
coaliţia proeuropeană în campania
electorală, a fost compromisă atât de
fenomenul corupţiei care a penetrat
adânc în sânul elitei politice naţionale, dar şi de acutizarea concurenţei
între cei doi cei mai influenţi lideri
politici din ţară –Vlad Filat şi Vlad
Plahotniuc.
La etapa actuală, în Moldova,
democraţia nu presupune o concurenţa loială dintre ideologii şi
partidele purtătoare de astfel de
ideologii, o lupta acerbă între liderii
care provin dintr-un domeniu unde
funcţionează alte reguli de joc decât
cele ale jocului democratic – supravietţurea makiavellică în afaceri.
În Republica Moldova criza de
moralitate în politică a atins dimensiuni uriaşe, punând în dificultate
evoluţia proceselor democratice, dar
şi consolidarea culturii politice în
ţară.
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Lxat_ntzOqQabz7LEFgFDnycyk_h
ANxcD&v=3ZIvBB0giYY
https://www.youtube.com/watch?v=W3
4OHB_mF64&list=PLxat_ntzOqQa
bz7LEFgFDnycyk_hANxcD&index
=7
https://www.youtube.com/watch?v=QPc
ckRk5qLE&index=15&list=PLxat_n
tzOqQabz7LEFgFDnycyk_hANxcD

Est-Vest

https://www.youtube.com/watch?v=Bkd
Oc7G5H_A
https://www.youtube.com/watch?v=Bkd
Oc7G5H_A
https://www.youtube.com/watch?v=L3h
yd4VkA0A

https://www.youtube.com/watch?v=ED
bnuD7tW3k
http://www.jurnal.md/ro/politic/2015/4/
9/agitatia-electorala-cu-cetateniistraini-interzisa-in-rm-nu-vor-maiveni-kirkorovi-si-blesteasii-niciputin-nici-basescu/, 9aprilie 2015.

Anexe
Anexa 1. Spotul PD

Anexa 2. Spotul PLDM
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Anexa 3. Spotul PSRM
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