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Abstract 

În perioada 18 - 19 decembrie 2019 la Strasbourg a avut loc cea de-a șaptea reuniune a 

Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova. În cadrul reuniunii a 

fost adoptată o Declarație Comună privind întărirea relaţiei dintre Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană. Potrivit mesajului inclus în textul Declarației, așteptările partenerilor europeni coincid cu 

cele ale cetățenilor Republicii Moldova și anume că autoritățile de la Chișinău trebuie să 

implementeze reformele necesare pentru dezvoltarea socio-economică a țării. De asemenea, textul 

Declarației subliniază în mod expres care trebuie să fie aceste reforme: implementarea Acordului de 

Asociere și a DCFTA, cu accent pe întărirea instituțiilor publice și a respectării principiului separării 

puterilor în stat, reforma justiției, investigarea fraudelor din sistemul bancar al Republicii Moldova, 

asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea economică și a nivelului de trai, încurajarea formelor 

de cooperare cu UE, inclusiv a schimburilor comerciale. Practic, documentul nu introduce elemente 

noi în dialogul bilateral dintre Bruxelles și Chișinău, dar pune accente pe angajamente asumate în anii 

anteriori. Acest lucru nu înseamnă altceva decât constatarea unei situații de facto și mai puțin 

entuziasm în ceea ce privește noile schimbări din viața politică a Republicii Moldova: moțiunea de 

cenzură împotriva guvernului condus de Maia Sandu și investirea unui nou guvern, condus de Ion 

Chicu, a cărui independență este relativă.       

 Obiectivul acestui policy paper este de a evidenția principalele procese politice prin care a 

trecut Republica Moldova în anul 2019 și de a aprecia impactul pe care le vor avea acestea în 

perioada următoare asupra dialogului cu partenerii interni, precum și cu cei externi. Un alt obiectiv 

este acela de a analiza principalele obiective ale diferitor actori politici și de a le aprecia strategiile 

implementate pentru obținerea susținerii cetățenilor în perioade electorale. De asemenea, este 

necesar de a explica publicului din afara țării, adică partenerilor externi, cum sunt definite prioritățile, 

evaluate resursele și promovate interesele naționale ale Republicii Moldova în contextul crizelor 

politice interne. 

 

Introducere. Anul 2019 – un an politic aglomerat 

La data de 24 februarie 2019 în Republica Moldova au fost organizate alegeri parlamentare. 

În urma acestui scrutin electoral trei partide politice și un bloc politic a reușit să depășească pragul 

electoral1. De asemenea, trei candidați independenți au reușit să obțină susținerea alegătorilor 

pentru a deveni deputați în circumscripțiile unde au candidat. Rezultatele alegerilor, în urma cărora 

nicio formațiune politică nu a obținut un număr suficient de mandate pentru a forma coaliția 

parlamentară majoritară, au condus în scurt timp la criză politică. Orice formulă propusă sau 

discutată de către opinia publică și actorii politici angajați în dezbateri părea să fie inoportună sau 

chiar dramatică pentru imaginea unor formațiuni politice. Negocierile au fost dificile și orice încercare 

de a comunica mesaje sau condiționalități colegilor din alte formațiuni politice era tratată cu 

suspiciune. Dramatismul situației reieșea mai mult din faptul că orice asociere cu Partidul Democrat 

 
1 Conform legislației electorale în vigoare la data organizării alegerilor parlamentare din februarie 2019 pragul 
electoral era 6% pentru listele de partid și 8% pentru blocurile electorale. Alegerile parlamentare au fost 
organizate după sistemul mixt de vot, care a fost adoptat de deputații partidelor politice PDM, PSRM și PPEM în 
iulie 2017, la propunerea lui Igor Dodon din luna aprilie a aceluiași an. Modificarea sistemului electoral, 
Parlamentul Republicii Moldova,  
http://www.parlament.md/Actualitate/Modificareasistemuluielectoral/tabid/254/language/en-
US/Default.aspx 

http://www.parlament.md/Actualitate/Modificareasistemuluielectoral/tabid/254/language/en-US/Default.aspx
http://www.parlament.md/Actualitate/Modificareasistemuluielectoral/tabid/254/language/en-US/Default.aspx


din Moldova, condus la acea perioadă de Vladimir Plahotniuc, era percepută ca începutul sfârșitului 

pentru celelalte formațiuni politice. Cea mai logică formulă parlamentară părea să fie o coaliție între 

PDM și PSRM. Dar, la insistența anumitor actori ai societății civile2 de a impune în spațiul public 

dezbaterea despre o altă formulă de cooperare între alte două formațiuni politice – Blocul ACUM și 

PSRM, s-a reușit premiera de a avea cel puțin o dezbatere diferită, dar în același timp și consistentă, 

despre o coaliție temporară. Această coaliție de conveniență, după cum a intrat în istorie, între PSRM 

și Blocul ACUM, a fost creată la expirarea termenului legal pentru formarea coaliției parlamentare 

majoritare și a fost încurajată atât de partenerii din Vest, cât și cei din Est. Pentru prima dată, 

reprezentanți ai societății civile au reușit să impună o ”soluție de compromis” politicienilor, 

modificându-le agenda lor oficială.         

 La data de 8 iunie 2019 a fost votat de către reprezentanții fracțiunii parlamentare ai PSRM, 

dar și de cei ai Blocului ACUM, guvernul condus de Maia Sandu. Consenul dintre cei doi actori, 

construit în jurul ideii de luptă împotriva oligarhului Vladimir Plahotniuc, susținut și încurajat discursiv 

de Bruxelles și Moscova, a fost de scurtă durată. Coaliția de conveniență a durat cinci luni, perioadă 

în care executivul condus de Maia Sandu a reușit să livreze multe mesaje pozitive partenerilor 

externi, să îmbunătățească imaginea de politică externă a țării și să inițieze câteva măsuri de 

reformare în instituțiile publice. În același timp, Igor Dodon, președintele țării, a reușit să valorifice 

câteva oportunități externe, să aibă acces la platforme și foruri internaționale occidentale, unde a 

făcut mai multe declarații referitoare la neutralitatea Republicii Moldova și a perspectivelor de 

soluționare a conflictului transnistrean.  

 

Este Republica Moldova o problemă, o prioritate sau o oportunitate? Sunt sau nu necesare măsuri 

alternative în dialogul cu Chișinăul? 

Una dintre prioritățile opiniei publice internaționale pentru anul 2020, acea parte care este 

preocupată de regiunea Mării Negre sau de dezvoltarea proiectului Parteneriatului Estic, va trebui să 

devină evaluarea impactului unor procese de politică internă și a unor inițiative de politică externă pe 

care autoritățile moldovenești le promovează. Evaluarea trebuie să fie una corectă, să se bazeze pe 

informații veridice și consistente, care pot fi obținute doar în cadrul unui dialog eficient atât cu 

reprezentanții clasei politice, ai mediului de afaceri, cât și cu actori ai societății civile (think-tank-uri, 

ONG-uri, media și activiști civici). Atunci când vorbim despre evaluarea situației de facto sau despre 

definirea problemelor reale cu care se confruntă Republica Moldova analiza trebuie să înceapă cu o 

apreciere simplă, dar capabilă să dea tonul viitoarelor inițiative bi- sau multilaterale: este Republica 

Moldova o problemă, o prioritate sau o oportunitate pentru a pune bazele pentru o politică nouă în 

Europa de Est? Atât Uniunea Europeană, Statele Unite, dar și Federația Rusă nu au ratat oportunități 

de a-și face auzite vocile în anul 2019 la Chișinău. Succesul ”investițiilor discursive, politice” sau a 

”măsurilor active” este evaluat și resimțit în mod diferit. Unii actori politici din Moldova au 

demonstrat că ”investițiile” externe în proiectele lor au fost eficiente, alții s-au retras, argumentând 

că integritatea este o investiție de imagine pe termen lung și că lupta pentru combaterea corupției 

sau împotriva impunerii unui regim autoritar se poate face și din postura de opoziție parlamentară.

 La fel de important este ca partenerii externi ai Republicii Moldova să înțeleagă contextul 

 
2 Reprezentanți ai societății civile îndeamnă PSRM și Blocul ACUM să facă o coaliție, cu UE, SUA și Rusia în rol de 
mediatori, Jurnal.md, Chișinău, 16 mai 2019, http://www.jurnal.md/ro/news/1cf0629637dfaa41/reprezentanti-
ai-societatii-civile-indeamna-psrm-si-blocul-acum-sa-faca-o-coalitie-cu-ue-sua-si-rusia-in-rol-de-mediatori.html 

http://www.jurnal.md/ro/news/1cf0629637dfaa41/reprezentanti-ai-societatii-civile-indeamna-psrm-si-blocul-acum-sa-faca-o-coalitie-cu-ue-sua-si-rusia-in-rol-de-mediatori.html
http://www.jurnal.md/ro/news/1cf0629637dfaa41/reprezentanti-ai-societatii-civile-indeamna-psrm-si-blocul-acum-sa-faca-o-coalitie-cu-ue-sua-si-rusia-in-rol-de-mediatori.html


intern, extern, regional, dar și să facă abstracție de elementele de persuasiune folosite de către Igor 

Dodon și noul guvern și să nu omită din evaluările lor referințele la ”geopolitică” și ”non-geopolitică”. 

Ambele situații sunt explorate de către politicienii moldoveni. Afirmația conform căreia în Republica 

Moldova ”discursul politic este prea geopolitizat” nu va dispărea. Acest lucru a fost demonstrat 

inclusiv de modul în care a evoluat coaliția de conveniență dintre socialiști și membrii Blocului ACUM. 

Pe de o parte am avut o bună colaborare a executivului de la Chișinău cu Bruxellesul și alte capitale 

occidentale, iar de cealaltă parte am putut fi martorii explorării oportunităților oferite de către 

executiv pentru președinție și partid, adică PSRM, și continuarea dialogului cu Moscova. Dacă 

partidele pro-europene au făcut anumite încercări de a promova anumite valori, realități europene, 

justiție și reforme, atunci socialiștii au reușit să supună această abordare ”non-geopolitică” 

intereselor patrimoniale și politice ale partidului. Chiar și atunci când este vorba despre ”nevoia de 

progres intern”, se are în vedere de fapt o alegere între est și vest, adică între modele de guvernare, 

gestiune a afacerilor economice, a politicii per ansamblu.      

 Dacă Uniunea Europeană dorește ca Republica Moldova să devină auto-suficientă, auto-

guvernabilă și responsabilă față de propriile interese naționale, partenerii occidentali trebuie să fie 

mai abili în a promova viziune, transformare, asumare și independență în rândul acelor forțe politice 

pe care mizează sau le cooptează indirect în gestiunea asistenței financiare. Aici se are în vedere nu 

doar verbalizarea condiționalităților impuse sau menționarea Acordului de Asociere, drept bază 

pentru dialogul bilateral. Opțiunea cea mai bună ar putea fi convingerea Republicii Moldova că ea 

este miza și nu instrumentul sau locul de testare a unor modele transferabile în alte state.3 Mai mult, 

înțelegerile dintre marile puteri nu trebuie să prejudicieze conceptul de ”bună guvernare” ca și 

soluție pentru Moldova. După susținerea deschisă de către oficialii occidentali, dar și cei ruși, a 

alianței de conveniență dintre PSRM și Blocul ACUM, a apărut în spațiul public dezbaterea despre 

”eficiența acestui mariaj politic”, și aceasta în contextul cunoașterii efectelor modelului de gestionare 

a afacerilor statului promovat de către Federația Rusă – unul autoritar, influența pe care o are 

Kremlinul în subminarea proceselor democratice în mai multe state membre ale UE, explorarea 

fricilor entice, sociale, de securitate. Au înțeles sau nu UE și SUA miza susținerii acordată de Kremlin 

pentru o alianță care nu putea oficial decât să declare și să promoveze altceva decât valori și 

integrare europeană? Dincolo de ”confortul politic” discursiv care străbătea din Republica Moldova 

spre UE și SUA, trebuia să fie apreciat just și scepticismul evocat de anumiți actori interni. Ultimii s-au 

simțit, însă, ignorați.  

 

Opțiunile actorilor politici din Republica Moldova. Ce alternative au avut? 

 La final de an 2019 Republica Moldova a reușit să evite o nou criză politică. Coaliția PSRM – 

Blocul ACUM s-a destrămat. Noul executiv, codus de Ion Chicu și în care au fost incluși majoritatea 

oamenilor președintelui Igor Dodon, a fost investit cu suportul deputaților Partidului Democrat din 

 
3 Exemple: Rusia nu ezită să folosească actorii politici din Republica Moldova sau să intervină în dezbaterile 
publice de aici cu scopul de a testa reacții și atitudini despre federalizare ca model pentru alte state din zona 
Mării Negre (în special Ucraina este sensibilă la un asemenea model) sau să discute despre securitatea 
energetică pentru a influența procesul decizional, să introducă embargouri sau liste cu agenți economici pentru 
a-și loializa anumiți antreprenori și deci și actori politici. UE a încercat să promoveze Republica Moldova după 
anul 2010 drept o poveste de succes a Parteneriatului Estic (PaE), cu scopul de a motiva aceeași Ucraină, dar și 
alte state ale PaE, ca să accelereze anumite procese de democratizare, de transformare structurală a 
economiei.   



Moldova, adică a oligarhului împotriva căruia s-a aliat fosta coaliție parlamentară majoritată. 

Alegerile anticipate, deocamdată, au putut fi evitate, chiar dacă mai sunt încă o opțiune pentru 

anumiți actori politici, interesați de reorganizarea formulelor de guvernare sau de obținerea unei 

legitimități mai sigure pentru propriul rol și statut. Tot la bilanțul politic al anului 2019 mai putem 

include adoptarea fără dezbateri publice a Bugetului 2020, preluarea unor proiecte și inițiative ale 

fostei guvernări și prezentarea lor în calitate de proiecte originale de către guvernul condus de noul 

premier sau lansarea discuțiilor cu privire la obținerea unui credit de 500 mln. de dolari de la 

Federația Rusă și aceasta la mai puțin de două săptămâni după investirea aceluiași guvern condus de 

Ion Chicu4. De asemenea, un lucru extrem de important a fi menționat în contextul evaluărilor pentru 

sfârșitul anului 2019, dar și pentru buna desfășurare a campaniei electorale a lui Igor Dodon, îl 

constituie faptul că Ucraina și Rusia au ajuns la un acord cu privire la tranzitul de gaze pe teritoriul 

ucrainean5. Astfel, executivul va putea evita negocieri cu alte foruri internaționale, către care urma să 

se facă adresări oficiale pentru a fi acordare credite în scopul unor opțiuni sau soluții de securitate 

energetică, alternative tranzitului de gaze rusești prin Ucraina și criticate de experți.  

 Pe de altă parte, însă, mesajele care vin la sfârșitul anului 2019 din partea Uniunii Europene, 

dar și de la București sau Kiev, nu sunt încurajatoare pentru actuala guvernare. Asistența tehnică și 

financiară va fi condiționată, reorganizată sau retrasă parțial pentru anumite domenii. Opțiunile sunt 

următoarele: reorganizarea asistenței tehnice în urma analizei nevoilor reale ale Republicii Moldova 

și explorarea oportunităților de a fi acordată direct cetățenilor, autorităților publice locale, societății 

civile și evitarea, astfel, a interacțiunii cu un executiv a cărui independență este interpetabilă. 

Prioritățile, în principiu, nu s-au schimbat: reforma justiției, transparență, achiziții publice, priecte de 

infrastructură, susținerea parteneriatelor dintre autoritățile publice locale și cetățeni, proiecte 

comunitare, care să fie corelate cu obiectivele Acordului de Asociere și ale celui de liber schimb. 

Obiectivele finale sunt următoarele: de a contribui la eficientizarea acestei asistențe, de a genera 

beneficii pentru ambele părți și încurajarea unui dialog sincer, transparent cu autoritățile 

moldovenești.           

 Totuși, ca acest lucru să devină posibil, este nevoie ca partenerii externi ai Republicii Moldova 

să pornească de la o evaluare consistentă a opțiunilor cu care se confruntă actorii politici importanți 

de pe scena politică de la Chișinău, cei care contează în definirea și promovarea intereselor naționale 

și care nu pot fi ignorați în calitate de parteneri de dialog. Ei reprezintă opțiunea politică a cetățenilor 

Republicii Moldova, aleși prin sufragiu – o opțiune care trebuie să fie respectată. De calitatea acestei 

evaluări va depinde conținutul și eficiența dialogului politic dintre Republica Moldova și partenerii săi 

occidentali, dar și cu Federația Rusă, care este conștientă de valoarea investițiilor sale în această țară. 

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova – 36 deputați: 

 Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care a reușit să obțină cele mai bune rezultate la 

alegerile parlamentare, dar și la cele locale, trebuie să facă față câtorva dileme în anul 2020. Unele 

dintre ele sunt consecințe ale deciziilor luate și asumate încă în anul 2019. 

 
4 Au început discuțiile cu Rusia privind creditul de 500 mln de dolari. Ministerul Economiei se arată optimist, 
Newsmaker, Chișinău, 26 noiembrie 2019, https://newsmaker.md/ro/au-inceput-discutiile-cu-rusia-privind-
creditul-de-500-mln-de-euro-ministrul-economiei-se-arata-optimist/ 
5 Украина и Россия договорились: представитель Еврокомиссии подписал соглашение о транзите газа, 

UNN, Kiev, 20 decembrie 2019, https://www.unn.com.ua/ru/news/1842614-ukrayina-ta-rosiya-domovilis-

predstavnik-yevrokomisiyi-pidpisav-ugodu-schodo-tranzitu-gazu 

https://newsmaker.md/ro/au-inceput-discutiile-cu-rusia-privind-creditul-de-500-mln-de-euro-ministrul-economiei-se-arata-optimist/
https://newsmaker.md/ro/au-inceput-discutiile-cu-rusia-privind-creditul-de-500-mln-de-euro-ministrul-economiei-se-arata-optimist/
https://www.unn.com.ua/ru/news/1842614-ukrayina-ta-rosiya-domovilis-predstavnik-yevrokomisiyi-pidpisav-ugodu-schodo-tranzitu-gazu
https://www.unn.com.ua/ru/news/1842614-ukrayina-ta-rosiya-domovilis-predstavnik-yevrokomisiyi-pidpisav-ugodu-schodo-tranzitu-gazu


• Socialiștii au avut un mesaj constant, transmis cetățenilor, începând cu luna iunie 2019 și 

anume că vor rămâne la guvernare pe termen lung. A fost mesajul transmis de către Igor Dodon, 

Zinaida Greceanîi, dar și alți membri ai PSRM. Favorabil6 pentru partid este că a reușit să onoreze 

această promisiune și socialiștii guvernează chiar și după destrămarea coaliției de conveniență. Dar, 

totuși, vor trebui să facă față și asocierii imaginii lor cu cea a membrilor PDM, care le-au oferit 

această oportunitate, adică voturile necesare pentru investirea guvernului condus de Ion Chicu. 

• Din cele expuse mai sus, rezultă că una dintre aceste dileme se referă în primul rând la 

aprecierea corectă a consecințelor care reies din asocierea imaginii Partidului Socialiștilor cu cea a 

Partidului Democrat din Moldova, cu scopul de a demite guvernul condus de Maia Sandu – un guvern 

cu o credibilitate mare atât în interiorul țării, cât și în afară. Această decizie politică a eliminat pe 

termen scurt probabilitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate – eveniment pe care atât 

PSRM, cât și PDM au dorit să îl evite la finele anului 2019, pentru că în anul 2020 el este o opțiune.  

• Alegerile parlamentare anticipate – un scenariu cu puține șanse de implementare, dar care 

nu trebuie să fie exclus din opțiunile pentru anul 2020 și organizarea lor în același timp cu alegerile 

prezidențiale.  

Sistemul mixt de vot a fost anulat în iulie 2019 de către deputații Blocului ACUM și socialiști. 

Aceasta a fost una din prioritățile alianței de conveniență. Totuși, în funcție de perioada aplicării 

acestui scenariu, adică până sau după alegerile prezidențiale, planificate pentru toamna anului 2020, 

există câteva prevederi legislative, care condiționează lansarea acestui proces electoral și acestea 

trebuie să fie luate în calcul.  

Pentru ”Igor Dodon politicianul” acesta ar putea fi un scenariu care rămâne un instrument de 

lucru. El folosește abil subiectul ”alegerilor anticipate” în aparițiile sale publice, încercând să convingă 

audiența că este conștient de riscurile financiare, de nevoile cetățenilor, de prioritățile țării. Este un 

mesaj care îi permite lui Igor Dodon să apară în fața propriului electorat drept un politician 

responsabil, grijuliu față de bugetul statului și față de resursele limitate de care dispune Republica 

Moldova. Totuși, același discurs l-a folosit și în iunie, dar și în decembrie 2019, și anume că evitarea 

alegerilor anticipate este cel mai bun scenariu pentru Republica Moldova, iar socialiștii au venit la 

conducere pe termen lung. Motivele pentru introducerea sistematică a subiectului ”alegerilor 

anticipate” de către socialiști și PSRM în spațiul public sunt următoarele: 

- O parte a cetățenilor îl acuză pe Igor Dodon de demiterea celui mai integru premier, Maia 

Sandu, care a reușit să lanseze anumite reforme. Acest discurs ar putea fi explorat de către membrii 

PAS pentru alegerile prezidențiale din toamna anului 2020. Așadar, guvernul condus de Ion Chicu 

trebuie să fie un executiv mai longeviv, mai eficient din perspectiva PSRM, să îi confere lui Igor Dodon 

siguranța organizării unei campanii electorale după anumite reguli, nu neapărat să fie un model de 

exercițiu democratic. 

- Alegerile anticipate ar putea să fie organizate după sistemul mixt, convenabil PSRM, care nu 

resimte probleme financiare și se poate angaja într-un proces electoral nou. Dar, pentru aceasta 

cetățeanul trebuie să fie pregătit.   

 
6 O simplă analiză a mesajelor comunicate alegătorilor pe pagina oficială a Partidului Socialiștilor din Republica 
Moldova oferă detalii foarte interesante despre strategia socialiștilor: aceștia și-au concentrat atenția pe 
proiecte sociale mici, pe organizarea constantă de întruniri cu alegătorii sub pretextul de informare politică 
despre situația din țară, au promovat candidații la alegerile locale încă din luna iulie, concentrându-și eforturile 
pe evidențierea acestora în spațiul public, la început cu mesaje pozitive, și abia începând cu luna august au 
aplicat tactica discreditării concurenților politici. Mai mult, discreditarea a fost subtilă, documentată și a fost 
aplicată de către liderii formali sau informali ai PSRM, nu de către candidați, care au continuat să promoveze un 
ton pozitiv pentru alegerile locale. 



• Rezultatele bune obținute la alegerile locale sunt o oportunitate pentru PSRM, dar și un risc 

pentru președintele Igor Dodon, care în perioada următoare va trebui să împartă o parte din succesul 

partidului, al cărui lider informal este, cu Ion Ceban, noul primar ales al Chișinăului7. În pofida faptului 

că Ion Ceban s-a retras temporar din PSRM pentru a-și îndeplini atribuțiile de primar general al 

capitalei, acest lucru nu înseamnă că șeful statului este pregătit să împartă propria popularitate cu 

colegul său8.            

 Așadar, pentru socialiști este important să demonstreze în acest moment că sunt orientați 

spre nevoile cetățenilor, că își onorează promisiunile din campaniile electorale, nu doar partenerilor 

interni, dar și celor externi, adică Rusia, dar în același timp reușesc să facă față noului lor statut de 

partid-lider pe scena politică.  

 

Blocul ACUM sau Platforma DA și PAS – 14 deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate și 11 

deputați Platforma DA:  

• Blocul ACUM nu a reușit să evite angajarea într-un proces de împărțire a puterii sau de 

încurajare a modelului instituit după anul 2010: partajarea de funcții, poziții, domenii de interes 

economic între formațiunile politice care au depășit pragul electoral. Mai mult, componenta pro-

europeană a coaliției de conveniență a oferit suficient spațiu pentru ca PSRM să preia controlul 

asupra unor procese politice, economice și de securitate. Preluarea treptată a controlului asupra 

unor instituții de forță, asupra reformei justiției, perpetuarea controlului asupra exporturilor către 

anumite piețe externe de către partenerii de coaliție nu sunt altceva decât o demostrație a faptului 

că Blocul ACUM a avut o singură prioritate clară: lupta împotriva oligarhului Vladimir Plahotniuc și o 

foarte puțină atenție pentru înțelegerea nevoilor PSRM și a liderului informal al acestei formațiuni – 

Igor Dodon, președintele Republicii Moldova. Aceasta a fost principala eroare strategică a liderilor 

PAS și PPDA pentru anul 2019.          

 Printre erorile Blocului ACUM se mai numără: neînțelegerea faptului că au contribuit la 

transferul de putere de la PDM către Igor Dodon, adică PSRM; asumarea răspunderii pe alegerea 

procurorului general, vizualizând clar pierderea guvernării9 și a oportunității de a continua sau de a 

 

7 Potrivit rezultatelor ultimului Barometru de Opinie Publică, elaborat de Institutul pentru Politici Publice din 
Moldova, Ion Ceban se bucură de încrederea a 26% din cetățeni, iar Igor Dodon de susținerea a 37,8%. 
Popularitatea lui Ion Ceban a crescut nu doar datorită faptului că a fost candidatul PSRM pentru alegerile în 
muncipiul Chișinău. Succesul acestuia se datorează și strategiei de comunicare, implementată de PSRM încă în 
luna iunie 2019, atunci când partidele membre ale Blocului ACUM și-au asumat răspunderea pentru guvernare 
și au comunicat mai puțin pentru alegerile locale din toamna anului 2019. VIDEO. În ce politicieni au încredere 
cetăţenii Republicii Moldova şi cum ar vota aceştia dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, TVR Moldova, 30 
decembrie 2019, http://tvrmoldova.md/actualitate/live-prezentarea-barometrului-opiniei-publice-decembrie-
2019/?fbclid=IwAR2a6fAYvfTcNwt89W_tLJNGOEBoQLYd9ddmAOnrHLHBuRqxNxPz7xAFXqs 

8 Se are în vedere profilul psihologic al președintelui Igor Dodon, trecutul și ascensiunea sa politică și 
impedimentele cu care s-a confruntat de-a lungul timpului pentru a obține susținerea electoratului și pe cea a 
Moscovei. De asemenea, nu trebuie să fie omis faptul că opoziția parlamentară dorește continuarea anchetei în 
ceea ce privește conținutul clipurilor video în care Igor Dodon negociază cu Vladimir Plahotniuc beneficii 
materiale pentru PSRM și care au fost făcute publice cu puțin timp înainte de investirea guvernului condus de 
Maia Sandu.  
9 Guvernarea versus imaginea de ”guvern integru” – a fost capcana perfectă pentru Blocul ACUM, impusă de 
PSRM și PDM. Alegerea a fost evidentă pentru toată lumea, inclusiv pentru oponenții politici. Asumarea 
răspunderii pentru alegerea procurorului general și moțiunea de cenzură i-a lipsit pe cei de la PAS și PPDA de 

http://tvrmoldova.md/actualitate/live-prezentarea-barometrului-opiniei-publice-decembrie-2019/?fbclid=IwAR2a6fAYvfTcNwt89W_tLJNGOEBoQLYd9ddmAOnrHLHBuRqxNxPz7xAFXqs
http://tvrmoldova.md/actualitate/live-prezentarea-barometrului-opiniei-publice-decembrie-2019/?fbclid=IwAR2a6fAYvfTcNwt89W_tLJNGOEBoQLYd9ddmAOnrHLHBuRqxNxPz7xAFXqs


finaliza anumite schimbări calitative; asumarea completă a guvernării, care a fost folosită de către 

PSRM pentru a se detașa de răspundere politică în fața cetățenilor. Mesajul final al guvernului condus 

de Maia Sandu, în care Blocul ACUM s-a ocupat de reforme, iar PSRM de preluarea unor poziții de 

putere, deja nu mai este actual și asta deoarece socialiștii au preluat spre sfârșitul anului 2019 

controlul asupra dezbaterilor publice, impunând pe agendă alte subiecte, alte nevoi false, alte 

scandaluri, care diluează treptat succesul relativ al fostei guvernări.  

• Fragilitatea dialogului în cadrul Blocului ACUM – cele două componente ale Blocului, 

Platforma Politică DA și Partidul Acțiune și Solidaritate trebuie să depășească momentele de 

disensiune publică, neconcordanța declarațiilor și a situației de facto că nu pot avea mereu o opinie 

comună. Ambele formațiuni politice trebuie să înțeleagă că este necesară să se facă o distincție clară 

între prioritățile de partid, adică cele de a ajunge la guvernare, și interesele naționale. Ultimele nu 

trebuie să fie prejudiciate de promovarea priorităților de partid.  

Este normal ca liderii celor două partide să adopte strategii și discursuri care să contribuie la 

ascensiunea formațiunilor politice pe care le conduc în viața politică internă. În afara dezbaterilor din 

structurile interne ale partidelor, este nevoie de coordonarea discursurilor pe subiecte de actualitate. 

Continuarea disensiunilor în spațiul public poate avea, și are deja, drept efect diminuarea capacității 

de a mobiliza publicul, adică electoratul. 

• Blocul ACUM a acceptat guvernarea și răspunderea pentru acest proces de gestionarea a 

afacerilor statului pe o perioadă scurtă de timp. Ce înseamnă acest lucru? Pentru unii din membrii 

blocului politic căderea guvernului a fost previzibilă și nu a fost un proces politic surprinzător. 

Abordarea a fost previzibilă a fost și pentru socialiști, care nu au ezitat să exploreze această 

oportunitate în detrimentul ACUM. Ca și strategie de comunicare a fost o decizie livrată greșit. 

Reacția electoratului a fost mult mai rațională din acest punct de vedere, adică de încurajare a celor 

două componente ale Blocului ACUM să se desprindă de vechiul rol și statut – ele trebuie să evolueze 

în sensul acceptării guvernării prin deprinderea instrumentelor de guvernare sau cele care sunt parte 

ale procesului legislativ. 

• Cele două formațiuni politice trebuie să învețe ce înseamnă să fii la guvernare, dar și să fie 

opoziție parlamentară. După votarea moțiunii de cenzură impusă guvernului condus de Maia Sandu, 

cele două formațiuni politice s-au declarat în opoziție parlamentară. Treptat, au renunțat și la câteva 

instrumente parlamentare (președinții ale unor comisii parlamentare10 și de anchetă11) utile pentru a 

impune pe agenda politică dezbateri sau soluții și recomandări pentru anumite reforme, adică pentru 

a-și onora promisiunile față de electorat. Acest lucru demonstrează că cele două formațiuni politice 

nu au reușit să însușească deprinderi strategice, utile în luptele politice dificile. În legislativ există alte 

instrumente de negociere sau de impunere a unor subiecte pe agenda politică a țării, diferite de cele 

de care dispun actorii politici extraparlamentari. Etapa ”activismului civic” trebuia să fie urmată de 

cea de însușire a ”activismului politic” în cadrul sistemului politic, ca parte a acestuia și nu în afara 

 
instrumente guvernamentale cu care ar fi putut să atingă anumite obiective sau promisiuni din campania 
electorală, altele decât debarcarea lui Vladimir Plahotniuc de la gestionarea treburilor statului. 
10 DOC // Sergiu Litvinenco și-a depus demisia din funcția de președinte al Comisiei juridice, Deschide.md, 
Chișinău, 18 noiembrie 2019, https://deschide.md/ro/stiri/politic/57076/DOC--Sergiu-Litvinenco-%C8%99i-a-
depus-demisia-din-func%C8%9Bia-de-pre%C8%99edinte-al-Comisiei-juridice.htm 
11 Mihai Popşoi renunţă la funcţia de preşedinte al comisiei de anchetă a tentativei de puci întreprinsă de PDM, 
Adevărul Moldova, Chișinău, 09 decembrie 2019,  https://adevarul.ro/moldova/politica/mihai-popsoi-renunta-
functia-presedinte-comisiei-ancheta-tentativei-puci-intreprinsa-pdm-
1_5dee61545163ec4271d9dd98/index.html 

https://deschide.md/ro/stiri/politic/57076/DOC--Sergiu-Litvinenco-%C8%99i-a-depus-demisia-din-func%C8%9Bia-de-pre%C8%99edinte-al-Comisiei-juridice.htm
https://deschide.md/ro/stiri/politic/57076/DOC--Sergiu-Litvinenco-%C8%99i-a-depus-demisia-din-func%C8%9Bia-de-pre%C8%99edinte-al-Comisiei-juridice.htm
https://adevarul.ro/moldova/politica/mihai-popsoi-renunta-functia-presedinte-comisiei-ancheta-tentativei-puci-intreprinsa-pdm-1_5dee61545163ec4271d9dd98/index.html
https://adevarul.ro/moldova/politica/mihai-popsoi-renunta-functia-presedinte-comisiei-ancheta-tentativei-puci-intreprinsa-pdm-1_5dee61545163ec4271d9dd98/index.html
https://adevarul.ro/moldova/politica/mihai-popsoi-renunta-functia-presedinte-comisiei-ancheta-tentativei-puci-intreprinsa-pdm-1_5dee61545163ec4271d9dd98/index.html


lui. Membrii Blocului ACUM au schimbat doar locul luptei, dar au recurs la aceleași instrumente de 

acțiune: proteste pe rețelele de socializare.  

• Comunicarea strategică – domeniul în care excelează cel mai puțin membrii Blocului ACUM. 

De facto, nu se poate observa o strategie sau o viziune în acest sens. Mai degrabă asistăm la acțiune 

din inerție, care se datorează interesului posturilor de televiziune sau a unor publicații media din 

online pentru a genera rating pentru ele însele, decât o abordare pragmatică a aparițiilor în fața 

alegătorilor. Membrii Blocului ACUM sunt ușor agresivi față de conținutul întrebărilor incomode, sunt 

selectivi atât cu instituțiile media, cât și cu audiența, folosesc mesaje vechi, se luptă cu oponenți care 

nu mai sunt în spațiul public, nu sunt creativi, nu promovează mesaje pozitive, iar uneori sunt 

superficiali atunci când vorbesc despre problemele importante ale Republicii Moldova.  

Tot aici este foarte important să menționăm faptul că este extrem de important să fie 

analizat modul în care liderii de partid comunică susținerea pentru colegi – candidați la alegeri locale, 

parlamentare sau oameni care s-au alăturat pe parcurs echipei în diferite funcții publice. Un lider de 

partid sau un lider politic nu trebuie să omită importanța afișării în spațiul public a susținerii pentru 

propria echipă. Altfel, în momentul retragerii liderului ar putea să dispară și formațiunea politică. 

 Pentru aceste două partide politice este extrem de important la ca începutul anului 2020 să 

își acorde timp și spațiu pentru o proprie evaluare: de oportunități, viziune, strategie și tactici. Să 

definească obiective clare, realizabile, să investească în comunicare și să fie prezenți cât mai mult în 

spațiul public, nu doar acolo unde se regăsește electoratul lor fidel, dar și în regiuni, unde nu au fost 

suficient de activi în alegerile parlamentare și cele locale. De asemenea, trebuie să exploreze 

oportunități de a colabora cu alte formațiuni parlamentare și extraparlamentare, actori politici noi. 

Blocul ACUM trebuie să depășească problemele cu care se confruntă și să își consolideze propriile 

echipe cu forțe noi, profesioniste și să insiste asupra faptului că au reușit să genereze condiții pentru 

exerciții de democrație veritabile, adică alegeri corecte și libere pentru toți actorii politici angajați în 

acestea. 

 

Partidul Democrat din Moldova – 29 deputați: 

Partidul Democrat din Moldova se află la o răscruce în care trebuie să decidă cum se va 

întâmpla ”schimbarea la față” în anul 2020. În lipsa lui Vladimir Plahotniuc, care a părăsit țara în 

perioada crizei politice din luna iunie 2019, membrii formațiunii au reușit să facă o demonstrație de 

unitate temporară și să obțină un rezultat bun la alegerile locale. Dar, reforma internă trebuie să 

continue, căci discursurile despre eventuala trecere de la fracțiunea PDM la fracțiunea PSRM pot 

dăuna pe termen lung. Astfel, în anul 2020 Partidul Democrat din Moldova trebuie să facă față mai 

multor dezbateri publice, în care scenariile principale se concentrează în jurul unor idei simple:   

• Va rămâne acest partid unit sau se va diviza în grupuri de interese? Este vorba despre situația 

în care noul leadership al PDM trebuie să demonstreze că poate să preia conducerea efectivă asupra 

formațiunii politice, care are 30 de reprezentanți în legislativ. Grupurile de interese se concentrază în 

jurul a două figuri politice: Vladimir Plahotniuc, care încă mai comunică mesaje pe rețelele de 

socializare, amintind constant de rolul pe care l-a avut în viața politică de la Chișinău după anul 2009 

și Pavel Filip, care promovează un altfel model de transformare cumpătată și asumată.  

• Evitarea alegerilor anticipate – PDM are nevoie de timp pentru reorganizare, astfel încât să 

facă față unor noi scrutine electorale. Problema nu constă doar în identificarea resurselor financiare 

necesare pentru angajarea într-un asemenea proces. Este mai degrabă o dezbatere despre 



leadership, despre viziune, despre renunțarea la anumite modele, personalități politice, care trebuie 

să se retragă din prima linie, cel puțin temporar. De asemenea, este necesar pentru PDM să 

redobândească încrederea în regiuni, acolo unde PDM a obținut un rezultat bun, care a arătat care 

este susținerea reală de care dispune această formațiune, ținând cont de toate procesele prin care au 

trecut după iunie 2019. Totuși, PDM ar putea să promoveze în spațiul public ideea unui scrutin 

alectoral pentru alegeri parlamentare anticipate și în calitate de strategie pentru a-și convinge atât 

susținătorii, cât și oponenții că încă mai dispun de suficiente resurse politice, ideologice, financiare și 

că sunt o alternativă puternică pentru noul centru de putere – Igor Dodon.  

• Evaluarea internă și a unor scenarii externe (nu în afara țării, dar pe scena politică internă) 

potențiale - ce se întâmplă cu socialiștii dacă PDM se destramă, care va fi impactul schimbării 

centrului de putere de la Vladimir Plahotniuc la Igor Dodon? Până nu va fi finalizat acest proces, este 

greu de apreciat care va fi rolul și locul acestei formațiuni în viața politică a Republicii Moldova în 

perioada următoare.  

• Misiunea PDM-ului nu s-a finalizat în ceea ce privește guvernul condus de Ion Chicu. Dacă 

PDM încearcă să convingă publicul că este un partid preocupat de bunăstarea țării, atunci ar trebui să 

apară în spațiul public și ca un partid care monitorizează și responsabilizează actuala guvernare. La o 

lună și jumătate de la investirea noului executiv, Partidul Democrat l-a susținut tacit pe șeful 

executivului, deși multe dintre ideile incluse în programul de guvernare sau măsurile adoptate sau 

negocierile purtate cu partenerii externi nu creează beneficii pentru cetățeni. În acest moment 

membrii PDM pot fi acuzați de duble standarde pe care le-au promovat în raport cu guvernul condus 

de Maia Sandu și cel condus de Ion Chicu. 

 

Partidul Șor – 7 deputați: 

Cu liderul aflat în urmărire internațională și câțiva membri lipsiți de imunitate parlamentară, 

această formațiune politică aparent este ignorată de către celelalte formațiuni politice care au 

depășit pragul electoral. Totuși, reprezentanții partidului ”Șor” încă se mai bucură de o anumită 

popularitate în câteva raioane, participă la alegeri și sunt activi în spațiul public. Reprezentanții 

acestei formațiuni sust suspectați de a fi implicați în frauda din sistemul bancar al Republicii Moldova. 

În special este vorba aici despre liderul partidului, Ilan Șor. Dar, acest lucru nu este un impediment 

pentru apariții medatice regulate, în care reprezentanții partidului dau publicității detalii cu privire la 

scheme ilegale, fraude, care generează în continuare fluxuri ilegale de bani, din care sunt finanțate 

inclusiv proiecte politice. Rolul lor este de a genera conflicte, de a genera disensiuni și suspiciune 

între diferiți actori politici și grupuri de interese economice.     

 Succesul formațiunii este condiționat de ajutoarele sociale pe care le acordă în scop electoral 

și investițiile din resurse financiare de origine incertă pe care le promovează. După alegerea 

guvernului condus de Maia Sandu și formarea coaliției de conveniență multe dintre ajutoarele sociale 

ale Partidului Șor au fost restrânse. În preajma alegerilor locale, însă, multe dintre ele au fost reluate, 

iar partidul a obținut suficientă susținere electorală, acolo unde anterior s-au resimțit efectele 

”investițiilor” famileiei Șor.         

 Partidul Șor este un partid util pentru alte formațiuni politice, mai ales cu reprezentare 

parlamentară. Voturile celor șapte pot fi atrase pentru votarea unor inițiative. De asemenea, 

fracțiunea Șor este utilă pentru că poate fi folosită și în calitate de anti-exemplu pentru opinia 

publică. Partidul Șor poate să animeze viața politică în anumite momente, să distragă atenția 



publicului sau să o concentreze pe un anumit subiect. În acest context, această formațiune politică nu 

va dispărea de pe scena politică din Republica Moldova în anul 2020. 

 

Deputați neafiliați – 3 deputați: 

La scurt timp după investirea guvernului condus de Maia Sandu și retragerea Partidului 

Democrat în opoziție, Ion Groza12, candidat independent, ales în funcția de deputat în circumscripția 

uninominală Cahul (circumscripția nr. 43) a declarat că va vota pentru inițiativele parlamentare ale 

Blocului ACUM și PSRM.  Deputatul Viorel Melnic13, ales în circumscripția 48 (Transnistria), și-a depus 

mandatul pe 17 iulie 2019. Ulterior, pe 20 octombrie 2019, în această circumscripție au fost 

organizate alegeri repetate. Alexandru Oleinic, ales pe circumscripția 47 (Transnistria), lider al unei 

formațiuni politice, pare să fie în dezacord cu schimbările de alianțe și înțelegerile la care ajung 

fracțiunile parlamentare.          

 Cei trei deputați neafiliați au fost până acum mult mai curtați de colegii de legislativ decât 

deputații din Partidul Șor. Asocierea cu ei este mai puțin nocivă pentru imaginea partidelor politice, 

iar voturile lor pot deveni esențiale în anumite momente.  

 

Formațiunile unioniste, formațiunile extraparlamentare 

În urmă cu câțiva ani în Barometrul de Opinie Publică, realizat de către Institutul de Politici 

Publice din Moldova, a fost inclusă o întrebare care urmărea drept obiectiv studierea popularității 

opțiunii ”unirii cu România” printre cetățenii Republicii Moldova. Rezultatele au fost suprinzătoare 

pentru că se ajungea la o cifră ce depășea 20% din respondenți. Susținerea acestei opțiuni a fost 

încurajată și de anumite particulatăți ale reformei jusitiției în România, cetățenii moldoveni dorindu-

și să treacă printr-o experiență similară. În plus, tot mai multe persoane cu dublă cetățenie se implică 

activ în procese electorale din România.        

 De-al lungul timpului formațiunile politice care au promovat unirea Republicii Moldova cu 

România au apărut pe scena politică, dar au rezistat foarte puțin. Unele dintre ele au fost proiecte 

politice ale altor actori politici, care le-au utilizat în scopuri electorale proprii, pentru a le controla în 

cadrul sau în afara legislativului. Chiar și în condiții dificile, ele au avut un electorat constant de 

aproximativ 10%, care a votat pentru forțe politice pro-europene atunci când partidul unionist cu 

care se solidarizau nu reușea să obțină suficientă susținere.      

 Astăzi, în Republica Moldova sunt câteva formațiuni politice noi, unioniste, care doresc să se 

afirme în cadrul unor viitoare procese electorale. Evenimentele care s-au întâmplat în anul 2019 au 

încurajat crearea unui context favorabil pluralismului politic, iar abținerea lui Igor Dodon de a face 

 
12 Ion Groza: Nu putem să mimăm anumite reforme, ele trebuie să fie reale, Europa Liberă, Chișinău, 08 iulie 
2019, https://moldova.europalibera.org/a/ion-groza-nu-putem-s%C4%83-mim%C4%83m-anumite-reforme-
ele-trebuie-s%C4%83-fie-reale/30043418.html 

13 În comunicatul de presă oficiali, deputatul Viorel Melnic și-a explicat demisia prin caracterul situațional al 
coaliției de guvernare (PSRM – Blocul ACUM) și acțiunile de răzbunare promovate de către membrii acesteia. 
De asemenea, el a constatat că rolul deputaților independenți, neafiliați politic, a fost redus la zero. Deputatul 
independent Viorel Melnic a renunțat la mandat, Agora, Chișinău, 17 iulie 2019, 
https://agora.md/stiri/59528/deputatul-independent-viorel-melnic-a-renuntat-la-mandat 

https://moldova.europalibera.org/a/ion-groza-nu-putem-s%C4%83-mim%C4%83m-anumite-reforme-ele-trebuie-s%C4%83-fie-reale/30043418.html
https://moldova.europalibera.org/a/ion-groza-nu-putem-s%C4%83-mim%C4%83m-anumite-reforme-ele-trebuie-s%C4%83-fie-reale/30043418.html
https://agora.md/stiri/59528/deputatul-independent-viorel-melnic-a-renuntat-la-mandat


declarații belicoase la adresa unioniștilor este un exemplu în acest sens14. Liderii unioniștilor sunt 

fermi convinși că electoratul lor este bine definit și pregătit pentru a reveni acolo de unde a plecat. 

Mai mult, spre final de an 2019 apar indicii că reformatarea mișcării unioniste se întâmplă și că unul 

dintre obiectivele anului 2020 este de a produce un candidat pentru alegerile prezidențiale, iar apoi 

și organizarea pentru alegerile parlamentare1516.  Vor reuși sau nu unioniștii să producă o schimbare 

în rândul lor, să își consolideze forțele într-un bloc politic? Aceasta este întrebarea anului 2020 

pentru cele câteva formațiuni politice care au drept opțiune unirea cu România.   

 Și pe stânga politică au apărut formațiuni politice noi, inițiate de personalități cunoscute în 

spațiul public. Este vorba despre Partidul ”Congresul Civic”17, condus de Mark Tkaciuk, și Iurie 

Muntean, anterior membri ai Partidului Comunist, și care neagă legături cu Federația Rusă. Această 

formațiune politică are, totuși, posibilitatea să atragă de partea sa o parte a electoratului de stânga, 

care nu este de acord cu modul de guvernare promovat de socialiști sau de acumularea puterii în 

mâinile lui Igor Dodon.           

 În contextul apariției unor noi formațiuni politice la Chișinău și revenirea liderului PCRM, 

Vladimir Voronin, sau a lui Renato Usatîi în topul preferințelor electoratului din Republica Moldova18, 

alegerile anticipate, organizate în același timp cu cele prezidențiale, iarăși sunt o opțiune pentru 

PSRM. De ce? Pentru că astfel s-ar evita scăderea propriei popularități, pierderea unei părți a 

electoratului în defavoarea altor partide și apariția unor noi lideri pe scena politică, capabili să 

genereze concurență serioasă pentru leadership-ul socialiștilor. 

 

Opțiuni de abordare a politicilor pentru Republica Moldova: 

- Analiza opțiunilor pentru abordarea cooperării cu Chișinăul trebuie să înceapă cu elaborarea 

unei strategii de comunicare eficiente despre Republica Moldova în Republica Moldova, dar și în 

cadrul instituțiilor europene sau în țările partenere. Semnarea Acordului de Asociere și a DCFTA a 

contribuit la crearea de oportunități economice pentru agenții economici care s-au orientat pe 

piețele europene, au investit în îmbunătățirea calității produselor și serviciilor lor, au accesat fonduri 

europene. Dar, beneficiile sunt cunoscute de un cerc restrâns de persoane, iar programele de 

informare sunt destul de limitate pentru că se adresează unui număr limitat de potențiali beneficiari. 

Este nevoie de campanii ample de informare, cu mesaje simple, care să angajeze cetățenii în proiecte 

și inițiative. De asemenea, este nevoie de o informare mai consistentă a oficialilor europeni. Strategia 

 
14 De fapt, abținerea lui Igor Dodon de la asemenea declarații urmărește obiective electorale. Strategia este de 
a se abține temporar de la divizarea electoratului și de a nega utilizarea unui discurs geopolitizat, chair dacă 
parteneriatul cu Federația Rusă rămâne a fi pilonul de bază al discursurilor de politică externă ale PSRM. 
15 Vlad Țurcanu pleacă din Partidul Popular Românesc, IPN, Chișinău, 30 decembrie 2019, 
https://www.ipn.md/ro/vlad-turcanu-pleaca-din-partidul-popular-romanesc-
7965_1070596.html?fbclid=IwAR0UnjueybwL6nq8YZH41wu8f6X4TjSjtaLxVWkpdhLEUtWrCi6SH317HsA 
16 Comunicat de presă, Valeriu Munteanu, pagină Facebook, 31 decembrie 2019, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2655107727902824&set=a.613295955417355&type=3&theater 
17 (Video) Este partidul lui Tkaciuk o alternativă la PSRM al Federației Ruse în Moldova? Răspunsul 
politicianului, TV8, 13 decembrie 2019, http://tv8.md/2019/12/13/video-este-partidul-lui-tkaciuck-o-
alternativa-la-psrm-a-federatiei-ruse-in-moldova-raspunsul-politicianului/ 
18 VIDEO. În ce politicieni au încredere cetăţenii Republicii Moldova şi cum ar vota aceştia dacă duminica 
viitoare ar avea loc alegeri, TVR Moldova, 30 decembrie 2019, http://tvrmoldova.md/actualitate/live-
prezentarea-barometrului-opiniei-publice-decembrie-
2019/?fbclid=IwAR2a6fAYvfTcNwt89W_tLJNGOEBoQLYd9ddmAOnrHLHBuRqxNxPz7xAFXqs 

https://www.ipn.md/ro/vlad-turcanu-pleaca-din-partidul-popular-romanesc-7965_1070596.html?fbclid=IwAR0UnjueybwL6nq8YZH41wu8f6X4TjSjtaLxVWkpdhLEUtWrCi6SH317HsA
https://www.ipn.md/ro/vlad-turcanu-pleaca-din-partidul-popular-romanesc-7965_1070596.html?fbclid=IwAR0UnjueybwL6nq8YZH41wu8f6X4TjSjtaLxVWkpdhLEUtWrCi6SH317HsA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2655107727902824&set=a.613295955417355&type=3&theater
http://tv8.md/2019/12/13/video-este-partidul-lui-tkaciuck-o-alternativa-la-psrm-a-federatiei-ruse-in-moldova-raspunsul-politicianului/
http://tv8.md/2019/12/13/video-este-partidul-lui-tkaciuck-o-alternativa-la-psrm-a-federatiei-ruse-in-moldova-raspunsul-politicianului/
http://tvrmoldova.md/actualitate/live-prezentarea-barometrului-opiniei-publice-decembrie-2019/?fbclid=IwAR2a6fAYvfTcNwt89W_tLJNGOEBoQLYd9ddmAOnrHLHBuRqxNxPz7xAFXqs
http://tvrmoldova.md/actualitate/live-prezentarea-barometrului-opiniei-publice-decembrie-2019/?fbclid=IwAR2a6fAYvfTcNwt89W_tLJNGOEBoQLYd9ddmAOnrHLHBuRqxNxPz7xAFXqs
http://tvrmoldova.md/actualitate/live-prezentarea-barometrului-opiniei-publice-decembrie-2019/?fbclid=IwAR2a6fAYvfTcNwt89W_tLJNGOEBoQLYd9ddmAOnrHLHBuRqxNxPz7xAFXqs


de comunicare cu instituțiile europene nu trebuie să se limiteze la întrunirile oficiale și dialogul doar 

cu anumiți actori politici, afiliați ideologic cu anumite partide europene. 

- În procesul de negociere a conținutului proiectului Parteneriatului Estic este nevoie de a 

genera noi instrumente de mobilizare a actorilor politici cu scopul de a încuraja reformele și 

schimbările structurale calitative. Inițiativele trebuie să contribuie la eficientizarea parteneriatului cu 

toți actorii implicați în implementarea de politici publice. Regimurile de vize au avut un asemenea 

efect de mobilizare, dar odată cu atingerea acestui obiectiv este necesar a pune ceva în locul lor. 

Livrabilele 2020 nu au fost apreciate de autorități, dar mai degrabă de societatea civilă și asta 

deoarece importanța rezilienței interne nu este abordată corect de actorii politici. Deci, trebuie să se 

lucreze inclusiv în acest sens cu autoritățile, ca ele să devină parte a acțiunii, nu doar a discursului 

public. 

- Tot la capitolul recomandări, este nevoie de a încuraja principalii actori politici din Republica 

Moldova să acționeze în direcția promovării intereselor naționale, a politicilor publice eficiente și a 

promovării efectelor bune asupra proceselor democratice, generate de schimbarea guvernării în 

anul 2019. O elită politică matură va înțelege că schimbarea de guvernare este o oportunitate pentru 

reevaluare, regândire a priorităților și proiectelor, pentru mobilizarea mai eficientă a resurselor 

disponibile și cooptarea profesioniștilor. Încurajarea trebuie să vină atât din interior, cât și de la 

partenerii străini. 

- Comunicarea strategică – trebuie să devină o prioritate pentru părțile implicate în dialog 

politic. În primul rând ne referim aici la comunicarea mesajelor cheie de către actorii politici către 

cetățeni și apoi partenerilor externi. Anume aceasta trebuie să fie ordinea. Cetățenii sunt cei care îi 

investesc cu propria suveranitate pe politicieni. La rândul lor, politicienii trebuie să înțeleagă 

diferența dintre a fi ”reprezentant al poporului” și ”ales al poporului”. Înțelegerea acestei diferențe 

este esențială pentru a oferi calitate actului de guvernare. 

- Încurajarea implicării autorităților publice locale în proiecte de infrastructură și de 

dezvoltare comunitară – promovarea bunelor practici europene, a oportunităților financiare și de 

dezvoltare a resurselor umane. Separarea priorităților politice în dialogul cu actorii politici și a celor 

generatoare de oportunități pentru beneficiarii finali ai susținerii și asistenței tehnice ar putea 

mobiliza autoritățile publice centrale să investească mai multă atenție în dezvoltarea unor politici 

publice de dezvoltare durabilă, de dezvotlare regională, capabile să încetinească procesul de 

depopulare a Republicii Moldova. Situațiile de criză din dialogul politic dintre Chișinău și partenerii 

externi nu trebuie să afecteze conținutul proiectelor și inițiativelor destinate cetățenilor. 

- O altă recomandare se referă la susținerea societății civile prin mecanisme financiare stabile, 

care să nu creeze dificultăți în procesul de implementare și gestionare a proiectelor, de monitorizare 

a proceselor decizionale. Există tendința în rândul donatorilor de a slăbi susținerea financiară 

pentru societatea civilă la primele semne de asanare a mediului politic. Cum mecanisme reale de 

”early warning” pentru ONG-uri nu există, liderii și activiștii civici devin țintă a atacurilor și 

abuzurilor din partea autorităților chiar din primele momente ale crizelor politice. Tot aici este 

important a menționa faptul că în multe situații de criză accesul la platforme de dezbatere și de 

advocacy internaționale sunt mult mai utile decât programele financiare, prin care pot fi accesate 

resursele necesare pentru prevenirea derapajelor în domeniul democratizării. Trebuie să fie 

încurajate oportunitățile care simplifică procedurile și nu le îngreunează cu măsuri birocratice 

suplimentare. Susținerea societății civile înseamnă de facto susținerea acelei părți active a societății 

care este sensibilă și poate semnala riscurile posibile. Parteneriatul dintre societatea civilă și 



autoritățile centrale și locale trebuie să fie încurajat, cu condiția de a-l gestiona în sensul păstrării 

independenței mediului asociativ față de factorul politic. 

 

Concluzii 

 În anul 2019 Republica Moldova a trecut prin procese politice importante pentru viitorul 

democrației, care au generat atât oportunități, cât și riscuri pentru participanții la aceste procese și 

proiecte politice. Beneficiarii finali ai promisiunilor electorale, adică de reforme consistente și 

pragmatice, însă, mai așteaptă efectele pozitive ale actului de guvernare, indiferent de culoarea 

politică a guvernului. Aparent, sfârșitul anului politic și economic pare a fi caracterizat de termenul 

”stabilitate”, dar una proiectată într-o anumită formă, convenabilă unei părți a clasei politice, adică 

cea care gestionează în acest moment afacerile interne și externe ale țării.    

 Oponenții acestei perspective, prezentată eronat publicului, trebuie să conștientizeze faptul 

că una dintre concluziile mai puțin optimiste ale anului politic 2019 este că reformele necesare 

Republicii Moldova nu au loc în agenda actorilor politici. Reformele au devenit retorică, inclusă în 

platformele electorale, dar nu priorități. În plus, pentru ați asuma responsabilitatea guvernării, așa 

cum a procedat Blocul ACUM, era nevoie de o susținere parlamentară consistentă, nu situațională, 

care să dispară la prima incertitudine politică. Dacă acordul dintre Blocul ACUM și PSRM a fost unul 

temporar, atunci primii trebuiau să gândească în timp util un plan de acțiune, capabil să 

preîntâmpine retragerea în opoziție și renunțarea la instrumente importante de atingere a 

rezultatelor pozitive.           

 Anul 2020 este un an electoral, în primul rând. Acest lucru înseamnă că reformele iarăși vor fi 

amânate. Actorii politici vor fi preocupați de reorganizarea promisiunilor electorale, nu și de 

conținutul reformelor sau a politicilor publice de care are nevoie societatea din Republica Moldova. 

Cu toate acestea, anul 2020 poate fi decisiv pentru anumiți actori politici în ași reface imaginea, a se 

reformata sau a intra în atenția electoratului confuz.       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă: Cronologia principalelor evenimente politice ale anului 2019 

  

10 decembrie 2018 A fost dat startul oficial al campaniei electorale pentru 24 februarie 2019 

16 decembrie 2018 Este semnat Acordul de constituire a Blocului electoral ACUM Platforma DA și 
PAS 

15 – 17 februarie 
2019 

Igor Dodon a prezentat în cadrul Conferinței Internaționale de Securitate de 
la Munchen ”Pachetul Atotcuprinzător pentru Moldova”19 

21 februarie 2019 Candidații blocului ACUM, membrii partidelor politice DA și PAS în 
circumscripția națională și în circumscripțiile uninominale au semnat 
Angajamentul candidatului Blocului ACUM față de cetățenii Republicii 
Moldova20 

24 februarie 2019 Alegeri parlamentare, organizate după sistemul mixt de vot 

09 martie 2019 Blocul ACUM a depus la Curtea Constituțională o cerere în vederea infirmării 
legalității și declarării ca fiind nule a alegerilor în unele circumscripții 
uninominale, precum și alte aspecte aferente scrutinului din 24 februarie 
2019. 

12 martie 2019 Blocul ACUM propune primul pachet de inițiative legislative cu privire la 
dezoligarhizarea țării, înaintat spre votare în Parlament și invită deputații aleși 
să vină cu propuneri și amendamente. 

21 martie 2019  Este convocată prima ședință a Parlamentului de legislatură a XXI-a. Ședința a 
fost prezidată de decanul de vârstă a parlamentului nou ales, Eduard Smirnov 
(80 de ani) 

26 martie 2019 A fost semnat Acordul de constituire a Blocului Politic ”ACUM Platforma DA și 
PAS”.21 În aceeași zi, Blocul politic ACUM Platforma DA și PAS a anunțat 
pachetul de măsuri pentru scoaterea din impas a Republicii Moldova: 
alegerea lui Andrei Năstase în funcția de Președinte al Parlamentului, 
adoptarea pachetului de legi privind dezoligarhizarea țării și asumarea 
guvernării Republici Moldova prin învestirea Guvernului condus de Maia 
Sandu. 

01 aprilie 2019 Igor Dodon a anunțat întâlniri „tripartide“ pentru 2 aprilie 2019 pentru 
formarea unei coaliții parlamentare majoritare 

01 aprilie 2019 Blocul ACUM au anunțat că nu vor participa la niciun fel de ”consultări” cu 
actuala conducere a PDM. În opinia membrilor Blocului ”clanul PDM” se face 
responsabil de capturarea statului, de izolarea externă a țării și de 
subminarea economiei prin acapararea dubioasă a celor mai importante 
active economice. De asemenea, Blocul ACUM i-a invitat la discuții în 
Parlament pe deputații care nu sunt afiliați PDM-ului. 

08 aprilie 2019 Liderii Blocului ACUM îi cer lui Eduard Smirnov, deputat PSRM, reluarea 
ședinței Parlamentului. Conform legislației în vigoare, Eduard Smirnov, 
decanul de vârstă al Parlamentului ales la data de 24 februarie 2019, a condus 
ședințele legislativului până la alegerea președintelui parlamentului de către 

 
19 Prezentarea Conceptului ”Pachetul Atotcuprinzător pentru Moldova”, Președinția Republicii Moldova, 
Chișinău, 02 februarie 2019, http://www.presedinte.md/files/media/Pachet_Moldova_MD.pdf 
20 Potrivit comunicatului publicat pe site-ul www.acum.md acest angajament prevedea că fiecare candidat 
ACUM se angajează în fața poporului Republicii Moldova să nu participe la crearea unei coaliții de guvernare 
(formală sau informală) cu PD, PSRM, Partidul Șor, Partidul Nostru și alte formațiuni pro-oligarhice și anti-
europene în caz dacă acestea intră în Parlament, https://acum.md/candidatii-blocului-acum-s-au-angajat-in-
scris-sa-nu-faca-coalitie-cu-gruparea-plahotniuc-dodon-sor/ 
21 Acord de constituire și funcționare a Blocului Politic ”ACUM Platforma DA și PAS”, Blocul ACUM, Chișinău, 26 
martie 2019, https://acum.md/wp-content/uploads/2019/03/Acord-Blocul-politic-ACUM.pdf 

http://www.presedinte.md/files/media/Pachet_Moldova_MD.pdf
http://www.acum.md/
https://acum.md/candidatii-blocului-acum-s-au-angajat-in-scris-sa-nu-faca-coalitie-cu-gruparea-plahotniuc-dodon-sor/
https://acum.md/candidatii-blocului-acum-s-au-angajat-in-scris-sa-nu-faca-coalitie-cu-gruparea-plahotniuc-dodon-sor/
https://acum.md/wp-content/uploads/2019/03/Acord-Blocul-politic-ACUM.pdf


deputați 

16 aprilie 2019 Consiliul Blocului Politic ACUM, întrunit în ședință, a luat act de poziția 
Consiliului Republican al PSRM, inclusiv de opțiunea socialiștilor de a merge în 
alegeri anticipate organizate în condițiile actualului sistem electoral mixt, 
aplicat și în scrutinul din 24 februarie 201922 

16 aprilie 2019 Blocul ACUM a înregistrat la Secretariatul Parlamentului 5 proiecte de legi 
care vin să completeze pachetul de dezoligarhizare a țării23 

14 mai 2019 Blocul ACUM a publicat un infografic în care a explicat pașii care trebuie 
întreprinși pentru a scăpa Republica Moldova de oligarhie. În același 
inforgrafic, sunt prezentate și îngrijorările Blocului ACUM față de conținutul 
pașilor propuși de către PSRM24. 

18 mai 2019 Deputații Blocului Politic ACUM au propus fracțiunii PSRM convocarea 
Sesiunii Speciale a Parlamentului Republicii Moldova în vederea alegerii 
conducerii Parlamentului și votării inițiativelor legislative antioligarhice. 
Perioada propusă: 21 – 22 mai 2019  

28 mai 2019 Blocul politic ”ACUM DA PAS” a organizat în Parlamentul Republicii Moldova 
consultări publice pe marginea proiectului legii pentru modificarea Legii cu 
privire la Procuratură, necesar pentru reformarea urgentă a Procuraturii. 
Ulterior, în luna noiembrie 2019, asumarea răspunderii de către premierul 
Maia Sandu cu privire la procedura de alegere a procurorului general a servit 
drept motiv pentru înaintarea moțiunii de cenzură împotriva executivului 

03 iunie 2019 Declarația Blocului ACUM după vizita oficialilor internaționali din 03 iunie 
2019. Liderii celor două formațiuni politice s-au întâlnit cu Johannes HAHN, 
Comisarul Uniunii Europene pentru Politica Vecinătății și Negocieri de 
Extindere, Brad FREDEN, Directorul Oficiului pentru Afaceri în Europa de Est al 
Departamentului de Stat SUA și cu vicepremierul rus Dmitri KOZAK25. Potrivit 
comunicatului de presă emis de Blocul ACUM, oficialii internaționali şi-au 
arătat îngrijorarea faţă de evoluţia evenimentelor din Republica Moldova, 
subliniind faptul că soluţiile politice se află în interiorul țării. 

03 iunie 2019 Blocul ACUM invită repetat reprezentanții PSRM la discuții. Scop: deblocarea 
situației politice din țară. Blocul Politic ACUM Platforma DA și PAS a propus ca 
discuția privind alegerea structurilor și conducerii Parlamentului, votarea 
inițiativelor legislative antioligarhice, votarea unui guvern funcțional și a 
agendei comune sociale, să aibă loc pe 4 iunie, ora 09.00, în sediul 
Parlamentului Republicii Moldova 

08 iunie 2019 Blocul ACUM și PSRM au semnat un acord politic temporar. Documentul 
prevedea și votarea pachetului de legi antioligarhice 

08 iunie 2019 Este adoptată Declarația cu privire la recunoașterea caracterului captiv 
al statului Republica Moldova 

 
22 Declarația Blocului ACUM după ședința Consiliului Politic din 16 aprilie 2019, https://acum.md/declaratia-
blocului-acum-dupa-sedinta-consiliului-politic-din-16-aprilie-2019/ 
23 (Doc) Cele 5 proiecte de legi anunțate pe 16 aprilie 2019, care completează pachetul antioligarhic, Blocul 
ACUM, 16 aprilie, https://acum.md/doc-cele-5-proiecte-de-legi-anuntate-pe-16-aprilie-2019-care-
completeaza-pachetul-antioligarhic/ 
24 (Inforgrafic) Cum scăpăm de oligarhie? Blocul ACUM, Chișinău, 14 mai 2019, https://acum.md/infografic-
cum-scapam-de-oligarhie/ 
25 Declarația Blocului ACUM după vizita oficialilor internaționali din 3 iunie 2019, Blocul ACUM, Chișinău, 03 
iunie 2019, https://acum.md/declaratia-blocului-acum-dupa-vizita-oficialilor-internationali-pe-3-iunie-2019/ 

https://acum.md/declaratia-blocului-acum-dupa-sedinta-consiliului-politic-din-16-aprilie-2019/
https://acum.md/declaratia-blocului-acum-dupa-sedinta-consiliului-politic-din-16-aprilie-2019/
https://acum.md/doc-cele-5-proiecte-de-legi-anuntate-pe-16-aprilie-2019-care-completeaza-pachetul-antioligarhic/
https://acum.md/doc-cele-5-proiecte-de-legi-anuntate-pe-16-aprilie-2019-care-completeaza-pachetul-antioligarhic/
https://acum.md/infografic-cum-scapam-de-oligarhie/
https://acum.md/infografic-cum-scapam-de-oligarhie/
https://acum.md/declaratia-blocului-acum-dupa-vizita-oficialilor-internationali-pe-3-iunie-2019/


08 iunie 2019 – 14 
iunie 2019  

Din mai multe comunicate de presă sau declarații publice ale unor oficiali 
europeni26 sau ruși, șefi de guverne sau reprezentanți ai unor formațiuni 
politice aflăm despre încurajările și promisiuni de sprijin acordate guvernului 
condus de Maia Sandu. Cele mai retincente comunicate de presă au fost 
emise de către Ministerul Afacerilor Externe al României, precum și de către 
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei. Oficialii din cele două țări vecine nu 
au ezitat să își arate îngrijorarea cu privire la implicarea reprezentanților 
oficiali ai Federației Ruse în formarea coaliției de conveniență PSRM – Blocul 
ACUM. Ambele comunicate s-au referit la soluționarea conflictului 
transnistrean și găsirea unui compromis care să nu prejudicieze securitatea 
regională. De asemenea, referințe au fost făcute și cu privire la parcursul 
european al Republicii Moldova, știindu-se promisiunile făcut de președintele 
Igor Dodon și PSRM în sensul avansării negocierilor pentru aderarea la 
Uniunea Economică Eurasiatică. 

09 iunie 2019 Este adoptată Declarația Parlamentului Republicii Moldova prin care 
Parlamentul Republicii Moldova constată uzurparea puterii în stat de către 
fosta guvernare 

12 iunie 2019 Maia Sandu, printr-o declarație publică, îl somează Alexandru Pânzari, șef al 
Inspectoratului General al Poliției, și pe toți cei care încalcă premeditat 
Constituția și execută ordine ilegale extrem de grave să înceteze imediat 
toate acțiunile de destabilizare a ordinii publice, intimidare și amenințare a 
oamenilor care se opun unui regim criminal, adică guvernului condus de Pavel 
Filip/Vladimir Plahotniuc 

14 iunie 2019 PDM se retrage de la guvernare prin demisia Guvernului condus de Pavel 
Filip. Partidul Democrat din Moldova trece în opoziție parlamentară 

30 iunie 2019 Alegeri pentru Bașcanul Găgăuziei. Irina Vlah a fost realează Bașcan al 
Găgăuziei cu 92% din voturile exprimate. 

24 iulie 2019 Maia Sandu și Zinaida Greceanîi efectuează o vizită comună la Bruxelles, unde 
au avut întrevederi cu preşedintele Parlamentului European, David Maria 
Sassoli, Comisarul european pentru politică de vecinătate şi negocieri de 
extindere, Johannes Hahn şi vicepreşedintele Grupului Partidului Popular 
European, Siegfried Mureşan. 

28 iulie 2019 Igor Dodon declară în cadrul unei emisiuni a unui post privat de televiziune că 
nici el, nici PSRM nu vor pleda pentru revenirea la alegerea președintelui țării 
de către deputații parlamentului 

31 iulie 2019 Parlamentul a votat anularea sistemului electoral mixt și revenirea la sistemul 
electoral proporțional pe listele de partid. Proiectul de lege a fost votat în a 
doua lectură 57 de deputați. 

14 august 2019 Zinaida Greceanîi a propus inițierea unei Platforme consultative a societății 
civile pe lângă Parlamentul Republicii Moldova cu scopul de a asigura 
transparența procesului legislativ 

16 august 2019 Președintele Igor Dodon, liderul informal al PSRM, a declarat că Ion Ceban va 
fi candidatul socialiștilor la funcția de primar general al municipiului Chișinău 
în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 

21 august 2019 A avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din 
Republica Moldova la care s-a discutat despre semnarea unui nou Acord cu 
Blocul ACUM și participarea la alegerile locale din 20 octombrie 2019 

 
26 Se are în vedere aici declarația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică 
de Securitate/Vicepreședintelui Comisiei Europene Federica Mogherini și a Comisarului pentru Vecinătate şi 
Negocierile de Extindere Johannes Hahn cu referire la situația politică din Republica Moldova. 



05 septembrie 2019 Igor Dodon a declarat  la Bruxelles în cadrul întrevederii cu Jens Stoltenberg, 
Secretarul General al NATO, că Statutul neutru al Republicii Moldova 
înseamnă neparticiparea în blocuri militare, inclusiv NATO, iar statutul 
constituțional de neutralitate permanentă și politica externă echilibrată 
rămân a fi o prioritate de bază pentru conducerea Republicii Moldova27 

07 septembrie 2019 Ion Ceban, deputat PSRM și vice-președinte al parlamentului, s-a lansat în 
campania electorală pentru alegerile locale 2019 în municipiul Chișinău după 
ce candidatura sa a fost înregistrată de către Comisia Electorală Centrală 

16 septembrie 2019 Semnarea Înțelegerii politice privind obiectivele tranzitorii ale Guvernului, 
Președinției și Parlamentului, inclusiv ale fracțiunilor Partidului Socialiștilor 
din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma Demnitate 
de Adevăr 

26 septembrie 2019 Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a rostit un scurt discurs în 
cadrul Forumului Politic la nivel înalt privind Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă, în care a menționat și rolul special al Republicii Moldova în crearea 
unei Europe Unite de la Lisabona până la Vladivostok. De asemenea, Igor 
Dodon a prezentat perspectivele de soluționare a conflictului transnistrean, 
cu accent pe recunoașterea internațională a neutralității țării. 

27 septembrie 2019 Dintr-un comunicat de presă al PSRM aflăm că Partidul Socialiștilor 
împărtășește poziția șefului statului exprimată de la tribuna ONU cu privire la 
neutralitatea țării, soluționarea problemei transnistrene și inadmisibilitatea 
separării cetățenilor pe criterii geopolitice 

09-10 octombrie 2019 La Bratislava are loc o nouă reuniune în formatul de negocieri 5+2 pentru 
soluționarea conflictului transnistrean. În cadrul reuniunii nu a fost semnat 
niciun protocol 

20 octombrie 2019 Alegeri locale, primul tur. Ion Ceban (PSRM) și Andrei Năstase (Blocul ACUM) 
– concurenți pentru turul doi al alegerilor locale pentru primăria mun. 
Chișinău 

03 noiembrie 2019 Alegeri locale, al doilea tur; Ion Ceban (PSRM) este ales primar al municipiului 
Chișinău 

06 noiembrie 2019 Maia Sandu a anunțat asumarea răspunderii guvernului pentru o nouă 
modificare a legii procuraturii. În aceeași zi, după anunțul făcut de premier, 
Igor Dodon a declarat că ”Există riscul ca guvernul să cadă.”28 

07 noiembrie 2019 Igor Dodon a invitat la discuții separate fracțiunile din majoritatea 
parlamentară 

08 noiembrie 2019 Fracțiunea PSRM din Parlamentului Republicii Moldova a înaintat o moțiune 
de cenzură guvernului condus de Maia Sandu, motivul: asumarea răspunderii 
pentru modalitatea de desemnare a Procurorului General 

12 noiembrie 2019 Parlamentul a demis Guvernul condus de Maia Sandu. Moțiunea de cenzură a 

 
27 ”“Statutul neutru al Republicii Moldova înseamnă neparticiparea în blocuri militare, inclusiv NATO. Reieșind 
din acest considerent, intenționăm să obținem recunoașterea la nivel internațional a statutului constituțional 
de neutralitate pernanentă a țării noastre”, a declarat Dodon în cadrul întrevederii.” Dodon, la  întîlnirea cu 
Stoltenberg: Vrem să obținem recunoașterea internațională a neutralității, Socialistii.md, 05 septembrie 2019, 
http://socialistii.md/dodon-la-intilnirea-cu-stoltenberg-vrem-sa-obtinem-recunoasterea-internationala-a-
neutralitatii/ 

28 Agitație pe scena politică după ce premierul Sandu anunță asumarea răspunderii guvernului pentru o nouă 
modificare a legii procuraturii, Europa Liberă, Chișinău, 07 noiembrie 2019, 
https://moldova.europalibera.org/a/agita%C8%9Bie-pe-scena-politic%C4%83-dup%C4%83-ce-premierul-
sandu-anun%C8%9B%C4%83-asumarea-r%C4%83spunderii-guvernului-pentru-o-nou%C4%83-modificare-a-
legii-procuraturii/30257435.html 

http://socialistii.md/partidul-socialistilor-impartaseste-pozitia-sefului-statului-exprimata-de-la-tribuna-onu-cu-privire-la-neutralitatea-tarii-solutia-problemei-transnistrene-si-inadmisibilitatea-separarii-cetatenilor/
http://socialistii.md/partidul-socialistilor-impartaseste-pozitia-sefului-statului-exprimata-de-la-tribuna-onu-cu-privire-la-neutralitatea-tarii-solutia-problemei-transnistrene-si-inadmisibilitatea-separarii-cetatenilor/
http://socialistii.md/partidul-socialistilor-impartaseste-pozitia-sefului-statului-exprimata-de-la-tribuna-onu-cu-privire-la-neutralitatea-tarii-solutia-problemei-transnistrene-si-inadmisibilitatea-separarii-cetatenilor/
http://socialistii.md/partidul-socialistilor-impartaseste-pozitia-sefului-statului-exprimata-de-la-tribuna-onu-cu-privire-la-neutralitatea-tarii-solutia-problemei-transnistrene-si-inadmisibilitatea-separarii-cetatenilor/
http://socialistii.md/dodon-la-intilnirea-cu-stoltenberg-vrem-sa-obtinem-recunoasterea-internationala-a-neutralitatii/
http://socialistii.md/dodon-la-intilnirea-cu-stoltenberg-vrem-sa-obtinem-recunoasterea-internationala-a-neutralitatii/
https://moldova.europalibera.org/a/agita%C8%9Bie-pe-scena-politic%C4%83-dup%C4%83-ce-premierul-sandu-anun%C8%9B%C4%83-asumarea-r%C4%83spunderii-guvernului-pentru-o-nou%C4%83-modificare-a-legii-procuraturii/30257435.html
https://moldova.europalibera.org/a/agita%C8%9Bie-pe-scena-politic%C4%83-dup%C4%83-ce-premierul-sandu-anun%C8%9B%C4%83-asumarea-r%C4%83spunderii-guvernului-pentru-o-nou%C4%83-modificare-a-legii-procuraturii/30257435.html
https://moldova.europalibera.org/a/agita%C8%9Bie-pe-scena-politic%C4%83-dup%C4%83-ce-premierul-sandu-anun%C8%9B%C4%83-asumarea-r%C4%83spunderii-guvernului-pentru-o-nou%C4%83-modificare-a-legii-procuraturii/30257435.html


fost votată de 63 deputați 

13 noiembrie 2019 Igor Dodon desemnează candidatura lui Ion Chicu pentru funcția de premier 
al Republicii Moldova 

14 noiembrie 2019 Ion Chicu devine prim-ministru al Republicii Moldova. Guvernul Chicu a fost 
votat de 62 deputați din fracțiunile PSRM și PDM 

11 decembrie 2019 Andrian Candu, deputat PDM, a menționat în cadrul unui talk-show politic că 
pledează pentru revenirea la alegerea președintelui țării de către Parlament 

26 decembrie 2019 În cadrul unei emisiuni televizate, Igor Dodon a declarat oportun ”ca din 
rezervele Băncii Naționale să fie retrasă o sumă în valoare de cel puțin un 
miliard de dolari pentru investiții. El a spus că i-a transmis guvernatorului 
BNM, Octavian Armașu, că o bună parte din rezerva de stat ar trebui 
redirecționată în investiții.”29  

27 decembrie 2019 Într-un interviu acordat jurnaliștilor, Octavian Armașu, Guvernatorul Băncii 
Naționale a Moldovei îi răspunde președintelui Igor Dodon că ”... asemenea 
operațiuni contravin legislației în vigoare, potrivit căreia Banca Națională nu 
poate acorda asistență financiară statului.”30 

27 decembrie 2019 Igor Dodon declară într-o postare pe rețelele de socializare că va examina 
oportunitatea de a consulta public cetățenii în privința utilizării pragmatice a 
banilor din rezervele Băncii Naționale a Moldovei31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 "Puterea a Patra" Igor DODON 26 decembrie 2019, N4, Chișinău, 26 decembrie 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=MuGVpwCd0d8&t=3532s 

30 INTERVIU// Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, răspunde la întrebările instituțiilor 
mass-media din Republica Moldova, Banca Națională a Moldova, Chișinău, 27 decembrie 2019,  
https://www.bnm.md/ro/content/interviu-guvernatorul-bancii-nationale-moldovei-octavian-armasu-raspunde-
la-intrebarile-1?fbclid=IwAR3hcpmfp-skLut7klBmiTHcOPeGCqcKQW-aAsmgWGdStCKftaWjSUc_AUI 

31 Igor Dodon – Președintele Republicii Moldova, Chișinău, 27 decembrie 2019, 
https://www.facebook.com/dodon.igor1/posts/2416495971924616?__tn__=K-R 

https://www.youtube.com/watch?v=MuGVpwCd0d8&t=3532s
https://www.bnm.md/ro/content/interviu-guvernatorul-bancii-nationale-moldovei-octavian-armasu-raspunde-la-intrebarile-1?fbclid=IwAR3hcpmfp-skLut7klBmiTHcOPeGCqcKQW-aAsmgWGdStCKftaWjSUc_AUI
https://www.bnm.md/ro/content/interviu-guvernatorul-bancii-nationale-moldovei-octavian-armasu-raspunde-la-intrebarile-1?fbclid=IwAR3hcpmfp-skLut7klBmiTHcOPeGCqcKQW-aAsmgWGdStCKftaWjSUc_AUI
https://www.facebook.com/dodon.igor1/posts/2416495971924616?__tn__=K-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 


