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ASIGURAREA PENSIEI DE ÎNTREȚINERE A COPIILOR CU PĂRINȚI 
DIVORȚAȚI 
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ADNOTARE. În Republica Moldova, investigații sociologice cu privire la cercetarea 

particularităților în întreținerea copiilor după divorț nu există. Articolul dat a fost elaborat 
în baza studiului sociologic ”Întreținerea copiilor cu părinți divorțați”, realizat în luna 
august, 2015 de către Centrul de Cercetări Demografice al INCE. Scopul studiului a constat 
în stabilirea principalelor dificultăți în asigurarea copiilor după divorțul părinților cu 
pensie de întreținere. Eșantionul cercetării a constituit 15 cadre juridice și 10 părinți 
divorțați. Metoda de cercetare aplicată a fost interviul sociologic. Principalele dificultăți în 
stabilirea pensiei de întreținere în situație de divorț se referă la demonstrarea veniturilor 
reale ale părinților, lipsa locurilor de muncă bine plătite și valoarea derizorie a minimului 
de existență.  
CUVINTE-CHEIE: divorț, familie, pensie de întreținere, drepturi, responabilități, cadru 
legal. 

ANNOTATION. The article is based on the sociological study "Supporting children 
with divorced parents", conducted in August 2015 by the Demographic Research Centre of 
the INCE. The purpose of this study was to determine the main difficulties in providing 
parents with children after divorce alimony. The sample research was 15  lawyers and 10 
divorced parents. The research method was applied sociological interview. The main 
difficulties in setting alimony in case of divorce refer to the demonstration of the real 
incomes of parents, lack of well-paid jobs and low level of the subsistence minimum. 
KEY WORDS: divorce, family, alimony, child rights, responsibilities, legal framework. 
 
 

Stabilitatea familiei actuale din Republica Moldova este periclitată 
semnificativ de profundele transformări pe care le suportă societatea şi 
instituţia familiei: criza economico-financiară, diminuarea valorilor morale 
şi familiale, lipsa unei pregătiri adecvate cu privire la căsătorie şi 
paternitate etc. Datele Biroului Național de Statistică relevă că proporția 
divorțurilor cu copii comuni, pe parcursul ultimelor decenii, s-a diminuat 
considerabil. Astfel, dacă în 1990 ponderea divorțurilor cu copii comuni era 
de 62,4%, atunci în 2014 s-a diminuat până la 5,5%. Acest aspect se 
datorează în special faptului că în ultimii ani în deciziile judecătorești nu se 
indică obligatoriu prezența și numărul copiilor minori, respectiv, statistica 
actuală nu reflectă acest subiect real. Implicații asupra acestui aspect ar 
avea și restructurările actuale ale fenomenului divorțialității, fiind vorba 
despre creșterea valorii stagiului căsătoriei desfăcute prin divorț.  
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Realitatea actuală ne oferă o multutudine de situații de neglijare a 
copiilor după divorțul părinților care pe lângă carențele afective trăite se 
mai confruntă și cu lipsa mijloacelor financiare suficiente pentru un trai 
decent. Părintele în custodia căruia rămâne copilul, deși întreprinde 
multiple eforturi pentru a asigura stabilitatea financiară, nu întotdeauna 
lucrul acesta îi reușește. Din acest considerent, este absolut necesar ca 
ambii părinți să continue să participe la creșterea și educația copilului și 
după divorț. Legislația Republicii Moldova îi obligă pe părinți să poarte 
răspundere pentru dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a copiilor și 
sunt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă 
care necesită sprijin material [1]. 

În Republica Moldova unele studii care aveau ca obiect de cercetare 
viața de familie [2], au atins fragmentar și unele aspecte cu privire la 
evidențierea factorilor determinanți ai divorțialității, ai impactului 
fenomenului asupra soților și copiilor, însă investigații sociologice cu 
privire la cercetarea particularităților în întreținerea copiilor după divorț 
nu există. Articolul dat a fost elaborat în baza studiului sociologic calitativ 
”Întreținerea copiilor cu părinți divorțați”, realizat în luna august, 2015 de 
către Centrul de Cercetări Demografice al INCE. Scopul studiului a constat în 
stabilirea principalelor dificultăți în asigurarea copiilor după divorțul 
părinților cu pensie de întreținere. Eșantionul cercetării a constituit 15 
cadre juridice (judecători, avocați, executori judecătorești, experți în drept, 
mediatori) și 10 părinți divorțați (4 tați și 6 mame). Metoda de cercetare 
aplicată a fost interviul sociologic semi-structurat. Criteriul de care s-a ţinut 
cont la alegerea experţilor a fost deţinerea experienţei în lucrul cu dosarele 
ce vizau pensia de întreținere a copiilor în caz de divorț. În calitate de 
criterii la părinți au servit: calitatea de părinți creditori/beneficiari, mediul 
de reşedinţă, vârsta, sexul, angajarea/neangajarea în câmpul muncii. Din cei 
zece părinți intervievați, tații sunt debitori la achitarea pensiei de 
întreținere în nouă situații și mama doar în una. Eşantionul a fost eterogen 
pentru a produce efecte de polarizare şi a culege diferenţe valorice şi de 
opinie. Fiecare discuţie din cadrul interviurilor a fost înregistrată pe bandă 
audio şi apoi transcrisă. 

Întrebaţi care au fost motivele hotărâtoare pentru a desface căsătoria, 
atât cadrele juridice, cât și părinții intervievați au plasat în prim plan 
problema violenței, pe următoarele poziții clasându-se consumul de alcool, 
neglijarea copiilor, infidelitatea, imposibilitatea de a comunica și coopera cu 
partenerul de viață ales.  

În scopul salvării familiei, judecătorii sunt în drept să acorde termen 
de împăcare în situația când unul dintre soți nu-și dorește divorțul pe un 
termen de la o lună la șase luni. Juriștii intervievați cred că rata împăcărilor 
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este foarte mică în urma acordării acestui termen. Unii experți au 
menţionat însă, că instanța nu oferă termen de împăcare când vin părțile 
sau avocații și afirmă că ei sunt antrenați în alte relații și nu este necesar de 
acordat acel termen de împăcare sau se constată că de ceva timp nu mai au 
o viață comună. ”De cele mai multe ori dăm termen de împăcare. Mai ales 
când îi întrebi pe soți din ce casă au ieșit azi dimineață și constați că ei 
locuiesc în aceeași gospodărie. În asemenea situație este straniu să le acorzi 
divorțul din prima zi. Puțini însă, își retrag cererea. Cu părere de rău, dacă 
trec aceste luni și oricum unul dintre soți nu dorește desfacerea căsătoriei noi 
oricum trebuie să o desfacem, fiindcă s-au epuizat toate instrumentele oferite 
de către lege” (Judecător, Chișinău, 5 ani experiență). La întrebarea dacă 
acest termen de împăcare ar trebui de acordat obligatoriu, toți experții 
consideră că nu este necesar, fiindcă astfel, ar contribui la tergiversarea 
unor dosare care ar putea fi soluționate dintr-o singură ședință de judecată. 
”Ce fel de împăcare când ei se bat? Să le mai dau încă 6 luni, pentru ce?Ca să 
se mai bată?” (Avocat, Orhei, 14 ani experiență).   

În conformitate cu opinia cadrelor juridice, ponderea dosarelor care 
presupune stabilirea pensiei de întreținere a copilului reprezintă 75% din 
totalul dosarelor de desfacere a căsătoriei ce implică copii minori. 
Respectiv, doar în cazul a 25% din dosare, foștii soți singuri ajung la acord 
fără intervenția instanței de judecată în ceea ce privește aportul lor la 
întreținerea copilului. Lucrul acesta ne demonstrează că în două treimi din 
divorțuri relațiile dintre soți sunt extrem de tensionate, din momentul în 
care nu au reușit să comunice și să decidă aspecte ce țin de asigurarea 
financiară a propriilor copii. O bună parte din părinții care și-au asumat din 
start responsabilitatea de a întreține copilul nu o respectă. În situația dată 
părintele în custodia căruia se află copilul are dreptul de a solicita, ulterior, 
pensie de întreținere, care poate fi calculată pentru încă trei ani până la 
depunerea cererii.  

Opinia părinților este în acord cu cea a experților, majoritatea din ei 
au menționând că pensia alimentară a fost stabilită prin intermediul 
instanței de judecată în momentul desfacerii căsătoriei. Doar un respondent 
a solicitat pensie de întreținere după trei ani de la desfacerea căsătoriei, 
motivând prin faptul că inițial a considerat că celălalt părinte va manifesta 
responsabilitate față de propriul copil și că se va implica în întreținerea 
copilului, dar fiindcă lucrul acesta nu s-a adeverit, a recurs, totuși, la 
stabilirea ulterioară a pensiei de întreținere prin intermediul instanței de 
judecată.    

Articolul 75 din Codul Familiei al Republicii Moldova stabilește că 
pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau 
din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - 
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pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii. În confomitate cu 
următoarul articol (76), în cazurile cînd părintele care datorează întreţinere 
copilului său are un salariu neregulat sau fluctuabil, ori nu are un salariu și 
încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu este 
imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, 
instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei 
de întreţinere într-o sumă bănească fixă.  

Juriștii intervievați au menționat că în ambele situații se pot isca unele 
dificultăți în procesul de stabilire a pensiei de întreținere a copilului: 

- Dificultăți în demonstrarea veniturilor reale ale părinților. ”Foarte 
rar, în instanța de judecată, mamele pot dovedi veniturile reale ale 
soților” (Judecător, Bălți, 6 ani experiență). ”Sunt foarte dese situațiile 
când soțiile vin și spun că el lucrează, are un venit de atâtea mii de lei, 
dar când aduce certificatul de la locul de muncă el are o sumă mizeră” 
(Avocat, Orhei, 14 ani experiență). ”Frecvent aduc certificate de 1500 
de lei. Se întâmplă din cauza rivalității, reglării de conturi dintre soți” 
(Avocat, Chișinău, 8 ani experiență). În scopul excluderii poblemei 
date, Inspectoratul de Stat al Muncii ar trebui să se autosesizeze și să 
verifice veridicitatea informațiilor angajatorilor, îndeosebi a celor 
din domeniul privat.  

- Suma derizorie a minimului de existență pentru un copil calculat de 
Biroul Național de Statistică și cu care se operează la stabilirea 
pensiei de întreținere în sumă fixă. ”La etapa actuală, dacă să ne 
conducem după datele Biroului Național de Statistică, pentru un copil 
în mediu se încasează până la 1000 de lei. Minimul de existență este de 
1800 de lei. Părinții au aceleași obligații față de copil și suma aceasta 
se împarte la doi. Noi suntem în drept să încasăm doar jumătate din 
această sumă de la partea de la care se solicită” (Judecător, Chișinău, 
5 ani experiență). ”Este o lacună minimumul acesta de existență, 
fiindcă la ziua de azi, o mamă cu 1800 de lei nu face mare lucru. Ar fi 
bine să se ia în considerație toate necesitățile copilului. Nu trebuie să 
ia doar minimul, fiindcă chiar este o limită minimă. Cu siguranță că nu 
se ia în considerare necesitatea de fructe, vitamine pe care o are 
copilul. Copilul vrea să meargă și la un centru de sport, dansuri”. 
(Judecător, Ialoveni, 12 ani experiență).  

Potrivit opiniilor experților intervievați, jumătate din dosarele ce 
vizează pensia de întreținere se pun în executare prin intermediul 
executorilor judecătorești, deși aceasta presupune achitarea unei taxe de 
10% din sumă. Din cei zece părinți intervievați, jumătate au subliniat că 
până în momentul intervievării nu au apelat la serviciile executorilor 
judecătorești, din considerentul că soții și-au luat angajamentul să-și 
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îndeplinească responsabilitatea de achitare a pensiei alimentare 
conștiincios și regulat. Dintre aceștia, unii părinți nu exclud că, în cazul 
acumulării unor datorii din partea părinților-debitori, se vor adresa 
executorilor judecătorești. În scopul excluderii cheltuielilor pentru plata 
serviciilor executorilor judecătorești, dar și pentru a asigura transparența 
plăților acordate copilului, soluția optimă constă în deschiderea unui cont 
bancar special pentru achitarea pensiei de întreținere. Executorii 
judecătorești intervievați constată că aceste dosare sunt specifice din 
considerentul că ele necesită a fi supravegheate lunar și sunt foarte dificil 
de executat atunci când debitorul nu dipsune de bunuri oarecare. Motivele 
pentru care părinții aleg să primească pensia de întreținere prin 
intermediul executorilor judecătorești se referă la siguranța și veridicitatea 
informațiilor. ”Oamenii aleg prin executori ca aceștia să le ducă toate 
evidențele, să le achite corect. Din momentul când nu știi care este salariul lui, 
nici nu știi cât o să constituie acea ¼ care trebuie să ți-o achite. Am multe 
cazuri când informez părțile cu procedura și încetăm supravegherea. Stabilim 
o anumită sumă, la ce dată și la ce cont” (Executor judecătoresc, Chișinău, 8 
ani experiență).  

În ceea ce privește aprecierea activității executorilor judecătorești, 
opinia avocaților de cele mai multe ori este una negativă, fiindcă în practica 
lor au avut situații când dosarele ce vizau pensia de întreținere erau 
neglijate din cauza retribuției neesențiale. ”Eu am avut un caz când pensia a 
fost trimisă spre execuție în anul 2007, dar până în anul 2013 nimeni nici nu 
s-a interesat de acel dosar până nu am început a face interpelări” (Avocat, 
Chișinău, 8 ani experiență). 

Sumele pensiilor alimentare de care beneficiază părinții cu copii 
divorțați în majoritatea situațiilor sunt foarte modeste, acestea variind între 
120-1000 de lei. Doar într-un singur caz suma este semnificativă, fiind 
vorba despre 2500 de lei. În acest contexte, sunt relevante afirmațiile 
respondenților: ”în condițiile actuale suma este mizeră și nici nu mă bazez pe 
ea”, ”în general este suficientă, însă iarna cam greu mă descurc chiar și cu 
acei 2500 de lei pe care-i primesc de la fostul soț”, ”1000 de lei este puțin dacă 
analizăm prețurile la hainele, produsele și medicamentele pentru copii”, ”de 
250 de lei nici un papuc nu cumperi, dar copilul trebuie să se încalțe cu doi 
papuci”. 

Juriștii intervievați au menționat că foarte rar se întâmplă când 
părinții-debitori conștientizează că cuantumul stabilit este insuficient 
pentru creșterea și educația copiilor și în rezultat ei vin cu inițiativa să 
achite o sumă mai mare decât cea stabilită de instanța de judecată. ”Dacă 
tatăl este de acord să achite mai mult, noi nu mai luăm în calcul statistica. 
Dar asemenea cazuri sunt numărate pe degete. Din contra, avem mai multe 
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cazuri când tații după ce se consultă cu avocații vin și ne spun că nu suntem 
în drept să cerem mai mult de 800 de lei și că pe ei nu-i interesează 
cheltuielile suportate de mame pentru copilul lor. Respectiv, noi suntem 
imparțiali, mergem prin prisma legii și stabilim atât cât ne permite cadrul 
legal” (Judecător, Ialoveni, 12 ani experiență). Aceeași concluzie poate fi 
extrasă și din interviurile realizate cu părinții, din moment ce doar într-o 
singură situație părintele debitor contribuie suplimentar pe lângă pensia 
alimentară la întreținerea copilului. ”Eu mai achit lecțiile de dans, de pian, 
deplasările la competiții peste hotarele țării și alte necesități ale fetei” 
(Masculin, 41 de ani, urban).  

Cei mai mulți părinți debitori din contra cred că sumele pe care trebuie 
să le achite sunt enorme pentru ei. ”Pentru mine este mult să achit 1000 lei 
pe lună pentru ambii copii, eu nu am lucru permanent şi mai am un copil de 2 
ani cu soția actuală. Eu ajut băieții cu ceea ce pot” (Masculin, 34 de ani, 
rural). ”Suma nu este atât de mare, dar eu nici pe asta nu o pot plăti” 
(Masculin, 33 de ani, rural). 

Din cauza lipsei locurilor de muncă, salariilor decente, dar și al altor 
probleme de ordin personal, debitorii nu întotdeauna reușesc să-și onoreze 
responsabilitatea de a participa la întreținerea copiilor. Astfel, în șase 
situații, în momentul intervievării, debitorii aveau acumulate datorii la 
achitarea pensiei de întreținere. Doar în două dintre ele pentru stingerea 
datoriilor s-a recurs la serviciile executorilor judecătorești. Unele cadre 
judecătorești conștientizează că unii debitori sunt în incapacitate de plată 
din anumite cauze obiective ce nu țin doar de eforturile lor de a acumula 
venituri și a achita pensia de întreținere. În rezultat, atunci când situația 
părinților este extrem de dificilă, instanțele de judecată de cele mai multe 
ori manifestă toleranță față de aceștia. ”Eu am fost obligat să achit pensiea 
alimentară în urmă cu 12 ani, fiindcă nu am achitat regulat s-a acumulat o 
datorie de 40 000 lei. În fiecare zi sunt sunat de executorul judecătoresc. Din 
cauza că sunt invalid și nu am de unde să achit așa o sumă mare de bani, 
judecătorul a hotărât să achit măcar câte 60 lei pentru cei doi copii. Eu numai 
atunci când am ceva de lucru, depun câte 200-300 lei pe cont” (Masculin, 33 
de ani, rural). ”Datoria de 10000 de lei nu am plătit-o, dar m-am înțeles cu 
fosta soție că las la copii casa părintească şi-i ajut cu 2000-3000 de lei” 
(Masculin, 34 de ani, rural). Într-un caz investigat, mama este obligată să 
achite pensia de întreținere a copilului în sumă de 1000 de lei, dar nu-și 
onorează această responsabilitate. ”Fosta soție nu-mi achită nimic, doar 
când vine în țară de 3 ori pe an, i-a băiatul și-l îmbracă, încalță și-i cumpără 
bicicletă, tabletă, jucării și dulciuri” (Masculin, 35 de ani, rural). 

Legislația oferă oportunitatea mamelor cu copii cu vârsta de până la 3 
ani, să beneficieze, de asemenea, de pensie de întreținere. Astfel, în 
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conformitate cu articolul 83 al Codului Familiei, fostul soț poate pretinde la 
întreținere de la celălalt soț dacă necesită sprijin material și este ocupat cu 
îngrijirea copilului comun timp de trei ani după nașterea acestuia. 
Cuantumul pensiei de întreţinere, încasate de la un soţ (fost soţ) în favoarea 
celuilalt soţ, se stabileşte de către instanţa judecătorească într-o suma 
bănească fixă plătită lunar. La stabilirea sumei pensiei de întreţinere, se ţine 
cont de situaţia materială şi familială a soţilor (foştilor soţi), de alte 
circumstanţe importante. Deși, una dintre mamele intervievate avea copil 
cu vârsta de doi ani în momentul divorțului, ea nu și-a revendicat acest 
drept, din considerentul că relațiile dintre soți erau extrem detensionate, 
iar cererea pensiei de întreținere ar fi contribuit în continuare la 
degenerarea lor. Experții intervievați au confirmat că în practica lor 
judiciară au foarte rare situații cînd foștii soți își revendică acest drept, cel 
mai adesea fiind vorba despre persoanele care au o cultură juridică înaltă. 
Un alt motiv fundamental ține de faptul că se întâmpină dificultăți în 
demonstrarea situației că solicitantul nu are venituri suficiente pentru 
întreținerea sa.  

Cadrul legal mai oferă oportunitatea părinților să solicite majorarea 
sau diminuarea pensiei alimentare. Doar unul dintre părinți a relevat că a 
cerut prin intermediul instanței de judecată majorarea sumei. ”Inițial s-a 
stabilit o sumă fixă de 124 lei pentru un copil de doi ani. La vârsta de cinci ani 
a copilului am cerut majorarea sumei prin judecată până la 1000 lei, însă 
suma a fost înjumătățită și s-a stabilit doar 500 lei lunar și pe care nu o 
primesc regulat” (Feminin, 35 ani, urban). Cererile de diminuare a pensiei 
de întreținere a copiilor sunt depuse în majoritatea situațiilor atunci când 
foștii soți se recăsătoresc și apar alți copii.  

În unele situații particulare soții sunt impuși să solicite pensie de 
întreținere a copiilor în cadrul căsătoriei. Rezultatele studiului au permis 
conturarea principalelor cauze care conduc la apariția unei asemenea 
situații: 

- Dorința puternică de a păstră familia ”ele consideră că aceasta este o 
rătăcire a soțului și că va reveni în cadrul familiei”; 

- Influența stereotipurilor din societate ”nu divorțează de văzul lumii”; 
-  Consumul de alcool ”pentru copil se opresc banii automat cum el 

primește salariul, ca să nu reușească să-i cheltuie pe băuturi”; 
- Achitarea intenționată a pensiei de întreținere copilului din noua 

căsătorie cu scopul de a-i achita celui din prima căsătorie pensie mai 
redusă.  

Codul familiei al Republicii Moldova stabilește că pensia de întreținere 
se acordă doar până la vârsta de 18 ani. În ceea ce privește continuarea 
oferirii pensiei de întreținere în perioada studiilor după vârsta majoratului, 
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lucrurile sunt divizate. Astfel, unii judecători admit continuarea obligării 
părintelui să achite pensie, alții nu. Acest aspect, de asemenea, se hotărăște 
prin intermediul instanței de judecată.  

Părinții care nu-și exercită obligația de a participa la întreținerea 
copiilor pot fi sancționați prin diverse metode - sancțiune contravențională 
cu până la 3000 de lei, imposibilitatea de a perfecta pașaportul, interdicție 
de a trece hotarele țării etc. La acest capitol lucrurile de asemenea sunt 
divizate. Părinții, la domiciliul cărora au rămas copiii, salută aceste 
sancțiuni și le cataloghează a fi destul de efective, deoarece îi mobilizează 
pe debitori să-și îndeplinească responsabilitățile. ”Eu numai l-am amenințat 
că o să-l dau în judecată, dacă nu-mi plătește, și atunci el repede mi-a trimis 
3000 lei” (Feminin, 31 ani, urban). Opinia debitorilor este în dependență de 
gradul de achitare a pensiei de întreținere, astfel cei care nu reușesc să 
achite plățile le consideră a fi utile, pe când cei cu restanțe susțin contrariul, 
evidențiind că imposibilitatea de a perfecta actele de identitate și de a 
părăsi hotarele pentru a pleca la muncă, din contra, îl împiedică să achite 
pensia de întreținere a copilului. Mai mult decât atât, și unii experți cred că 
aceste măsuri nu întotdeauna își dovedesc utilitatea. ”Am avut un tată care 
avea interdicție de a părăsi țara, 17 ani nu a achitat pensia și a zis că nu a 
achitat și nici nu va achita nimic. Factorul educativ și de corecție își are rolul 
său. Pentru persoanele indiferente nimic nu ajută” (Judecător, Bălți, 6 ani 
experiență).  

În trei situații din zece, din cauza neachitării pensiei de întreținere 
părinții debitori au fost decăzuți din drepturile părintești. În două situații 
din acestea, în afară de motivul de neachitarea a pensiei de întreținere au 
mai fost și alte motive (amenințarea cu preluarea copilului de către 
părintele datornic și dorința de a pleca peste hotare cu copilul fără a i se 
cere acordul celuilalt părinte).    

În alte două situații părinții în custodia căruia a rămas copilul își 
doresc decăderea din drepturile părintești ale celuilalt părinte. Într-una din 
aceste două situații, deși mama s-a adresat în instanța de judecată cu o 
astfel de solicitare, din cauza procedeelor juridice complicate și a faptului că 
fostul soț nu mai creează careva deranj nu s-a ajuns până la etapa finală. În 
cealaltă situație, din momentul când mama a depus cerere în judecată de 
decădere din drepturile părintești, tatăl i-a preluat copilul. ”L-am dat în 
judecată pe fostul soț ca să-l lipsesc de drepturile părintești pentru că nu-mi 
plătește pensia alimentară, dar el a venit conform graficului de vizită l-a luat 
şi nu mi-l întoarce. Îl ține în Chișinău într-un apartament, iar eu umblu prin 
judecată ca să-l iau înapoi” (Feminin, 31 ani, urban). Este necesar să 
subliniem că toți juriștii intervievați s-au confruntat cu situații când unor 
cliente, tatăl abuziv le-a luat copilul și le îngrădește accesul la el.  
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În pofida decăderii din drepturile părintești, părintelui decăzut din 
drepturi în continuare i se solicită pensie de întreținere. Astfel, decăderea 
din drepturile părintești nu-l exonerează pe părinte de drepturile pe care le 
are față de copil, copilul în continuare poate beneficia de susccesiune pe 
linia părintelui decăzut. Scopul decăderii din drepturi părintești ține mai 
mult de sancționarea morală a lor. Totodată, cadrul legal oferă 
oportunitatea părinților de a-și restabili drepturile. Juriștii intervievați au 
subliniat că la etapa actuală numărul cererilor de decădere din drepturi 
părintești este în diminuare, din moment ce legislația cu privire la trecerea 
hotarelor a fost modificată odată cu liberalizarea regimului de vize.  

Majoritatea părinților intervievați consideră că procedura decăderii 
din drepturile părintești este necesară în situația de neplată a pensiei de 
întreținere a copilului. Doar trei părinți intervievați au menționat că sunt 
împotriva decăderii din drepturile părintești din cauza faptului că debitorii 
nu-și onorează responsabilitatea de a achita pensie copiilor,  invocându-se 
motive diverse. Unii au accentuat motivele de ordin economic, avându-se în 
vedere că în situația actuală populația se confruntă cu lipsa locurilor de 
muncă bine plătite și nu au venituri pentru a achita plățile care i se solicită. 
Alții, evidențiază motivele de ordin relațional, în concepția lor, decăderea 
din drepturile părintești poate contribui la slăbirea relațiilor dintre părinte 
decăzut și copil/copii.   

Unul dintre părinți a subliniat că i s-a stabilit să achite pensie de 
întreținere în timp ce era la muncă peste hotare, fără ca să fie informat 
despre acest lucru. ”Când am venit de la Moscova, polițistul de sector m-a 
informat că am datorie de 10000 lei pentru întreținerea celor doi copii” 
(Masculin, 34 de ani, rural). Cadrele juridice nu exclud că există asemenea 
situații, însă acest lucru se întâmplă din cauza că ei nu contribuie mult timp 
la întreținerea copilului. ”Apare din cauza că aceștia o perioadă mare de 
timp își neglijează copiii, nu achită pensia. Au plecat, au lăsat aici copilul cu 
mama și îşi caută de viața lor. Atunci mamele din frustrare că ei nu participă 
cu nimic, nici la o zi de naștere și fiind la ziua de astăzi mai emancipate zic că 
totuși trebuie schimbate lucrurile” (Judecător, Chișinău, 21 ani experiență).  

În general cadrul legal de protecție a copiilor cu părinți divorțați din 

Republica Moldova este considerat a fi unul favorabil de către experții 
intervievați. Însă, în scopul excluderii unor anumite cheltuieli ce țin de 
procesele de judecată și serviciile executorilor judecătorești, ar fi necesar 
de implementat procedura medierii. Deși în țara noastră se pregătesc 
specialiști-mediatori, instituția medierii nu este una funcțională și legalizată 
în totalitate. În mai multe țări europene, majoritatea dosarelor ce țin de 
dreptul familial se rezolvă prin mediere. Cu siguranță că aplicarea 
procedurii medierii obligatorii în dosarele de divorț cu prezența copiilor 
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minori ar putea contribui în țara noastră la diminuarea numărului 
debitorilor care nu-și îndeplinesc rolul de părinte.  

Deoarece majoritatea respondenților au recunoscut că sunt cazuri 
când debitorii nu contribuie la întreținerea copiilor după divorț, fie din 
motive intenționate, fie din cauza unor motive obiective, ar fi necesar de 
creat un fond special destinat asigurării necesităților copiilor din asemenea 
familii, în scopul menținerii unui nivel adecvat al calității vieții. Fondul dat 
ar urma să administrat de către MMPSF și ar avea scopul de a contribui la 
întreținerea copiilor pe anumite perioade de timp cât părinții nu-și pot 
îndeplini responsabilitatea de întreținere. Ulterior, sumele acestea urmează 
să fie reîntoarse de cătră părintele plătitor. Pentru a exclude potențialele 
utilizări frauduloase, ar trebui de elaborat și unele mecanisme de control și 
evaluare a copiilor ce ar necesita un asemenea suport și a factorilor care au 
condus la neplata pensiei de întreținere. Un accent deosebit ar trebui de pus 
pe dezvoltarea serviciilor de consiliere psihologică, terapie maritală. 
Asemenea servicii ar putea contribui la îmbunătățirea comunicării între 
membrii familiei, la reducerea proporţiilor conflictului între părţile aflate în 
litigiu și de ce nu la o rezolvare amiabilă a acestuia.  
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