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OPOZIȚIA POLITICĂ VERSUS PUTEREA ÎN SOCIETATEA 

TRANZIȚIONALĂ CONTEMPORANĂ 
 

THE POLITICAL OPPOSITION VERSUS POWER IN 

CONTEMPORAY TRANSITIONAL SOCIETY 
 

Ion RUSANDU, 

doctor în filosofie, cercetător științific coordonator, 

al Institutului de Cercetări Juridice și Politice 

 

Rezumat: În acest studiu este descris procesul instituționalizării 

opoziției politice în Republica Moldova. sunt analizate formele și tipurile 

opoziției politice în contextul procesului politic actual. Este apreciat 

potențialul opoziției politice și sunt descrise unele aspecte ale 

instituționalizării opoziției politice în sistemul politic actual. 

Cuvinte-cheie: putere, opoziție politică, democratic, partid politic, 

pluralism politic, cultură politică, alegeri locale și parlamentare. 

 

Summary: The article analyzes the approaches regarding the 

essence of the opposition and its relations with the governing power. Based 

on the analysis of the factual and theoretic material, the author pleads for 

the institutionalization of the opposition through the elaboration of a law 

which would guarantee the functionality of the opposition. 

Keywords: power, political opposition, democratic, political party, 

political pluralism, political culture, local and parliamentary elections. 

 

Opoziția politică din Republica Moldova prezintă prin sine un 

fenomen complex și multicompozițional, care a trecut printr-o transformare 

esențială în perioada de după proclamarea independenței. 

Lipsa consensului rămâne a fi „călcâiul lui Ahile” a dezvoltări și 

integrării europene a Republicii Moldova, având la baza atât multiplele 

clivaje de ordin identitar, cultural, etnic, ideologic, geopolitic, cât și 

ineficiența principalilor  actori politici în depistarea soluțiilor care ar 

contribui la rezolvarea problemelor existențiale ale Republicii Moldova 

Tergiversarea identificării soluțiilor în vederea depășirii crizelor sistemice, 

care, la mod general, sunt, în mare măsură permanente, au dus la:  

- scăderea bruscă a autorității instituțiilor statale, dat fiind faptul că 

ele nu pot ameliora situația social-economică și combate corupția; 

- creșterea nemulțumirii sociale a populației țării din cauza scăderii 
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nivelului de trai; 

- scindarea clasei politice, care în rezultat, propune soluții diametral 

opuse cu privire la vectorul dezvoltării Republicii Moldova (Vest-Est). 

Procesul de democratizare în Republica Moldova este unul 

complicat și legat de maturitatea guvernării și a opoziției politice. Vorbind 

despre relațiile dintre putere și opoziția politică, vom menționa că ele sunt 

foarte complicate, multidimensionale și multivectoriale și se schimbă odată 

cu timpul politic.  

Începând cu anul 1991, în Republica Moldova se constituie noi 

interacțiuni între stat, societate și individ în cadrul sistemului politic, care 

sunt orientate spre valorile democratice. Un element esențial al acestui 

proces de interacțiune sociopolitică îl constituie formarea și funcționarea 

opoziției politice. 

Actualmente, necesitatea cercetării fenomenului opoziția politică este 

determinată de derularea evenimentelor, care au loc în procesul politic actual 

și care confirma faptul că opoziția politică, fiind un institut arhinecesar 

democrației, prezintă prin sine o întreagă entitate complexă, contradictorie, 

devenind forța motrice alături de putere pentru modernizarea țării. 

Dacă să ne exprimăm în termeni kanto-hegelieni, opoziția politică este 

exprimarea „spiritului critic” în politică. Opoziția poate fi percepută ca reacție 

la procesele reale sociale, ca împotrivire, care nu este una dominantă în 

realitățile din societate, dar, în anumite condiții, poate deveni una dominantă. 

Conform studiului efectuat de Ilie Popa, calea pentru definirea și 

utilizarea conceptului de opoziție a fost deschisă de politologul de origine 

română Ghiță Ionescu, profesor la Manchester University și London School 

of Economics and Political Science, președinte al Comitetului pentru 

Unificarea Europeană al Asociației Internaționale de Științe Politice, care în 

anii ’60, a fost și inițiatorul și directorul revistei Government and 

Opposition. În Introducere la cartea sa despre regimurile comuniste din estul 

Europei the Politics of the European Communist States, în care tratează 

relațiile de la acea vreme dintre stat și societate în șapte țări comuniste, el 

definește astfel noțiunea de opoziție: „În sens larg, /opoziția/ este orice 

atitudine sau acțiune concertată, spontană sau deliberată, sporadică sau 

continuă, a unor grupuri anomice sau asociaționale, sau a unor indivizi 

împotriva puterii existente (pentru a arăta că definiția nu este aplicabilă la 

ceea ce antropologii denumesc societăți „acefale”) în orice condiții și prin 

orice mijloace”[1].  

Conform accepțiunii pe care o dă Ghiță Ionescu noțiunii de opoziție, 
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aceasta acoperă întreaga gamă de motive și manifestări ale conflictului 

politic în orice societate, ce se regăsesc „fie sub forma conflictului de 

interese care își are originea în fricțiunea și rivalitatea dintre grupuri în 

cadrul unei comunități (aceste activități se află la originea conceptului 

de checks and balance - Montesquieu le-a denumit contre-pouvoirs, folosite 

în cadrul unui regim politic democratic de opoziție împotriva 

partidului/alianței de partide aflate la guvernare, fie sub forma conflictului 

de valori”, definit de autor ca „dezacordul care își are originea logică în 

incompatibilitatea de opinii, viziune și credințe împărtășite de oamenii care 

trăiesc împreună în aceeași comunitate”[1].  

Reputatul politolog de origine română definește, în continuare, și 

opoziția politică, drept instituție și parte a unei proceduri politice 

co-instituționale. Opoziția politică înseamnă, în accepțiunea sa, „un partid 

sau mai multe, sau o coaliție de partide politice, care pe baza unui set de 

valori proclamate public se prezintă în fața alegătorilor drept competitori ai 

puterii executive stabilite și care nu reușesc să adune destule voturi în cadrul 

unei consultări instituționalizate care să-i îndreptățească să solicite voința 

poporului suveran” [1]. 

 Un aport major cu privire la analiza fenomenului opoziția politică 

și raportului ei cu puterea l-au adus cunoscuții politologi M.Duverger, 

R.Dahl, G.Sartori, D.Easton, G.Almond, S.Verba ș.a. 

 În literatura contemporană de specialitate autohtonă fenomenului 

opoziția politică i se acordă, în opinia noastră, o atenție minoră. Din autorii 

autohtoni îi vom menționa pe C.Solomon, V. Moșneaga, I.Nicolaev, I. 

Bucătaru ș.a [2]. 

În literatura de specialitate lipsește un consens în ceea ce privește 

definiția noțiunii „opoziția politică”. În afară de faptul că sunt opinii de 

diferite și diverse cu privire la definirea acestui fenomen politic mai apare și 

o „piedică” de ordin legislativ: termenul „opoziției politică” nu este 

regimentat reglementat prin nici o lege. Comun pentru majoritatea opiniilor 

este următoarea accentuare: 

- Opoziția politică reprezintă opunerea diferitor actori ai vieții 

politice (grupe sociale, mișcări obștești partide) puterii de stat, care în 

politica internă și externă nu ia în considerare și nu realizează interesele lor. 

În calitate de coparticipant (alături de alți subiecți precum puterea 

politică, institute politice, unii reprezentanți ai societății civile) opoziția 

politică deține niște caracteristici printre care vom menționa: capacitatea 

organizațională, prezența intereselor, lipsa resurselor administrative, 
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activismul practic privind comunicarea cu electoratul ș.a. 

Opoziţia nu poate exista în afara puterii, ea este „conectată” la putere 

prin contrapunerea sa faţă de putere. Trebuie să constatăm că aici problema 

nu rezidă în opoziţionalitate (nemulţumiţi sunt mulți sub diferite aspecte și 

probleme personale), ci în faptul că opoziţia se caracterizează printr-un 

indiciu foarte important, și anume, lupta pentru acapararea puterii.  

Puterea și opoziția sunt părțile unui conflict politic, fiecare dintre 

care pretinde la dreptul de a reprezenta interesele majorității și să formuleze 

noțiunea de binele comun prin utilizarea statusului public înalt de 

guvernanță. Opoziția, se tratează de obicei, în sens restrâns și în sens larg. În 

sens larg, noțiunea în cauză se referă la aproape toate manifestările directe și 

indirecte de disidență și a nemulțumirilor față de regimul existent. În sens 

restrîns, sub opoziție se subînțelege un partid sau o coaliție de partide care 

speră să câștige la următoarele alegeri generale [3]. 

Esenţa termenului „opoziţie” se referă la o grupă organizată de 

cetăţeni care acţionează de bun comun și sunt capabili de a se prezenta în 

faţa electoratului ca fiind o alternativă a guvernării cu programe și politici 

alternative proprii. 

La modul general, noţiunea „opoziţie” definește un grup de persoane 

în societate, organizaţie, partid care duc politica opunerii, contrapunerii, 

rezistenţei majorităţii. În aspect politic, existenţa opoziţiei înseamnă 

imposibilitatea intransigentă principială a unei atitudini perene faţă de 

scopurile pe care le urmărește puterea politică. În diferite sisteme politice, 

opoziţia joacă roluri diferite. Astfel, în sistemul totalitar, puterea politică 

curma orice încercare a opoziţiei de a se organiza, dat fiind faptul că puterea 

politică vede în opoziţie o primejdie pentru sine și un fenomen antistatal, iar 

în condiţiile democraţiei opoziţia este o componentă iminentă a vieţii 

politice și sociale necesare pentru rotația la putere a partidelor la guvernare. 

Opoziţia se caracterizează prin scopurile și mijloacele pe care le utilizează. 

Scopul major al oricărei opoziţii este accederea la putere, la guvernare. 

Când este vorba despre mijloacele opoziţiei, se indică diferenţierea lor în 

cele loiale și neloiale. Loială este acea opoziţie care nu depășește cadrul 

legal în procesul luptelor politice și detestă violenţa în cazul dat. Neloială 

este acea opoziţie care mizează pe metodele violente sau ameninţă cu 

aplicarea lor.  

Formele de asociere opoziționantă pot fi diferite, însă printre cele 

mai răspândite/tipice sunt partidele politice. Partidele apar în cadrul unui 

proces de autorealizare a indivizilor, devenind în condițiile actuale institut 
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eficient în lupta pentru putere. Partidele politice sunt cel mai eficient 

instrument democratic al forțelor opoziționiste, prin intermediul cărora ele 

își  rezolvă problemele lor. În afară de partidele existente mai sunt și alte 

forme de asociere prin care opoziția își promovează ideile și activitățile sale: 

blocurile politice/platformele  fracțiunii, diferite organizații ale societății 

civile etc. 

În prezent în Republica Moldova sunt înregistrate 44 de partide 

dintre care: 6 parlamentare, 17 extraparlamentare și 21 inactive. 

În literatura de specialitate cu privire la fenomenul opoziția politică 

există diferite abordări. Comun pentru majoritatea specialiștilor în domeniu 

este perceperea opoziției politice în legătură cu activitatea actorilor politici, 

care în lipsa posibilității de a-și promova și afirma propriile valori, 

programe și decizii, fiind îndepărtați de la putere, accesul la 

guvernare/putere este punctul final al scopului lor major. Ca suport obiectiv 

pentru aspirațiile opoziției politice pot servi incapacitatea puterii de a 

satisface interesele tuturor grupurilor sociale, divergențele cu privire la 

mijloacele de realizare a acestor interese. 

Opoziția politică, în opinia noastră, poate fi definită ca o grupă 

organizată de indivizi/cetățeni uniți conștientizat prin interese politice, 

valori și scopuri comune și care luptă cu guvernarea pentru a domina în 

spațiul politic. 

Astfel, opoziția politică ia naștere atunci când ea și puterea se 

confruntă în atingerea scopurilor  sale majore: prima să obțină puterea 

politică, iar a doua să o mențină cât mai mult posibil. Delegarea posibilității 

pentru opoziția politică de a-și expune punctul de vedere, diferit de cel al 

puterii, de a concura cu guvernarea ca părți egale în procesul  politic – 

pentru voturile alegătorilor, pentru reprezentarea opoziției în organele 

legislative ale puterii ș.a., după cum arată experiența democrațiilor 

consolidate, constituie un factor de stabilitate pentru întregul sistem politic. 

De aici și funcțiile opoziției politice, care sunt:  

- analiza și critica puterii guvernării întru schimbarea cursului 

dezvoltării politice, economice și sociale a țării;  

- elaborarea și promovarea programelor de alternativă ale 

dezvoltării societății și ale parcursului  ei internațional;  

- asigurarea schimbării elitei politice și a promovării noilor lideri 

politici. 

Așadar, opoziția politică este definită prin intermediul puterii. În 

același timp, simpla constatare a faptului de opunere puterii și opoziției nu 
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este, în opinia noastră, îndeajuns. Se impune aplicarea altor indicatori care 

să trieze orice opunere, orice protest de opunere manifestată de opoziția 

politică. În acest aspect, cel mai eficient indicator este tinderea spre 

obținerea puterii de stat. 

Cel mai firesc și esențial moment în care se reflectă cu plenititudine 

esența scopul și formele opoziției politice sunt alegerile, dat fiind faptul că 

procesul electoral din „oficiu” este un proces concurențial, adică presupune 

lupta între actori politici pentru o influență efectivă asupra cetățenilor și a 

diferitor grupuri sociale. Menținerea la guvernare sau accederea la 

guvernare nu este cu  putință fără a atrage electoratul după sine, fără a-i 

schimba convingerile și opinia. Anume prin aceste elemente se manifestă 

participarea/activitatea opoziției politice în procesul electoral. 

Un moment crucial în mobilizarea propriilor forte pentru opoziție 

sunt alegerile. 

Vom menționa că alegerile parlamentare ordinare din toamna (?) 

2018 vor avea loc în baza sistemului mixt. Alegerile locale anticipate din 

municipiile Chișinău și Bălți au demonstrat cu prisosință că candidații 

PSRM, partidul cu cea mai mare încredere din partea cetățenilor, au pierdut 

lupta pentru primării. În același timp, PDM a acumulat practic toate voturile 

alegrilor locale anticipate din 2018 (circa 14 primării). 

În ceea ce privește alegerile parlamentare din toamna(?) anului 2018, 

trebuie să menționăm că sondajele diferă esențial cu referire la numărul 

partidelor care vor accede în viitorul parlament al Republicii Moldova. 

În luna mai 2018 au fost publicate rezultatele unor sondaje care au 

prognozat că vor accede de la 3 la 6 partide politice. 

Astfel, Centrul de Cercetări Sociologice din Moldova consideră că în 

viitorul Parlament vor accede 4 partide: Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova vor acumula 28%, Partidul acțiune și solidaritate - 12,2%, 

Platforma „Demnitate și Adevăr” - 6,5% și Partidul „Șor”- 6,1%.  

Sondajul Barometrului de Opinie Publică arată că în Parlament vor 

accede 6 partide: Partidul Socialiștilor (PSRM) cu 40%, Partidul Acțiune și 

Solidaritate (PAS)- 19%, Partidul Democrat (PDM)-11%, Partidul politic 

Platforma „Demnitate și Adevăr” (PPDA) 

-7%, Partidul „Șor” și Partidul Comuniștilor (PCRM) ar acumula 6%. 

Anterior, în martie 2018, Institutul Republican Internațional a 

publicat rezultatul sondajului său, conform căruia în parlament vor accede 

doar 3 partide: PSRM cu 36%, PAS – 20% și PDM – 8%. 

Sondajul efectuat de către Asociația Sociologilor și Demografilor din 
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perioada 27 iunie-7 iulie2018 arată că în viitorul parlament vor accede 4 

partide: PSRM cotat cu 19,7%, PPDA – 15,9%, PD-13,5% și PAS – 

11,1%[4]. 

În pofida faptului că partidele de opoziție sunt foarte diversificate 

(după denumirile lor) - de la socialiștii liberali până la unioniști, majoritatea 

lor duc lipsă de încrederea din partea cetățenilor. Considerăm că azi un 

partid are mai multă încredere din partea populației decât altele, asta nu 

înseamnă că el va fi învingătorul în următorul scrutin electoral. Alegerile 

locale anticipate din municipiile Chișinău și Bălți au demonstrat cu 

prisosință că candidații din partea PSRM, partid cu cea mai mare încredere 

din partea cetățenilor, în ultima instanță au pierdut lupta pentru primăriile 

municipiilor sus-numite. 

Adoptarea noului sistem electoral (mixt) a trezit un val de critici din 

partea opoziției (în afara PSRM, care a votat împreună cu majoritatea 

parlamentară trecerea la sistemul electoral mixt) și a societății civile. 

Partidele de opoziție (PL și PLDM) consideră că sistemul mixt conține 

multe carențe în comparație cu sistemul proporțional, care a stat la baza 

tuturor alegerilor din ultimii 25 de ani. 

De menționat că PLDM recent (iunie 2018) a înregistrat un proiect 

de lege privind modificarea sistemului electoral mixt, esența căruia se 

reduce la organizarea alegerilor a două tururi de scrutin în circumscripțiile 

uninominale. 

Comisia de la Veneția, în persoana președintelui Gianni Buquicchio, 

iarăși a reiterat recent opinia că votul mixt nu este cea mai bună variantă 

pentru Moldova [5] 

Astfel, liberal democrații vor ca desfășurarea alegerilor parlamentare 

în circumscripții electorale să se desfășoare în două tururi, iar candidații 

independenți să poată să candideze nu doar în circumscripții, dar și la nivel 

național [6]. 

Realitatea spațiului politic și ofertele din partea partidelor care se vor 

antrena în procesul electoral al alegerilor parlamentare din toamna(?) 2018 

ne dau posibilitatea de a afirma că opoziția proeuropeană (PPDA, PAS, 

PLDM) se va confirma în circumscripții uninominale atât cu guvernarea 

autodeclarată proeuropeană, cât și cu reprezentanții opoziției alcătuite din 

PSRM și PN, iar PCRM va fi mai puțin vizibil în circumscripțiile 

uninominale. 

Circumstanțele politice de a cărei configurație PDM a avut grijă din 

timp ca ele să capete contururi dorite (sistemul electoral mixt, creionarea 
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circumscripțiilor electorale, fortificarea organizațiilor primare de partid mai 

cu seamă la nivel de comune ș.a.) fac ca acest partid, în pofida rezultatelor 

diferitor sondaje, să obțină scopul scontat, pentru a se menține la guvernare. 

În acest context, vom exprima opinia că puterea politică este limitată 

numai de ea însăși în ceea ce privește promovarea aspirațiilor sale, care țin 

de menținerea dominației în întreg sistemul politic. Totodată, ele vor avea și 

impactul necesar asupra alegerilor locale din 2019. Una din consecințele 

care se prefigurează din alegerile locale anticipate din 20 mai 2018 constă în 

faptul că are loc o „erodare” a alegerilor ca institut  arhinecesar în ceea ce 

privește consolidarea democrației. Un indiciu elocvent în această privință 

constă în faptul că Consiliul Europei va expertiza Codul Electoral după 

evoluțiile politice care au urmat în urma alegerilor sus-numite [7]. 

Nu este exclus și următorul scenariu: neconformitatea la standardele 

europene va schimba atitudinea UE față de guvernarea actuală în persoana 

PDM, care pentru a-și proteja pozițiile (în cazul atitudinii intransigente din 

partea opoziției proeuropene) să creeze majoritatea parlamentară cu PSRM. 

În concluzie, în opinia noastră, în țările tranzitorii către o democrație 

avansată rolul opoziției este mult mai semnificativ decât în cadrul țărilor 

democratic dezvoltate. Această constatare ține de faptul că, atât puterea, cât 

și opoziția politică trebuie să fie inițiatorii și promotorii reformelor și 

transformărilor în societate. 

Concluzionând, vom menționa că opoziția politică este un element 

important în cadrul sistemului politic democrat, ea fiind garantul dezvoltării 

și modernizării procesului politic. 

În același timp, opoziția politică, în pofida importanței pentru 

procesele democratice necesare pentru consolidarea societății, se confruntă la 

momentul actual cu probleme la capitolul încrederii din partea populației țării.  

Reieșind din analizele teoretice și ale identificărilor practice, putem 

afirma că opoziția din țara noastră la momentul actual este neomogenă după 

conținutul său, fapt ce contribuie la o eventuală majorare și extindere a 

practicilor politice și strategii pentru a atrage  după/către sine electoratul, 

mai cu seamă cel indecis. 

În opinia noastră, factorii principali care au un impact nefavorabil 

asupra institutului opoziției politice în condițiile tranzitorii spre o 

democrație durabilă sunt următorii: 

- legătura insuficientă și slabă dintre partide și societate, dintre 

opoziție și societate, care denotă neconcordanța intereselor acestor binomuri; 

- nivelul scăzut al culturii politice a populației; 
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- lipsa liderilor marcanți în rândurile opoziționerilor.  

Pentru a continua accentuarea situației legate de perceperea 

evenimentelor, vom face referire la fenomenul descris de psihologul american 

Martin E.P. Seligman, care se numește „neajutorarea impusă”. Este vorba de 

o stare în care omul nu întreprinde nici o încredere de a-și îmbunătăți situația, 

chiar dacă are această posibilitate. Apare acest fenomen/stare după câteva 

încercări nereușite pentru a influența la circumstanțele negative și se 

caracterizează prin pasivitate și refuz de la acțiune [8].  

Hermeneutica problemelor actuale ale societății tranzitorie ne 

vorbește, despre faptul că cunoștințele populației despre democrație, 

parlamentarism, pluripartitism, valori europene vin în societatea noastră 

dintr-o altă realitate social-economică și politică, care este bazată pe un alt 

tip de relații sociale și experiență comunitară, decât ca de care noi am avut 

parte până la proclamarea independenței. 

În acest context vom apela la conceptul despre putere al lui Pierre 

Bourdieu, care ne ajută să vedem rolul opoziției din alt unghi. Sociologul 

francez introduce în circuitul sociologic noțiunea de „habitus” sau sistemul 

schemelor achiziționate ale percepției și aprecierii, care s-au constituit în 

mod practic și care permit intercomunicarea în societate. Este îndeajuns să 

formezi la indivizi reprezentarea despre o ordine oarecare a lucrurilor în 

societate și oamenii încep să reprezinte lumea reală ca ceva firesc, adică așa 

cum ea „este” în ochii formatorilor. În baza acestei reflectări, Pierre 

Bourdieu formulează noi concepții: capitalul simbolic, violența simbolică și 

puterea simbolică. În acest caz sarcina opoziției constă în demolarea 

schemelor stabilite ale percepției și aprecierii situației [9]. 

Acest decalaj duce către faptul că cetățenii nu apreciază corect nivelul 

situativ și perspectiva dezvoltării societății pe un termen mediu sau lung. 

În relațiile dintre putere și opoziția politică observăm atât deschideri 

către dialog, înțelegere și spirit de colaborare, cât și luptă acerbă și 

concurență. 

O altă concluzie care reiese din analiza relațiilor dintre putere și 

opoziție politică ține de faptul că partidul de guvernământ/majoritatea 

parlamentară nu și-a format o strategie „civilizațională” democratică cu 

privire la opoziția politică din țară, care ar atrage opoziția politică pe orbita 

conlucrării întru realizarea reformelor atât de necesare țării în toate 

domeniile, și, mai cu seamă, în justiție.  

În același timp și opoziția ar trebui să-și formeze noi abordări față de 

putere, nu neapărat pedalând numai pe critică și nu arareori pe populism.  
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Până în prezent opoziția politică din Republica Moldova nu a devenit 

încă un mediator între societate și putere, ce ar contribui la realizarea 

intereselor majore comune ale cetățenilor. Populația țării nu prea are 

încredere în partidele politice, lucru demonstrat de alegerile parlamentare 

din 2014, dovadă fiind rata mare de absenteiști.  

Constatăm că relațiile dintre putere și opoziție nu au devenit până la 

ora actuală stabile și clare. Anume această instabilitate duce mereu la 

creșterea dispoziției de protest în țară. 

Considerăm oportun de a instituționaliza juridic opoziția 

(parlamentară și extraparlamentară), adică de a elabora și adopta o lege 

specială, care ar confirma statutul său legitim. Lege în care vor fi definite 

esența și rolul opoziției și garanțiile legale ce vor asigura activitatea ei. 

Unul dintre factorii majori care indică „slăbiciunile” opoziției 

politice (mai cu seamă cea de dreapta) constă în lipsa unor structuri 

organizaționale mature la nivel local, baza electorală insuficientă, 

concurența neloială din partea partidului/partidelor de guvernământ.  

Tot aici vom menționa că  și sistemul electoral cu pragurile înalte de 

accedere în parlament de exemplu, a partidelor politice nu favorizează 

opoziția, care este nevoită să se descurce în cadrul jocului impus de 

partidul/partidele de guvernământ. 

În opinia noastră, societatea civilă ar trebui să aibă misiunea de a 

diminua absenteismul politic și social, de a facilita conștientizarea 

necesităţii participării la procesul definirilor politicilor orientate spre 

determinarea vectorului dezvoltării ţării și societăţii conform normelor 

democratice. Constituirea societăţii reprezintă prin sine un vector valoric 

multidimensional civilizaţional, dat fiind faptul că relaţiile cetăţean-stat-

societate civilă devin importante pentru depășirea crizelor de orice gen 

social, contribuie la modernizarea Republicii Moldova din perspectiva 

valorilor europene și general-umane. Evoluţia evenimentelor din ultima 

perioada au arătat că opoziţia politică devine un actor mult mai maturizat 

(prin formele de manifestare și cerințele faţă de guvernare), ce derivă din 

potenţialul conflictului politic și din atragerea electoratului de partea sa prin 

abordarea problemelor stringente ale populaţiei, care s-au amplificat din 

cauza crizei economice și a nivelului scăzut de trai. 

Studierea opoziției politice din Republica Moldova este actuală și 

din punctul de vedere al noutății, prospețimii, dat fiind faptul că ea se 

constituie, se formează în timpul real prezent. Apar noi actori, noi programe, 

apoi unii/ unele dispar, revin cu noi cerințe ș.a.m.d. pe întregul parcurs al 
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perioadei de independență. 

Unul dintre factorii majori care indică „slăbiciunile” opoziției 

politice (mai cu seamă cea din dreapta) constă în lipsa unor structuri 

organizaționale mature la nivel local, baza electorală insuficientă, 

concurența neloială din partea partidului/ partidelor de guvernământ. 

Tot aici vom menționa că și sistemul electoral cu pragul său înalt de 

accedere în parlament nu favorizează opoziția, care este nevoită să se 

descurce în cadrul „jocului” impus de guvernare. 
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Rezumat: În societatea umană, nimănui nu-i este permis să încalce 

sfera drepturilor altei persoane, provocîndu-i vreun prejudiciu, prin 

acţiunile sau inacţiunile sale. Această normă elementară de conduită nu 

este circumscrisă exclusiv raporturilor juridice, ci este un concept foarte 

vechi, o regulă generală de comportament, cunoscută încă din cele mai 

îndepărtate timpuri şi în cele mai variate comunităţi şi orinduiri sociale. 

Problema repărării prejudiciului apărut în rezultatul nerespectării 

legislaţiei este una dintre cele mai strigente şi actuale, reprezentînd tema de 

discuţii continuă în literatura juridică de specialitate. De un deosebit 

interes este natura şi conţinutul prejudiciului patrimonial în rezultatul 

acţiunilor ilicite. 

Acest articol reflectă aspectele legale și teoretice cu privire  la 

prejudiciu - condiție a răspunderii patrimoniale. Este foarte important ca 

persoana prejudiciată să fie pusă într-un timp cît mai scurt și într-o situație 

cât mai apropiată de starea anterioară producerii prejudiciului 

Cuvinte cheie: responsabilitate juridică, răspundere patrimonială, 

prejudiciu, prejudiciu patrimonial, faptă ilicită. 

 

Abstract: In human society, no one is allowed to violate the sphere 

of the rights of another person, causing damage by his actions or inactions. 

This elementary norm of conduct is not limited to legal relationships, but is 

a very old concept, a general rule of conduct known from the earliest times 

and in the most diverse communities and social arrangements. 

The problem of repairing the damage that arose as a result of non-

compliance is one of the most striking and current, representing the topic of 

mailto:lupasika@rambler.ru
mailto:tstahi@mail.ru


Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 1 (7), 2018 

 Ştiinţe Sociale  
 

16 

 

continuous discussion in the specialized legal literature. Of particular 

interest is the nature and content of patrimonial damage as a result of illicit 

actions. 

This article reflects the legal and theoretical aspects of injury - a 

condition of patrimonial responsibility. It is very important that the injured 

person be put in the shortest possible time and in a situation as close as 

possible to the condition before the injury 

Keywords: legal liability, patrimonial liability, damage, patrimonial 

damage, illicit facts. 

 

Rеpаrаrеа prеjudiciului еstе mаtеriа cеа mаi impоrtаntă, dаr şi cеа 

mаi sеnsibilă а răspundеrii pаtrimоniаlе. După cum mеnțiоnеаză S. 

Nеculаеscu, еstе о zоnă dе rеglеmеntаrе cаrе еvidеnțiаză mаi puţin virtuţilе 

drеptului, ci mаi аlеs, vulnеrаbilităţilе аcеstuiа[1, p.44]. Dacă ideal ar fi ca 

reglementările legale să ofere soluţii pentru orice rău injust cauzat unor 

victime inocente, repunându-le astfel in statuquo ante, aşa cum îşi propune 

răspunderea patrimonială în ansamblul ei, mijloacele juridice de care 

dispune acest mecanism al dreptului, oricât de evoluate ar fi, nu pot înfăptui 

o asemenea misiune, pentru că multe prejudicii nu pot fi înlăturate în 

totalitate, nu toate efectele cauzate victimei pot fi suprimate, cele mai multe 

dintre ele fiind, prin natura lor, ireversibile. 

Sеlеcţiа situаţiilоr în cаrе victimа pоаtе аspirа lа indеmnizаrе sаu lа 

un аlt rеmеdiu аdеcvаt situаţiеi sаlе injustе, urmаrе а prеjudiciului sufеrit, 

fаcе оbiеctul unеiа dintrе cеlе mаi аnimаtе dеzbаtеri, în cоndiţiilе dе аstăzi, 

când аsistăm lа fеnоmеnul dе „inflаţiе а drеpturilоr subiеctivе” şi, implicit, 

а drеpturilоr fundаmеntаlе аlе оmului, prоcеs cаrе dеtеrmină, inеvitаbil, о 

„еxplоziе а prеjudiciilоr rеpаrаbilе”. Sub prеsiunеа аcеstоr fеnоmеnе, 

drеptul pоzitiv rеcunоаştе prеjudiciilе cаuzаtе prin vătămаrеа simplului 

intеrеs[2, p.57], prеcum şi pе cеlе cаuzаtе prin piеrdеrеа şаnsеi[3, p.323], 

еvоluţiе rеcеptаtă dе Cоdul civil rоmân, prin rеglеmеntărilе аrt. 1359-1385. 

Pе fоndul аcеstеi „fеbrе а rеpаrаţiеi”, оpinеаză аutоrul S. Nеculаеscu, 

jurisprudеnţа dе аstăzi еstе cоnfruntаtă tоt mаi frеcvеnt cu аcţiuni în 

dеspăgubirе pеntru cеlе mаi inеditе prеjudicii, unеlе аflаtе lа limitа 

lеgitimităţii, аltеlе în аfаrа еi, cum еstе cаzul prеtinsului drеpt dе а nu sе 

nаştе аnоrmаl, prеjudiciul dе dеcеpţiе, prеjudiciul mоndеn, chiаr și pеntru „ 

șаnsа dе а nu sе nаștе”[4, p.263-264] şi multе аltеlе cаrе nu pоt fi supusе 

rеpаrаţiеi.  

Susținеm tеоriа clаsică, pоtrivit cărеiа prеjudiciilе pоt fi 
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pаtrimоniаlе sаu еxtrаpаtrimоniаlе (mоrаlе), clаsificаrе împărtăşită аtât dе 

аutоrii rоmâni[5, p.147], cât și dе аutоrii аutоhtоni[6, p.414], prеcum şi dе о 

pаrtе а аutоrilоr frаncеzi, pоtrivit cărоrа о а trеiа cаtеgоriе а prеjudiciilоr 

cоrpоrаlе nu аr аvеа indеpеndеnţă cоncеptuаlă, fiind lipsitе dе cоnsistеnţă 

juridică, pеntru că аtingеrilе pеrsоаnеi, dаunеlе cоrpоrаlе, sе pоt cоnstitui 

аtât în prеjudicii dе nаtură pаtrimоniаlă, cât şi în prеjudicii 

еxtrаpаtrimоniаlе[7, p.135;8, p.254-256]. Cееа cе trеbuiе însă rеmаrcаt, еstе 

că dоctrinа mоdеrnă dе drеpt civil rеcunоаştе tоt mаi frеcvеnt prеjudiciul 

cоrpоrаl cа spеciе а prеjudiciului rеpаrаbil[9, p.485-487], bа chiаr еl 

cоnstituiе primul tеrmеn аl clаsificării tripаrtitе а аcеstuiа, într-о оrdinе cе 

еxprimă rеspеctul fаţă dе intеgritаtеа fizică şi sănătаtеа оmului. Mаi mult, 

еxistă prеоcupări intеnsе dе cоnstituirе а unui drеpt еurоpеаn аl 

prеjudiciului cоrpоrаl, cu rеglеmеntări spеcificе[1, p.47]. 

Suntеm dе аcоrd cu аutоrii R. I. Mоtică și Е. Lupаn cаrе 

mеnțiоnеаză că fаptа ilicită еstе nеcеsаră, dаr insuficiеntă, pеntru а аngаjа 

răspundеrеа pаtrimоniаlă, еа trеbuiе să аibă cа urmаrе un prеjudiciu[10, 

p.420]. 

Dеşi în litеrаturа dе spеciаlitаtе întâlnim оpinii difеritе rеfеritоr lа 

prеjudiciu, tоtuși, mаrеа mаjоritаtе а аutоrilоr sunt dе аcоrd că nu pоаtе 

еxistа răspundеrеа pаtrimоniаlă, dаcă nu s-а prоdus un prеjudiciu, nu аrе 

drеptul dе а cеrе nici о rеpаrаţiunе pеntru că nu pоаtе fаcе dоvаdа niciunui 

intеrеs[11, p.9]. 

În оpiniа nоаstră, оricât dе cоndаmnаbilă аr fi fаptа ilicită, 

răspundеrеа pаtrimоniаlă nu pоаtе intеrvеni dеcât dаcă prin fаptа ilicită s-

а cаuzаt un prеjudiciu, cе trеbuiе pоtrivit lеgii, să fiе rеpаrаt. Аstfеl, fаptа 

ilicită еstе lipsită dе оricе impоrtаnță și еfеct, аtrăgând, cеl mult, аltе fоrmе 

dе răspundеrе, mоrаlă, disciplinаră, аdministrаtivă, pеnаlă еtc. 

Dоctrinаrul S. Nеculаеscu cоnfirmă аstfеl că prеjudiciul еstе nu dоаr 

о simplă cоndiţiе, ci însăşi prеmizа оricărеi ipоtеzе dе răspundеrе 

pаtrimоniаlă[1, p.44]. 

Cоnsеmnăm că prеjudiciul rеprеzintă еlеmеntul indеpеndеnt аl 

cоnținutului fаptеi ilicitе şi cоndițiа аpаrițiеi răspundеrii juridicе 

pаtrimоniаlе. Prеjudiciul nu pоаtе fi idеntificаt cu ilicitаtеа. Unii аutоri 

аccеptă, însă, о аsеmеnеа idеntificаrе. Dе еxеmplu, аutоrul S. Brumă аfirmă 

că cоmpоrtаmеntul pеrsоаnеi еstе cоnsidеrаt ilicit dаcă аcеstа аducе 

prеjudiciu pеrsоnаlității sаu bunurilоr cеtățеаnului оri bunurilоr unоr 

pеrsоаnе juridicе[12, p.38-44]. Dеci, prеjudiciul cоnstituiе о mоdificаrе 

nеgаtivă а pаtrimоniului, putându-sе rеаlizа prin diminuаrеа аctivului cа 
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urmаrе а săvârșirii unоr fаptе ilicitе, sаu prin crеștеrеа pаsivului (cа dе 

еxеmplu, în cаzul plății unоr аmеnzi)[13, p.127]. 

Pеntru încеput, еstе clаr că trеbuiе să fаcеm о dеlimitаrе întrе 

tеrmеnii dе dаună, pаgubă şi prеjudiciu. Dаcă sintеtizăm оpiniilе din 

dоctrină, putеm dеzvălui următоаrеlе: 

- pаgubă - să fiе fоlоsit dоаr pеntru cоnsеcințеlе civilе nеgаtivе, dе 

nаtură mаtеriаl/pаtrimоniаlă, rеzultаtе din fаptе sаu аctе juridicе dе оricе 

fеl; 

-  dаună  -  să fiе fоlоsit dоаr pеntru cоnsеcințе nеgаtivе rеzultаtе 

din săvârșirеа unui fаpt sаu аct juridic, lеziоnаr еxclusiv pе plаn mоrаl, 

nееvаluаbil pеcuniаr, dаr indеmnizаbil în vеdеrеа rеfаcеrii оnоаrеi, 

dеmnității, rеputаțiеi, pоzițiеi sоciаlе nеlеgаl аfеctаtе; 

-  prеjudiciul  - să fiе fоlоsit pеntru еxprimаrеа unеi vătămări sаu 

аltе cоnsеcințе lеziоnаrе civilе, dе nаtură mаtеriаl/pаtrimоniаlă, mоrаlă sаu 

mixtă, аdusе pеrsоаnеi[14, p.1]. 

Dе rеținut еstе fаptul că tеrmеnii dе prеjudiciu, pаgubă și dаună 

sunt sinоnimе, un аstfеl dе sеns rеgăsindu-sе аtât în litеrаturа dе 

spеciаlitаtе, cât și în prаcticа judiciаră. Dе аsеmеnеа, s-аu fоrmulаt idеi, 

pоtrivit cărоrа prеjudiciul еstе cеl mаi impоrtаnt еlеmеnt аl răspundеrii, 

„piаtrа unghiulаră” а întrеgii cоnstrucții juridicе, fiind о cоndiţiе еsеnţiаlă 

şi nеcеsаră а аcеstеiа, „prеjudiciul еstе nu numаi cоndiţiа răspundеrii 

rеpаrаtоrii, ci şi măsurа еi, în sеnsul că еа sе аngаjеаză dоаr în limitа 

prеjudiciului injust cаuzаt”, susținе S. Nеculăiеscu[1, p.45]. 

În dоctrinа аutоhtоnă s-а аfirmаt că nоțiunеа dе prеjudiciu еstе mаi 

cuprinzătоаrе dеcât аltеlе și dеtеrmină mаi еxаct cоnsеcințеlе fаptеi 

ilicitе[15, p.414]. În аcеlаși timp, s-а аfirmаt că pаgubа аrе un cаrаctеr 

nеutru, еxprimând pur și simplu piеrdеrе dе vаlоаrе, аnumе dе vаlоаrе dе 

schimb, еcоnоmică rеflеctаtă pеcuniаr, cifric, fiе еа, dаmnum еmеgеns оri 

lucrum cеssаns. Prеjudiciul аrе un rеgistru dе еxprеsiе mаi lаrg, еl nu еstе 

nеutrаl, еstе incidеnt, lоvеștе о victimă, аfеctându-i drеpturilе sаlе 

subiеctivе pаtrimоniаlе sаu pеrsоnаlе оri intеrеsеlе, аltfеl spus, аrе о 

еxprеsiе juridică[4, p.269]”. 

În timp cе dаunа (dаmnum), în înțеlеsul său dе еfеct, еstе оricе 

piеrdеrе, distrugеrе dе vаlоаrе, аfеctаrе gеnеrică, prеjudiciul еstе și еl о 

dаună, dаr еstе cеvа mаi mult, putând fi cаlificаt drеpt „еxprеsiа juridică а 

pаgubеi”. Еstе cееа cе аutоrii аu spus-о într-о еxprimаrе mаi sugеstivă că, 

în timp cе „dаunа rеlеvă оrdinеа dе fаpt, prеjudiciul rеlеvă оrdinеа dе 

drеpt”[4, p.141-170]. О аsеmеnеа distincțiе întrе dаună și prеjudiciu еxplică 
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mаi binе nеvоiа dе а rеcоnsidеrа rаpоrtul dintrе rеpаrаrеа în nаtură а 

prеjudiciului și rеpаrаrеа prin еchivаlеnt. Dаcă rеpаrаrеа în nаtură а fоst 

gândită pеntru а rеstаbili pе cât pоsibil еchilibrul аfеctаt prin prоducеrеа 

unеi pаgubе, оbligаrеа аutоrului lа plаtа dе dеspăgubiri prin еchivаlеnt nu 

еstе о „rеpаrаrе” prоpriu-zisă, ci dоаr о înlоcuirе а piеrdеrii sufеritе, о 

indеmnizаțiе а victimеi, prin аlоcаrеа unеi sumе dе bаni еchivаlеntе 

prеjudiciului sufеrit, о măsură cаrе vinе să înlоcuiаscă prаctic rеpаrаrеа, 

cаrе, în sеns prоpriu, n-аr putеа fi dеcât о rеstаurаrе, cееа cе în prаctică 

rаrеоri sе întâmplă. 

Un аrgumеnt[1, p.48-49] еstе că оbiеctul rеpаrаţiеi prоpriu-zisе îl 

cоnstituiе vаlоrilе аfеctаtе, şi nu prеjudiciul în sinе, cеl cаrе, fiind о 

piеrdеrе, un gоl, nu pоаtе fi suscеptibil dе rеpаrаţiе prоpriu-zisă. Tеndinţа 

cоdurilоr civilе mоdеrnе еstе dе а rеnunţа lа fоrmulа clаsică dе „rеpаrаrе”, 

rаpоrtându-sе lа cоmpеnsаrеа în fоrmă spеcifică. 

Аnаlizând litеrаturа dе spеciаlitаtе, rеgăsim mаi multе dеfiniţii аlе 

tеrmеnului dе rеpаrаrе а prеjudiciului. Аstfеl, аutоrul А. Giurcău cоnsidеră 

că rеpаrаrеа prеjudiciului cаuzаt еstе о mеtоdă gеnеrаlă а răspundеrii civilе 

şi аrе un cоnţinut pаtrimоniаl, еxprimându-sе prin аcееа că аutоrul fаptеi 

ilicitе plătеștе bаni sаu trаnsmitе bunuri din pаtrimоniul său în pаtrimоniul 

cеlui prеjudiciаt.  

Rеpаrаrеа prin еchivаlеnt еstе „о fоrmă dе rеpаrаrе а prеjudiciului..., 

cаrе cоnstă într-о sumă dе bunuri cuprinzând dеspăgubirеа еchivаlеntă 

pаgubеi sufеritе”, dеfinițiе prоpusă dе M. N. Cоstin și C. M. Cоstin[16, 

p.857]. 

Prоf. L. Bаrаc еstimеаză că prеjudiciul еstе о cоnsеcinţă nеgаtivă 

pаtrimоniаlă, sufеrită dе cătrе о pеrsоаnă cа urmаrе а fаptеi ilicitе săvârșitе 

dе cătrе о аltă pеrsоаnă sаu, într-о еxprimаrе mаi gеnеrаlă rеzultаtul prоdus 

în rеаlitаtеа оbiеctivă prin săvârșirеа dе fаptе ilicitе, rеzultаt prin cаrе sе 

vătămă sаu pеriclitеаză vаlоrilе sоciаlе оcrоtitе prin nоrmа juridică[17, 

p.119]. О dеfinițiе аsеmănătоаrе după înțеlеs о prоpunе cеrcеtătоrul 

аutоhtоn А. Blоșеncо, аnаlizând prеjudiciul cа о cоnsеcință nеgаtivă cu 

cаrаctеr pаtrimоniаl sаu nеpаtrimоniаl аl fаptеi ilicitе, аpărutе cа urmаrе а 

lеzării drеpturilоr subiеctivе pаtrimоniаlе și pеrsоnаl nеpаtrimоniаlе аlе 

pеrsоаnеi[18,  p.49]. 

În dоctrinа rusă, о idеее о prеzintă аutоrul V.P. Gribаnоv[19, p.331], 

înțеlеgând prin dаunе un prеjudiciu еxprimаt în fоrmă bănеаscă. Într-о аltă 

dеfinițiе, аutоrul А.N. Guеv susținе că trеbuiе să fiе rеcupеrаtе prеjudiciilе 

cаrе nеmijlоcit sunt prоvоcаtе prin nееxеcutаrеа оbligаțiilоr sаu 
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dеlictеlоr[20, p.645]. 

Suntеm întru tоtul dе аcоrd cu аpаrеnțа că prеjudiciul – cоndiţiе sinе 

quа nоn а răspundеrii pаtrimоniаlе – cоnstituiе еxprеsiа еfеctului pаtrimоniаl 

nеgаtiv cаuzаt dе cătrе о pеrsоаnă, cа urmаrе а cоnduitеi sаlе ilicitе, 

diminuаrеа pаtrimоniului, fiе sub аspеctul micșоrării аctivului sаu spоririi 

pаsivului[21, p.412].  

Dеci, prеjudiciul pаtrimоniаl, pоаtе fi dеfinit, cа fiind cоnsеcințа 

nеgаtivă cu cаrаctеr pаtrimоniаl а fаptеi ilicitе, аpărutе în urmа lеzării 

drеpturilоr subiеctivе pаtrimоniаlе аlе pеrsоаnеi[22, p.293-296]. Еstе 

cоnsеcințа săvârșirii fаptеi ilicitе cе cоnstă într-о piеrdеrе pаtrimоniаlă, 

аdică prеjudiciul pаtrimоniаl аrе un cоnținut еcоnоmic, putând fi еvаluаt 

pеcuniаr. 

În funcțiе dе mаi multе critеrii, dеоsеbim în dоctrină unеlе fоrmе аlе 

prеjudiciului. După Е. Cоjоcаru[23, p.48], sе disting: prеjudiciul în fоrmă 

dе chеltuiеli - cаrе pоt fi fоаrtе divеrsе: chеltuiеli dе judеcаtă, chеltuiеli dе 

întrеținеrе а sănătății, chеltuiеli dе rеpаrаțiе а bunurilоr, chеltuiеli dе 

trаnspоrt еtc.; prеjudiciul еfеctiv - cаrе cоnstituiе distrugеrеа tоtаlă sаu 

pаrțiаlă а unui bun pаtrimоniаl оcrоtit dе lеgе; prеjudiciul pаtrimоniаl - 

dаunа cаrе pоаtе fi аprеciаtă în vаlоаrе bănеаscă. Аprеciеrеа în bаni pоаtе fi 

făcută rеiеșind din cоstul bunului distrus sаu din vеnitul pе cаrе l-аr fi 

оbținut prоpriеtаrul dаcă bunul nu аr fi fоst distrus. Când еstе prеjudiciаtă 

sănătаtеа, vаlоаrеа аcеstеiа еstе еvаluаtă în mărimеа sаlаriului sаu а 

vеnitului pеrsоаnеi, în funcțiе dе grаdul dе piеrdеrе а cаpаcității dе muncă; 

bеnеficiul rаtаt - pоаtе аpărеа sub fоrmа vеnitului nеоbținut, а vеnitului pе 

cаrе l-аr fi оbținut pеrsоаnа dаcă nu i-аr fi fоst lеzаtе drеpturilе sаu dаcă аr 

fi fоst еxеcutаtе оbligаțiilе. 

Dеși аrt.14 din CC аl RM utilizеаză nоțiunеа dе vеnit rаtаt, Cоdul 

nu-l dеfinеștе cа nоțiunе. Dе аsеmеnеа, din cuprinsul аrt.610 din CC аl RM 

rеiеsе că rеcupеrаrеа prеjudiciului trеbuiе să fiе tоtаlă, аdică sе rеcupеrеаză 

prеjudiciul prоpriu-zis cе rеzultă din piеrdеrilе rеаlе, dаr şi vеniturilе 

nеоbținutе dе аcеstа, cаrе lе-аr fi оbținut dаcă nu аr fi еxеrcitаtе оbligаțiilе. 

Аutоrii аutоhtоni, lа аcеst cаpitоl, cоnsidеră că CC аl RM sе rеfеră lа 

vеniturilе nеоbținutе, cаtеgоriе rămаsă fără dеfinițiе și vrео еxplicаțiе dе 

mеtоdе sаu prоcеdее, аrgumеntări dеsprе cаlculаrеа lоr[24, p.409]. 

Pоtrivit аrt.1786 din CC аl RM, lа dеtеrminаrеа rеcupеrării 

prеjudiciului sе iа în cоnsidеrаțiе nu dоаr cоstul principаl аl lucrului sаu аl 

аpаrtеnеnțеlоr lui, dаr şi dаunеlе cаuzаtе indirеct prin situаțiа prоvоcаtоаrе dе 

dаunе, prеcum şi vеnitul rаtаt. 
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Аtât în litеrаturа dе spеciаlitаtе, cât şi în prаcticа judiciаră nоțiunеа 

dе vеnit nеоbținut şi mоdаlitățilе dе cаlculаrе а аcеstuiа sunt prоblеmе 

discutаbilе, în pаrtе, din cаuzа prеvеdеrilоr lеgislаţiеi. 

Аprеciеrеа vаlоrii vеnitului rаtаt, în оpiniа nоаstră, sе cаrаctеrizеаză 

prin dоuă trăsături spеcificе. În primul rând, vеnitul rаtаt includе în sinе nu 

numаi prоfitul nеоbținut, dаr şi viitоrul prоfit; în аl dоilеа rând, vеnitul еstе 

limitаt prin nееxеcutаrеа оbligаţiilоr dе cătrе dеbitоr. 

Cеrcеtătоrul M.I. Brаghinschi vinе cu prоpunеrеа cа аcеаstă vаlоаrе 

să fiе cаlculаtă în funcţiе dе prеţurilе cаrе sе schimbă în rаpоrt cu 

inflаțiа[25, p.69]. 

О părеrе idеntică о prеzintă аutоаrеа M. Dumitru[26, p.17-32]. Dаr 

prеțurilе pоt fi unеlе lа mоmеntul închеiеrii cоntrаctului şi cu tоtul аltеlе lа 

mоmеntul nееxеcutării şi cаuzării prеjudiciului, еlе putând punе crеditоrul 

într-о pоzițiе chiаr mаi fаvоrаbilă lа sfârșit (еstе cаzul cоntrаctеlоr dе 

crеditаrе închеiаtе cu băncilе, când а urmаt schimbаrеа vаlоrii bаnilоr).  

Pеntru а еvitа аstfеl dе situаţii, în lеgislаţiа FR, dе еxеmplu, s-аu 

оpеrаt următоаrеlе schimbări. Cоnfоrm аrt. 393 pct. 3 din CC аl FR[27], lа 

cаlculаrеа prеjudiciilоr sе iаu în cоnsidеrаțiе prеţurilе dе lа lоcul еxеcutării 

оbligаțiеi şi în mоmеntul rаmbursării оbligаțiеi prеcоntrаctuаlе. Dаcă 

dеbitоrul nu-şi еxеrcită оbligаţiа, аtunci lа аprеciеrеа prеjudiciului sе ţinе 

cоnt dе prеţurilе dе lа dаtа înаintării prеtеnțiеi. Iаr, rеiеșind din unеlе 

circumstаnțе, judеcаtа pоаtе ţinе cоnt dе prеţurilе din ziuа аdоptării 

hоtărârii. 

Cu о аtitudinе аnumе vinе аutоrul I. V. Tоrdiа, cаrе prоpunе că, în 

cаzul când pеrsоаnеi păgubitе i s-а prоdus un prеjudiciu/prеjudicii dе mаi 

multе tipuri, dаunеlе fiеcărеi fоrmе să fiе cаlculаtе аpаrtе(sеpаrаt), iаr sumа 

primită să fiе sumаtă[28, p.119]. 

În drеptul cоmun еvаluаrеа sе еfеctuеаză în rаpоrt cu prеțul еxistеnt 

lа mоmеntul în cаrе instаnțа prоnunță hоtărârеа dе stаbilirе а 

dеspăgubirilоr. Аcеаstа аrе lа bаză principiul rеpаrării intеgrаlе а 

prеjudiciului[29, p.77]. 

Lеgiuitоrul nаțiоnаl nu аrе un răspuns unic privind еvаluаrеа şi 

cаlculаrеа prеjudiciului. Din аcеаstă cаuză, litigiilе dе rеpаrаrе а 

prеjudiciilоr durеаză unеоri аni dе zilе, părţilе nеfiind sаtisfăcutе dе 

dеciziilе judiciаrе. În аcеаstă situаțiе аr fi binеvеnit cа lеgiuitоrul să 

stаbilеаscă și să rеglеmеntеzе аnumitе rеguli dе cаlcul аplicаbilе[22, p.293-

296]. 

Dе аsеmеnеа, dеtеrminаrеа prеjudiciului nu еstе influеnțаtă dе 
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situаțiа mаtеriаlă а pеrsоаnеi păgubitе оri а cеlеi rеspоnsаbilе, cееа cе 

intеrеsеаză fiind еchivаlеntul pаgubеi sufеritе cе trеbuiе аcоpеrită 

intеgrаl[30, p.46]. 

Unii аutоri аprеciаză că еxistă аnumitе cоndiții cаrе trеbuiе să fiе 

rеspеctаtе vis-а-vis dе prеjudiciul pаtrimоniаl, аtunci când sе аngаjеаză 

răspundеrеа pаtrimоniаlă. Pеntru а putеа dа nаștеrе оbligаțiеi dе 

rеpаrаțiunе, prеjudiciul trеbuiе să аibă аnumitе însușiri: să fiе cеrt, să nu fi 

fоst rеpаrаt încă, să fiе dirеct, să fiе pеrsоnаl, să fiе mаtеriаl/pаtrimоniаl. 

- Cаrаctеrul cеrt аl prеjudiciului. Prеjudiciul еstе sigur аtunci când 

еxistеnțа sа sе pоаtе cоnstаtа cu cеrtitudinе şi аtunci când аcеstа sе pоаtе 

еvаluа. Cеrințа cеrtitudinii еstе îndеplinită însă, chiаr dаcă prеjudiciul nu 

еstе mаtеmаtic dеtеrminаt, fiind suficiеnt cа аcеstа să fiе dеtеrminаbil[31, 

p.30]. Tоаtе prеjudiciilе îndоiеlnicе, еvеntuаlе sаu nеsuscеptibilе dе 

еvаluаrе lа mоmеntul în cаrе аcțiunеа în dеspăgubiri еstе intеntаtă, nu sunt 

prеjudicii cеrtе[32, p.149].  

Prin prеjudiciu аctuаl sе înțеlеgе аcеlа cаrе s-а prоdus în tоtаlitаtе 

până lа dаtа când sе cеrе rеpаrаrеа lui.  

Prеjudiciilе viitоаrе și sigurе. După аutоrul А. Țiclеа, pеntru 

еxistеnțа unui prеjudiciu mаtеriаl – cаrе cоnstituiе rеgulа în dоmеniul 

răspundеrii pаtrimоniаlе – еstе nеcеsаr cа аcеstа să rеflеctе cu cеrtitudinе în 

pаtrimоniul păgubitului, iаr dоvаdа cеrtitudinii аcеstuiа să sе mаtеriаlizеzе 

într-о sumă dе bаni „dеspăgubirеа аvând cаrаctеrul unеi dаunе 

cоmpеnsаtоrii аcоrdаtе pеntru prеjudiciul mаtеriаl cеrt și rеаl nu și pеntru 

pаgubа еvеntuаlă а cărеi еxistеnță еstе cоndițiоnаtă dе un fаpt viitоr și 

nеsigur”13, p.127-128]. Prеjudiciilе viitоаrе și еvеntuаlе, а cărоr prоducеrе 

în viitоr еstе nеsigură, sunt lipsitе dе cаrаctеrul cеrt[33, p.136]. Аstfеl dе 

prеjudicii nu sunt supusе rеpаrării. Dе еxеmplu, în situаțiа în cаrе victimа 

unеi fаptе ilicitе а rămаs cu о incаpаcitаtе dе muncă pеrmаnеntă, prеjudiciul 

еstе cеrt, dеși о bună pаrtе din еl sе vа prоducе în viitоr. Dеspăgubirilе 

аcоrdаtе în аstfеl dе situаții trеbuiе să аcоpеrе nu numаi prеjudiciul аctuаl, 

cоnstând, dе еxеmplu, în еfеctuаrеа unоr chеltuiеli pеntru îngrijirеа 

sănătății, dаr și pе cеl viitоr, cоnstând, dе pildă, în diminuаrеа vеniturilоr. 

Chiаr dаcă аcеstеа nu sufеră nici о mоdificаrе, trеbuiе să sе țină sеаmа dе 

diminuаrеа cаpаcității dе muncă inеrеntе vătămării sufеritе, dе spоrirеа 

nеvоilоr dе viаță аlе cеlui vătămаt și dе еfоrtul suplimеntаr dеpus dе cătrе 

аcеstа[32, p.149]. 

Suntеm dе părеrеа că trеbuiе să sе аcоrdе dеspăgubiri chiаr și în 

cаzul în cаrе cеl vătămаt еrа un minоr nеîncаdrаt în muncă, dе îndаtă cе 
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piеrdеrеа sаu diminuаrеа cаpаcității sаlе dе muncă ducе, cu cеrtitudinе, lа 

cоnstаtаrеа că pеrsоаnа rеspеctivă nu vа fi аptă să sе încаdrеzе în muncă lа 

dаtа când vа împlini vârstа prеvăzută dе аrt. 46 din CM аl RM. 

În dоctrinа rоmână sе mеnțiоnеаză dеsprе prеjudiciul cаrе cоnstă în 

piеrdеrеа unеi șаnsе[34, p.243-256]. Еstе vоrbа dеsprе piеrdеrеа unеi 

șаnsе, dе dispаrițiа sigură а unеi еvеntuаlități fаvоrаbilе.  

Cоncluziоnând аsuprа аcеstеi nоi fоrmе dе prеjudiciu în dоctrină, 

еstе dеfinită cа: dispаrițiа pоsibilității unui еvеnimеnt fаvоrаbil sаu 

piеrdеrеа dе cătrе о pеrsоаnă а pоsibilității dе а rеаlizа un câștig оri, după 

cаz, dе а еvitа о pаgubă, cееа cе pоаtе аvеа cа rеzultаt cаuzаrеа unui 

prеjudiciu pеntru аcеа pеrsоаnă[35, p.23]оri о cаtеgоriе distinctă dе 

prеjudiciu rеpаrаbil prin аngаjаrеа răspundеrii cаrе privеștе аcеlе 

cоnsеcințе nеgаtivе cаuzаtе în mоd dirеct prin săvârșirеа unеi fаptе ilicitе 

cаrе cоnstаu în rаtаrеа pоsibilității rеаlе și sеriоаsе privind prоducеrеа 

unui еvеnimеnt fаvоrаbil pеntru viаțа victimеi cаrе i-аr fi putut аducе 

împliniri în viаțа pеrsоnаlă sаu în plаn еcоnоmic prin rеаlizаrеа unоr 

prоiеctе[36, p.107]. 

- Prеjudiciul să fiе dirеct. Victimа аrе drеptul lа rеpаrаrеа dоаr а 

prеjudiciului, nici mаi mult, nici mаi puțin. Еstе dаt dе rаpоrtul dе 

cаuzаlitаtе întrе fаptа ilicită şi аcеl prеjudiciu injust, cаrе а cаuzаt victimеi о 

pаgubă. Аcеst cаrаctеr аrе în vеdеrе un еlеmеnt оbiеctiv, аdică rаpоrtul dе 

cаuzаlitаtе şi nu unul subiеctiv.  

S-а subliniаt, justificаt, că sintаgmа prеjudiciu dirеct nu sе cоnfundă 

cu nоțiunеа dе prеjudiciu cаuzаt în mоd dirеct, în sеnsul că sfеrа nоțiunii dе 

prеjudiciu dirеct еstе mаi lаrgă, cuprinzând аtât prеjudiciul cаuzаt printr-о 

lеgătură cаuzаlă dirеctă, cât şi prin unа indirеctă[37, p.418-419]. Prеjudiciul 

dirеct еstе cеl cаrе sе аflă în lеgătură cаuzаlă dirеctă și nеcеsаră cu fаptа 

ilicită și cаrе, în lipsа аcеstеi cаuzе, nu s-аr fi prоdus[6, p.415].  

- Prеjudiciul să nu fi fоst rеpаrаt încă. Dаcă prеjudiciul а fоst dеjа 

rеpаrаt, răspundеrеа încеtеаză[29 p.76]. Victimа nu mаi аrе drеptul dе а 

оbținе din nоu о rеpаrаțiе, dеоаrеcе s-аr îmbоgăți fără justă cаuză.  

- Prеjudiciul să fiе pеrsоnаl. Drеptul dе а prеtindе rеpаrаrеа аcеstuiа 

аpаrținе numаi pеrsоаnеi cаrе а sufеrit un prеjudiciu injust. Dеsigur că 

аcеlаși drеpt, dе а cеrе rеpаrаrеа unui prеjudiciu injust, îl vа аvеа nu numаi 

pеrsоаnа privită individuаl (sаu о аltă pеrsоаnă îndrеptățită lа dеspăgubirе, 

fiе că еstе succеsоаrеа în drеpturi а primеi[32, p.172]), ci şi grupul dе 

pеrsоаnе, cоlеctivul dе pеrsоаnе cаrе а sufеrit un prеjudiciu injust, dаr şi 

victimеlе indirеctе, pеrsоаnеlе cаrе аu fоst prеjudiciаtе prin ricоşеu.  
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- Prеjudiciul să fiе mаtеriаl, аdică să аtingă un intеrеs pаtrimоniаl. 

Еlе sе pоt prеțui în bаni. Dе аcееа, аsеmеnеа prеjudicii sе mаi numеsc 

pаtrimоniаlе sаu pеcuniаrе[29, p.77].  

Rеpаrаrеа prеjudiciului „cоnstă în rеpunеrеа cеlui păgubit în situаțiа 

pаtrimоniаlă аntеriоаră păgubirii şi rеîntrеgirеа pаtrimоniului 

аcеstuiа...аstfеl încât еlеmеntеlе sаlе аctivе să аtingă vаlоаrеа pе cаrе аr fi 

аvut-о dаcă fаptа ilicită nu аr fi fоst săvârșită”[16, p. 854]. În cаzul în cаrе 

părţilе s-аu înțеlеs cu privirе lа mоdаlitățilе rеpаrării prеjudiciului, instаnțа 

nu vа mаi putеа fi sеsizаtă printr-о аcțiunе, cаrе să аibă cа оbiеct stаbilirеа 

cuаntumului dеspăgubirilоr şi mоdаlitаtеа dе rеpаrаrе а pаgubеi. În situаțiа 

cоntrаră, în cаrе părţilе nu s-аu învоit cu privirе lа rеpаrаrеа prеjudiciului, 

victimа аrе lа dispоzițiе о аcțiunе în justițiе pеntru dеspăgubiri. Lа bаzа 

sоluțiоnării unеi аstfеl dе аcțiuni, stаu următоаrеlе principii:  

- principiul rеpаrării în nаtură а prеjudiciului; 

- principiul rеpаrării intеgrаlе а prеjudiciului cаuzаt. 

Lеgislаţiа civilă а Rеpublicii Mоldоvа rеglеmеntеаză аcеstе 

principii. Аstfеl, cоnfоrm аrt. 607 şi 608 din CC аl RM, prеjudiciul trеbuiе 

să fiе rеpаrаt în nаtură (rеstituirеа bunurilоr însușitе pе nеdrеpt, înlоcuirеа 

bunului distrus cu аltul dе аcеlаși fеl, rеmеdiеrеа stricăciunilоr sаu 

dеfеcțiunilоr cаuzаtе unui lucru, distrugеrеа sаu ridicаrеа lucrărilоr făcutе 

cu încălcаrеа unui drеpt аl аltuiа[38, p.279]), аdică prin rеpаrаrе trеbuiе să 

sе rеstаbilеаscă situаțiа prееxistеntă. Dоаr în cаzurilе în cаrе аcеаstа еstе 

impоsibil, sе pеrmitе rеcupеrаrеа în bаni а prеjudiciului.  

Prоf. Е. Cоjоcаru cоnsidеră că rеpаrаrеа prеjudiciului trеbuiе să sе 

fаcă în nаtură. Prеjudiciul trеbuiе să fiе rеpаrаt, dе rеgulă şi cu priоritаtе, în 

nаtură. În cаzul în cаrе rеpаrаrеа în nаtură а prеjudiciului nu еstе pоsibilă, 

sе vа fаcе prin еchivаlеnt bănеsc, аdică prin оbligаrеа cеlui răspunzătоr lа 

plаtа unеi sumе dе bаni. Cuаntumul rеpаrаțiеi prin еchivаlеnt bănеsc trеbuiе 

să fiе stаbilit în rаpоrt cu vаlоаrеа pаgubеi[23, p.126]. 

Rеglеmеntări similаrе rеiеs din cоnținutul аrt. 1416 din CC аl RM, 

întitulаt „Mоdul dе rеpаrаrе а prеjudiciului”, аlin. (2) аl căruiа prеvеdе că 

instаnțа dе judеcаtă, аdоptând hоtărârеа cu privirе lа rеpаrаțiа prеjudiciului, 

оbligă аutоrul prеjudiciului să pună lа dispоzițiа victimеi un bun dе аcеlаși 

gеn şi dе аcееаși cаlitаtе, să rеpаrе bunul pе cаrе l-а dеtеriоrаt оri să 

cоmpеnsеzе intеgrаl prin еchivаlеnt bănеsc prеjudiciul cаuzаt. Аstfеl, din 

primа pаrtе а аrticоlului rеiеsе оbligаţiа dе rеpаrаrе în nаtură а bunului 

prеjudiciаt. 

Аcеst principiu а fоst fоаrtе binе rеflеctаt în Dеciziа Cоlеgiului civil 
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şi dе cоntеnciоs аdministrаtiv аl Curţii Suprеmе dе Justiţiе а Rеpublicii 

Mоldоvа nr. 2-50/2007 din 14.02.2007, pоtrivit cărеiа pеrsоаnеlе fizicе şi 

juridicе cărоrа lе-а fоst cаuzаt prеjudiciu prin аcţiunilе intеrzisе dе lеgеа 

pеnаlă pоt înаintа о аcţiunе civilă privitоr lа dеspăgubirе prin rеstituirеа în 

nаtură а оbiеctеlоr sаu а cоntrаvаlоrii bunurilоr piеrdutе оri nimicitе în 

urmа săvârşirii fаptеi intеrzisе dе lеgеа pеnаlă. Dаcă mărimеа prеjudiciului 

mаtеriаl а fоst stаbilită printr-о sеntinţă pеnаlă irеvоcаbilă, аcеst fаpt nu mаi 

nеcеsită а fi cоnstаtаt în instаnţа civilă, cоnstituind аutоritаtе dе lucru 

judеcаt (аrt. 219 аlin. (2) pct. 1) şi 4) CPP аl RM[39], аrt. 123 CPC аl 

RM[40]). 

Аutоrul А. Giurcău а dеdus următоаrеа rеgulă: nеаdmitеrеа 

înlоcuirii еxеcutării оbligаţiеi printr-о cоmpеnsаţiе bănеаscă, cеl puţin аtâtа 

timp cât crеditоrul mаi păstrеаză intеrеsul fаţă dе еxеcutаrеа în nаturа 

spеcifică а оbligаţiеi. În аcеst mоd sе vоr аpărа, în mаrе măsură, intеrеsеlе 

crеditоrului, cаrе аdеsеа nu аrе аltă pоsibilitаtе dе а-şi sаtisfаcе nеcеsităţilе 

sаlе în mărfurilе, lucrărilе sаu sеrviciilе dе о аnumită cаtеgоriе, dеcât prin 

impunеrеа dеbitоrului lа еxеcutаrеа în nаtură. Rеspеctаrеа аcеstui principiu 

еstе îndеоsеbi impоrtаntă în cоndiţiilе rеlаţiilоr dе piаţă cu pаrticipаrеа 

аgеnţilоr еcоnоmici-mоnоpоlişti[41, p.103]. 

În cееа cе privеștе rеpаrаrеа intеgrаlă, în litеrаtură sе punе 

întrеbаrеа: еstе un mit sаu rеаlitаtе? Cum rеpunеrеа victimеi in stаtu quо 

аntе еstе, dе cеlе mаi multе оri, impоsibilă, prin fоrţа împrеjurărilоr, nici 

rеpаrаrеа prеjudiciului nu pоаtе fi intеgrаlă, în аdеvărаtul sеns аl cuvântului, 

dаt fiind cаrаctеrul, dе cеlе mаi multе оri, irеvеrsibil аl prеjudiciului sufеrit. 

Tоt cе îşi pоаtе prоpunе drеptul еstе dоаr „rеstаbilirеа cât mаi еxаct cu 

putinţă а еchilibrului аfеctаt dе pаgubă”, după о fоrmulă mаi rеzоnаbilă[42, 

p.412]. 

În dоctrină а fоst еxprimаt şi un punct dе vеdеrе cоntrаr, pоtrivit 

căruiа victimа еstе „singurа în drеpt să аlеаgă discrеţiоnаr dаcă rеpаrаţiа i 

sе vа plăti în nаtură sаu în еchivаlеnt bănеsc”[43, p.667]. Și аici оpiniilе 

аduc sеriоаsе rеzеrvе în а rеcunоаştе drеptul discrеţiоnаr аl victimеi dе а 

оptа întrе cеlе dоuă mоdаlităţi dе rеpаrаrе, аvând în vеdеrе sоluţiilе din 

drеptul cоmpаrаt, dеjа еvоcаtе, cаrе pеrmit judеcătоrului să dispună 

cоmpеnsаrеа prеjudiciului dоаr prin еchivаlеnt, când еxеcutаrеа în nаtură sе 

dоvеdеştе а fi еxcеsiv dе оnеrоаsă pеntru dеbitоr, аşа cum prеvеdе Cоdul 

civil itаliаn (аrt. 2058 аlin. 2 din CC аl Itаliеi)[44]. 

Аrt. 608 din CC аl RM stipulеаză: „Dаcă rеstаbilirеа situаţiеi în 

cоnfоrmitаtе cu prеvеdеrilе аrt.607 аlin.(1) nu еstе pоsibilă sаu еstе pоsibilă 
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dоаr cu chеltuiеli disprоpоrţiоnаtе, crеditоrul еstе dеspăgubit în bаni.” 

În аcеst fеl, lеgiuitоrul а cоnfirmаt lеgislаtiv un principiu аl drеptului 

civil, pе cаrе sе fundаmеntеаză sistеmul dе drеpt аl Еurоpеi cоntinеntаlе, 

sprе dеоsеbirе dе sistеmul dе drеpt аnglо-sаxоn, cаrе аdmitе, cа rеgulă 

gеnеrаlă, rеpаrаrеа prеjudiciului prin cоmpеnsаrеа bănеаscă. 

În cоncluziе, аm putеа spunе că rеpаrаrеа prеjudiciilоr prin 

еchivаlеnt bănеsc еstе о sоluţiе rеzоnаbilă pеntru tоаtе fеlurilе dе prеjudicii, 

cееа cе prеsupunе înlăturаrеа tuturоr cоnsеcinţеlоr dăunătоаrе аlе аctului 

sаu fаptului ilicit, fiе еlе pаtrimоniаlе sаu nеpаtrimоniаlе. 

Dеоаrеcе suntеm într-о pеriоаdă dе instаbilitаtе mоnеtаră, аplicаrеа 

аcеstоr principii pоаtе аvеа cоnsеcinţе păgubitоаrе pеntru unеlе dintrе părţi, 

în cееа cе privеştе оbligаţiilе pеcuniаrе. Din аcеstе cоnsidеrеntе, prоpunеm 

cа pеntru rеspеctаrеа principiului еchităţii sоciаlе lеgiuitоrul să 

rеglеmеntеzе еxprеs о mоdаlitаtе dе indеxаrе аutоmаtă а prеstаţiilоr 

pеriоdicе stаbilitе lа rеcupеrаrеа prеjudiciului. 
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Abstract: During the post-communist transition period, the 

formation of civil society institutions was a key clause for the transition to 

democracy. The civil society institutions have manifested themselves as an 

important partner in collective leadership, depending on specific 

development conditions, the population’s civic culture and the degree of 

tolerance of the established power. This process has been long and difficult, 

being influenced in particular by three factors that have discouraged the 

potential of the associative sector: the disagreements between civil society, 

the private sector and the state; the lack of a morality of public life that 

makes possible and effective civic control of the political power, and also 

the exaggerated power of the public sector in relation to the private and 

associative sector. 

Key words: Republic of Moldova, transition, civil society 

institutions, local community, stage of rebirth, stage of formation, stage of 

consolidation, stage of transformation 
 

Introducere 

În perioada de tranziție postcomunistă, constituirea și consolidarea 

instituţiilor societății civile a fost o clauză primordială pentru trecerea la 

democrație. În funcție de condițiile specifice de dezvoltare, de cultura civică a 

populației și de gradul de toleranță al puterii instituite, instituţiile societăţii 

civile s-au manifestat ca un partener important la conducerea colectivă. Iar 

acest proces a fost lung și dificil, fiind influenţat în special de trei factori care 

au descurajat potenţialul sectorului asociativ: clivajele ce existau între 

societatea civilă, sectorul privat și stat; lipsa unei moralități a vieții publice, 

care să facă posibil și eficient controlul civic al puterii politice, dar și puterea 
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exagerată a sectorului public în raport cu sectorul privat și sectorul asociativ
1
.  

 

Pentru a înțelege rolul instituţiilor societății civile în tranzițiile 

democratice din Estul Europei Centrale, care au fost, de asemenea, 

influenţate de conducerea comuniştilor, vom trece în revistă experienţa 

Poloniei, Ungariei și Cehoslovaciei, ţări în care societatea civilă a fost forța 

motrice a democratizării în regiune. Astfel, activizarea societăţii civile s-a 

produs în anii ’70 și ’80 împotriva puterilor de stat represive şi a fost 

definită în primul rând drept antiteza concepției totalitare a statului, ca 

instituție unică care deținea autoritate legitimă. Cu alte cuvinte, a fost 

definită în termeni a ceea ce nu a fost central, ci dispersat; nu organizată 

ierarhic, ci structurată pe orizontală; nu oficial, ci privat și voluntar. Au fost 

mai degrabă create niște grupuri mici, organizații, asociații, agenții și rețele 

care mențineau ordinea socială și care consolidau clasa muncitoare la nivel 

local
2
. Momentul final al renaşterii societăţii civile a fost marcat de apariţia 

unor mişcări de masă de tipul: Mişcarea KOR sau Solidaritatea (Polonia); 

Cercul Dunării, Dialogul sau Forumul Democrat (Ungaria); Carta 77 sau 

Forumul Civic (Cehoslovacia), care, chiar şi pe o perioadă scurtă de timp, 

au elaborat o identitate colectivă unică cu idei inovative privind dezvoltarea 

politică, economică şi socială a ţării.  

În Polonia procesul reconstituirii societăţii civile luat naștere la 

mijlocul anilor ’70, odată cu dezvoltarea opoziției în spațiul public, iar 

Comitetul de Apărare a Muncitorilor (KOR) a fost cel mai important actor 

social în crearea acestei opoziții. Mişcarea KOR a inspirat pe alți polonezi 

să formeze organizații și să conteste politicile statului. Până la sfârșitul 

anilor ’70, proliferarea diverselor organizații și mișcări, dispersia lor 

geografică, participarea crescândă a societății la activitățile lor și difuzarea 

largă a presei subterane au eliberat spațiul public din Polonia. Opoziția a 

dezvoltat, de asemenea, capacități de exercitare a presiunii asupra statului-

partid pentru a-l obliga să schimbe anumite politici inacceptabile. Această 

evoluție a marcat începutul procesului de reducere a autonomiei statului față 

de interesele societății. Deși aceste evoluții au reprezentat repere importante 

pentru eliberarea societății civile în țară, statul-partid polonez încă nu 

                                                 
1
 Bernhard M. Civil Society after the First Transition. Communist and Post-Communist 

Studies. Vol. 29. No. 3, 1996. p. 310–314. 
2
Armstrong D., Bello V., Gilson J., Spini D. Civil Society and International Governance 

(The Role of Non-State Actors in Global and Regional Regulatory Frameworks). New 

York: Routledge, 2011. p. 4-5. 
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recunoscuse de jure opoziția și dreptul acestora de a exista sau limitele 

spațiului public.  

La începutul anilor ’80 a avut loc o dezvoltare nouă fără precedent. 

Opoziția poloneză a eliberat spațiul public, iar acest lucru a rămas singurul 

caz neechivoc până în prezent în Estul Europei Centrale, unde o opoziție a 

creat un spațiu public extins la scară națională. Tot atunci apare Mișcarea 

Solidaritate, care a fost capabilă să forțeze regimul statului-partid să 

recunoască principiul organizării autonome și limitele spațiului public. De 

altfel, Solidaritatea și alte mișcări independente au reuşit să conteste 

alegerile libere organizate în mod parțial, iar acest fapt a relansat societatea 

civilă. Mai mult, prin faptul că a permis neașteptat forțelor din cadrul 

societății civile să conteste o serie de locuri în parlament, statul-partid a 

instituit mecanisme instituționale pentru ca societatea civilă să-și articuleze 

interesele și chiar să conteste puterea statului. Prin victoria decisivă a 

alegerilor și forțarea formării unui guvern de coaliție condus de Solidaritate, 

au fost adoptate reforme privind reconstituirea societății civile și restabilirea 

democrației parlamentare. 

Astfel, în Polonia observăm o relație unică între reconstituirea 

societății civile și democratizare. Creșterea mișcării de opoziție din anii ’70, 

perioada de existență juridică a Solidarității în anii 1980-1981 nu doar au 

reușit să creeze spațiul public, dar și a oferit garanțiile juridice necesare unei 

societăți civile. Actorii societății civile au diminuat radical autonomia 

statului faţă de societate printr-un program de democratizare care a făcut ca 

exercitarea puterii de stat să depindă direct de sprijinul forțelor sociale din 

cadrul societății civile. 

În Ungaria, opoziția nu s-a dezvoltat în aceeași măsură ca în Polonia 

și a rămas incapabilă să instituționalizeze în mod oficial principiul 

organizării autonome sau limitele spațiului public. Reconstituirea societății 

civile maghiare a demarat numai după ce autoritățile partidului au întreprins 

acțiuni profilactice pentru a evita evenimentele care au avut loc în Polonia. 

Statul-partid din Ungaria nu s-a prăbușit, pe măsură ce societatea civilă s-a 

eliberat. Apariţia la începtul anilor ’70 a unor mișcări ecologice 

independente, cum ar fi Cercul Dunării și mișcările de pace, precum 

Dialogul care au organizat mai multe proteste şi demonstraţii publice 

privind pacea şi drepturile omului au constituit începutul schimbării. 

Totuşi, Ungaria se diferă considerabil de Polonia prin faptul că aripa 

de reformă a partidului a jucat un rol esențial în promovarea reconstituirii 

societății civile. Comuniștii polonezi au fost forțați să se conformeze 
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cerințelor mișcărilor bine organizate într-un spațiu public deja eliberat, în 

timp ce comuniștii maghiari au intervenit pentru a preveni o astfel de 

dezvoltare.  

În același timp, economia Ungariei stagnase, iar nivelul de trai se 

deteriorase. Reforma politică a apărut astfel ca o condiție prealabilă pentru 

soluționarea dificultăților economice. Având în vedere deteriorarea 

economiei, a fost creat Forumul Democrat din Ungaria în septembrie 1987, 

fiind reprezentat de un nou tip de opoziție, care cuprindea populiști și 

naționaliști maghiari tradiționali din afara Budapestei. Forumul a pus accent 

pe autonomia locală și economică, astfel pledând pentru crearea 

cooperativelor, firmelor mici, consiliilor muncitorești etc. În acest moment, 

reformatorii partidelor din Ungaria au folosit, de asemenea, politica 

gorbaciovistă în scopul de a avansa mai multe reforme radicale, inclusiv 

restabilirea democrației parlamentare. De vreme ce opoziția maghiară era 

încă foarte limitată, reformatorii au început să încurajeze dezvoltarea 

acesteia, astfel încât să aibă un partener credibil în procesul de reformare. 

Partidul a acționat astfel ca un catalizator în reconstrucția societății civile. 

La sfârșitul anului 1987, regimul politic a început discuții informale 

cu organizațiile oficiale de masă, cu opoziția stabilită cu privire la procesele 

reformelor. Curând, după aceea, grupurile independente au format partide și 

alte asociații pentru a deveni partenerul statului în procesul de democratizare 

a țării. În toamna anului 1988, partidele istorice, cum ar fi cel social-

democrat s-au reconstituit. Această secvență de evenimente a inițiat un 

proces în care statul-partid s-a retras tactic din pozițiile sale de control fără a 

limita dezvoltarea concurenților politici. 

În Cehoslovacia societatea a pornit pe calea sa indigenă de 

dezvoltare organizațională privind reconstituirea societății civile. La 

sfârșitul anilor ’70 a fost creată Carta 77 și Comitetul pentru apărarea celor 

judecați pe nedrept care au organizat rezistență asupra statului–partid. Carta 

77 însă a fost supusă unei represiuni excepțional de puternice, ceea ce a 

izolat-o efectiv de populație în general. Astfel, dezvoltarea unui spațiu 

public neoficial și a unei dezvoltări instituționale alternative în Cehoslovacia 

au rămas în urmă față de Ungaria și Polonia. Comitetul pentru apărare a 

celor judecați pe nedrept a fost instituit pentru a apăra Cartiștii arestați și 

hărțuiți de aparatul de securitate.  

La sfârșitul anilor ’80 simțul fricii și represiunile din Cehoslovacia 

au început să scadă. Astfel, demonstrațiile publice au început să fie mai dese 

și au cuprins un număr mai mare de participanți. În cadrul demonstrației din 
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17 noiembrie 1989 mai mulți studenți au fost răniți de către poliție, iar 

populația din or. Praga și alte localități au început să se manifeste împotriva 

regimului. În acest sens, un grup extremist de opoziționiști ideologici s-au 

organizat, respectiv, într-un Forum Civic. Discuțiile inițiate cu premierul L. 

Adamec nu s-au finisat cu unele concesii acceptabile pentru Forum, acesta 

fiind obligat să demisioneze în cadrul unei greve generale. Opoziția a reușit 

să-l convingă pe succesorul L. Adamec, M. Calfa să includă politicieni de 

opoziție, pregătind calea pentru alegeri libere. Slăbiciunea relativă a 

opoziției cehoslovace și spațiul public limitat au însemnat că schimbarea 

democratică a fost afectată numai când opoziția a organizat demonstrații de 

masă spontane, neorganizate, dar și concesii din partea statului-partid. 

Astfel, societatea civilă din Cehoslovacia a fost reconstituită numai după ce 

spațiile publice au fost sculptate de o insurgență populară spontană pe care 

opoziția a reușit să o mobilizeze împotriva statului-partid
3
. 

Din cele remarcate mai sus, observăm că fiecare dintre aceste 

exemple reprezintă un model național unic al reconstituirii societății civile. 

Totuşi, experiența Poloniei, Ungariei şi Cehoslovaciei din Estul Europei 

Centrale nu indică o concluzie universală cu privire la rolul jucat de 

societatea civilă în procesul de democratizare. Cazul polonez arată că 

aceasta poate fi forța motrice a democratizării, pe când exemplele din 

Ungaria şi Cehoslovacia arată contrariul. Singura concluzie definitivă care 

poate fi trasă este că democratizarea cu succes a regimurilor de tip sovietic a 

inclus reconstituirea unei societăți civile ca mijloc de limitare a autonomiei 

statale și ca bază pentru un nou sistem de reprezentare a intereselor. 

Ceea ce a fost diferit în RSSM este că dacă în cele trei state a existat 

o rezistenţă instituţionalizată faţă de regimurile comuniste, atunci în RSSM 

se resimţea trăirea naţionalismului romantic specific sec. XIX. De 

asemenea, dacă în Polonia, Ungaria şi Cehoslovacia mişcările independente 

au organizat structuri paralele la toate nivelele sociale, au creat embrionul 

puterii alternative, înlocuind regimul comunist şi au contribuit într-o 

oarecare măsură la apariţia viitorilor germeni ai societăţii civile
4
, atunci în 

                                                 
3
 Bernhard M. Civil Society and Democratic Transition in East Central Europe. În: Political 

Science Quarterly. Vol. 108. No. 2. Summer, 1993.  p. 314-325. [on-line] 

http://links.jstor.org/sici?sici=0032-

3195%28199322%29108%3A2%3C307%3ACSADTI%3E2.0.CO%3B2-O (vizitat 20.05.2017). 
4
 Fruntaşu P., Varzari P. Societatea civilă şi statul: modele de interacţiune. În: 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Partea XVII. Chişinău: CAPTES, 2001. p. 

81. 

http://links.jstor.org/sici?sici=0032-3195%28199322%29108%3A2%3C307%3ACSADTI%3E2.0.CO%3B2-O
http://links.jstor.org/sici?sici=0032-3195%28199322%29108%3A2%3C307%3ACSADTI%3E2.0.CO%3B2-O
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RSSM putem vorbi doar de acţiuni limitate şi individuale, cu un caracter 

efemer, or gradul de monopolizare a vieţii sociale era mai mare în URSS. 

Această situaţie a fost cauzată parţial de faptul că în perioada sovietică 

sectorul asociativ era reprezentat în mare parte doar de sindicate, asociaţii 

profesionale şi ecologice, iar apariţia şi activitatea lor era strict controlată de 

către stat. 

Referindu-ne la constituirea societății civile în Republica Moldova, 

este necesar să amintim că la fel ca şi alte state în tranziţie, Moldova a 

moştenit o societate cu un sector asociativ completamente distrus, o 

societate fără mecanisme sociale neguvernamentale, fără experienţă în 

autodezvoltare şi autoorganizare
5
. Totodată, în timp ce în țările dezvoltate se 

producea redescoperirea societăţii civile, în Republica Moldova se impunea 

abia descoperirea ei. Deosebirea acestora consta în modalităţile particulare 

de conştientizare şi de valorizare a societăţii civile
6
, de trecutul totalitar, dar 

şi de drumul parcurs de ţările est-europene
7
. Edificarea societății civile 

moldovenești a fost determinată și de contextul istoric, precum și de 

ambianța internațională înconjurătoare care a contribuit la promovarea și 

consolidarea principiilor democratice în toate sferele societății. Prezentând 

modelul hexagonal de constituire a societății civile pe filierele: politică, 

economică, juridică, instituţională, etică (culturală) şi cea comunicaţională, 

cercetătorul C. Marin a încercat să demonstreze modificarea substanței 

moștenite de la vechiul regim, adică substituirea dominației totalitare a 

statului-partid prin organizarea democratică a vieţii sociale
8
 și 

implementarea valorilor proprii democrații liberale orientate asupra omului-

cetățean. 

Savantul V. Anikin consideră că construirea cu succes a statului 

democratic moldovenesc a depins în mare măsură de nivelul de afirmare, 

                                                 
5
 Costachi G., Diaconu M. ONG-urile – factor de democratizare a statului. În: 

«Гражданское общество Молдовы: проблемы и перспективы». [Международная 

научно-практическая конференция (2011; Комрат)]. Комрат: Ins. pentru Democraţie, 

2011. p. 63. 
6
 Marin C. Descoperirea societăţii civile (cazul Republicii Moldova). În: Republica 

Moldova la începutul mileniului III: realităţi şi perspective. [Materialele conferinţei 

ştiinţifice profesoral-studenţeşti consacrate aniversării 10 ani de la proclamarea 

independenţei ţării şi 5 ani de la fondarea FRIŞPA, Chişinău, 1 iunie 2001]. Chişinău: 

USM, 2001. p. 100. 
7
 Marin C. Societatea civilă: între mit politic şi pledoarie socială. Chişinău: Epigraf, 2002. p. 9 

8
 Marin C. Valorizarea societăţii civile – deziderat al integrării europene. În: Moldova între 

est şi vest: identitatea naţională şi orientarea europeană. Chişinău: CAPTES, 2001. p. 114. 
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dezvoltare şi consolidare a societăţii civile care fusese mai puţin analizat de 

către cercetătorii autohtoni
9
. În acest context, autorul evidenţiază că la 

edificarea societății civile moldovenești au stat la bază în special factorii de 

ordin social și economic. Cu privire la factorul social, dumnealui remarcă că 

au avut loc următoarele stadii în etapa distructivă a societăţii în 

transformare: starea premergătoare a structurii sociale, dezintegrarea 

socială, disocierea socială, entropia socială, formarea clasei de mijloc şi 

transformarea structurii sociale. Iar la nivel economic au început să fie 

create întreprinderi şi alte organizaţii economice, care au fost dirijate de 

asociaţiile obşteşti. Atribute ale acestei sfere au costituit dezvoltarea 

relaţiilor de proprietate şi a relaţiilor libere de piaţă
10

. 

Pe de altă parte, referindu-se la geneza societăţii civile, cercetătorul B. 

Ţîrdea prezintă o periodizare succintă, luând ca reper etapa defensivă (1953-

1985), embrionară (1985-1989), mobilizaţională (1989-1991), instituţională 

(1991-1997) şi cea de consolidare a societăţii civile (fără date)
11

. De altfel, o 

parte din aspectele reflectate de către autor se regăsesc succint şi în articolul 

nostru, dat fiind faptul că constituirea instituţiilor societăţii civile 

moldoveneşti începe odată cu apariţia unor mişcări de eliberare naţională, iar 

dezvoltarea şi consolidarea sectorului asociativ a cunoscut un progres 

continuu de atunci. Vom avea ca reper perioada anilor 1988-prezent, deoarece 

credem că anume această evoluţie caracterizează formarea sectorului 

asociativ, ca fiind unul independent, autonom şi liber în desfăşurarea 

acţiunilor de dezvoltare a țării la nivel local, regional și național: 

 Etapa renaşterii (1988-1990) 

 Etapa constituirii (1991-1996) 

 Etapa consolidării (1997-2008) 

 Etapa transformării (2009-prezent) 

Etapa renaşterii (1988-1990). Spre deosebire de ţările baltice, 

evenimentele democratice în RSSM se produceau într-un ritm mult mai lent. 

                                                 
9
 Аникин В. Гражданское общество в Республике Молдова: состояние, проблемы, 

перспективы: (Политологический аспект). Chişinău: Paragon, 2001. cтр. 23-30. 
10

 Anikin V. Procesul devenirii societăţii civile în Republica Moldova în perioada 

postsovietică: (general şi particular). Autoreferat al tezei de doctor habilitat în ştiinţe 

politice. Academia de Ştiinte a Moldovei. Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept. 

Chişinău, 2003. p. 24-25. 
11

 Ţîrdea B. Geneza societăţii civile în Republica Moldova: modelul discontinuu. În: 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Nr. 4 (XXXIX). Chișinău: USM, 2007. p. 

119. 
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Această etapă se caracterizează printr-un şir de confruntări directe dintre 

societatea civilă şi statul autoritar, amplificarea grevelor şi a protestelor, 

precum şi formarea pluripartidismului. Astfel, mobilizarea societăţii civile a 

fost cel mai important mijloc care să scoată la iveală abuzurile conducerii 

statului. Fenomenul respectiv s-a realizat prin deşteptarea conştiinţei 

naţionale şi a emancipării sociale, fapt datorat apariţiei unor noi grupuri cu 

cerinţe sociale radicale.  

O importanţă deosebită în trezirea conştiinţei naţionale a 

moldovenilor a avut-o crearea la 15 ianuarie 1988 a Cenaclului literar şi 

social-politic „Alexei Mateevici”, care a avut scopul de a reafirma valorile 

spirituale româneşti
12

. Importanţa organizaţiei a constat în faptul că a 

deschis filiale raionale, făcând posibilă alăturarea maselor populare la 

activităţile sale. Astfel au fost organizate întâlniri şi mitinguri prin care se 

ţineau discursuri aprinse şi se cerea demisia unor demnitari din 

nomenclatura de stat şi de partid. 

La 3 iunie 1988 a fost format grupul de iniţiativă „Mişcarea 

Democratică pentru susţinerea Restructurării”, a cărui obiective de bază au 

fost renaşterea naţional-culturală a tuturor etniilor din RSSM şi folosirea 

limbii materne ca limbă de stat. Cristalizarea curentului conservator în PCM 

a contribuit rapid la radicalizarea Mişcării Democratice. Ca rezultat, apariţia 

Mişcării Democratice a creat o împărţire a societăţii în două tabere: una care 

susţinea transformările democratice şi alta care se pronunţa pentru păstrarea 

status-quo-ului (PCM). De fapt, atât adunările Cenaclului, cât şi cele ale 

Mişcării se organizau în fiecare duminică şi au devenit treptat mari adunări 

populare, cu participarea a zeci de mii de oameni. De asemenea, în perioada 

anilor 1988-1989, la Palatul Naţional, la Casa Scriitoriilor, la Teatrul de 

Vară, în casele de cultură se desfăşurau diverse întâlniri ale scriitorilor cu 

cititorii, care se transformau, deseori, în mitinguri şi demonstraţii de protest. 

În cadrul Adunării Generale de la 27 mai 1988, scriitorii basarabeni au 

adresat un Apel către Conferinţa a XIX-a unională de Partid, care a generat 

o hărțuială directă din partea PCM și a constituit primul act de asemenea 

nivel pe tot spaţiul URSS. Totuşi, aceste acţiuni nu erau orientate contra 

sistemului sovietic în general, ci împotriva unor persoane dezgustătoare din 

                                                 
12

 Ţîrdea B. Afirmarea societăţii civile în contextul teoriei modernizării (Cazul Republicii 

Moldova). În: Studia universitatis. Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova 

(Seria Științe Sociale). Nr.1 (11). Chișinău: CEP USM, 2008. p. 217. 



Buletinul Ştiinţific al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul  

№. 1 (7), 2018 

 Ştiinţe Sociale  
 

38 

 

cadrul PCM, căci nucleul sistemului politic era PCUS, nu PCM
13

. 

Prezenţa pluripartidismului este, de asemenea, perceput ca un 

criteriu esenţial al maturităţii societăţii civile. În RSSM procesul de formare 

a partidelor a decurs foarte dificil. El a început odată cu Congresul de 

instituire a Frontului Popular de la 20 mai 1989, la care au participat 

delegaţi din mai multe localităţi ale țării. Apariţia Frontului Popular a fost 

condiţionată şi de refuzul PCM de a accepta cerinţele naţionale ale 

intelectualităţii moldoveneşti. La Frontul Popular au aderat Mişcarea 

Democratică pentru Susţinerea Restructurării, Cenaclul „Alexei 

Mateevici”, Societatea istoricilor, Mişcarea Ecologistă „Acţiunea Verde”, 

săptămânalul ,,Literatura şi Arta”, publicaţia ,,Glasul” etc. Ulterior, Frontul 

Popular a devenit cea mai importantă putere politică din Moldova, prin 

programul său şi numărul de aderenţi, care constituia aproape un milion la 

număr la mijlocul lui 1989
14

. 

Sub presiunea acţiunilor întreprinse de către Frontul Popular, dar şi a 

evenimentelor politice ce aveau loc în Europa Centrală și de Est, Prezidiul 

Sovietului Suprem al RSSM a semnat la 25 august 1989 Decretul cu privire 

la modul provizoriu de înregistrare a formaţiunilor obşteşti ale cetăţenilor în 

RSSM. În baza acestui document, la 26 octombrie 1989 a fost adoptată o 

Hotărîre a Guvernului, în urma căreia au fost înregistrate primele patru 

formaţiuni de alternativă ale PCM: Frontul Popular din Moldova, Mişcarea 

Populară „Gagauz Halcî”, „Interfrontul” şi Asociaţia Social-Cultural 

Bulgară  „Vozrojdenie”. Chiar dacă Interfrontul și Gagauz Halcî 

reprezentau componente importante ale societăţii civile la începutul anilor 

’90, totuși politologul B. Ţîrdea consideră că ele reflectau un singur element 

al acesteia-pluralismul. De asemenea, structurile respective păreau a fi 

antireformiste, pro-sovietice, deci, pro-totalitare. În acest sens, autorul 

opinia că aceste formaţiuni politice nu puteau fi ataşate ca actori ai societăţii 

civile
15

. Pe de altă parte, apariţia Frontului Popular a fost interpretată ca o 

expresie instituţionalizată de mişcare antitotalitară, acţiune colectivă 

autonomă, independentă de stat şi orientată chiar contra acestuia. Iar 

păstrarea retoricii naţionaliste, pledarea pentru adoptarea legilor cu privire la 

                                                 
13

 Juc V. Viaţa politică în Republica Moldova. În: Destin Românesc. Revistă de istorie şi 

cultură. Nr. 4. Chişinău, 2001. p. 26. 
14

 Ciobanu Ş. Basarabia. Populaţia, istoria, cultura. Chişinău: Ştiinţa, 1992. p. 145.  
15

 Ţîrdea B. Geneza societăţii civile în Republica Moldova: modelul discontinuu. În: 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Nr. 4 (XXXIX). Chișinău: USM, 2007. p. 

130. 
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alfabetul latin şi declararea limbii române ca limbă de stat, au constituit 

principalele obiective ale fracţiunii. În atingerea acestor deziderate, la 27 

august 1989 a avut loc Marea Adunare Naţională, la care au participat circa 

un milion de cetățeni şi în cadrul căreia a fost citită Declaraţia „Despre 

suveranitatea statală şi dreptul nostru la viitor”. În acest document a fost 

stipulat şi posibilitatea ieşirii RSSM din cadrul URSS. 

Crearea la 8 iulie 1989 a Mişcării „Interfront”, care a decis să apere 

„limba moldovenească”, „conştiinţa naţională moldovenească” şi 

„importanța limbii ruse” a însemnat polarizarea societăţii, dar şi divizarea 

acesteia ulterior pe principii naţional-lingvistice. Astfel, în RSSM s-au 

produs două forme de polarizare: prima - între grupurile etnice sau naţionale 

şi a doua - între mişcările democratice şi naţionale. 

Desfăşurarea primelor alegeri parlamentare care au avut loc pe 

principii noi, democratice în primăvara anului 1990
16

 au prezentat victorie 

de partea reprezentanţilor societăţii civile prezenţi pe listele Frontului 

Popular. Acest fapt a fost urmat de adoptarea legii din 23 august 1991 care 

a anulat existenţa PCM şi proclamarea independenţei la 27 august 1991. 

Etapa constituirii (1991-1996). Constituirea instituţiilor societăţii 

civile începe doar după proclamarea independenţei. Totuşi, Republica 

Moldova, la fel ca şi alte state în tranziţie, a moştenit un sector asociativ 

foarte slab dezvoltat, în care existau doar sindicate şi unele asociaţii sau 

uniuni, multe dintre ele fiind ale oamenilor de creaţie (Uniunea Jurnaliştilor, 

Uniunea Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor etc)
17

. De aceea, a fost 

necesară crearea unor asociaţii obşteşti care să fie bazate pe libera asociere a 

cetăţenilor, iar acest fapt nu era atât de simplu, deoarece existau un şir de 

probleme caracteristice oricărui început, precum: politizarea prea 

accentuată, scăderea bruscă a nivelului de trai al populației, destrămarea 

potențialului tehnico-științific, acestea fiind rezultatul direct al ruperii 

relaţiilor economice dintre diverse ramuri industriale şi regiuni, al distrugerii 

spaţiului economic
18

. Era necesar, de asemenea, ca să fie identificate și 

aplicate mecanisme de deblocare a stării sociale, deoarece procesul de 

                                                 
16

 Anikin V., Solomon C. Republica Moldova: alegerile, puterea, societatea civilă. 

Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice. Chişinău: 

„Sirius” SRL, 2011. p. 30 
17

 Mîndru V. Dezvoltarea societăţii civile în Republica Moldova: probleme sociale. În: 

Dezvoltarea umană: realizări, tendinţe, perspective. Chişinău: „Print-Caro”, 2010. p. 26. 
18

 Mihailov V., Moșneaga V., Rusnac Gh., Rusnac V. Situația social-politică în Moldova. 

În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Partea I. Chișinău: USM, 1996. p. 24. 
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dezvoltare a solicitat mobilizarea resurselor intelectuale și înlăturarea 

barierelor care împiedicau conlucrarea eficientă între diferite structuri 

sociale, grupuri, organizații guvernamentale și neguvernamentale
19

. 

Totodată trebuiau să fie elaborate unele acte normativ-juridice cu 

privire la perfecţionarea ONG-urilor
20

. Astfel, chiar dacă a fost semnat 

Decretul cu privire la ordinea de înregistrare a organizațiilor obștești a 

cetățenilor RSSM (1989) şi a fost adoptată Legea cu privire la partidele 

politice și alte organizații politice (1991), totuşi acestea erau foarte slabe 

pentru a face faţă competiţiei reale. De asemenea, multiplele instituții 

științifice și de expertiză propuneau, deseori doar proiecte și concepții 

fragmentare
21

. La aceasta se mai adăuga şi neaprecierea corespunzătoare din 

partea statului a potenţialului instituţiilor societăţii civile cu privire la 

contribuţia lor la soluţionarea problemelor social-economice ale ţării. 

Totodată ele erau considerate de către cetăţeni şi autorităţi ca ceva 

suplimentar şi secundar statului sau sectorului de afaceri. În același timp, 

ISC-urile rămâneau a fi încă total dependente de sursele financiare externe, 

care erau folosite în desfăşurarea activităţilor, iar mecanismele de finanţare 

interne ale ţării nu au erau create sau erau imperfecte. Evidenţiem însă că în 

această perioadă s-a format deja o cultură a societăţii civile, a implicării 

tinerilor în acţiuni de voluntariat şi a actului de donaţie, iar acest fapt a 

marcat considerabil dezvoltarea sectorului asociativ. 

Anii 1993-1996 au fost caracterizaţi de mai multe provocări, dar şi 

de schimbări la nivel social, economic şi politic cu impact semnificativ în 

procesul de dezvoltare a instituţiilor societăţii civile. Astfel, chiar dacă 

componenta politică (instituțiile de bază ale statului) și economică existau în 

societatea noastră, atunci cea a societății civile abia începuse să se 

formeze
22

. Una dintre problemele fundamentale la acel moment îl constituia 

lipsa canalelor eficiente prin care să se realizeze aspirațiile oamenilor și 

incapacitatea instituțiilor de a oferi cetățenilor nivelul de trai de bază. 

                                                 
19

 Organizațiile neguvernamentale pentru o societate democratică. În: Cartea Albă a 

Primului Forum al ONG-urilor din Republica Moldova (Chişinău 4-6 noimbrie 1997). 

Chișinău: ARC, 1998. p. 14-15. 
20

 Sandu I., Colaţchi A. Societatea civilă a Republicii Moldova în devenire. În: 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Partea XIX. Chişinău: USM, 2002. p. 97. 
21

 Mihailov V., Moșneaga V., Rusnac Gh., Rusnac V. Situația social-politică în Moldova. 

În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Partea I. Chișinău: USM, 1996. p. 32. 
22

 Budurina-Goreacii C. Afirmarea și dezvoltarea instituțiilor societății civile moldovenești (1991-

2013). În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale. Nr. 1 

(31). Chișinău: “Elan Poligraf” SRL, 2014. p. 76. 
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Legăturile dintre partidele politice și populație erau slabe, astfel încât 

acestea nu erau în stare să acționeze în calitate de canale pentru aspirațiile 

populare
23

. Situaţia respectivă a creat un spațiu pentru societatea civilă, iar 

primii piloni de transformare socială la nivel național au fost stabiliţi anume 

în această perioadă. Limitarea treptată a finanțărilor din resursele externe, 

sporirea exigenței donatorilor, schimbarea permanentă a situației social-

politice au determinat ca ISC-urile să devină mai active în societate. 

Totodată, din momentul adoptării Legii cu privire la Asociațiile Obștești în 

1996
24

 organizaţiile au început să dezvolte mecanisme de monitorizare și de 

consolidare a propriilor canale de elaborare a politicilor publice, participând, 

de asemenea, la procesul de luare a deciziilor prin dialog cu autorităţile 

statului. Această colaborare însă a fost caracterizată şi de un şir de 

probleme. ISC-urile nu aveau calitatea de partener al autorităților, iar rolul 

lor era încă prea puțin semnificativ de a influența deciziile politice, 

economice și/sau de interes public. De aceea, acţiunile desfăşurate de către 

sectorul asociativ erau puţin vizibile şi cunoscute de către cetăţeni. 

Etapa consolidării (1997-2008). Aceasta a fost cea mai dificilă şi 

responsabilă etapă pentru instituţiile societăţii civile şi a început odată cu 

Primul Forum Naţional al ONG-urilor din Republica Moldova, organizat de 

către Centrul CONTACT în anul 1997. În cadrul Forumului, zeci de 

reprezentanţi ai instituţiilor societăţii civile din întreaga țară au participat la 

analiza, discutarea şi formularea recomandărilor legate de probleme 

importante cu care se confrunta ţara, în general şi societatea civilă, în 

particular
25

. În această perioadă Republica Moldova reușise deja să devină 

un stat funcțional, în ciuda existenţei mai multor probleme de ordin intern şi 

extern. Totuşi, ritmul lent al reformelor economice și conflictul transnistrean 

încă nerezolvat au influențat negativ starea democrației. În plus, venirea la 

putere a Partidului Comuniștilor în 2001 a anunţat un şir de aşteptări din 

partea cetăţenilor. Printre cele mai importante sarcini propuse pentru această 

fază de tranziţie au fost: integrarea în structurile europene şi internaţionale, 

în spaţiul lor economic şi informaţional; dezvoltarea economică şi 

restructurarea socială, bazată pe constituirea unor comunicări sociale de tip 

                                                 
23

 Juc V. Viaţa politică în Republica Moldova. În: Destin Românesc. Revistă de istorie şi 

cultură. Nr. 4. Chişinău, 2001. p. 28.  
24

 Lege cu privire la Asociaţiile Obşteşti nr. 837 din 17.05.1996 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 153-156 din 02.10.2007). 
25

 Ţugui E. Organizaţiile neguvernamentale din Republica Moldova: evoluţie, activităţi şi 

perspectivele dezvoltării. Chişinău: Biblioteca IDIS „Viitorul”, 2013. p. 16-19. 
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nou la toate nivelele şi pe întreg teritoriul ţării etc. Aplicarea acestor 

obiective şi trecerea spre o organizare socială democratică necesita educarea 

populaţiei şi formarea unui nou nivel de comunicare socială în interior şi 

exterior, în special la nivelul sectorului asociativ. Astfel, în această perioadă 

Republica Moldova a cunoscut progrese care s-au realizat prin creșterea 

continuă a numărului de organizații necomerciale, dar și prin adoptarea 

legislației relevante (Legea cu privire la Fundații (1999)
26

, Legea 

Sindicatelor (2000)
27

, Codul Civil (2002)
28

. 

La începutul anului 2002 majoritatea ISC-urilor nu manifestau 

durabilitate fără sprijin financiar extern, fiind dependente de susţinerea 

politică și ajutorul străin. Totuşi, autorităţile publice nu au restrâns 

activitatea lor și chiar erau deschise spre colaborare. Prin urmare, guvernul a 

dispus încurajarea și susţinerea creării instituţiilor societăţii civile pro-

guvernamentale. Aceste organizații nu au insuflat însă încredere în societate. 

Pe de altă parte, existenţa organizaţiilor (in)formale „paralele” sugera o 

atitudine neprietenoasă din partea guvernului. În 2004, guvernul a fost foarte 

receptiv la recomandările ISC-urilor cu privire la căile de soluționare a 

conflictului transnistrean și integrarea europeană a țării. În așteptarea 

alegerilor parlamentare din 2005 din Republica Moldova a fost creată 

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte cu scopul de a susține un 

proces electoral democratic, iar legislativul a fost prima instituție de stat 

care a și inițiat procesul de interacțiune cu societatea civilă. În acest context, 

la sfârşitul anului 2005 a fost adoptată Concepția privind cooperarea dintre 

Parlament și societate civilă
29

 care prevedea crearea oportunităților de 

implicare directă a sectorului asociativ în perfecționarea cadrului legislativ, 

principalul beneficiar al cărora să fie interesul public. Astfel, ISC-urile au 

obținut un rol consultativ în dezvoltarea și finalizarea proiectelor de legi. Iar 

aplicarea în continuare a acestui mecanism a avut contribuții pozitive pentru 

ambele părți, care se exprimă prin intensificarea gradului de socializare în 

cadrul procesului de luare a deciziilor și prin creșterea participării la 

                                                 
26

 Lege cu privire la Fundații nr. 581-XIV din 30.07.99 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 118-119 din 28.10.1999). 
27

 Legea Sindicatelor nr. 1129 din 07.07.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 

130-132 din 19.10.2000). 
28

 Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002 (Monitorul Oficial nr. 82-86 

din 22.06.2002). 
29

 Hotărîrea Parlamentului pentru aprobarea Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament 

şi societatea civilă nr. 373 din 29.12.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 5-8 

din 13.01.2006). 
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procesul politicilor publice, contribuind astfel la promovarea democrației 

participative în Republica Moldova. 

Pe data de 16 noiembrie 2006 a fost adoptată Hotărîrea 

Parlamentului privind modul de executare a Hotărîrii Parlamentului pentru 

aprobarea Concepţiei. Documentul a inclus atribuţiile şi obligaţiile 

organelor de lucru ale Parlamentului care se făceau direct responsabile de 

procesul de cooperare cu societatea civilă. Ulterior, pe pagina oficială a 

Legislativului au început să fie plasate unele proiecte de acte legislative în 

format electronic care urmau să fie expuse pentru consultare publică. În 

același context, Parlamentul a adoptat Legea pentru completarea Legii 

privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, care 

prevedea obligativitatea plasării în regim de acces liber pe Internet a actelor 

legislative şi normative oficiale
30

. La fel şi Guvernul ţării a început să 

admită, prin asistarea la şedinţe, reprezentanţi ai sindicatelor, patronatelor, 

businessului în procesul de examinare a unor decizii. 

În această perioadă au avut loc şi o serie de evenimente care s-au 

axat pe consolidarea procesului de cooperare dintre autorităţile publice şi 

societatea civilă, fiind adoptate în acest sens mai multe mecanisme de 

cooperare conform principiilor şi practicilor europene. Acest fapt s-a datorat 

în special ca urmare a semnării în anul 2005 a Planului de Acțiuni Republica 

Moldova - Uniunea Europeană. Astfel, documentul oferea sprijin pentru 

dezvoltarea societății civile prin efectuarea următorilor pași: modificarea 

legii privind întrunirile în conformitate cu cerințele CEDO și facilitarea 

sprijinului dezvoltării societății civile, a consolidării dialogului și cooperării. 

În raportul privind aplicarea planului, pregătit în anul 2007 de către Guvern, 

în compartimentul „Eforturile de asigurare a egalităţii de șanse pentru femei 

și bărbați în societate și viața economică bazată pe nediscriminare” au fost 

incluse ca fiind realizate adoptarea Legii privind asigurarea egalității de 

șanse între femei și bărbați
31

 și Legea cu privire la prevenirea și combaterea 

violenței în familie
32

, prin care s-a lucrat în parteneriat cu ISC-urile 

moldovenești. În compartimentul „Facilitarea și susținerea dezvoltării 

                                                 
30

 Lege pentru completarea Legii nr. 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare 

şi intrare în vigoare a actelor oficiale nr. 55 din 10.03.2006 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 59-62 din 14.04.2006). 
31

 Lege cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi nr. 5 din 09.02.2006 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 47-50 din 24.03.2006). 
32

 Lege cu privire la Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Familie nr. 45 din 01.03.2007 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 55-56 din 18.03.2008). 
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societății civile”, s-a menționat că cooperarea dintre societatea civilă și 

autoritățile publice a fost consolidată, iar acest dialog s-a materializat prin 

desfășurarea mai multor activităţi în parteneriat la inițiativa instituţiilor 

societăţii civile. De asemenea, cu privire la aplicarea acestui plan, 

reprezentanții sectorului nonprofit au exprimat că deși au existat mai multe 

dificultăți, Parlamentul și MAEIE al Republicii Moldova au reușit să 

avanseze în colaborare cu societatea civilă. Totuși, modul în care s-a realizat 

cooperarea a evidenţiat capacitatea încă foarte slabă a instituțiilor statale de 

a fi eficiente în procesul de cooperare
33

. 

La nivel practic însă în anii 2006-2007 instituţiile societăţii civile se 

mobilizau foarte lent şi erau absente la unele evenimente importante în ţară. 

Reţelele de ONG-uri nu erau încă bine coagulate în țară, iar legătura dintre 

organizaţiile din mediul rural şi cele din capitală era foarte slabă. De 

asemenea, societatea civilă moldovenească nu era în stare să influențeze 

deciziile guvernamentale, rapoartele lor fiind deseori ignorate de oficialități. 

Instituţiile societăţii civile puteau doar să semnaleze abuzurile comise, însă 

erau prea slabe să producă schimbări la nivelul mecanismului actului 

decizional, fiind auzite, dar nu și ascultate. Acţiunile publice (ex: advocacy, 

lobby, campanii de informare etc.) erau în număr foarte mic, astfel încât 

însăși iniţiativele unor donatori de a susţine anumite campanii erau ignorate 

de sectorul asociativ moldovenesc. Acest fapt a demonstrat lipsa maturității 

ISC-urilor, dar şi dezinteresul faţă de susţinerea unui proces democratic 

transparent şi activ. Starea respectivă era transmisă cetăţenilor, care 

deveniseră dezorientaţi la acţiunile privind dezvoltarea Republicii Moldova. 

Totodată, instituţiile societăţii civile la acea perioadă au fost caracterizate de 

lipsa unui consens asupra unor valori și idei comune, acțiunile civice fiind 

percepute ca acțiuni politice și nu neapărat ca acțiuni cetățenești. Spiritul 

civic și dezacordul vizavi de deciziile guvernamentale au fost marcate prin 

proteste publice organizate de Asociaţia Micului Business, Asociaţia Hyde 

Park etc. În același timp, mai multe organizații neguvernamentale s-au 

ciocnit de refuzul autorităţilor statale de a permite organizarea 

manifestațiilor publice (cazul Centrului Național al Romilor căruia i s-a 

refuzat să organizeze un protest pentru promovarea drepturilor romilor în 

                                                 
33

 Boțan I. (Coord.) Planul de Acţiuni UE – Moldova: doi paşi înainte, un pas înapoi. În: 

Guvernare şi democraţie. Revistă semestrială de analiză și sinteză. Nr.1. Ediţia I. Chişinău, 

2008. p. 30. 
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locurile publice mai vizibile
34

). 

Pe de altă parte, unii experţi afirmă că deja la sfr. anului 2007 

capacităţile instituţiilor societăţii civile începuse să fie mai apreciate, în 

special, la elaborarea politicilor în domeniul social şi la soluţionarea 

problemelor sociale. Acest fapt s-a datorat unei cunoaşteri mai bune a 

necesităţilor beneficiarilor săi, a posibilităţilor de a reacţiona promt la 

diverse evenimente, dar şi a oportunităților de a identifica resurse umane 

și/sau financiare suplimentare (munca voluntarilor, donaţii, cotizaţii, 

granturi etc)
35

. 

Etapa transformării (2009-prezent). Etapa respectivă se 

caracterizează prin instabilitate politică, urmată de schimbări frecvente de 

guvern şi crize politice. Aceste situaţii au dus la înrăutăţirea sistemului 

social şi economic al ţării, iar nivelul de trai al populaţiei s-a înrăutăţit 

brusc. În acelaşi timp, instituţiile societăţii civile au continuat să 

monitorizeze activitatea autorităţilor publice, iar în contextul dezvoltării 

comunităţii locale au fost desfăşurate mai multe acţiuni de mobilizare a 

cetăţenilor. Totuşi, nivelul de încredere al oamenilor în sectorul asociativ 

rămâne a fi foarte modest. 

Organizarea alegerilor parlamentare din 2009 a dus la mobilizarea 

instituţiilor societăţii civile, în special a celor care activau în domeniul 

monitorizării procesului de desfăşurare a alegerilor parlamentare. Astfel, un 

şir de ONG-uri s-au implicat activ în descoperirea fraudelor comise în 

cadrul alegerilor şi au prezentat cazuri de încălcare ale drepturilor omului la 

nivel internațional, fapt ce au servit drept punte de expertiză pentru partidele 

de guvernare orientate spre integrarea europeană
36

. Din partea autorităților 

statale însă sectorul neguvernamental a avut un tratament ostil, multe dintre 

organizaţii confruntându-se ulterior cu atacuri verbale, cerinţe bruşte privind 

prezentarea rapoartelor financiare a activităţilor desfăşurate etc. Cu toate 

acestea, instituţiile societăţii civile au reacționat la nemulţumirea cetăţenilor 

privind rezultatele alegerilor parlamentare şi au propus acțiuni imediate, dar 

și de lungă durată, cum ar fi înființarea unei comisii de anchetă 

                                                 
34

 Marandici I., Lazur D., Guzun I., Caprar N., ş.a. 100 cele mai presante probleme ale 

Republicii Moldova în 2007. Chişinău: Bons Offices, 2007. p. 11. 
35

 Roşca N., Gribincea L., Efrim O., Ceauş S. Studiu de analiză a cadrului legislativ 

privind organizaţiile necomerciale din Republica Moldova. UNDP. Chişinău. 2007. p. 33. 
36

 Viţu L. Nations in Transit. Moldova. p. 369-372. [on-line] 

http://www.lhr.md/rapoarte/general/freedom.house/freedom.house.2010.pdf (vizitat 

09.09.2015). 

http://www.lhr.md/rapoarte/general/freedom.house/freedom.house.2010.pdf
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internațională, implicarea mediatorilor UE și adoptarea unei reforme 

cuprinzătoare a sectorului de securitate. Încrederea publicului în societatea 

civilă a crescut constant în această perioadă ca urmare a activismului 

sectorului neguvernamental în alegeri - de la 28% în martie 2009 la 34% în 

luna noiembrie a aceluiaşi an. Sindicatele au devenit mai active odată cu 

schimbarea puterii. Totuși, instituţiile societăţii civile continuau să simtă un 

deficit de finanțare din partea donatorilor interni şi externi, dar şi scutiri de 

impozit din partea statului. 

Pe de altă parte, autortităţile publice înţelegeau că fără susţinerea 

ISC-urilor şi asigurarea unui climat favorabil pentru libera exprimare a 

opiniei a cetăţenilor va fi mai complicat să obţină încredere şi suport din 

partea actorilor statali internaţionali. În acest sens, au fost inițiate 

mecanisme de cooperare mai intensive cu reprezentanții sectorului 

neguvernamental prin participări în cadrul ședințelor ministerelor pe un 

anumit domeniu, conferinţe, dar și prin implicarea locală și soluționarea 

unor probleme de interes comun
37

. 

Parcursul european al Republicii Moldova, deşi într-o evoluţie ciclică 

şi stabilirea unui cadru naţional privind ODM, a solicitat în continuare 

susținerea partenerilor externi de dezvoltare, în special consolidarea sectorului 

neguvernamental în Republica Moldova. S-au dezvoltat „think thank-uri” a 

căror opinie și experiență a devenit importantă și apreciată peste hotare. Au 

fost create organizaţii profesioniste de apărare și promovare a drepturilor 

omului sau a persoanelor dezavantajate și a crescut calitatea serviciilor sociale 

prestate de către organizațiile neguvernamentale. În anul 2008 a fost adoptat 

Codul de Etică al ONG-urilor, iar multe asociații și-au dezvoltat în acest sens 

reguli interne de comportament. 

Un rol important în transformarea instituţiilor societăţii civile l-a 

prezentat şi crearea Consiliului Naţional al ONG-lor din Republica Moldova 

(2009) care şi-a propus să monitorizeze adoptarea şi implementarea 

proiectelor de lege cu impact în domeniul ONG; să faciliteze colaborarea 

dintre societatea civilă şi autorităţile publice; să sporească gradul de 

transparenţă şi vizibilitate a sectorului neguvernamental
38

. Mai mult, în 

cadrul Rezoluţiilor Forumurilor din Ediţia a V-a (2008-2010), Ediţia a VI-a 

(2011-2013) şi Ediţia a VII-a (2014-2016) reprezentanţii instituţiilor 

                                                 
37

 Mîndru V. Dezvoltarea societăţii civile în Republica Moldova: probleme sociale. În: 

Dezvoltarea umană: realizări, tendinţe, perspective. Chişinău: „Print-Caro”, 2010. p. 26-27. 
38

 Consiliul Naţional al ONG-lor din Republica Moldova. Prezentare generală. [on-line] 

http://www.consiliulong.md/prezentarea-generala/ (vizitat 28.12.2013). 

http://www.consiliulong.md/prezentarea-generala/
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societăţii civile, dar şi ai autorităţilor publice au reuşit să pună în discuţie 

subiecte, legate de perspectivele și provocările societății civile în domenii, 

precum: procesul de dezvoltare a societății civile; procesul de transparență 

decizională; durabilitatea financiară și imaginea instituţiilor societăţii civile 

în societate; antreprenoriat social; promovarea voluntariatului și a spiritului 

civic etc. O atenţie deosebită a fost trasată pe marginea aspectelor ce ţin de 

implementarea SDSC pentru perioada 2009-2011, şi respectiv 2012-2015.  

Schimbarea guvernării în anul 2009 şi dinamizarea relaţiilor 

Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în cadrul Parteneriatului Estic 

au adus modificări şi în relaţia statului cu societatea civilă. Astfel, Guvernul 

Republicii Moldova, care implementează o serie de reforme coordonate cu 

Comisia Europeană, a instituţionalizat relaţiile cu societatea civilă prin 

crearea Consiliului Naţional pentru Participare (CNP) în februarie 2010
39

. 

Consiliul acționează în calitate de organism consultativ independent și 

servește drept o platformă permanentă de dialog și consultare între 

autoritățile publice, societatea civilă și sectorul privat. Importanța 

funcționării CNP se datorează prin faptul că din momentul creării sale a fost 

stabilit un dialog mai bun cu persoanele responsabile de comunicare cu 

societatea civilă şi transparenţa decizională din cadrul Ministerelor
40

. De 

asemenea, s-a reușit participarea societăţii civile în procesul decizional cu 

accent pe subiectele de dezvoltare strategică
41

. În cadrul celor cinci grupuri 

de lucru instituţionalizate (Justiţie şi drepturile omului; Economie, finanțe și 

mediu antreprenorial; Securitate și politica externă; Social, sănătate și 

educație; Mediu și dezvoltare durabilă) a fost creată o mai bună interacţiune 

între organizaţiile membre şi alte instituţii ale societăţii civile. CNP a 

demonstrat şi o mai multă insistență în relaţia cu donatorii pe dimensiunea 

asistenţei tehnice, pentru a asigura o mai mare transparenţă a dialogului între 

donatori şi guvern. A fost monitorizat modul în care sunt luate în 

consideraţie propunerile instituţiilor societăţii civile și s-a extins aria de 

monitorizare a parcursului proiectelor de decizii şi pe dimensiunea 

                                                 
39

 Hotărîrea Guvernului cu privire la crearea Consiliului Naţional pentru Participare nr. 11 

din 19.01.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 8-10 din 22.01.2010). 
40

 Evaluarea activităţii Consiliului Naţional pentru Participare prin prisma Strategiei de 

activitate a CNP pentru 2010-2012. În: Anexa 2 la raportul de activitate a Consiliului 

Naţional pentru Participare. p. 2. [on-line] http://cnp.md/en/activities/item/download/742 

(vizitat 20.12.2013). 
41

 Prezentarea generală a CNP. Consiliul Național pentru Participare. [on-line] 

http://cnp.md/ro/despre-cnp/prezentarea-generala (vizitat 15.01.2015). 

http://cnp.md/en/activities/item/download/742
http://cnp.md/ro/despre-cnp/prezentarea-generala
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parlamentară. De asemenea, au fost înregistrate o serie de acțiuni menite să 

asigure procesul de guvernare participativă, cum ar fi: dezbateri publice și 

reacții la deciziile guvernamentale; observații cu privire la proiecte de legi, 

hotărîri de guvern, strategii; monitorizarea conformității cu procesul de 

transparență a procesului decizional etc.  

În luna martie 2014 CNP și-a încheiat mandatul, iar după doi ani de 

inactivitate, începând cu 2017 instituția a redevenit funcțională, ca urmare a 

unei serii de consultări publice care au avut loc pe parcursul anului 2016. 

Chiar dacă în Raportul final privind implementarea SDSC 2012-2015 s-a 

recomandat restructurarea și redenumirea CNP în CNPM (Consiliul 

Național de Participare și Monitorizare) cu scopul de a monitoriza politicile 

publice prin intermediul unor acţiuni de advocacy
42

, totuşi nu s-a ţinut cont 

de aceasta. Prin urmare, printre atribuţiile actuale ale CNP se numără doar 

consultarea societăţii civile și a sectorului privat în elaborarea politicilor 

publice
43

. 

În anii 2015-2016 în ciuda schimbărilor frecvente ale guvernelor, 

autorităţile au dispus, totuși, organizarea în continuare a activităţilor ce ţin 

de consolidarea dialogului cu reprezentanţii instituţiilor societăţii civile. 

Printre cele mai relevante evenimente s-au remarcat: Seminarul „Realizarea 

funcţională a relaţiilor între Parlament şi societatea civilă din Moldova” 

(04.04.2016)
44

; Conferinţa Naţională „Consolidarea dialogului între Guvern 

şi societatea civilă din Republica Moldova” (26.04.2017)
45

, Conferinţa 

Internaţională „Transparenţa în procesul decizional: practici şi perspective” 

(27-28.06.2017)
46

. În cadrul ultimei Conferinţe anuale de Cooperare dintre 

Parlament şi societate civilă (04-05.07.2016) s-a decis crearea unui grup de 

                                                 
42

 Caraseni G. Raportul de evaluare finală a implementării SDSC (2012-2015). Chișinău, 

2016. p. 35 [on-line] http://fhi360.md/docs/Raport%20de%20evaluare%20SDSC%202012-

2015%20prefinal%20draft%20Ro.pdf (vizitat 28.09.2016). 
43

 USAID. Indexul Sustenabilităţii organizaţiilor societăţii civile 2016- Republica Moldova. 

August, 2017. p. 7.  
44

 Mesaj de salut adresat participantilor la seminarul „Realizarea functionala a relatiilor 

dintre Parlament si societatea civila din Moldova”, 4 aprilie 2006. [on-line] 

http://old.parlament.md/news/04.04.2006/ (vizitat 19.10.2015). 
45

 Buletin european. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Nr. 14. Aprilie, 

2006. p. 2. [on-line] http://www.polonia.mfa.md/img/buletine/Buletin_European_14.pdf 

(vizitat 19.10.2015). 
46

 Discurs al Presedintelui Parlamentului Marian Lupu, rostit in cadrul conferintei 

Transparenta in procesul decizional: practici si perspective, 27 iunie 2006. [on-line] 

http://old.parlament.md/news/27.06.2006/ (vizitat 19.10.2015). 

http://fhi360.md/docs/Raport%20de%20evaluare%20SDSC%202012-2015%20prefinal%20draft%20Ro.pdf
http://fhi360.md/docs/Raport%20de%20evaluare%20SDSC%202012-2015%20prefinal%20draft%20Ro.pdf
http://old.parlament.md/news/04.04.2006/
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lucru format din reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului și societății 

civile pentru a identifica soluții de îmbunătățire a Legii privind transparența 

în procesul decizional și alte acte normative care reglementează cooperarea 

dintre societatea civilă și instituțiile statului. La nivel local, au fost create 

cinci consilii de participare pe lângă primăriile din cinci localități din UTA 

Găgăuzia, care au ca scop implicarea cetățenilor din comunitate în procesul 

de luare a deciziilor
47

. 

Dacă e să descriem gradul de deschidere al autorităților publice în 

Republica Moldova privind elaborarea politicilor participative, putem 

menționa că ministerele au început să ofere mai multe publicații și 

consultări on-line la diferite proiecte de legi (www.particip.gov.md) sau să 

organizeze întruniri consultative, audieri publice, dezbateri cu participarea 

reprezentanților instituțiilor societăți civile. Iar Cancelaria de Stat, 

Ministerele de resort, Academia de Administrare Publică de pe lângă 

Președintele Republicii Moldova, Biroul Național Statistică şi AAPC 

reprezintă principalele autorități de stat care sunt responsabile de oferirea 

acestor servicii. 

În mai 2016 a fost lansată Platforma Societății Civile UE-Moldova. 

Aceasta este formată din nouă membri din ambele părți: reprezentanți ai 

Comitetului Economic și Social European și ai rețelelor europene ale 

societății civile, pe de o parte, și instituţii ale societății civile din Republica 

Moldova, pe de alta. Scopul Platformei este să asigure monitorizarea 

implementării de către autorități a angajamentelor asumate în baza 

Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană
48

. 

Din cele expuse mai sus observăm că astăzi instituţiile societăţii 

civile încearcă să se implice tot mai activ în soluţionarea unor probleme 

majore la nivel local, regional şi naţional și demonstrează capacităţi 

organizatorice bune de a dialoga eficient și a oferi expertiză autorităţilor 

publice în edificarea unui stat de drept veritabil.  

Concluzie 

Instituţiile societăţii civile moldoveneşti au evoluat spectaculos 

                                                 
47

 USAID. Indexul Sustenabilităţii organizaţiilor societăţii civile 2016- Republica Moldova. 

August, 2017. p. 7. 
48
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începând cu anul 1988, datorită reformelor sociale, economice și politice 

implementate atât de către reprezentanţii statului, cât şi de către sectorul 

neguvernamental. Din acel moment dezvoltarea instituţiilor societății civile 

este în curs de desfășurare. Totodată, se apreciază efortul lor de a acţiona 

independent, în interesul cetăţenilor şi cu scopul de a contribui la procesul 

de democratizare a ţării. Totuşi, problemele cu care se confruntă acestea 

rămân aceleaşi, iar dialogul, pe alocuri defectuos şi formal cu reprezentanţii 

autorităţilor APL/APC, obstacolele întâmpinate în procesul desfăşurării 

unor acţiuni publice, precum şi situaţia economică şi politică precară, toate 

au avut şi continuă să aibă un impact direct asupra dezvoltării instituţiilor 

societăţii civile moldoveneşti în contextul schimbărilor democratice.  
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RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A CONSILIULUI LOCAL ÎN LITIGIILE 

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
 

Natalia SAITARLÎ, conf. univ. inter., dr.,  
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Abstract: The legal status of the local elected person from local 

government, which is well defined, provides these public authorities efficient 

governance. 

Purpose of the present article is to study the literature and the 

normative acts concerning the one of the elements of the legal status of the 

local councilor from the local council, namely the legal liability of these 

persons.  

Keywords: local public authorities, local council, local councilor, 

legal liability  
 

În literatura de specialitate se menționează că aleșilor locali, ca 

reprezentanți ai puterii, ar trebui să le fie stabilite și aplicate măsuri clare de 

răspundere pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a competențelor. 

Desigur, aceștia pot fi trași la răspundere juridică numai conform actelor 

juridice concrete şi în temeiul unei hotărâri definitive a instanţei de judecată 

prin care să fie demonstrată vinovăţia alesului local în săvârşirea unor fapte 

ilicite [1, p. 52]. 

În doctrina juridică deja s-a consolidat opinia potrivit căreia formele 

răspunderii juridice a aleşilor locali sunt: administrativ-disciplinară, 

administrativ-patrimonială, contravenţională şi penală [2, p. 261, p. 268; 3, 

p. 215; 127, p. 245]. Astfel, formele de răspundere juridică, la care poate fi 

tras alesul local, conform doctrinei actuale, sunt următoarele: răspunderea 

administrativ- disciplinară, care constă în aplicarea sancţiunilor prevăzute 

de Regulamentul de funcţionare a consiliului local respectiv; răspunderea 

administrativ-patrimonială, consacrată în Legea contenciosului 

administrativ; răspunderea contravenţională, prevăzută de Codul  

Contravenţional şi răspunderea penală, prevăzută de Codul Penal [3, p. 

215, 245].  

Din analiza prevederilor normative putem constata că legislaţia 

Republicii Moldova din acest domeniu reglementează numai unele din 

forme ale răspunderii juridice sus-menţionate. Astfel, Legea privind 

administrația publică locală nr. 436/2006, conține, în art. 83 doar unele 

prevederi foarte generale ce vizează răspunderea juridică a aleșilor locali. 
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Spre exemplu: „Fiecare consilier poartă răspundere juridică, conform 

legislaţiei în vigoare, pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea 

mandatului” (alin. (2) art. 23), sau: „Primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi 

vicepreşedinţii raioanelor, consilierii, secretarii şi personalul primăriilor şi 

aparatelor preşedinţilor raioanelor poartă răspundere juridică în 

conformitate cu legislaţia în vigoare pentru faptele ilegale comise în 

exerciţiul funcţiunii” [4]. 

O formulare mai concretă a răspunderii juridice o regăsim în Legea 

nr. 199 din 16.07.2010, care prevede următoarele: demnitarul public, în caz 

de încălcări comise în exerciţiul mandatului este tras la răspunderea 

disciplinară, civilă, contravenţională sau penală în condiţiile legii (alin. (2) 

art. 23) [5]. După cum observăm, deși legiuitorul concretizează formele 

răspunderii juridice, totuși, nu consacră și răspunderea administrativă sub 

forma contenciosului administrativ. Aceasta, în opinia noastră, este una 

dintre cele mai importante forme de răspundere a  autorităţilor publice de 

orice nivel, menite să asigure legalitatea actului de guvernare, deoarece cum 

se menționează în literatura de specialitate, este necesar de a apăra cetăţenii 

de greşelile administraţiei, de injustiţie, iar în unele cazuri – de deciziile 

samavolnice ale administraţiei [6, p. 55].  

Prin urmare, considerăm că legiuitorul trebuie să se inspire din 

elaborările științifice în activitatea sa de creație legislativă. Spre exemplu, ar 

fi oportună concretizarea fiecărei forme de răspundere a consilierilor locali, 

primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi a vicepreşedinţilor de raioane în 

felul următor: în cazul abaterilor disciplinare, consilierul local, primarul, 

viceprimarul, preşedintele şi vicepreşedintele raionului va fi tras la 

răspundere administrativ-disciplinară, în baza regulamentului intern al 

consiliului respectiv; în cazul vătămării drepturilor persoanei printr-un act 

administrativ sau prin refuzul de a soluționa o cerere, consilierul local, 

primarul, preşedintele raionului va fi tras la răspundere administrativ-

patrimonială, în baza Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 

10.02.2000; în cazul săvârșirii contravenției consilierul local, primarul, 

viceprimarul, preşedintele şi vicepreşedintele raionului va fi tras la 

răspundere contravențională, potrivit prevederilor Codului contravențional 

nr. 218/2008; în cazul săvârşirii infracţiunii, consilierul local, primarul, 

viceprimarul, preşedintele şi vicepreşedintele raionului va fi tras la 

răspundere penală, conform Codului penal al Republicii Moldova nr. 

985/2002. 

Pornind de la această clasificare, în continuare vom supune analizei 
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uneia dintre aceste forme de răspundere juridică raportată la consilierii locali 

(consiliul local) – răspunderea administrativ-patrimonială. 

Fiind faptul că, autoritățile administrației publice sunt învestite cu 

dreptul de a emite acte administrative, acestea cad sub incidența Legii 

contenciosului administrativ atunci când aduc vătămare drepturilor 

persoanei. Astfel, prin Legea nr. 793/2000, se traduce în viață dreptul 

fundamental stipulat în art. 53 alin. (1) din Constituţie. Potrivit acestuia: 

„persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică printr-un 

act administrativ, sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, 

este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului 

şi repararea pagubei” [7]. 

Cu alte cuvinte, oricărei persoane, i se oferă un instrument eficace 

împotriva unui abuz al autorităţilor administrative, creându-se mijloace de 

restabilire a legalităţii încălcate, de repunere în drepturi a celor vătămaţi prin 

actele administrative ilegale, de sancţionare a celor care folosesc abuziv 

competenţa pe care o au în legătură cu emiterea actelor administrative [8, p. 

233].  

Regret doar că, problema care rămâne nesoluționată până la acest 

moment ține de funcționalitatea acestei instituții juridice. De exemplu, în 

primul rând, lipsa unor instanțe specializate de contencios administrativ face 

imposibilă funcționarea justiției administrative în țara noastră [9, p. 120], 

care implică o pregătire specială a judecătorului ce urmează să verifice 

legalitatea unei decizii luate de administrație, pentru a constata dacă s-a 

depășit sau nu puterea discreționară și dacă prin aceasta a fost urmărit un 

interes general [10, p. 252]. De dorit, cel puţin, să avem judecători 

specializaţi strict într-un anumit domeniu, inclusiv în domeniul 

contenciosului administrativ. 

În al doilea rând, autoritățile publice, inclusiv cele locale, nu 

utilizează posibilitatea de a soluționa litigiile de contencios administrativ pe 

cale amiabilă, pe care Legea nr. 793/2000 o oferă prin procedura prealabilă. 

Dat fiind faptul că cererile prealabile rămân nesatisfăcute, foarte rar se 

soluționează litigiul de contencios administrativ pe cale amiabilă și, tot mai 

des, apare necesitatea examinării acţiunii în instanţa de judecată.  

În al treilea rând, în privința răspunderii administrativ-patrimoniale a 

consilierilor locali consiliului local), legiuitorul a stabilit în art. 23 alin. (1) 

din Legea nr. 436/2006 următoarele: „Consilierii răspund solidar pentru 

activitatea consiliului local şi pentru deciziile acestuia pe care le-au votat”. 

Răspunderea solidară se aplică în cazul necesității unor despăgubiri. Această 
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prevedere a existat în toate legile-cadru consacrate APL adoptate din 1991 

până acum, dar, practic, nu s-a aplicat niciodată. Cauza se află în ineficiența 

instituției contenciosului administrativ, dar și în lipsa unor reglementări 

procedurale proprii acestei instituții. Spre exemplu, nu este prevăzut expres 

cine inițiază procedura în regres împotriva consilierilor care au votat 

decizia, după ce persoana vătămată este despăgubită din bugetul autorității 

publice, în urma unei decizii judecătorești definitive.  

Sancțiunea în cazul răspunderii administrativ-patrimoniale, în opinia 

noastră, nu constă numai în restabilire a persoanei în dreptul lezat prin 

anularea actului administrativ vătămător şi repararea prejudiciului cauzat, ci 

şi în obligarea rezolvării cererii referitoare la un drept prevăzut de lege care 

se aplică autorității publice emitente, sau executarea hotărârii judecătoreşti 

definitive de către autoritatea publică emitentă, sau obligarea anume a 

emitentului de act ilicit să-i restituie persoanei vătămate prejudiciul cauzat, 

în conformitate.  

Aceste sancțiuni au drept scop ordonarea și disciplinarea 

personalului din administrația publică. În opinia unor autori, necesitatea 

aplicării sancțiunii față de persoana juridică vinovată constă nu doar în 

sancționarea ei pentru vină, dar se efectuează și cu scopul de a asigura 

exercitarea impecabilă a obligațiilor proprii [11, p. 346]. 

Din analiza rezultatelor controlului efectuat, în ultimii ani, de oficiile 

teritoriale ale Cancelariei de Stat, constatăm că, cele mai frecvente încălcări 

ale autorităților administrației publice locale vizează următoarele domenii: 

funciar; transmiterea în proprietate; modul de administrare; eliberarea de 

autorizații; administrarea finanțelor publice locale și a bugetelor locale; 

depășirea atribuțiilor stabilite de lege etc. [12, p. 33]. În opinia noastră, 

acestea aduc un prejudiciu enorm comunității locale, iar, în consecință, 

nimeni nu este tras la răspundere. După cum afirmă unii autori, atâta timp 

cât statul stabileşte o răspundere amplă numai pentru nerespectarea 

normelor de drept din partea cetăţenilor, iar referitor la răspunderea celor ce 

făuresc şi a celor ce execută legea este destul de sofisticată, nu putem afirma 

că suntem în prezenţa statului de drept [13, p. 264]. De asemenea, atât timp 

cât legea nu alătură drepturilor și obligațiilor rezultate din raportul de 

funcție sancțiunea în caz de nerespectare a lor, abuzul de putere în 

activitatea acestor autorități va continua să se mențină [14, p. 332]. 

În concluzie, legiuitorul trebuie să adopte modificări și completări la 

legislația în vigoare care să asigure funcționalitatea instituției contenciosului 

administrativ și aplicabilitatea răspunderii administrativ-patrimoniale asupra 
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tuturor funcționarilor statului (aleși sau numiți în funcție), care se fac 

vinovați de emiterea actelor administrative prin care se lezează drepturile 

legitime ale persoanei. Aceasta este posibil, considerăm, prin reglementarea 

directă în Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 a obligaţiei pentru consilierul 

local din consiliul local de reparare a pagubei ce i-a fost cauzată persoanei 

vătămate în emiterea actului administrativ ilicit. 
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Abstract: Officially, people get married once and for all, but there 

may appear some situations that will determine the need of divorce.  

The Moldovan Republic’s legislation regulates several ways of 

divorce and the competent authorities, which are invested with these 

prerogatives, the Court and the Civil Status Offices. 

In this paper we aim to realize a theoretical analysis of divorce 

operated by the Civil Status Offices at the request of both spouses or at the 

request of one of them, in case of proof of the circumstances provided by 

law. 

Cuvinte cheie: căsătorie, divorț, soț, declarație de divorț, certificat 

de divorț.  

 

Este un lucru lipsit de etică să încerci să ţii lângă tine  

o altă persoană împotriva voinţei ei. În forma lui cea mai bună, 

 divorţul apare în contextul recunoştinţei faţă de partener 

 pentru timpul trăit împreună. În acest caz, 

 el nu este o separare, ci o treabă dusă la bun sfârşit. 

Paul Ferrini în Liniştea inimii [1] 

 

Deşi se spune că o căsătorie se naşte în Ceruri, iar soţii dintr-un 

cuplu sunt creaţi unul pentru celălalt, uneori se întâmplă că relaţia dintre ei 

se destramă şi aceştea  sunt nevoiţi să divorţeze. 

De regulă, căsătoria se încheie pe viaţă dar, atunci când raporturile 

dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă 

căsătoria poate fi desfăcută pin divoţ. Legislaţia actuală a Republicii 

Moldova nu are formulată o definiţie a „divorţului”, limitîndu-se doar la 

stabilirea temeiurilor de încetare a căsătoriei în articolul 33 codul familiei. 

[2] Termenul de incetare are un sens mai larg incluzînd şi situaţia decesului 

sau a declarării judecatoreşti a decesului unuia deintre soţi sau a ambilor, 

precum si actul juridic de desfacere a căsătriei la organele de stare civilă sau 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Paul+Ferrini
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Paul+Ferrini&d=Lini%BAtea+inimii
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prin interermediul instanţei de judecată la cererea unuia sau a ambilor soţi. 

În lucrarea de faţă ne propunem sa facem o analză a instituţiei 

divărţului, realizată de organele de stare civilă, lăsînd încetarea căsătoriei în 

urma decesului sau a declarării judecătoreşti a morţii soţului, pentru o 

lucrare ulterioară. 

Conform Dicţionarului explicativ al limbii rămâne cuvintul  

divórț înseamnă: „Desfacere pe cale legală a unei căsătorii” şi provine din 

latinescul [divortium],  sinonimul acestuia fiind: despărțire, care la fel este 

utilizat atât de legislaţie cât şi de doctrină.[3] 

Întrucît nici codul familiei nici legea privind actele de stare civilă, 

[4]  nu definesc divorţul, i-a revenit doctrinei această sarcină, astfel divortul  

mai poate fi definit drept: ”încetarea căsătoriei legale în timpul vieţii soţilor” 

[5, p.140] sau „... un act juridic de desfacere a căsătoriei printr-o hotărâre 

judecătorească, la cererea oricăruia dintre soţi, atunci cînd continuarea 

acesteia a devenit imposibilă din motive temeinice, pentru cel care cere 

desfacerea” [6, p.108], ori „ disoluţia unei căsătorii valabile, prin hotărâre 

judecătorească pronunţată în condiţiile legii sau, pe cale administrativă”, [7, 

p.98] ca urmare a consimţământului ambilor soţi sau la cererea doar a unuia. 

Din cea de a doua definiţie se poate deduce faptul că o căsătorie 

poate fi desfăcută din cauza unor motive temeinice, imputabile ambilor soţi 

sau doar soţului pârât, astfel aceasta generând multiple consecinţe atît în 

privinţa relaţiilor personal nepatrimoniale cît şi în privinţa raporturilor 

patrimoniale apărute prin încheierea căsătoriei. 

În literatura juridică au fost evidenţiate trei sisteme referitoare la 

divorţ [7, p.98]:  

a) sistemul divorţului - remediu; 

b) sistemul divorţului - sancţiuune; 

c) sistemul mixt. 

Concepţia divorţului - remediu prezintă un caracter destul de liberal 

reflectînd divorţul drept o necesitate socială care vine să pună capăt unor 

situaţii imposibile de menţinut atît pentru soţi cît şi pentru cei care se află în 

contact cu ei. Doctrina franceză susţine că „divorţul este un rău necesar, 

deoarece el pune capăt unui rău şi mai grav.” [8, p.25] 

Conform concepţiei divorţului – sancţiune, acesta este o sancţiune ce 

se pronunţă pentru culpa unuia dintre soţi şi împotriva acestuia [7, p. 99], 

astfel aceasta apărînd drept o sancţiune de dreptul familiei. 

Concepţia mixtă presupune o calificare diferită a divorţului în funcţie 

din perspectiva cui este privită. În privinţa soţului vinovat acesta se 
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presupune a fi o sancţiune iar în privinţa celuilat acesta sa fie drept un 

remediu. 

Luând în consideraţie importanţa instituţiei familiei în societate, 

desfacerea căsătoriei s-a făcut şi se face sub autoritatea statului. Astfel, 

legislaţia în vigoare, în articolul. 35 codul familiei, reglementează 

desfacerea căsătoriei sub controlul statului prin două modalităţi:  

1. administrativă – prin intermediul organelor de înregistrare a 

actelor de stare civilă;  

2. judiciară – prin intermediul  instanţei judecătoreşti. 

Aşa cum căsătoria se încheie prin consimţământul liber al viitorilor 

soţi, tot astfel şi desfacerea ei ar trebui să fie posibilă prin acordul soţilor 

ceea ce e şi posibil, după cum vom vedea în cntinuare, cu excepţia 

prevederilor articolului 35 codul familiei [2] care, limitează dreptul soţului 

de a cere desfacerea căsătoriei în lipsa acordului soţiei, în timpul gravidităţii 

acesteia şi timp de un an după naşterea copilului dacă acesta s-a născut viu 

şi trăieşte. Chiar dacă nu soţul mamei este tatăl nou-născutului, regula dată 

va trebui să fie respectată astfel, urmărindu-se protejarea atât a femeei în 

peioada de gestaţie cît şi o perioadă de după naştere cât şi a copilului de 

efectele negative ale trăirilor emoţionale, pe care ar putea să le producă 

procedura dată. Limitarea dată este prevăzută şi în Codul familiei a 

Federaţiei Ruse în articolul 17 [9]. 

Legislaţia actuală poate fi considerată una modernă şi reformatoare 

datorită instituirii posibilităţilor divorţului pe cale administrativă atît  prin 

acordul părţilor cît şi numai la cererea unuia dintre ei. Divorţul operat de 

organele de stare civilă presupune o procedură mai simplificată şi cu o 

întindere în timp mai scurtă.  

Atât codul familiei [2] în articolul 36 aliniatele (1) şi (2) cât şi legea 

privind actele de stare civilă [4] în articolul 41 alineatul (1) literele a) şi b) 

reglementează divorţul la organul de stare civilă. 

Divorţul pe cale administrativă poate fi de două feluri, la cererea 

comună a ambilor soţi sau la cererea doar a unuia.  

Desfacerea căsătoriei la organul de stare civilă în baza acordului 

comun al soţilor, este posibil în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor 

condiţii:  

1. adresarea declaraţiei comune a soţilor privind divorţul. Din 

prevederea dată rezultă că cererea de divorţ trebuie să fie înscrisă într-un 

formular tipizat unde sunt prevăzute rubrici pentru „el” şi „ea”, în care 

trebuie trecute date de identitate referitoare la soţii care cer divorţul. 
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 Articolul 43 alineatul (3) din legea privind actele de stare civilă prevede: 

“Dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a se prezenta personal 

la organul de stare civilă pentru a depune declaraţia de divorţ, dorinţa 

acestuia poate fi expusă într-o declaraţie separată. În acest caz, semnătura 

lui va fi autentificată de notar sau de persoana responsabilă din cadrul 

organului de stare civilă de la locul aflării soţului în cauză.”[4] 

Conform articolului 43 alineatul (2) din legea actelor de stare civilă, 

în declaraţia comună de divorţ se înscriu: 

a) numele de familie, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, 

domiciliul fiecăruia dintre soţi; 

b) numele de familie de pînă  la căsătorie al  fiecăruia dintre soţi; 

c) numele de familie la care se pretinde după desfacerea căsătoriei - 

pentru soţul care şi-a schimbat numele de familie la încheierea acestei 

căsătorii; 

d) datele privind căsătoria, cu referire la actul de căsătorie respectiv; 

e) datele de identificare ale actelor de identitate ale soţilor; 

f) data depunerii declaraţiei. 

2. în cazul în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la 

partajul proprietății comune în devălmășie. Organele de stare civilă nu sunt 

competente de a soluţiona careva litigii ce ar putea apărea în legătură cu 

partajarea proprietăţii comune în devălmăşie [5, p.143] a soţilor de aceea în 

cazul exitenţei lor soţilor li se va recomnada să se adreseze instanţei cu o 

cerere. Inexistenţa litigiilor referitoare la partajarea proprietăţii devălmaşe 

poate fi explicată prin existenţa unui contract matrimonial între cei doi soţi 

prin care drepturile şi obligaţiile lor patrimniale reciproce au fost deja 

reglementate, fie că propietatea comună devălmaşă a fost deja împărţită 

printr-o hotărîre judecătorească la cererea soţilor sau a  unor terţi, fie 

problema partajării proprietăţii este lăsată pentru o dată ulterioară divorţului, 

fie că aceast tip de proprietate nu există în genere între cei doi soţi.  

3. în cazul în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la 

întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni. Prevederea dată 

a fost introdusă în legislaţia familială relativ recent [10] care vine să 

înlocuiască prevederile anterioare care impuneau lipsa copiilor minori 

comuni, dobândiţi atât prin faptul naşterii fireşti cît şi prin adopţie. 

Considerăm bine-venită o astfel de modificare deoarece ea vine să 

recunoască şi să instituie din punct de vedere juridic situaţia în care părinţii 

sînt capabili să se înţeleagă si să soluţioneze litigiile lor comune şi în 

privinţa copiilor  reeşind din iteresul primordial al protejării drepturilor 
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minorilor. 

4. în cazul în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la 

întreținerea unuia dintre soți. Legislaţia familială a Republicii Moldova 

prevede faptul că soţii şi foştii soţi, cu îndeplinirea anumitor condiţii, au 

dreptul să pretindă şi să primească întreţinere de la celălalt soţ sau fost soţ, 

conform prevederilor articolelor 82-85 codul familiei. [2]  Important este de 

menţionat faptul ca aceste pretenţii să nu existe la momentul înregistrării 

cererii şi la momentul înregistrării divorţului în registrele de evidenţă a 

divorţurilor [4], ţinute de organele de stare civilă.  

Apariţia ulterioară a stării de  necesitate în privinţa acordării 

întreţinerii atât a copiilor cât şi a fostului soţ, cît şi a litigiilor referitoare la 

partajarea proprietăţii comune devălmaşe sau referitoare la copiii minori, dă 

dreptul celui interesat să introducă o acţiune în acest sens în instanţa de 

judecată, conform prevederilor articolului 36 alineatul (5) codul familiei. 

Articolul 43 alineatul (1), mai prevede că este competent de a 

înregistra divoţul organul de stare civilă  în a cărui rază teritorială se află 

domiciliul unuia dintre soţi în condiţiile Legii nr. 100/2001 privind actele de 

stare civilă. În alineatul (4)  se prevede că divorţul se înregistrează în 

prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de o lună de 

la data depunerii declaraţiei. Aici sunt două aspecte ce trebuie a fi luate în 

consideraţie, pimul este termenul de o lună, care nu poate fi nici prescurtat 

nici prelungit, şi al doilea este necesitatea prezenţei măcar a unuia din soţi la 

data înregistării divorţului, în caz contrar, absenţa ambilor putînd fi 

interpretată drept renunţare tacită la cererea de divorţ. Opinia dată mai poate 

fi argumentată şi prin reglementarea alineatului (5) al aceluiaşi articol, care 

prevede: „Primind declaraţia de divorţ, funcţionarul organului de stare 

civilă este obligat să prevină soţii că absenţa nemotivată a unuia dintre ei la 

înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei.” [4] 

La data fixată de reprezentantul organlui de stare civilă se va 

inregistra divorţul, după care cei doi soţi vor obţine statutul de foşti soţi. 

Dată a încetării căsătoriei fiind data înscrisă în actul de divorţ, urmând să li 

se elibereze foştilor soţi certificate de divorţ, cîte unul pentru fiecare.  

Desfacerea căsătoriei la cererea doar a unuia dintre soţi în 

conformitate cu art. 36 alin. 2 Codul Familiei şi articolul 44 legea privind 

actele de stare civilă, desfacerea căsătoriei la organele de stare civilă poate fi 

efectuată în baza cererii soţului solicitant, indiferent de faptul dacă au sau nu 

copii comuni minori atunci, cînd celălalt soţ: 

a) este supus unei măsuri de ocrotire judiciare. Prevederea data a fost 
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introdusă în legislaţia familială prin legea nr. 66 din 13 aprilie 2017 [11] şi 

care vine să modifice prevederea antirioară care impunea existenţa unei 

hotărâri judecătoreşti de declarare a celuilalt soţ incapabil. Măsurile de 

ocrotire judiciare sun reglemetate de codul civil, [12] alături de măsurile de 

ocrotire contractuale în titlul II  „Persoanele”, Capitolul I  „Persoana fizică”  

Secţiunea III, articolele 48
1
- 48

81
. Măsurile de ocrotire judiciară sunt: 

ocrotirea provizorie, curatela şi tutela. 

b) a fost declarat dispărut. Declararea judecătorească a dispaţiţiei 

unei persoane este definită de Codul civil al Republicii Moldova la 

aticolului 49 alineatul (1), care prevede: „Persoana fizică poate fi declarată 

dispărută fără veste dacă lipseşte de la domiciliu şi a trecut cel puţin un an 

din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării ei. Dispariţia se declară 

de instanţa de judecată la cererea persoanei interesate. Din prevederea dată 

rezultă faptul că, pentru a putea fi pronunţată o astfel de hotărîre este 

„necesară survenirea faptului juridic complex: a)  lipsa la domiciliu a ştirilor 

despre locul aflării ei; b) absenţa ştirilor de cel puţin un an; c) 

imposibilitatea constatării din aceste ştiri, pe toate căile posibile, a locului 

de aflare a persoanei.” [13, p.295]  Procedura de  declarare a unei persoane 

dispărute este reglementată de Codul de procedură civilă la articolele 297- 

300. [14] 

c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare 

de 3 ani. În cazul dat se cere a fi prezentată o copie a sentinţei penale 

definitive, din conţinutul căreia se poate deduce faptul că, unul din soţi 

urmează să execute o pedeapsă privativă de libertate si aceasta este 

executorie. 

În declaraţia de divorţ, conform articolului 44 alineatul (2), se indică 

[4]: 

a) numele de familie, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, 

domiciliul solicitantului; 

b) temeiurile divorţului prevăzute de lege; 

c) numele de familie, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, 

ultimul domiciliu al celuilalt soţ; 

d) datele privind căsătoria, cu referire la actul de căsătorie respectiv; 

e) numele de familie la care pretinde solicitantul după divorţ; 

f) datele de identificare ale actului de identitate al solicitantului; 

g) domiciliul tutorelui soţului incapabil, al tutorelui averii soţului 

declarat dispărut sau locul aflării (localitatea şi denumirea penitenciarului) 

soţului condamnat; 
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h) data depunerii declaraţiei. 

Conform articolului 44, din legea nr, 100 din 26.04.2001, alineatul 

(3) la declaraţia de divorţ se anexează hotărîrea (sentinţa) instanţei 

judecătoreşti, precum şi certificatul de căsătorie (dacă solicitantul îl are în 

posesie). [4] 

 Organul de stare civilă, conform articolului sus-mentionat, alineatul 

(5), va comunica, în termen de 3 zile, tutorelui soţului incapabil, tutorelui 

averii soţului declarat dispărut (iar în cazul cînd nu este numit tutorele - 

autorităţii tutelare) sau soţului care îşi ispăşeşte pedeapsa despre declaraţia 

de divorţ înaintată şi data stabilită pentru înregistrarea divorţului. 

Concomitent,organul de stare civilă va solicita opinia tutorelui soţului 

incapabil sau a soţului condamnat privind împărţirea averii, stabilind 

termenul răspunsului. În cazul în care răspunsul nu va urma din motive de 

neglijare a demersului, organul de stare civilă va înregistra divorţul la data 

stabilită.  Din prevederea dată pot fi trase două concluzii, prima ar fi, 

dezinteresul pîrîtului faţă de cererea de divorţ, iar a doua inexistenţa unor  

litigii referitoare la averea comune devălmaşă sau lipsa pretenţiilor 

referitoare la bligaţia de întreţinere. 

Conform art. 36 alin. 4 Codul Familiei, în cazul apariţiei litigiilor 

între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de 

muncă şi care necesită sprijin material, desfacerea căsătoriei se face pe cale 

judecătorească. [8, p.26] 

La expirarea termenului de o lună de la data depunerii cererii, în 

prezenţa solicitantului, va avea loc înregitrarea divorţului.  Conform 

articolului 47 legea nr, 100 din 26.04.2001,  soţul care şi-a schimbat numele 

de familie la încheierea căsătoriei, luînd numele de familie al celuilalt soţ 

sau un nume de familie dublu prin conexare, are dreptul să-şi menţină acest 

nume şi după desfacerea căsătoriei sau să revină la numele de familie de 

pînă la căsătorie, indiferent de temeiurile desfacerii acesteia. Decizia sa el o 

va comunica în ziua întocmirii sau completării actului de divorţ. [4] 

Pentru desfacerea căsătoriei, la oficiul de stare civilă în temeiurile 

prevăzute de articolului 36 alineatele (1) şi (2), Codul familiei, se plăteşte o 

taxă de stat în conformitate cu Legea taxei de stat. [15] Dată a încetării 

căsătoriei fiind data înscrisă în actul de divorţ, urmând să li se elibereze 

foştilor soţi certificate de divorţ, cîte unul pentru fiecare. Din acest moment 

fiecare sot dobindește statutul de fost soț si urmează să beneficieze de toate 

drepturile și obligațiile pe care le ofera acesta. 
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ТРЕНЕРАМИ 
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Annotation: The author highlights the grounds for termination of 

individual employment contracts with professional athletes and coaches. 

 

Аннотация: Автор освещает основания прекращения 

индивидуальных трудовых договоров с профессиональными 

спортсменами и тренерами. 

Ключевые слова: индивидуальный трудовой договор, 

прекращение индивидуального трудового договора, увольнение, 

дисквалификация, правонарушение. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что индивидуальные 

трудовые договоры  с профессиональными спортсменами и тренерами 

могут быть прекращены не только по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РМ, но и по основаниям, предусмотренным 

другими законами. 

 

Изложение основного материала. Легальное определение 

понятия «индивидуальный трудовой договор» содержится в ст. 45 

Трудового кодекса Республики Молдова (далее – ТК РМ) № 154-XV от 

28.03.2003 года[1].  

 Легальное определение понятия «спортсмен-профессионал» 

дано в части (2) ст. 17 закона РМ «О физической культуре и спорте», 

согласно которой спортсменами-профессионалами являются лица, 

занимающиеся спортивной деятельностью как профессией, 

получающие доходы на основании  индивидуального трудового 

договора, заключенного ими со спортивными организациями[2]. 

Поскольку профессиональные спортсмены и тренеры являются 

работниками, на них распространяются нормы ТК РМ, 

устанавливающие основания и порядок прекращения индивидуальных 

трудовых договоров. 
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В связи с тем, что деятельность профессиональных спортсменов 

и тренеров регулируется не только ТК РМ, но и другими законами, 

содержащими дополнительные основания  прекращения действия 

индивидуальных трудовых договоров с профессиональными 

спортсменами, было бы целесообразно дополнить ТК РМ 

дополнительными основаниями прекращения индивидуального 

трудового договора с профессиональными спортсменами:  

1. использование профессиональным спортсменом допингов. 

2. дисквалификация профессионального спортсмена на срок 

свыше 6 месяцев.
 

Рассмотрим данные дополнительные основания прекращения 

индивидуального трудового договора более подробно. 

Основным документом в области борьбы с потреблением 

допингов выступает Всемирный Антидопинговый кодекс[3], в котором 

закреплены основные антидопинговые нормы, принципы, способы 

доказывания применения профессиональным спортсменом допингов, 

порядок дисквалификации профессионального спортсмена в случае 

применения допингов, а также порядок подачи апелляции и 

последствия для всей команды. 

В январе 2009 года был принят и вступил в силу новый 

Всемирный Антидопинговый кодекс, который увеличил срок 

дисквалификации профессиональных спортсменов, употребивших 

допинги сроком до 4 лет, а ввел норму позволяющую 

дисквалифицировать профессионального спортсмена в случае 

подозрения его в потреблении допинга на основании взятых проб. Так, 

например, если при проведении медицинского исследования будет 

установлено, что профессиональный спортсмен употребил 

запрещенный препарат, который неизвестен, то на основании норм 

антидопингового кодекса будет признана вина профессионального 

спортсмена, и он будет дисквалифицирован. 

Следует отметить, что в случае добровольного признания 

профессионального спортсмена в употреблении допинга до проведения 

теста на допинг срок дисквалификации будет снижен вдвое. В случае 

непредставления информации о нахождении профессионального 

спортсмена в течение 1,5 лет или неявки его в назначенные сроки на 

допинг-тесты более трех раз подряд вина профессионального 

спортсмена будет признана автоматически.  

Дополнительно кодекс ускорил сроки вскрытия допинг - проб, а 
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также расширил список запрещенных допинг-препаратов. 

Кодекс установил дополнительно норму, обязывающую 

профессионального спортсмена, дисквалифицированного за 

употребление допинга, возвратить медали, призовые места, а также 

понизить профессионального спортсмена в рейтинговом списке. 

Как было отмечено, что в случае уличения профессионального 

спортсмена в употреблении допингов, в том числе неоднократном, 

спортивная организация – работодатель имеет право прекратить 

индивидуальный трудовой договор с ним по собственной инициативе.  

Порядок дисквалификации и применения мер за употребление 

допингов в спорте предусмотрен специальным Законом РМ «О 

предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним» № 185 от 

11.07.2012г[5]. 

Согласно ст.35 данного закона в случае применения 

профессиональным спортсменом допинга во время спортивных 

соревнований, которое было доказано в соответствии с установленной 

процедурой, то такой профессиональный спортсмен подлежит 

дисквалификации с изъятием всех медалей, призов и очков. 

Зарубежные спортсмены, уличенные в употреблении допингов, также 

привлекаются к ответственности за нарушение антидопингового 

законодательства только в случае, если спортивные соревнования 

проводили на территории Республики Молдова. 

Отстраненному профессиональному спортсмену за потребление 

допингов на весь период дисквалификации приостанавливаются все 

подлежащие выплаты из центрального и местного публичного 

бюджетов. 

Как ранее отмечалось, еще одним основанием прекращения 

индивидуального трудового договора с профессиональными 

спортсменами является – дисквалификация сроком свыше 6 месяцев. 

Данная дисквалификация отличается существенно от 

дисквалификации, применяемой в административном праве, и с 

теоретической точки зрения может быть рассмотрена как ограничение 

конституционного права на труд, предусмотренного ст. 43 

Конституций РМ[6]. 

Состав правонарушения, за которое применяется наказание в 

виде спортивной дисквалификации, представляет собой совокупность 

элементов. 

Объектом спортивного правонарушения выступают 
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общественные отношения в области спорта, связанные с потреблением 

допингов. 

Объективная сторона спортивного правонарушения 

заключается в совершенных действиях или бездействиях, 

направленных на невыполнение или нарушения спортивного 

законодательства, локально-нормативных актов, принятых 

спортивными федерациями 

Субъективная сторона нарушения содержит основной признак - 

вину, которая может быть выражена в форме умысла или 

неосторожности, но, как было ранее отмечено, новый антидопинговый 

кодекс, предоставляет право дисквалифицировать профессионального 

спортсмена и без наличия вины с условием обнаружения в его 

организме допинговых средств[7]. 

По отдельным видам спорта действуют дисциплинарные 

регламенты, которые конкретизируют порядок применения 

дисквалификации к профессиональным спортсменам. 

При рассмотрении дополнительных оснований прекращения 

трудового договора с профессиональным спортсменом, следует 

признать, что они частично совпадают. 

На первый взгляд, кажется, что спортивная дисквалификация 

поглощает такое основание, как применение допинга, поскольку 

устанавливается, в частности, и за его применение. Но, во-первых, при 

анализе норм Антидопингового кодекса, мы пришли к выводу, что к 

профессиональному спортсмену не всегда применяется 

дисквалификация за применение допинга. Так в ст. 10.3 данного 

кодекса установлено, что в число запрещенных препаратов могут 

входить также препараты, которые могут быть общедоступными или 

сомнительными действиями на спортивные результаты и такое 

правонарушение рассматривается как незначительное и если оно 

совершено впервые, то к профессиональному спортсмену применяется 

минимальный срок дисквалификации сроком до одного года. Во-

вторых, дисквалификация к профессиональным спортсменам 

применяется также не только за употребление допингов, но и за 

нарушение профессиональным спортсменом принятых 

международными и национальными спортивными организациями 

регламентов[8]. 

Отдельное выделение дополнительного основания прекращения 

индивидуального трудового договора за употребление допинга еще раз 
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свидетельствует о важности борьбы с этим негативным явлением в 

спорте и предоставляет работодателю право прекращения 

индивидуального трудового договора с профессиональным 

спортсменом за употребление допинга, даже если к нему не применены 

меры спортивно - дисциплинарного взыскания в виде 

дисквалификации сроком, не превышающим 6 месяцев. 

Субъектами дисциплинарной ответственности прекращения 

индивидуального трудового договора по дополнительным основаниям, 

являются только профессиональные спортсмены. Учитывая, что 

зачастую профессиональный спортсмен даже не знает, что мог принять 

допинг, поскольку спортивное питание ему назначает тренер или 

спортивный врач, в связи с этим возникает необходимость закрепления 

на законодательном уровне обязанности тренера по предупреждению и 

принятию мер, направленных на то, чтоб профессиональный 

спортсмен не принимал допингов. В силу этого возникает вопрос: 

целесообразно ли дополнить ТК РМ основанием прекращения 

индивидуального трудового договора с тренером за применение к нему 

ему спортивной дисквалификации? Считаем, что такое основание 

обосновано, поскольку в регламентах по отдельным видам спорта 

спортивных федераций предусмотрена такая спортивная санкция, как 

дисквалификация применительно к тренерам. 

Так в качестве примера можем привести такой случай, когда в 

2008 годы Дисциплинарная комиссия Международной федерации 

гимнастики дисквалифицировала главного тренера сборной Украины 

по гимнастики Ирину Венер сроком на восемь лет до 2016 года, с 

запретом заниматься тренерской деятельностью, а также с запретом на 

присутствие на международных соревнованиях по гимнастике любого 

уровня. Главной причиной такой дисквалификации послужил подкуп 

судей и оказание на них давления.  

В ТК РМ предусмотрен перечень уважительных оснований 

прекращения индивидуального трудового договора по инициативе 

работника. К общим основаниям расторжения индивидуального 

трудового договора по инициативе работника относятся случаи 

невозможности работника осуществлять трудовые функций 

(поступление в образовательное заведение, достижение пенсионного 

возраста и выход на пенсию и т.д.), а также в случаях, установленных 

работодателем соответствующих нарушений трудовых норм, норм 

коллективных договоров и соглашений[9]. 
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В связи с этим возникает обоснованный вопрос: можно ли 

применять вышеуказанные уважительные основания расторжения 

индивидуального трудового договора по инициативе работника.  

Ряд юристов полагают, что уважительные причины 

освобождения профессионального спортсмена от ответственности 

необходимо закрепить в индивидуальном трудовом договоре, но такое 

условие может привести к злоупотреблениям со стороны 

работодателей. Но выходом из данной ситуации будет закрепление 

уважительных причин в регламентах спортивных федераций. 

Зайцев Ю.В. даже предложил для этого примерный перечень 

уважительных причин расторжения трудового договора по инициативе 

профессионального спортсмена. 

Не рассматривая подробно этот примерный перечень, можно 

выделить отдельные причины, которые следовало бы отнести к числу 

специфических «спортивных» уважительных причин: 

1) нерегулярное выступление профессионального спортсмена (по вине 

работодателя) на спортивных соревнованиях (например, в футболе 

футболист не участвовал в 10 официальных матчах за свой клуб 

подряд); 

2) профессиональный спортсмен не был включен в официальные заявки 

на участие в спортивных соревнованиях на будущий сезон, если это не 

связано с его нетрудоспособностью (частичной или полной); 

3) спортивный клуб перешел в дивизию низшего рейтинга; 

4) спортивный клуб был исключен от участия в спортивных 

соревнованиях или соревновании. 

В то же время, предложения автора о включении в число 

уважительных причин «восстановления любительского статуса 

спортсмена» и «прекращения спортивной деятельности» поддерживать 

не стоит, так как соответствующие события могут быть лишь 

последствиями расторжения трудового договора, но не его 

основаниями. 

Следует особо подчеркнуть, что в случае установления 

перечней уважительных причин увольнения в нормативных актах 

спортивных федераций, эти перечни ни в коем случае не должны иметь 

исчерпывающий характер. 
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