
notă analitică

 • Analiza rezultatelor electorale de la alegerile prezidențiale suprapuse 
pe configurația actuală a circumscripțiilor uninominale demonstrează 
că hotarele acestora au fost trasate prin utilizarea unor tehnici de gerry-
mandering care avantajează la nivel sistemic principalii promotori ai sis-
temului mixt, adică PDM și PSRM. 

 • Trasarea partizană a hotarelor circumscripțiilor uninominale s-a produs 
în special prin concentrarea alegătorilor opoziției pro-europene în câ-
teva circumscripții uninominale, astfel diminuându-se numărul total de 
circumscripții în care candidații acesteia ar fi putut candida pe picior 
de egalitate cu candidații PSRM și cei ai partidului de guvernământ la 
viitorul scrutin parlamentar. Această tehnică s-a utilizat preponderent în 
municipiul Chișinău și raioanele din centrul republicii. 

 • Cooptarea/racolarea primarilor în rândurile partidului de guvernământ 
prin diferite mijloace demonstrează importanța resurselor administrati-
ve locale pe care mizează PDM la viitorul scrutin parlamentar. Institui-
rea unui control politic mai strâns asupra autorităților locale sugerează 
posibilitatea utilizării acestora la nivelul circumscripțiilor în scopul com-
pensării prestației slabe a partidului pe componenta proporțională a 
sistemului electoral mixt.
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1. Sistemul electoral mixt competiția 
politică în Republica Moldova: 

aspecte generale
Reforma sistemului electoral este una dintre cele 
mai controversate reforme instituționale la care este 
supusă Republica Moldova de la obținerea indepen-
denței. Modificarea reprezentării proporționale cu 
sistemul electoral mixt alterează fundamental reguli-
le competiției democratice, iar maniera în care aceas-
tă reformă a fost concepută și implementată a gene-
rat mai multe semne de întrebare despre necesitatea 
și oportunitatea adoptării sale. Cu excepția partide-
lor politice care au inițiat și au votat această reformă, 
în societate s-a conturat un consens general privind 
efectele negative ale adoptării sistemului electoral 
mixt atât asupra calității procesului democratic, cât și 
asupra competiției electorale din Republica Moldo-
va. Reticența față de acest proiect a fost clar exprima-
tă și de actorii internaționali care au atenționat asu-
pra inoportunității modificării sistemului electoral și 
a riscurilor pe care această modificare le comportă. 

Actualitatea subiectului a generat dezbateri intense în 
societate atât în faza elaborării proiectului legislativ, 
cât și după adoptarea acestuia. În timp ce promotorii 
reformei au încercat să convingă societatea de meri-
tele sistemului mixt în consolidarea relației dintre ce-
tățean și reprezentanții săi din parlament, oponenții 
ei au susținut că reforma nu reprezintă nimic altceva 
decât un instrument util al partidului de la guvernare 
(PDM) de a se menține la putere cu orice preț, reformă 
promovată în tandem cu PSRM și PPEM. 

Această analiză își propune să elucideze unul dintre 
cele mai controversate aspecte ale reformei elec-
torale, și anume în ce măsură partizanatul politic a 

reprezentat criteriul decisiv în delimitarea circum-
scripțiilor uninominale (CU), avantajând susținătorii și 
promotorii reformei în detrimentul altor competitori 
electorali. În plus vom analiza și impactul potențial 
al resurselor administrative de la nivel local în influ-
ențarea competiției electorale în baza rezultatelor 
electorale de la ultimul scrutin prezidențial. În acest 
context, ținem să accentuăm două aspecte pe care 
această analiză nu le va aborda. În primul rând, nu 
vom analiza implicațiile/efectele sistemului electoral 
mixt pentru Republica Moldova, inclusiv avantajele, 
dezavantajele, deficiențele și riscurile pe care acesta 
le comportă, aceste subiecte fiind abordate și ana-
lizate suficient în alte studii, rapoarte și documente 
de opinii1. În al doilea rând, nu vom aborda aspecte-
le legale problematice ale reformei, care nu au găsit 
soluții satisfăcătoare din partea autorităților dar care, 
la fel, au fost expuse în diverse analize și comenta-
rii ale reprezentanților societății civile și organiza-
țiilor internaționale2. Astfel analiza se va concentra 
exclusiv asupra identificării și elucidării aspectelor 
referitoare la aplicarea tehnicilor de gerrymandering 
în delimitarea hotarelor CU, care ar asigura avantajul  
beneficiarilor acestei reforme în baza performanței 
electorale în scrutinele precedente și ar crea opor-
tunități suplimentare de a influența rezultatul elec-
toral la viitorul scrutin parlamentar prin utilizarea re-
surselor administrative. În acest context, trebuie de 
menționat că, deși unele analize au abordat subiec-
tele menționate mai sus, punctând asupra celor mai 
vulnerabile aspecte ale reformei electorale și asupra 
unor posibile scenarii3, deocamdată nu este foar-
te clar modul în care delimitarea pretins partizană 

1 Mette Bakken și Adrian Sorescu, „Proiectarea sistemului electoral în Republica Moldova” (Chisinau: USAID, Promo-Lex, mai 2017); Valeriu 
Pașa, „Evaluarea funcționalității și impactului proiectelor de lege privind schimbarea sistemului electoral” (Chisinau: Transparency Inter-
national Moldova, 2017); Ion Tăbârtă, „Schimbarea sistemului electoral al Republicii Moldova:  impactul asupra sistemului politic moldove-
nesc”, Policy Brief (Chișinău: IDIS „Viitorul”/FES, 2017); Ion Tăbârtă, „Deficiențe în aplicarea modului de scrutin mixt  în Republica Moldova: 
Cazul Transnistriei”, Policy Brief (Chișinău: IDIS „Viitorul”, Iulie 2017).

2 Promo-Lex, „Efectele sistemului mixt. Studiu de caz: Limitarea dreptului constituțional de a alege al alegătorilor fără domiciliu sau reșe-
dință”, 19 septembrie 2017; Promo-Lex, „Analiza Promo-LEX privind potențiale aspecte problematice și eventuale efecte ale constituirii 
circumscripțiilor uninominale în condițiile prevederilor legale actuale” (Chisinau, Noiembrie 2017); Promo-Lex, „Efectele sistemului mixt. 
Studiu de caz: votul studenților și al elevilor poate decide soarta alegerilor din unele circumscripții uninominale”, 24 august 2017; Pro-
mo-Lex, „Efectele sistemului mixt. Situația candidatului din lista națională a partidului, care concomitent este și candidat independent în 
circumscripția uninominală”, 24 august 2017; Promo-Lex și CRJM, „Declarație: Implementarea sistemului electoral mixt începe tardiv, cu 
încălcarea legii și subminarea independenței Comisiei pentru constituirea circumscripțiilor uninominale”, 21 august 2017; Venice Com-
mission și OSCE/ODIHR, „Republic of Moldova: Joint Opinion on the Draft Laws on Amending and Completing Certain Legislative Acts 
(Electoral System for the Election of the Parliament)”, CDL-AD(2017)012 (Venice: European Commission for Democracy through Law, iunie 
2017); Sergiu Lipcean, „Probleme și provocări în finanțarea scrutinului parlamentar în contextul schimbării sistemului electoral” (Chisinau: 
IDIS „Viitorul”/FES Moldova, Noiembrie 2017).

3 sic.md, „Pe placul cui au fost croite circumscripțiile?”, sic!, 11 decembrie 2017; „Care partide vor fi avantajate de sistemul mixt?”, sic!, 19 
mai 2017; Promo-Lex, „Analiza Promo-LEX privind potențiale aspecte problematice și eventuale efecte ale constituirii circumscripțiilor 
uninominale în condițiile prevederilor legale actuale”; Promo-Lex; Valeriu Pașa, „Gerrymandering 2.0: cum au fost trasate circumscripțiile 
uninominale în Republica Moldova?” (Chisinau: WatchDog.MD, februarie 2018).
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a hotarelor CU în favoarea PSRM va interacționa cu 
puterea administrativă a PDM la nivel local prin uti-
lizarea masivă a resurselor administrative. Mai mult 
decât atât, nu este clar în ce măsură coaliția nedecla-
rată dintre PDM și PSRM va rezista testului campaniei 
electorale. Dacă ne raportăm la datele ultimului BOP, 
decalajul dintre PSRM (26%) și PDM (2,8%) la inten-
ția de vot este enorm4. Și dacă PSRM pornește din 
pole position, atât pe componenta proporțională, 
cât și pe cea majoritară a sistemului electoral mixt, 
atunci poziția de start a PDM-ului nu este clară, deși 
componenta majoritară este cea de care sunt lega-
te cele mai mari așteptări. Deci situația este radical 
diferită comparativ cu alegerile prezidențiale în care 
retragerea candidatului propriu din cursa electorală 
a impus forjarea alianței cu PSRM. La următorul scru-
tin parlamentar PDM va avea candidații proprii și, in-
diferent dacă vor fi camuflați pe listele altor partide, 
se vor camufla în calitate de candidați independenți 
sau vor candida deschis sub sigla PDM, ei se vor afla, 
totuși, într-o competiție cel puțin formală cu cei din 

PSRM. În acest moment, este dificil de conceput o 
alianță pre-electorală deschisă între PDM și PSRM, 
cel puțin acest fapt nu transpare la nivelul discursu-
lui politic oficial. Totuși, acuzațiile privind existența 
unor înțelegeri de cartel, precum divizarea pieței pu-
blicitare în domeniul media5, sugerează că în raport 
cu anumite subiecte cruciale, PDM și PSRM au reușit 
să construiască o alianță reciproc avantajoasă în sco-
pul sugrumării competiției politice, limitării spațiului 
informațional și,  implicit, a libertății de expresie. În 
ce măsură această alianță va rămâne consolidată pe 
o durată mai lungă e dificil de pronosticat. Pornind 
de la experiența partenerilor de coaliție ai PDM, nu 
este exclus ca la momentul oportun și această alian-
ță să fie denunțată, iar unul dintre parteneri să de-
zerteze odată ce echilibrul de forțe va fi modificat. 
Totuși, consolidarea poziției PSRM s-a datorat parțial 
și suportului oferit de PDM în turul doi al prezidenți-
alelor iar evoluțiile post-electorale au arătat că PSRM 
și PDM au ajuns la un numitor comun privind distri-
buirea unor funcții și poziții importante6.

4 Institutul de Politici Publice, „Barometrul de opinie publică: Noiembrie 2017”, Noiembrie 2017.
5 Jurnal.md, „Cum funcţionează cartelul pe piaţa publicităţii, înfiinţat de Plahotniuc în tandem cu socialiștii; Unul dintre principalele scopuri 

- să ţină agenţii economici departe de Jurnal TV”, Jurnal.md - Ca să știi totul!, f.a., data accesării 2 martie 2018; Radio Europa Liberă, „Piaţa 
publicităţii televizate și înţelegerile de cartel - În așteptarea unei anchete a Consiliului Concurenţei”, Radio Europa Liberă, f.a., data accesării 
2 martie 2018; NewsMaker, „Лидеры продаж. Как демократы и социалисты подружились сейлз-хаусами”, NewsMaker, f.a., data accesă-
rii 2 martie 2018; „Cutia Neagră cu Mariana Rață: Cartel PDM și PSRM pe piața publicității TV?”, data accesării 2 martie 2018.

6 Dan Dungaciu, „Binomul Plahotniuc-Dodon. Cronica Unei Manipulări de Stat”, Adevarul.Ro, Mai 2017.
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La elaborarea aceste analize am utilizat, în special, 
rezultatele electorale ale turului I al alegerilor prezi-
dențiale care au fost extrapolate asupra CU. Totuși, 
pornind de la faptul că PDM nu a participat la scru-
tinul prezidențial este imposibil de evaluat puterea 
electorală a partidului în baza alegerilor prezidenți-
ale. De asemenea, nu sunt relevante rezultatele ale-
gerilor de la scrutinul parlamentar din 2014 din cauza 
reconfigurării scenei politice în urma migrării mai 
multor aleși ai poporului către PDM și slăbirea consi-
derabilă a PCRM și PLDM. O situație similară se con-
turează și în privința rezultatelor PDM de la alegerile 
locale generale. Chiar dacă rezultatul este mai proas-
păt, el nu oferă un tablou exact al ponderii electorale 
a partidului care s-ar putea, de asemenea, să fie înve-
chite. În pofida scorului lamentabil pe care îl înregis-
trează partidul în majoritatea sondajelor, adoptarea 
sistemului electoral mixt a rezultat într-o ofensivă a 
partidului în direcția provinciei, în scopul extinderii 
suportului la nivel local prin cooptarea și/sau racola-
rea primarilor și consilierilor de la alte partide, aspect 
despre care vom discuta mai detaliat într-un paragraf 
separat. Din acest considerent, am completat date-
le de la scrutinul prezidențial cu numărul primarilor 
care au fost aleși din partea PDM la alegerile locale 
generale, precum și cei care au migrat, între timp, de 
la alte partide și s-au înrolat în PDM din varii moti-
ve, etalându-și deschis noua afiliere politică. Astfel, 
pentru identificarea tuturor primarilor traseiști care 
deschis s-au înrolat în PDM, am suprapus datele de 
la scrutinul local din 2015 cu datele referitoare la pri-
marii PDM de pe pagina web oficială a partidului. To-
tuși, trebuie de menționat că nici aceste date nu sunt 
complete, deoarece supremația de facto a PDM la 
nivel local este mult superioară, ridicându-se la circa 
600 de primari, adică 2/3 din primării7. 

Astfel, combinând informația privind rezultatul ale-
gerilor din turul I al prezidențialelor cu informația 
privind puterea PDM la nivel local și suprapune-
rea acestor date pe structura CU, am evaluat unele 
efectele ale schimbării sistemului electoral asupra 
competiției electorale la viitorul scrutin parlamen-
tar. În acest context, am analizat modul în care 

trasarea hotarelor CU ar putea afecta performanța 
electorală pornind de la scorul obținut în preziden-
țiale al concurenților electorali principali – PAS-PDA 
și PSRM – precum și impactul potențial al utilizării 
resurselor administrative ale PDM în favoarea/defa-
voarea unui concurent electoral în obținerea unui 
scor electoral mai bun/slab. 

Totodată, ținem să remarcăm limitele acestei ana-
lize care sunt determinate de doi factori esențiali: 
primul este de natură metodologică, iar al doilea 
ține de lipsa informațiilor privind puterea electorală 
a PDM la alegerile prezidențiale, chiar dacă le-am 
substituit cu informațiile referitoare la primari. Din 
punct de vedere metodologic, identificarea preci-
să a gradului în care au fost aplicate tehnici clare 
de gerrymandering în delimitarea CU este dificil de 
efectuat în condițiile în care Republica Moldova este 
la prima sa experiență de acest fel. Dacă sistemul 
electoral mixt ar fi fost folosit anterior, iar acuma ar 
fi fost recroite doar hotarele CU, ar fi fost mai ușor de 
identificat care actori politici ar fi beneficiat cel mai 
mult de pe urma reconfigurării acestora. Asemenea 
condiții, însă, nu există. Din acest considerent, orice 
trasare de la zero a CU presupune, implicit, un anu-
mit grad de partizanat politic. Astfel, aspectul cheie 
reprezintă limitele utilizării tehnicilor de gerryman-
dering în delimitarea CU. Aplicând această situație 
la Republica Moldova este necesar de accentuat că 
datorită disproporționalității numărului alegăto-
rilor înregistrați în raioanele republicii, adoptarea 
sistemului electoral mixt impunea disecarea unor 
raioane și crearea unor CU noi pornind de la nu-
mărul stabilit al CU, cât și al alegătorilor din fiecare 
circumscripție. Acest fapt era inevitabil, iar sarcină 
autorităților consta în asigurarea egalității relative 
a votului în fiecare CU, fapt care nu s-a produs, iar 
disproporționalitatea la care mă voi referi mai jos, 
este mult prea evidentă pentru a putea fi trecută cu 
vederea. În ceea ce privește al doilea aspect, adică 
lipsa informațiilor privind puterea electorală a PDM, 
el afectează capacitatea de a modela mai exact im-
pactul pe care utilizarea resurselor administrative îl 
poate avea la următorul scrutin parlamentar.

2. Probleme metodologice 
și limitele analizei

7 Jurnal.md, „Directorul CALM: Cei mai mulţi primari din ţară au câte două sau chiar trei dosare penale pe numele lor.”, Jurnal.md - Ca să știi 
totul!, Ianuarie 2018; Radio Europa Liberă, „Viorel Furdui: În administrația publică locală s-a instituit o atmosferă foarte și foarte îngrijoră-
toare, de frică.”, Radio Europa Liberă, ianuarie 2018.
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3. Gerrymandering în delimitarea 
hotarelor circumscripțiilor 
uninominale 

Lăsând la o parte discuția despre oportunitatea ad-
optării sistemului electoral mixt, nu trebuie de trecut 
cu vederea faptul că acesta avantajează din start par-
tidele mari care pot să-și consolideze poziția în baza 
componentei uninominale. Din acest considerent, 
tranziția de la reprezentarea proporțională la sistemul 
mixt, implicit, dezavantajează partidele mici pe aceas-
tă dimensiune, chiar dacă facem abstracție de modul 
în care sunt trasate hotarele circumscripțiilor uninomi-
nale (CU), ceea ce  reprezintă un dezavantaj structural. 
Evident că trasarea hotarelor circumscripțiilor unino-
minale într-un anumit mod poate contribui la conso-
lidarea sau, din contra, la slăbirea avantajului pe care 
îl are un partid politic în CU în raport cu reprezentarea 
proporțională. Deci, modul în care sunt trasate circum-
scripțiile devine crucial. Cu puține excepții foarte clare, 
cum ar fi comasarea alegătorilor din suburbiile Chișină-
ului în două circumscripții electorale, eliberând astfel 
spațiul pentru manipulare în alte CU, acest lucru este 
mai puțin evident la nivelul întregii republici, deși for-
marea unor CU  din mai multe raioane conform unor 
criterii mai puțin explicite, ridică mai multe semne de 
întrebare referitor la posibilul partizanat politic în de-
limitarea acestora8. Totuși, la acest capitol PSRM a fost 
clar avantajat la nivel sistemic. Primul indicator al favo-
rizării PSRM în trasarea hotarelor CU în raport cu princi-
palul contracandidat de la prezidențiale – Maia Sandu 
(PAS) – îl reprezintă decalajul dintre scorul în primul tur 
acumulat conform sistemului proporțional în raport 
cu victoria pe care ar fi obținut-o conform sistemului 
electoral mixt. Chiar dacă scorul obținut de Igor Do-
don în primul tur de scrutin a fost de aproape 48% iar 
al Maiei Sandu de circa 39%, la nivel de CU, Igor Dodon 
ar fi  învins în 2/3 dintre acestea, adică 67%, ceea ce 
reprezintă o diferență de circa 20%. În contrast, Maia 
Sandu ar fi fost dezavantajată, obținând victorie în 
doar 33% din CU. Acest fapt este ilustrat în figura 1 care 
indică CU în care ar fi câștigat fiecare candidat, precum 
și diferența de voturi dintre ei pe fiecare circumscrip-
ție. Astfel, scorul negativ reprezintă diferența cu care 
Igor Dodon a surclasat-o pe Maia Sandu, iar scorul po-
zitiv reflectă situația opusă. Mai mult decât atât,  con-

centrarea masivă a votului acordat în favoarea lui Igor 
Dodon în plan regional, mai ales la nord și sud, reduce 
potențialul de utilizare a gerrymandering-ului în raport 
cu PSRM, chiar dacă s-ar dori acest lucru. Din contra, 
concentrarea votului acordat în favoarea Maiei Sandu, 
preponderent la centrul republicii, oferă mai multe 
șanse de a manipula hotarele CU, fapt demonstrat de 
ciopârțirea raioanelor, în special în zona centrală a țării. 
Întru realizarea acestui obiectiv au fost aplicate două 
strategii. Prima strategie este cea care a fost utilizată 
în suburbiile Chișinăului prin concentrarea alegătorilor 
pro-europeni în mai puține circumscripții (CU № 32 și 
№ 33). Respectiv, circumscripțiile № 14 ( Telenești-Șol-
dănești-Orhei), № 17 (Nisporeni-Strășeni), № 20 (Stră-
șeni-Orhei), № 22 (Ialoveni-Strășeni-Călărași), № 37 
(Ialoveni-Căușeni) și № 38 (Hâncești) sunt reprezen-
tative în acest sens, concentrând cel mai mare număr 
de alegători din teritoriu care au votat la prezidențiale 
cu Maia Sandu. Raioanele Ialoveni, Hâncești, Călărași, 
Nisporeni, Telenești și parțial Orhei demonstrează 
exemplar aplicarea acestei strategii. Aceste raioane au 
fost disecate iar fiecare parte a fost, de regulă, alipită 
la o circumscripție în care Maia Sandu ar fi obținut o 
victorie cu un decalaj substanțial. A doua strategie a 
constat în trasarea hotarelor CU într-un mod care să 
distribuie la limită numărul alegătorilor pro-europeni 
și pro-ruși în circumscripțiile cu № 27 (Buiucani), № 26 
(Centru-Buiucani), № 25 (Centru-Botanica), № 41 (Leo-
va-Cantemir), № 43 (Cahul) și № 19 (Orhei-Dubăsari). 
Ambele strategii sunt vizibile dacă dezagregăm datele 
privind votul acordat fiecărui candidat separat pe fie-
care circumscripție. Anexa 1 ilustrează foarte elocvent 
modul în care unele raioane de la centrul republici au 
fost disecate în scopul aglomerării alegătorilor Maiei 
Sandu în anumite circumscripții. Chiar dacă această 
distribuție afectează teoretic în egală măsură ambele 
tabere, în realitate, PSRM dispune de un avantaj clar, 
mai ales dacă privim lucrurile prin prisma posibilității 
utilizării resurselor administrative și mediatice. În baza 
acestor considerente devine clar faptul că delimitarea 
hotarelor CU s-a efectuat în defavoarea alegătorilor 
care și-au dat votul pentru candidatul PAS-PDA. 

8 sic.md, „Pe placul cui au fost croite circumscripțiile?”; Pașa, „Gerrymandering 2.0: cum au fost trasate circumscripțiile uninominale în Repu-
blica Moldova?”; Promo-Lex, „Analiza Promo-LEX privind potențiale aspecte problematice și eventuale efecte ale constituirii circumscrip-
țiilor uninominale în condițiile prevederilor legale actuale”.
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Figura 1. Rezultatele alegerilor preziden Țiale din primul tur extrapolate asupra 
circumscrip Țiilor  uninom inale

Sursa: Elaborare proprie
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Unul dintre cele mai problematice aspecte ale deli-
mitării circumscripțiilor se referă la disproporționa-
litatea numărului de alegători în CU care afectează 
unul dintre principiile democratice fundamentale 
– egalitatea votului. Așa cum s-a arătat în analizele 
precedente, indiferent de cifra de referință care se 
utilizează la calcularea devierilor de la pragul legal de 
10% admis, cadrul normativ este încălcat în mod fla-
grant9. Astfel, votul unui alegător din CU în care sunt 
înregistrați mai puțini alegători va cântări mai greu 
decât același vot din CU în care oficial sunt înregis-
trați mai mulți alegători. Mai mult decât atât, pentru 
a câștiga alegerile într-o circumscripție cu mai puțini 
alegători înregistrați va fi nevoie de mai puține vo-
turi în raport cu o circumscripție mai numeroasă. În 
acest context, relevantă devine următoarea întreba-
re: dacă și în ce măsură această disproporționalitate 
avantajează PDM și PSRM, care sunt artizanii acestei 
reforme, sau, din contra, dezavantajează partidele de 
opoziție. Această întrebare este pertinentă pornind 
de la modul în care au fost formate CU din afara țării, 
care indică foarte clar că partidele pro-europene au 
fost dezavantajate enorm, ținând cont de numărul 
alegătorilor participanți la votare. Totuși, cât privește 
cele 46 CU de pe teritoriul republicii, această relație 
nu este atât de clară. Neparticiparea PDM-ului la ulti-
mul scrutin prezidențial nu permite să evaluăm în ce 
măsură partidul poate profita de pe urma acestei dis-
proporționalități. În ceea ce privește PSRM, lucrurile 
sunt mai clare și nu par sa indice un tratament prefe-
rențial în favoarea sa din perspectiva egalității votu-
lui, așa cum s-a întâmplat cu circumscripțiile extrate-
ritoriale. Dacă extrapolăm diferența de voturi dintre 
Igor Dodon și Maia Sandu din primul tur al alegerilor 
prezidențiale aspra CU, observăm că majoritatea CU 
în care Igor Dodon a obținut victoria cu o diferență de 
peste 10 mii de voturi reprezintă circumscripții cu un 
număr de alegători înregistrați peste medie, adică cu 
o putere electorală mai scăzută per alegător înregis-
trat. Deci, delimitarea hotarelor CU în favoarea PSRM 
a avut un anumit preț, reflectat de o putere mai scă-
zută a alegătorilor din aceste circumscripții. Această 

relație se vede foarte clar în figura 2 care prezintă di-
ferența de voturi raportată la numărul de alegători 
pe circumscripție. Astfel în CU plasate mai sus de 
zero, Igor Dodon a surclasat-o pe Maia Sandu, iar în 
cele în care scorul este negativ, Maia Sandu a obținut 
un număr mai mare de voturi. Astfel, cu excepția CU 
în care Igor Dodon a obținut o victorie covârșitoare, 
celelalte CU sunt distribuite aproximativ la egalitate 
în ceea ce privește raportul dintre puterea electorală 
a unui alegător și numărul de alegători înregistrați. 
În principiu, acest fapt nu este surprinzător deoarece, 
per ansamblu, transpunerea rezultatului din turul I al 
prezidențialelor asupra CU indică clar că Igor Dodon 
ar fi obținut victorie în 2/3 din CU. Evident că absența 
unui tipar clar care să indice existența partizanatului 
politic în favorizarea PSRM nu justifică per se decala-
jele semnificative în raport cu puterea de vot a cetă-
țenilor din diferite CU. În plus, așa cum s-a menționat 
anterior, neparticiparea PDM nu ne permite să evalu-
ăm aceeași relație în raport cu principalul actor care a 
promovat schimbarea sistemului electoral. 

Dacă acceptăm totuși ipoteza că puterea de vot a 
alegătorilor contează, iar aceasta este net superioară 
în CU unde sunt înregistrați un număr mai mic de ale-
gători, atunci ne-am aștepta ca beneficiarii principali 
să croiască hotarele CU într-un mod care să le maxi-
mizeze șansele în CU care pot fi manipulate mai ușor, 
adică în acele CU în care distribuția votului între par-
tide este mai uniformă și nu se creează decalaje sem-
nificative care ar fi dificil de surmontat. Din această 
perspectivă, figura 2 oferă indicii interesante, deoa-
rece scoate în evidență faptul menționat în paragra-
ful precedent conform căruia o serie de CU în care 
Maia Sandu ar fi obținut victorie în baza configurării 
actuale, diferența de voturi este minimă. Chiar dacă 
unele dintre acestea se află în Chișinău unde proba-
bilitatea utilizării resurselor administrative este mai 
mică comparativ cu teritoriul, diferența este infimă și 
poate fi ușor lichidată prin alte instrumente. Mai mult 
decât atât, în afara de aceste circumscripții aflate la 
limită, există câteva în care superioritatea votului 

4. Disproporționalitatea 
numărului de alegători 
în circumscripții

9 Valeriu Pașa, „Gerrymandering 2.0: cum au fost trasate circumscripțiile uninominale în Republica Moldova?”; Promo-Lex, „Analiza Pro-
mo-LEX privind potențiale aspecte problematice și eventuale efecte ale constituirii circumscripțiilor uninominale în condițiile prevederilor 
legale actuale”.
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pro-european asupra votului pro-rus nu este atât de 
semnificativă și poate fi de asemenea eliminată prin 
utilizarea la maximum a resurselor administrative și 
mediatice așa cum s-a întâmplat la prezidențiale10. 
Iar dacă luăm în considerație numărul alegătorilor 
înscriși în listele electorale care este net superior nu-
mărului de alegători real – o problemă care nu a fost 
soluționată până în prezent – acest lucru nu pare atât 
de neverosimil11.

Dacă abordăm subiectul trasării hotarelor CU din 
această perspectivă, devine mai clar de ce PSRM a 
fost puternic favorizat în delimitarea hotarelor, dar 

FIGURA 2. Relația dintre numărul de alegători înregistrați în CU și diferența dintre rezultatul electoral 
înregistrat de Igor Dodon și Maia Sandu în turul I al scrutinului prezidențial* 

Sursa: Elaborare proprie

Notă: Cifrele din grafic reprezintă numărul circumscripției uninominale. Taraclia nu este reprezentată în grafic, dar este a patra 
circumscripție cu cel mai semnificativ decalaj în favoarea lui Igor Dodon. Chișinău 10 și Chișinău 11 reprezintă CU formate din 
suburbii.

defavorizat în privința puterii de vot a unui alegător. 
Acest sacrificiu a fost făcut pentru a elibera spațiul 
necesar în centrul republicii, în scopul manipulării 
hotarelor circumscripțiilor în defavoarea opoziției 
pro-europene. În acest sens, nu trebuie ignorate nici 
interesele PDM care a fost partidul ce a controlat în 
totalitate procesul formării comisiei pentru delimita-
rea hotarelor CU, precum și activitatea acesteia12. Iar 
dacă luăm în considerație și faptul că în ultimul timp 
PDM își extinde agresiv influența în teritoriu prin în-
corporarea masivă a primarilor în rândurile partidului 
utilizând diverse mijloace, trasarea hotarelor CU așa 
cum s-a efectuat capătă o nuanță aparte. 

10 Promo-Lex, „Misiunea de observare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016” (Chișinău: 
Promo-Lex, Ianuarie 2017), 38-39; API și CJI, „Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale 2016: Raport 
final 15 septembrie 2016 – 11 noiembrie 2016” (Chișinău: Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent, 2016).

11 Victor Ciobanu, „Mizerabilii.md”, Ziarul Național, 5 aprilie 2016; Victor Ciobanu, „Suflete moarte sau ce facem la alegeri?”, Ziarul Național, 
Mai 2016; Rise Moldova, „Cimitirul din listele electorale”, Rise Moldova, 9 septembrie 2016.

12 Valeriu Pașa, „Gerrymandering 2.0: cum au fost trasate circumscripțiile uninominale în Republica Moldova?”; Promo-Lex și CRJM, „Decla-
rație: Implementarea sistemului electoral mixt începe tardiv, cu încălcarea legii și subminarea independenței Comisiei pentru constituirea 
circumscripțiilor uninominale”; Promo-Lex, „Analiza Promo-LEX privind potențiale aspecte problematice și eventuale efecte ale constitu-
irii circumscripțiilor uninominale în condițiile prevederilor legale actuale”.
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Pe lângă faptul că sistemul mixt avantajează partide-
le mari, trebuie de menționat că acesta favorizează 
și partidele cu infrastructură teritorială dezvoltată. 
Controlul resurselor administrative la nivel local, re-
flectat în special prin cooptarea/racolarea primăriilor, 
reprezintă una dintre prioritățile centrale ale PDM în 
pregătirea terenului pentru viitorul scrutin și este un 
indiciu clar al accentului care se pune pe importanța 
dominației în teritoriu. Și aici nu este vorba doar de 
mobilizarea electoratului în favoarea partidului. Mai 
degrabă este vorba de gestionarea procesului elec-
toral pe verticală, începând de la controlul asupra 
componenței consiliilor electorale de circumscripție 
până la controlul asupra componenței secțiilor de 
votare. Deci, cu cât mai extinsă este armata primari-
lor și consilierilor PDM, cu atât mai ușor va fi posibilă 
exercitarea acestui control. Practica internațională 
arată că în sistemele majoritare sau mixte în care 
alegerile nu sunt libere și corecte, manipularea pro-
cesului electoral are loc în special la nivelul CU prin 
intermediul controlului asupra consiliilor electorale 
de circumscripție, componența cărora este dominată 
de funcționari publici, reprezentanți ai instituțiilor de 
stat sau bugetari care se află în subordinea directă 
a executivului. Rapoartele de monitorizare ale OSCE/
ODIHR sunt relevante în acest sens, indicând clar cum 
în unele republici ex-sovietice, în care democrația nu 
s-a dezvoltat, controlul administrativ la nivel local 
este cel care creează mediul favorabil pentru asigu-
rarea victoriei candidaților puterii și hărțuirea opozi-
ției13. Chiar dacă admitem că Republica Moldova nu 
poate fi comparată la capitolul libertății procesului 

electoral cu asemenea regimuri autoritare, în ultimii 
ani s-a înregistrat un regres la capitolul democrației, 
iar lupta împotriva corupției mari stagnează, readu-
când în prim plan nu doar conceptul de capturare a 
statului, dar și practicile de subminare a instituțiilor 
statului în favoarea unor interese înguste14. Mai mult 
decât atât, asediul la care sunt supuse autoritățile 
locale, prin intermediul tentativelor de limitare a au-
tonomiei locale, precum și hărțuirea primarilor neafi-
liați PDM prin intentarea dosarelor penale, nu lasă 
semne de îndoială privind intențiile reale ale partidu-
lui în monopolizarea controlului asupra autorităților 
locale15. Dacă informația privind numărul primarilor 
controlați de PDM este veridică și se ridică la circa 600 
de persoane, putem constata că partidul a excelat la 
capitolul încorporării primarilor aleși pe listele altor 
partide în rândurile sale. De la mai puțin de 300 de 
primari aleși pe listele PDM în 2015, numărul acestora 
a crescut la mai mult decât dublu în prezent. Figura 3 
ilustrează elocvent această migrație, deși ea acoperă 
doar primarii care sunt calificați oficial drept primari 
PDM și sunt indicați pe pagina oficială de internet a 
partidului. 

Deși mai mulți primari care au migrat spre PDM nu 
sunt înregistrați pe pagina web a partidului, amploa-
rea fenomenului migrației voluntare sau forțate este 
considerabilă16. Așa cum se poate observa din grafic, 
PLDM este partidul care a fost cel mai mult afectat de 
migrația aleșilor locali către tabăra democraților, deși 
o serie de primari comuniști și foști candidați inde-
pendenți au fost la fel atrași de gravitația puternică 

5. Sistemul electoral mixt și 
resursele administrative ale PDM

3 OSCE/ODIHR, „Russian Federation: Elections to the State Duma 7 December 2003” (Warsaw: OSCE/Office for Democratic Institutions and 
Human Rights, 27 ianuarie 2004), 5; OSCE/ODIHR, „Russian Federation: Elections to the State Duma 4 December 2011” (Warsaw: OSCE/Of-
fice for Democratic Institutions and Human Rights, 12 ianuarie 2012), 5-12; OSCE/ODIHR, „Republic of Azerbaijan: Parliamentary Elections 
6 November 2005” (Warsaw: OSCE/Office for Democratic Institutions and Human Rights, 1 februarie 2006), 7; OSCE/ODIHR, „Republic of 
Azerbaijan: Parliamentary Elections 7 November 2010” (Warsaw: OSCE/Office for Democratic Institutions and Human Rights, 25 ianuarie 
2011), 6-7; OSCE/ODIHR, „Republic of Kazakhstan: Parliamentary Elections 18 August 2007” (Warsaw: OSCE/Office for Democratic Instituti-
ons and Human Rights, 30 octombrie 2007), 9-10; OSCE/ODIHR, „Kyrgyz Republic: Parliamentary Elections 20 February & 12 March 2000” 
(Warsaw: OSCE/Office for Democratic Institutions and Human Rights, 10 aprilie 2000), 8-10; OSCE/ODIHR, „Republic of Tajikistan: Elections 
to the Parliament 27 February and 13 March 2005” (Warsaw: OSCE/Office for Democratic Institutions and Human Rights, 31 mai 2005), 5-6; 
OSCE/ODIHR, „Republic of Tajikistan: Elections to the Parliament 28 February 2010” (Warsaw: OSCE/Office for Democratic Institutions and 
Human Rights, 6 iulie 2010), 9.

14 Transparency International Moldova et al., „State Capture: the Case of the Republic of Moldova” (Chisinau: Transparency International 
Moldova, Association for Participatory Democracy, Legal Resources Center from Moldova, IDIS „Viitorul”, iunie 2017); Transparency Inter-
national Moldova, „Schimbarea sistemului electoral înainte de alegeri – o încercare de autoconservare a guvernanților compromiși”, Mai 
2017.

15 Radio Europa Liberă, „Viorel Furdui”, ianuarie 2018; Radio Europa Liberă, „Viorel Furdui: «Cum de se întâmplă că aceia cotați cu cea mai 
mare încredere de către cetățeni să fie indirect considerați criminali?»”, Radio Europa Liberă, 11 septembrie 2017; Point.md, „Le-au promis 
că se vor pomeni cu droguri și muniții. Primarii PN ar fi amenințați”, Point.md, 15 septembrie 2017; Radio Europa Liberă, „Centralizarea des-
centralizării și reforma fără formă...”, Radio Europa Liberă, Ianuarie 2018; Jurnal.md, „Directorul CALM”; Unimedia, „(video) Primarul orașului 
Fălești, amenințat și șantajat ca să părăsească «Partidul Nostru»”, UNIMEDIA, 5 aprilie 2017.

16 Ziarul de Gardă, „De Ce «migrează» Primarii”, Ziarul de Gardă, 21 martie 2017.
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a PDM. Dacă cifra vehiculată referitoare la numărul 
primarilor care au migrat spre PDM este adevărată, 
atunci practic 1/3 din aleșii locali au migrat, ceea ce 
reprezintă o cifră destul de impunătoare și poate 
cântări greu în ecuația viitoarelor alegeri parlamen-
tare. Mai mult decât atât, probabilitatea ca ofensiva 
PDM împotriva primarilor neafiliați să se oprească 

este mică. Din contra, odată cu apropierea alegeri-
lor ea ar putea să crească. Din cauza faptului că la 
componenta proporțională a sistemului mixt PDM 
stă foarte prost, cel puțin în sondaje, se va încerca 
compensarea acestui decalaj enorm pe componenta 
majoritară, adică prin intermediul controlului asupra 
autorităților locale.

FIGURA 3. Migrația primarilor de la alte partide politice către PDM  

Sursa: Elaborare proprie
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Utilizarea resurselor administrative și mediatice ale 
PDM în favoarea unui concurent electoral a fost tes-
tată la alegerile prezidențiale. În pofida declarațiilor 
publice de susținere a Maiei Sandu făcute de către 
liderii PDM în urma retragerii lui Marian Lupu din cur-
sa electorală, atât unii politicieni, cât și presa au scris 
că, de facto, Igor Dodon a fost cel care a beneficiat 
de suportul administrativ și mediatic al PDM17. Dacă 
suportul mediatic este confirmat de rezultatele de 
monitorizare ale mass-media în campania electorală, 
care demonstrează clar favorizarea lui Igor Dodon de 
către instituțiile afiliate PDM18, suportul administrativ 
din teritoriu este mai dificil de demonstrat. Totuși, ac-
centul pus pe colonizarea primăriilor de către PDM 
sugerează că el contează. Din acest considerent, în 
acest paragraf vom încerca să identificăm dacă există 
o relație pozitivă dintre puterea electorală a PDM din 
teritoriu, măsurată în numărul primarilor controlați, 
și scorul electoral al lui Igor Dodon din primul tur al 
prezidențialelor suprapus peste hotarele CU. Din mo-
ment ce suntem, în principal, interesați de impactul 
resurselor administrative în teritoriu am exclus din 
modelul testat CU formate în municipiile Chișinău 
și Bălți, în care este mai dificil de aplicat aceleași in-
strumente de control administrativ comparativ cu 
localitățile rurale. De asemenea, am exclus CU din 
UTA Găgăuzia și Taraclia în care votul este prepon-
derent geopolitic și mai puțin supus unor influențe 
administrative de moment, chiar dacă nu excludem 
în totalitate impactul acestora. În general, există trei 
scenarii posibile în evaluarea impactului utilizării 
resurselor administrative ale PDM în favoarea can-
didatului PSRM: un impact pozitiv, negativ sau lipsa 
oricărui impact. O relație pozitivă în acest sens presu-
pune obținerea unui scor electoral mai bun de către 
Igor Dodon în CU unde PDM controlează mai mulți 

primari. Adică, cu cât mai mulți primari controlează 
PDM într-o circumscripție, cu atât era de așteptat ca 
Igor Dodon să obțină mai multe voturi. Și viceversa, 
o relație negativă presupune un scor electoral mai 
mic obținut de Igor Dodon în CU unde PDM controla 
mai multe primării. Pentru comparație, exact aceleași 
scenarii sunt valabile și în raport cu Maia Sandu. Dacă 
declarațiile PDM privind susținerea Maiei Sandu îm-
potriva lui Igor Dodon au fost sincere, atunci ne-am 
fi așteptat ca Maia Sandu să obțină un scor electoral 
mai bun în CU în care PDM controla mai mulți primari 
și viceversa. Deci, în scopul identificării acestei relații, 
am corelat scorul electoral al fiecărui candidat la pre-
zidențiale cu puterea electorală a PDM în teritoriu. 
Totuși, înainte de a analiza efectele utilizării resurse-
lor administrative în favoarea/defavoarea candidați-
lor, trebuie de menționat că această corelație, care 
în cazul nostru măsoară impactul utilizării resurselor 
administrative la nivel local, variază între -1 și 1. Între 
-1 și 0 acest scor reflectă o relație negativă, iar între 
0 și 1 – o relație pozitivă. Cu cât acest scor este mai 
aproape de -1 sau 1, cu atât relația dintre puterea ad-
ministrativă a PDM și scorul electoral al candidatului 
este mai puternică, deși în diferite direcții, indiferent 
de cine este candidatul. Din contra, cu cât acest scor 
este mai aproape de 0, cu atât această relație este 
mai slabă. Deci, dacă acest scor este cuprins între 
-1 și 0, aceasta înseamnă că un număr mai mare de 
primari controlați de PDM, într-o anumită CU, este în 
medie asociat cu un scor electoral mai slab al candi-
datului la prezidențiale. Dimpotrivă, dacă acest scor 
este cuprins între 0 și 1, atunci puterea administrativă 
a PDM este în medie asociată cu un scor electoral mai 
bun al candidatului19. Rezultatul acestei corelații este 
reflectat în figurile 4 și 5 pentru fiecare candidat. Figu-
ra 4, care reprezintă corelația dintre numărul prima-

6. Impactul utilizării resurselor 
administrative ale PDM în 
favoarea PSRM la alegerile 
prezidențiale 

17 Adevarul.ro, „Sergiu Mocanu: Plahotniuc îl poate face pe Dodon președinte din primul tur”, adevarul.ro, 22 septembrie 2016; Point.md, 
„Năstase: «Plahotniuc vrea să-l facă pe Dodon președinte din primul tur»”, Point.md, 28 octombrie 2016; Deutsche Welle, „Plahotniuc îl 
susține pe Dodon «din tufiș»”, dw.com, Noiembrie 2016.

18 API și CJI, „Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru alegerile prezidențiale 2016: Raport final 15 septembrie 2016 – 11 
noiembrie 2016”.

19 Spre exemplu, dacă într-o CU în care PDM controlează toți primarii care sunt 20 la număr iar Igor Dodon a obținut toate voturile atunci 
corelația dintre puterea administrativă a PDM și scorul electoral al lui Igor Dodon este de 1 în timp ce aceeași corelație dintre resursele PDM 
și Maia Sandu este de -1. 
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Figura 4. Corelația dintre scorul electoral al lui Igor Dodon și numărul primarilor contro-
lați de PDM în circumscripțiile uninominale
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FIGURA 4. Corelația dintre scorul electoral al lui Igor Dodon și numărul primarilor controlați de PDM 
în circumscripțiile uninominale 

FIGURA 5. Corelația dintre scorul electoral al Maiei Sandu și numărul primarilor controlați de PDM 
în circumscripțiile uninominale
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rilor PDM și scorul electoral al lui Igor Dodon, indică 
clar o corelație pozitivă. Deși coeficientul de corelație 
de 0.42 nu indică o relație foarte puternică, el este 
destul de sugestiv în contextul de față. În pofida exis-
tenței unor diferențe semnificative la nivelul CU indi-
viduale, tendința este destul de clară – performanța 
electorală a lui Igor Dodon este pozitiv asociată cu o 
prezență mai puternică a primarilor PDM în teritoriu.

Spre deosebire de tendința constatată în cazul lui 
Igor Dodon, această corelație este negativă în raport 
cu Maia Sandu. Astfel, coeficientul de corelație de 
-0.45 demonstrează foarte clar profilarea unui tipar 
în care performanța electorală a Maiei Sandu scade 
pe măsură ce numărul primarilor PDM crește. Chiar 
dacă existența unei corelații suficient de robuste nu 
ne permite să afirmăm tranșant că numărul primari-
lor PDM este factorul care a contribuit decisiv la vic-
toria candidatului PSRM sau la înfrângerea candida-
tului PAS-PDA,  el este destul de sugestiv în evaluarea 
de facto a partizanatului politic pe durata campaniei 
prezidențiale. 

Tendința de favorizare al lui Igor Dodon este confir-
mată și de un alt instrument statistic care vine să su-
porte corelația de mai sus. În acest scop am utilizat 
cel mai simplu model linear (regresie simplă lineară) 
prin intermediul căreia am clarificat mai exact cum 
se asociază puterea administrativă la nivel local a 
PDM cu performanța electorală a celor doi candidați. 
În acest model, numărul primarilor PDM reprezintă 
variabila independentă, adică cea care influențează 
scorul electoral, iar performanța electorală (numărul 
de voturi) a candidaților reprezintă variabila depen-
dentă.  Astfel, conform ipotezei enunțate mai sus și 
confirmate de coeficientul de corelație, un număr 
mai mare de primari controlați de PDM este asoci-
at cu o performanță electorală mai bună al lui Igor 
Dodon și o performanță mai slabă a Maiei Sandu. 
Rezultatele aplicării acestui model sunt reprezenta-
te în tabelul 1, confirmând pe deplin rezultatele co-
relației testate pe baza a 32 de circumscripții care se 
suprapun pe raioanele țării. Coeficientul pentru fie-
care candidat din tabele reflectă numărul de voturi 
în funcție de puterea teritorială a PDM și relevă ace-
eași relație pozitivă între primarii PDM și candidatul 
PSRM și relația negativă dintre numărul acestora și 
performanța candidatului comun al PAS-PDA. Astfel, 
fiecare primar al PDM la nivel de CU este, în medie, 
asociat cu o creștere de aproape 300 de alegători în 
favoarea lui Igor Dodon. Din contra, același primar 
este asociat, în medie, cu o scădere de peste 300 de 
voturi în raport cu Maia Sandu, ceea ce reprezintă un 
indicator destul de robust în influențarea competiției 
electorale. 

TABELUL 1. Efectul prezenței administrative a 
PDM la nivel local asupra performanței electorale 
a candidaților la prezidențiale

Igor Dodon Maia Sandu
(1) (2)

Voturi Voturi
Primarii PDM 298.4** -306.0***

(2.51) (-2.76)

Constanta 10056.1*** 14971.2***
(6.26) (10.00)

N 32 32
R2 0.174 0.203

t statistic in paranteze: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01

Sursa: Estimare proprie

Chiar dacă recunoaștem că există mai mulți factori 
care influențează performanța electorală a can-
didaților, aceste date relevă destul de clar, totuși, 
în favoarea cui au fost aruncate în luptă resursele 
administrative ale PDM la nivel local. Mai mult decât 
atât, dacă coroborăm informația privind utilizarea 
resurselor administrative în favoarea lui Igor Dodon 
cu favorizarea mediatică la posturile afiliate PDM, 
precum și utilizarea altor instrumente care au defa-
vorizat opoziția pro-europeană, efectul cumulativ 
al tuturor acestor factori ar fi putut să încline deci-
siv balanța de forțe în favoarea candidatului PSRM. 
Astfel, modul în care au fost delimitate CU corelat cu 
performanța electorală a lui Igor Dodon, precum și 
posibilitatea utilizării resurselor administrative, de-
monstrează elocvent pe cine avantajează aplicarea 
sistemului mixt la următoarele alegeri parlamentare. 
În acest context, amintim că rezultatele evidențiate 
mai sus sunt bazate pe controlul politic al circa 400 
de primari care erau deja înregimentați în rândurile 
PDM la momentul desfășurării alegerilor preziden-
țiale. Dacă în prezent, această cifră se ridică la 600, 
este foarte clar în favoarea cui vor acționa aceștia la 
viitorul scrutin. Deci, pornind de la modul de trasa-
re a hotarelor CU care avantajează PSRM și contro-
lul resurselor administrative care este clar dominat 
de PDM, se poate concluziona că perspectiva unei 
competiții electorale corecte și libere în ajunul scru-
tinului parlamentar este din start compromisă. Un 
subiect rămâne, totuși, deschis, în acest context, și 
anume cum va evolua relația dintre PDM și PSRM și 
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Concluzii 

Această analiză a demonstrat concludent faptul că 
adoptarea reformei electorale s-a efectuat având la 
bază criterii clare de partizanat politic prin aplicarea 
unor tehnici  de gerrymandering în delimitarea CU, 
într-o manieră care să avantajeze principalii benefi-
ciari ai reformei, adică PDM și PSRM. În crearea și/sau 
consolidarea avantajului competitiv în favoarea susți-
nătorilor sistemului mixt au fost utilizate două strategii 
alternative. Pe de o parte, alegătorii opoziției pro-eu-
ropene au fost aglomerați în câteva circumscripții, ast-
fel reducând-se numărul total de CU în care candidații 
opoziției ar fi putut candida pe picior de egalitate cu 
candidații PSRM și ai guvernării. Pe de altă parte, aco-
lo unde nu a fost posibil acest lucru, hotarele au fost 
delimitate într-un mod în care avantajul candidaților 
opoziției este relativ șubred și poate fi surmontat prin 
manipularea procesului electoral. Delimitarea hotare-
lor CU în acest mod a mărit disproporționat avantajul 
pe care îl deținea PSRM și a diminuat ponderea elec-
torală a candidatului PAS-PDA în raport cu rezultatele 
electorale obținute conform sistemului proporțional.

Deși disproporționalitatea privind numărul alegătorilor 
în CU nu avantajează direct guvernarea sau PSRM, co-
masarea mai multor alegători care au votat pentru PSRM 
în anumite circumscripții și reducerea parității votului 
acestora a fost efectuată urmărindu-se două obiective. 
Pe de o parte, s-a asigurat victoria, iar pe de altă parte, 
s-a eliberat spațiul pentru trasarea arbitrară a hotarelor 
circumscripțiilor la centrul republicii, într-un mod care 
să diminueze din oficiu șansele opoziției pro-europene.

Ofensiva agresivă a PDM împotriva autorităților 
locale și intensificarea tentativelor de racolare și 
înregimentare a primarilor altor partide în rândurile 
sale prin diferite metode, demonstrează importanța 
resurselor administrative la nivel local pe care mizea-
ză partidul la viitoarele alegeri. Din cauza ratingului 
scăzut în sondaje care va afecta negativ prestația 
partidului pe componenta proporțională, se produ-
ce compensarea acestui decalaj pe componenta uni-
nominală prin instituirea unui control politic cât mai 
extins asupra autorităților locale.

Analiza informațiilor privind relația dintre contro-
lul politic al primarilor în teritoriu și performanța 
electorală a candidaților la prezidențiale confirmă, 
o dată în plus, că delimitarea hotarelor CU s-a efec-
tuat într-o manieră mai degrabă arbitrară, având 
un singur obiectiv: consolidarea și maximizarea 
avantajului pe care îl dețin principalii beneficiari 
în rezultatul introducerii sistemului mixt la ur-
mătoarele alegeri. În pofida declarațiilor PDM de 
susținere a candidatului PAS-PDA, datele indică 
foarte clar că, de facto, resursele administrative din 
teritoriu aflate sub controlul PDM au fost dislocate 
în favoarea lui Igor Dodon și împotriva Maiei San-
du. În aceste circumstanțe, introducerea sistemu-
lui mixt comportă un potențial înalt de suprimare 
a pluralismului politic din Republica Moldova și de 
subminare a competiției electorale la viitorul scru-
tin parlamentar cu mult înainte de începerea cam-
paniei electorale. 

cum se vor contura raporturile dintre acești actori 
odată cu apropierea alegerilor. Dacă la prezidențiale 
PSRM a fost avantajat și susținut de PDM în lipsa unei 
alternative mai favorabile, scrutinul parlamentar va fi 
diferit. În acest sens, este dificil de crezut că PDM va 
rezista tentației de a nu utiliza puterea sa din terito-
riu în scopul subminării șanselor PSRM. Chiar dacă nu 
dispunem de cifre exacte privind distribuția tuturor 
primarilor controlați de PDM în teritoriu, există mai 
multe CU, mai ales în partea de nord/centru-nord în 
care numărul relativ înalt de primari PDM coabitează 

cu un electorat care și-a manifestat susținerea ma-
sivă în favoarea candidatului PSRM. Dacă  acceptăm 
opinia larg răspândită conform căreia există un car-
tel dintre PDM și PSRM, atunci aceste circumscripții 
sunt câștigate cu mult înainte de începerea campa-
niei electorale. Totuși, dacă admitem probabilitatea 
unei competiții dintre aceste partide la următoarele 
alegeri, există mai multe incertitudini privind coabi-
tarea pașnică dintre PDM și PSRM la nivel local. Indi-
ferent de scenariul care se va derula, opoziția pro-eu-
ropeană va fi supusă presiunilor din ambele părți.
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ANEXA 1. Extrapolarea rezultatului electoral al principalilor candidați la prezidențiale la nivel de 
raion/municipiu pe structura circumscripțiilor uninominale  
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ANEXA 1. Continuare
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ANEXA 1. Continuare
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civile și spiritului critic, promovarea libertăților și valorilor unei 
societăți deschise, modernizate și pro-europene.

Pentru mai multe informații asupra acestei publicații ori asu-
pra abonamentului de recepționare a publicațiilor editate de 
către IDIS, vă rugăm să contactați direct Serviciul de Presă și 
Comunicare Publică al IDIS „Viitorul”. Persoana de contact: 
Victor Ursu - ursu.victoor@gmail.com, 

ADRESA DE CONTACT:
Chișinău, Iacob Hîncu 10/1, 2004, Republica Moldova
Telefon: (373-22) 21 09 32
Fax: (373-22) 24 57 14
www.viitorul.org 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) este o fundație politică soci-
al-democrată germană scopurile căreia sunt promovarea 
principiilor și fundamentelor democrației, a păcii, înțelegerii 
și cooperării internaționale. FES își îndeplinește mandatul în 
spiritul democrației sociale, dedicându-se dezbaterii publice 
și găsirii, într-un mod transparent, de soluții social-democra-
te la problemele actuale și viitoare ale societății. Cu Republica 
Moldova, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) și-a început colabo-
rarea în anul 1994 prin intermediul Biroului Regional de la 
Kiev, iar din octombrie 2002, la Chișinău activează un birou 
permanent al Fundației.

ADRESA DE CONTACT:
Oficiu Republica Moldova,
Chișinău, bd. Bănulescu Bodoni 14/1, et.2,  2012, 
Republica Moldova 
Telefon: (373-22) 88 58 30
Fax: (373-22) 85 58 31
E-Mail: fes@fes-moldova.org
www.fes-moldova.org 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES)

IDIS „Viitorul” 

Opiniile exprimate aparțin autorilor. Nici Administrația IDIS „Viitorul”, nici Consiliul Administrativ al IDIS „Viitorul”, 
și nici Fundația Friedrich Ebert (FES) nu poartă răspundere pentru estimările și opiniile prezentate în cadrul acestei publicații.

Orice utilizare a unor extrase ori opinii ale autorului acestui studiu trebuie să conțină referință la IDIS „Viitorul” 
și Friedrich- Ebert-Stiftung (FES)


