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COMPARTIMENTUL  

PORTRETE ÎN MIȘCARE 
 

AURELIA PERU-BALAN: ”ȘTIINTA POLITICĂ ARE GENUL 

FEMININ” 
 

La sfârșitul anilor `90, pe ecranul Televiziuni Naționale și-a făcut apariția 

o tânără jurnalistă, telegenică, elegantă, energică, ingenioasă, care a început a 

informa altfel despre oamenii și evenimentele din lumea politicului moldove-

nesc: obiectiv, intrigant, curajos. 

Era Aurelia Peru, autoarea și prezentatoarea emisiunilor de sinteză și ana-

liză politică Geneza și Aleșii poporului. Prin emisiunile ei, telespectatorii din ța-

ră au început să vadă un gen de jurnalism occidental. În câțiva ani, Aurelia Peru 

a devenit un nume cunoscut în domeniul jurnalismului de televiziune din Repu-

blica Moldova. Jurnalistica moldavă era, însă, prea firavă în competiția cu facto-

rul politic. În 2003, perioada de guvernare comunistă, după una din emisiunile 

„incomode” pentru regimul politic, emisiunea Aleșii poporului a fost suspenda-

tă, iar Aurelia Peru, constrânsă de împrejurări, pleacă din televiziune. Atunci 

nici dânsa nu bănuia, probabil, că era o abandonare ireversibilă a jurnalismului 

televizat... 

Totuși, televiziunea a mai intervenit în activitatea A.Peru. În decembrie 

2009, după falimentul politic al guvernării comuniste, obține, prin vot parlame-

ntar, un mandat de patru ani în calitate de membru al Consiliului de Observatori 

al Companiei „Teleradio-Moldova”, iar apoi, bucurându-se de autoritate și înc-

redere în rândul colegilor, este aleasă președinte al Consiliului de Observatori al 

IPNA „Teleradio-Moldova”. Este perioada fericită în care Instituția Publică a 

Audiovizualului a respectat cu strictețe normele deontologice, principiul plura-

lismului de opinii, obiectivității și echilibrului în reflectarea evenimentelor poli-

tice. Probabil, o coincidență fericită, când și președintele Companiei (profesorul 

C.Marin), și președintele CO proveneau din mediul universitar, fiind imuni la 

„comenzile politice”.  

În circumstanțele create, deloc favorabile unui jurnalist practician, Facul-

tatea de Jurnalism de la Universitatea de Stat din Moldova, pe care o absolvise 

Aurelia Peru în anul 1991, cu diplomă cu mențiune, a devenit nu doar oaza echi-

librului moral și profesional, dar și stimulent esențial pentru un alt gen de activi-

tate - cercetarea științifică a fenomenului comunicării politice. După zece ani de 

jurnalism, dintre care șapte - în jurnalismul  politic și de opinie, avea ce „impor-

ta” în domeniul științific. 

În 2004, Aurelia Peru susține teza de doctor în științe politice cu tema 

„Imaginea liderului politic: tehnici de promovare”, având-o în calitate de con-
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ducător științific pe tânăra doctor habilitat în științe politice, A.Roșca, actualme-

nte profesor la Tulane University, New Orleans, SUA.  

Grație numeroaselor articole și studii științifice elaborate de doctorul con-

ferențiar universitar A.Peru, titlul didactic fiindu-i acordat în 2007, fenomenul 

imagologiei politice a ocupat un loc distinct în domeniul comunicării politice. 

Elanul jurnalistic „a supraviețuit” în noul stil științific, imprimându-i acestuia 

din urmă o doză sporită de accesibilitate pentru un public mult mai extins decât 

cel universitar. Desele participări la emisiunile televizate dedicate, în special, 

subiectelor politice și campaniilor electorale i-au creat și dânsei o imagine cre-

dibilă de expert în probleme de comunicare și PR politic. Prin urmare, știrea-fu-

lger din media autohtone despre faptul că A.Peru a fost numită în funcția de 

purtătoare de cuvânt a prim-ministrului Ch.Gaburici nu a luat prin surprindere.  

Studenții, care au ascultat / ascultă prelegerile Aureliei Peru, apreciază 

înalt prestațiile conferențiarului  universitar, care, în egală măsură, cunoaște teo-

ria și practica marketingului electoral, publicității politice, PR-ului politic – dis-

ciplinele și zonele-i predilecte de cercetare. De altfel, practica și cercetarea, au 

alternat permanent în trendul profesional al colegei noastre. Experiența acumu-

lată în instituțiile puterii, în care este periodic invitată, știe să și-o împărtășească 

– fără dram de egoism – studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Studenții in-

tră pasionați în aula de curs și pleacă impresionați de stilul dinamic de predare, 

dar și de cunoștințele acumulate. 

În ianuarie 2016, A.Peru este invitată la instituția prezidențială în funcția 

de consilier pentru probleme de ordin politic. Era în perioada mandatului preșe-

dintelui N.Timofti, care, în contextul discuțiilor publice despre miliardul sustras 

din sistemul bancar al țării, a ingerințelor politicului în justiție, trecea printr-o 

acută criză de imagine. Timp de mai bine de un an, până la expirarea mandatu-

lui președintelui în exercițiu, A.Peru a consiliat retorica politică a șefului statu-

lui, îmbunătățind substanțial imaginea instituției prezidențiale a Republicii Mol-

dova, fapt remarcat, de altfel, și în presa națională. De notat că Aurelia Peru nu 

a abandonat activitatea didactico-științifică nici în perioada dificilă a mandatului 

de consilier prezidențial. În acest răstimp, studiază intens fenomenul PR-ului 

politic internațional și specificul național al promovării imaginii actorilor poli-

tici. Publică în reviste științifice internaționale, precum „Sfera politicii”, „Po-

lis”, „Cogito” din România, o serie de lucrări dedicate analizei alegerilor prezi-

dențiale din statele cu tradiții în domeniul comunicării politice: SUA, Franța, 

Rusia. De asemenea, are o permanentă prezență în prestigioasele reviste științi-

fice din Republica Moldova: „MOLDOSCOPIE”, „Akademos”, „Revista de Fi-

lozofie, Sociologie și Științe Politice”.  

Cercetările efectuate în domeniu i-au permis A.Peru să sistematizeze sufi-

cient material știinific pentru teza de doctor habilitat în științe politice cu tema 
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„Managementul PR-lui politic în campaniile electorale”, pe care o susține cu 

brio în aprilie 2017.  

La cei 50 de ani pe care îi aniversează la 22 noiembrie 2018, dna A.Peru 

are în palmaresul activității sale de cercetare circa 80 de lucrări științifice, două 

monografii în volume tipărite, dedicate studiului comunicării politice și imaginii 

actorilor politici: „PR-ul politic și comunicarea de criză în Republica Moldova” 

(2010) și „Managementul PR-ului politic în campaniile electorale sau Vânătoa-

rea de voturi electorale” (2014), precum și Suport de curs pentru disciplina uni-

versitară, „Comunicarea mediatică” (împreună cu D.Sitari, 2018).  

În prezent, doctorul habilitat, ex-consilierul prezidențial Aurelia Peru este 

director al Centrului Universitar de Studii Socio-Umane din cadrul Universității 

de Studii Europene din Moldova, care întrunește trei facultăți: Facultatea de Jur-

nalism și Științe Politice; Facultatea Limbi și Literatură modernă, Facultatea 

Relații Internaționale și Științe Politice. Colegii remarcă faptul că nu are în vo-

cabular imperativul „faceți!”, ci doar mobilizatorul îndemn „să facem împreu-

nă!”. În colectiv domină o atmosferă de colegialitate, corectitudine și transpare-

nță decizională. Modestia, onestitatea, dedicația și altruismul au devenit un 

brand de imagine al dnei Peru. 

Jurnaliștii, mulți dintre ei chiar discipoli ai dnei doctor conferențiar, îi so-

licită, deseori, interviuri, analize, comentarii pe marginea unor varii subiecte de 

sorginte politică, știind că opinia dnei Peru este a unui profesionist și ea contea-

ză.  

Astfel, într-un interviu oferit cu prilejul Zilei Independenței, politologul 

Aurelia Peru remarca: „Clasa politică națională nu a reușit să construiască în 

Republica Moldova o democrație  consociațională, care ar oferi o soluție pent-

ru partajarea puterii în societățile multietnice, eterogene cum este și a noastră. 

Pentru a menține un progres în dezvoltarea statului, avem nevoie de o clasă po-

litică cooperantă, nu de una antagonistă. Antagonismul actorilor politici din țară 

a condus la o profundă divizare în societate”.  

Din anul 2008 privirea și zâmbetul Aureliei Peru au căpătat o doză sesi-

zabilă de duioșie enigmatică... In familia Peru-Balan s-a născut feciorul Alexan-

du, mândria mamei. Din acest moment se consideră, după cum îi pace să spună, 

o răsfățată a destinului feminin. 

O răsfățată a Destinului personal și științific să fie mereu! 

 

La mulți ani, stimată Doamnă și dragă colega! 

Vă urăm sănătate, creativitate și bucurie de viață! 

 

Luminița DUMBRĂVEANU, 

Jurnalistă, scenaristă de film 


