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ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA 

 
„Sistemul de învăţământ din Transnistria 

funcţionează în spaţiul educaţional al 
Federaţiei Ruse ca succesoare de drept 

a fostului stat unional unitar” 
 

E. V. Bomeşco, 
Consilier prezidenţial 

pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură 
Ex-Ministru 

al Învăţământului Public din „RMN” 
 
 

1. INTRODUCERE  
 
Alegerea noului Parlament al Republicii Moldova la 29 iulie 2009, formarea majorităţii 

parlamentare a Alianţei pentru Integrare Europeană şi învestirea noului Guvern care şi-a propus 
drept obiectiv major integrarea europeană a R. Moldova – aceste noi realităţi politice readuc pe 
ordinea de zi problema soluţionării conflictului transnistrean şi a normalizării relaţiilor între cele 
două maluri ale Nistrului în toate domeniile. 

Unul din domeniile de importanţă vitală pentru societate este, incontestabil, învăţământul. 
Evident, reîntregirea teritorială, social-politică şi economică a R. Moldova este de neconceput 
fără cunoaşterea reciprocă, apropierea, armonizarea şi integrarea sistemelor de învăţământ de pe 
ambele maluri care s-au dezvoltat separat şi izolat timp de aproape 20 de ani.  

Acest studiu îşi propune o scurtă prezentare a stării actuale a sistemului de învăţământ care 
funcţionează în raioanele de Est ale Republicii Moldova (Transnistria), a tendinţelor de 
dezvoltare şi identificarea unor perspective de apropiere de sistemul învăţământului din R. 
Moldova. 
 
2. POLITICI ŞI STRATEGII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DIN TRANSNISTRIA 
 

2.1. Cadrul legislativ. 
Formarea politicii educaţionale de stat, elaborarea strategiei de dezvoltare a învăţământului şi 

stabilirea priorităţilor în domeniu, precum şi aprobarea programelor de stat şi internaţionale de 
dezvoltare a învăţământului se află în competenţa organului suprem al puterii legislative – 
Sovietul Suprem al autoproclamatei Republici Moldoveneşti Nistrene (RMN) (art. 28, p.1). 

Politica de Stat în sfera învăţământului public, ştiinţei, culturii, sportului, turismului şi 
tineretului este realizată de Ministerul Educaţiei al RMN (ministru – Paşcenco Maria 
Rafailovna). În competenţa Ministerului se află elaborarea concepţiei politicii de stat în domeniul 
învăţământului, atestarea de stat, licenţierea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ, fără 
deosebire de forma de proprietate şi apartenenţa departamentală.  

Tezele de bază şi tendinţele dezvoltării sistemului de învăţământ transnistrean sunt reflectate 
în Doctrina dezvoltării învăţământului în RMN elaborată de Minister. 

În 1994 a fost adoptată Legea RMN „Cu privire la învăţământ” care în 2002 este abrogată şi 
înlocuită cu o nouă redacţie a legii. Aceasta din urmă, atât ca structură cât şi după conţinut, este 
practic o copie a Legii Federaţiei Ruse „Cu privire învăţământ” (1992). Legea transnistreană e 
structurată pe 6 capitole şi conţine 58 de articole, întocmai ca Legea Federaţiei Ruse. Pentru 
comparaţie, vom da titlurile capitolelor din cele două legi (Tabelul 1): 
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Tabelul 1. 
Structura comparativă a cuprinsului Legii învăţământului 

în RMN şi Federaţia Rusă 
Legea RMN „Cu privire la învăţământ” 
(redacţia 30 iulie 2009) 

Legea Federaţiei Ruse„Cu privire la 
învăţământ” (redacţia 24 aprilie 2008) 

Capitolul 1. Dispoziţii generale (Articolele 2-
8) 

Capitolul I. Dispoziţii generale (Articolele 1-7) 

Capitolul 2. Funcţionarea sistemului de 
învăţământ (Articolele 9-27) 

Capitolul II. Sistemul de învăţământ 
(Articolele 8-27) 

Capitolul 3. Conducerea sistemului de 
învăţământ (Articolele 28-37) 

Capitolul III. Conducerea sistemului de 
învăţământ (Articolele 28-38) 

Capitolul 4. Economica sistemului de 
învăţământ (Articolele 38-48) 

Capitolul IV. Economica sistemului de 
învăţământ (Articolele 39-49) 

Capitolul 5. Garanţiile sociale de realizare a 
drepturilor cetăţenilor la învăţătură (Articolele 
49-55) 

Capitolul V. Garanţiile sociale de realizare a 
drepturilor cetăţenilor la învăţătură (Articolele 
50-56) 

Capitolul 6. Activitatea internaţională în 
domeniul învăţământului (Articolele 56-58) 

Capitolul VI. Activitatea internaţională în 
domeniul învăţământului (Articolele 57-58) 

 
În regiunea transnistreană este realizată şi promovatăp în mod consecvent politica 

învăţământului orientată spre spaţiul educaţional al Federaţiei Ruse.  
Principiile pe care se întemeiază politica transnistreană în domeniul învăţământului sunt 

aceleaşi ca şi ale politicii de stat a Rusiei, formularea acestora fiind preluată practic fără 
schimbare din Legea Federală a Rusiei. De exemplu, unul din principiile declarate în Legea 
transnistreană este „воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье, личной 
ответственности за собственное благосостояние” („educarea spiritului cetăţenesc, dragostei 
de muncă, respectului pentru drepturile şi libertăţile omului, dragostei de Patrie, natura 
înconjurătoare, familie, a responsabilităţii personale pentru propria bunăstare”) (art. 5, p. 3г). 
Acelaşi principiu se regăseşte şi în Legea Federaţiei Ruse (art. 2, p. 1): „воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье” („educarea spiritului cetăţenesc, dragostei de muncă, 
respectului pentru drepturile şi libertăţile omului, dragostei de natura înconjurătoare, Patrie, 
familie”). 

Unul din principiile fundamentale ale politicii de stat a RMN, consemnat în Legea 
învăţământului, este „участие в создании общего информационно-образовательного 
пространства с Россией и другими странами СНГ” (participarea la crearea spaţiului 
informaţional-educaţional comun cu Rusia şi alte ţări ale CSI) (art. 5, p. 3 o). Potrivit definiţiei 
date în art. 1, p. 11 al aceleiaşi legi, prin spaţiu educaţional comun se înţelege „politica de stat 
comună în sfera învăţământului; coordonarea standardelor educaţionale de stat, a programelor, 
nomenclatorului de profesii şi specializări, a nivelurilor de învăţământ, duratelor de studii, 
standardelor şi cerinţelor pentru pregătirea şi atestarea cadrelor...”. Aşadar, participarea la 
crearea spaţiului educaţional comun înseamnă de fapt integrarea sistemului de învăţământ 
transnistrean în spaţiul educaţional al Rusiei. 

La ora actuală, sistemul de învăţământ transnistrean se confruntă cu mai multe probleme, una 
din acestea fiind calitatea nesatisfăcătoare a procesului de instuire şi a pregătirii absolvenţilor. 
Reformarea învăţământului este o temă frecvent abordată la diverse reuniuni şi conferinţe. Baza 
doctrinară a viitoarei reforme o vor constitui două documente strategice: Doctrina de dezvoltare 
a învăţământului în Transnistria şi Concepţia de modernizare a învăţământului, ambele 
elaborate de prof. Olga V. Gukalenko, directorul Centrului ştiinţifico-educaţional transnistrean al 
Secţiei de Sud a Academiei de Învăţământ din Rusia şi preşedinte al Comisiei pentru învăţământ 
a Sovietului Suprem transnistrean. Guvernul transnistrean a aprobat Concepţia cu titlu de 
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strategie a reformei, precum şi Programul de reformare a sferei învăţământului, prevăzut pentru 
o perioadă de 5 ani. Ambele aceste documente au trecut expertiza şi au fost aprobate de 
Ministerul Învăţământului din Rusia.  

 
2.2. Standardele educaţionale de stat. 
Elaborarea şi aprobarea standardelor educaţionale de stat, a conţinutului şi finalităţilor 

învăţământului se află în competenţa Ministerului Educaţiei al RMN. 
Cerinţele faţă de standardele educaţionale de stat în RMN sunt stabilite prin art. 8 din Legea 

transnistreană a învăţământului, ele fiind, în fond, aceleaşi ca cele stipulate în Legea F. Ruse (art. 
7), fapt care vădeşte o dată în plus orientarea spre integrarea în spaţiul educaţional al Rusiei. 
Acest lucru l-a confirmat şi E. V. Bomeşco, consilier prezidenţial pentru învăţământ, ştiinţă şi 
cultură, fost ministru al Învăţământului public, care scrie că „standardele educaţionale de stat ale 
Transnistriei corespund celor din Rusia ţinând seama de particularităţile regionale şi limba de 
instruire”. În opinia unor experţi, aceasta are drept consecinţă faptul că competenţele 
profesionale ale absolvenţilor transnistreni nu corespund în deplină măsură cerinţelor 
angajatorilor din regiunea transnistreană.  

Legea învăţământului transnistrean stabileşte (art. 1, p.4) că standardele educaţionale de stat 
(conţinutul minim obligatoriu al programelor de bază de învăţământ, volumul maxim de ore 
necesar pentru însuşirea acestora, competenţele pretinse absolvenţilor nivelului respectiv de 
studii etc.) sunt obligatorii pentru toate instituţiile de învăţământ din Transnistria, cu excepţia 
acelora care deţin certificatul acreditării de stat „eliberat într-un stat străin”. Evident, tocmai în 
baza acestei prevederi pe teritoriul transnistrean funcţionează structuri de învăţământ (filiale, 
extensiuni etc.) ale Federaţiei Ruse sau Ucrainei în care se aplică standardele educaţionale 
proprii. 
 
 
3. SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN TRANSNISTRIA  
 

3.1. Date statistice. 
Conform datelor Ministerului Educaţiei al RMN, reţeaua instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din zona transnistreană include:  
 
- 192 instituţii de învăţământ general preuniversitar cu un efectiv total de 92 532 elevi, 

inclusiv 182 şcoli de stat (95%), în care învaţă 88 071 elevi (95%). 
- 2 instituţii de învăţământ superior de stat. 
 
În instituţiile de învăţământ general preuniversitar sunt încadrate circa 7000 cadre didactice, 

inclusiv 380 (5,4%) în şcolile private.  
 
În regiune, de asemenea, funcţionează: 
- 176 instituţii educaţionale preşcolare, inclusiv: 156 bugetare (88,6%) şi 20 

departamentale, cu un efectiv total de 21 359 copii, inclusiv 19 921 copii (93,2%) în 
instituţiile de stat şi 1438 copii în cele departamentale. 

 
3.2. Nivelurile de învăţământ. 
Conform Legii învăţământului (în redacţia din 30 iulie 2009) (art. 9), în Transnistria sunt 

stabilite următoarele niveluri de învăţământ: 
- învăţământul primar general (clasele I – IV) 
- învăţământul de bază general (clasele V – IX) 
- învăţământul mediu (complet) general (clasele X – XI) 
- învăţământul profesional primar 
- învăţământul profesional mediu 
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- învăţământul profesional superior 
- învăţământul profesional postuniversitar 
Este de remarcat că aceleaşi niveluri de învăţământ sub aceleaşi denumiri care îşi au 

rădăcinile în sistemul învăţământului din perioada sovietică sunt caracteristice şi pentru structura 
învăţământului în Federaţia Rusă.  

 
3.3. Învăţământul general preuniversitar. 
Majoritatea instituţiilor de învăţământ secundar general în Transnistria o constituie şcolile 

medii, acestea cuprinzând în fapt trei niveluri sub acelaşi acoperiş: primar (clasele I-IV), 
secundar inferior (clasele V-IX) şi secundar superior (clasele X-XI). Numărul şcolilor secundare 
de tip nou – licee şi gimnazii (care diferă radical de gimnaziile din R. Moldova) – este mult mai 
mic (sub 9% din numărul total).  

Învaţamântul secundar inferior este realizat în aşa numitele şcoli de bază, care încorporează 
două niveluri: primar (clasele I-IV) şi secundar inferior (clasele V-IX). În aceste instituţii elevii 
urmează învaţamântul de bază (clasele I-IX), care în Transnistria este obligatoriu.  

În sfârşit, funcţionează şi şcoli primare (clasele I-IV), la absolvirea cărora elevii trebuie să 
urmeze studiile fie la o şcoală de bază, fie la o şcoală medie sau liceu/gimnaziu. 

Conform datelor statistice oficiale, reţeaua instituţiilor de învăţământ general preuniversitar 
de stat din Transnistria include: 

- 119 instituţii de învăţământ mediu (complet), dintre care 109 şcoli medii (91,5%), 6 
gimnazii şi 4 licee teoretice 

- 39 şcoli de bază 
- 8 şcoli primare 
- 2 complexuri şcolare 
- 3 şcoli serale 
- 6 instituţii de învăţământ special pentru copii cu deficienţe în dezvoltare 
- 5 şcoli-internat de cultură generală. 
Pe lângă aceste instituţii, în raioanele de Est ale R. Moldova funcţionează 5 licee, 2 gimnazii 

şi o şcoală-internat, care se află sub jurisdicţia Ministerului Educaţiei al R. Moldova.  
 

3.4. Învăţământul profesional primar şi mediu. 
Învăţământul profesional în regiunea transnistreană este realizat în instituţii de învăţământ de 

diverse tipuri, înfuncţie de nivelul de instruire profesională. Astfel, pregătirea profesională 
primară este asigurată de licee şi şcoli profesionale.  

Instruirea profesională medie este realizată în instituţii de învăţământ care s-au păstrat din 
perioada sovietică – tehnicum şi tehnicum-sovhoz – ce realizează programe de instruire 
postsecundară, care sunt intermediare între nivelul de învăţământ secundar superior şi nivelul de 
învăţământ superior. De asemenea, acelaşi nivel de instruire este oferit în câteva colegii şi şcoli 
profesionale.  

Reţeaua instituţiilor de învăţământ profesional de stat cuprinde: 
- 9 instituţii de învăţământ profesional primar (8 licee şi 1 şcoală profesională) 
- 16 instituţii de învăţământ profesional mediu (7 tehnicumuri, 2 tehnicumuri-sovhoz, 5 

colegii şi 2 şcoli profesionale). 
Instituţiile de învăţământ profesional primar pregătesc muncitori şi slujbaşi în 35 de profesii 

din următoarele domenii: construcţii – 39%, industrie – 25%, agricultură – 21%, comerţ şi 
alimentaţie publică – 10%, servicii – 5%.  

Instituţiile de învăţământ profesional mediu realizează pregătirea în 51 de specialităţi în 
domeniile: industrie - 20%, ocrotirea sănătăţii – 17%, economie şi drept – 16%, agricultură – 
21%, energetică - 6%, construcţii – 2%, educaţie – 9%, servicii – 3%, comerţ şi alimentaţie 
publică – 4%, cultură şi artă – 2%.  

În procesul de învăţământ profesional funcţionează peste 1500 de cadre didactice şi maiştri 
de instruire în producţie.  
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3.5. Învăţământul profesional superior şi postuniversitar. 
Conform Legii cu privire la învăţământul profesional superior şi postuniversitar (adoptată de 

Sovietul Suprem al RMN la 4 martie 2009), învăţământul profesional superior în Transnistria 
este organizat în două niveluri (art. 7, p. 2): 

- nivelul I – pregătirea bacalaureaţilor (bacalavriat), cu durata de cel puţin 4 ani; 
- nivelul II – pregătirea specialiştilor, cu durata de cel puţin 5 ani, şi 

pregătirea magiştrilor, cu durata de cel puţin 6 ani.  
La absolvirea cu succes a nivelului I se acordă calificarea (gradul) de bacalaureat 

(”bacalavr”) în domeniul de pregătire, iar la finalizarea nivelului II - calificarea (gradul) de 
specialist diplomat în specialitatea urmată sau calificarea (gradul) de magistru în domeniul de 
pregătire.  

 
Învăţământul profesional postuniversitar este, de asemenea, organizat pe două niveluri (art. 7, 

p. 3): 
- nivelul I – pregătirea candidaţilor în ştiinţe (aspirantura/adjunctura), cu durata de 3-4 ani; 
- nivelul II - pregătirea doctorilor în ştiinţe (doctorantura), cu durata de până la 3 ani.  
Învăţământul postuniversitar este deschis pentru cei care au absolvit nivelul al doilea al 

învăţământului profesional superior (cu diploma de specialist sau de magistru).  
Aspirantura se finalizează cu susţinerea disertaţiei şi acordarea titlului ştiinţific de candidat 

în ştiinţe, iar doctorantura - cu susţinerea disertaţiei şi acordarea titlului ştiinţific de doctor în 
ştiinţe. 

 
Aceeaşi structură are şi învăţământul profesional superior şi postuniversitar în Federaţia 

Rusă. Astfel, conform Legii cu privire la învăţământul profesional superior şi postuniversitar 
(adoptată de către Duma de Stat la 19 iulie 1996), în Federaţia Rusă se stabilesc următoarele 
trepte ale învăţământului profesional superior (art. 6, p. 2): 

- învăţământ profesional superior, cu durata de cel puţin 4 ani, finalizat cu acordarea 
calificării (gradului) de „bacalavr” (bacalaureat); 

- învăţământ profesional superior, cu durata de cel puţin 5 ani, finalizat cu acordarea 
calificării de „specialist diplomat”; 

- învăţământ profesional superior, cu durata de cel puţin 6 ani, finalizat cu acordarea 
calificării (gradului) de „magistr” (magistru). 

 
Pentru comparaţie, prezentăm aici structura comparativă a învăţământului profesional 

superior şi postuniversitar în RMN şi Federaţia Rusă (Tabelul 2) şi structura comparativă a 
învăţământului superior şi postuniversitar în R. Moldova şi Uniunea Europeană (Procesul 
Bologna) (Tabelul 3).  
 

Tabelul 2. 
Structura comparativă a învăţământului superior şi postuniversitar 

în RMN şi Federaţia Rusă 
 RMN Federaţia Rusă 

Învăţământ 
profesional superior 

Nivelul I Bacalavriat, 4 ani Treapta I Bacalavriat, 4 ani 
Nivelul II Specialist, 5 ani  Treapta II Specialist, 5 ani 

Magistru, 6 ani Treapta III Magistru, 6 ani 
Învăţământ 
profesional 
postuniversitar 

Nivelul I Aspirantura/Adjunctura 
(Candidat în ştiinţe), 3-
4 ani 

 Aspirantura/Adjunctura 
(Candidat în ştiinţe), 3-
4 ani 

Nivelul II Doctorantura (Doctor 
în ştiinţe), 3 ani 

 Doctorantura (Doctor 
în ştiinţe), 3 ani 
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Tabelul 3. 

Structura comparativă a învăţământului superior şi postuniversitar 
în R. Moldova şi Uniunea Europeană 

(Procesul Bologna) 
Ciclul de învăţământ 

superior 
R. Moldova Uniunea Europeană 

Ciclul 1 Licenţă, 3-4 ani Bachelor 
Ciclul 2 Master, 1-2 ani Master 
Ciclul 3* - PhD 
 Doctorat (Doctor în ştiinţe), 3-4 ani - 
 Post-Doctorat (Doctor Habil.), 2 ani  
* Ciclul 3 – studii de Doctorat - nu a fost adoptat în R. Moldova 

 
Din analiza comparativă rezultă că structura învăţământului profesional superior şi 

postuniversitar în Transnistria este practic identică cu cea existentă în Federaţia Rusă, fiind 
utilizată chiar şi aceeaşi terminologie pentru denumirea calificărilor (gradelor) şi titlurilor 
ştiinţifice. În acelaşi timp ea diferă de structura pe cicluri stabilită în Procesul de la Bologna şi 
aplicată şi în R. Moldova. 

Învăţământul superior în Transnistria este realizat în 2 instituţii de învăţământ superior de 
stat: 

- Universitatea de Stat Nistreană „T. G. Şevcenco” (Приднестровский государственный 
университет им. Т. Г. Шевченко) 

- Colegiul superior de muzică din Transnistria (Приднестровский высший музыкальный 
колледж). 

De asemenea, pe teritoiul RMN funcţionează 5 filiale ale unor instituţii de învăţământ 
superior particular din Federaţia Rusă şi o filială a unei instituţii de învăţământ superior 
particular din Ucraina.  

Instituţiile de învăţământ profesional superior pregătesc specialişti în 48 specialităţi: educaţie 
– 58%, industrie – 18%, economie şi drept – 10%, agricultură – 9%, ocrotirea sănătăţii – 5%.  

O particularitate specifică pentru învăţământul superior transnistrean este că, la fel ca în 
Federaţia Rusă, instituţiile de învăţământ superior pot obţine şi autorizaţia de realizare a 
programelor de învăţământ general, precum şi de învăţământ profesional primar şi mediu.  

 
 
4. CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN TRANSNISTRIA 

 
4.1. Programele de învăţământ. 
Conţinutul învăţământului în Transnistria la fiecare nivel este determinat de programele de 

învăţământ, general sau profesional, care, la rândul lor, se împart în două tipuri: programe de 
bază şi programe suplimentare. Programele de bază de învăţământ determină conţinutul 
învăţământului în limitele standardului educaţional de stat, iar cele suplimentare - conţinutul 
învăţământului în afara limitelor stabilite de standardul de stat.  

Programele de bază de învăţământ general se constituie din planul de învăţământ, programele 
de studiu ale cursurilor, obiectelor şi disciplinelor (modulelor) de studiu şi alte materiale. 
Programele de bază de învăţământ profesional includ planul de învăţământ, programele de studiu 
ale cursurilor, obiectelor şi disciplinelor (modulelor) de studiu şi alte materiale, precum .şi 
programa stagiului de practică, graficul calendaristic al studiilor şi materiale metodice.  

Programele suplimentare de învăţământ cuprind programele de studiu ale cursurilor, 
obiectelor şi disciplinelor (modulelor) de studiu.  

Exact aceeaşi clasificare a programelor de învăţământ există şi în sistemul de învăţământ al 
Federaţiei Ruse (Legea învăţământului în F. Rusă, art. 9).  
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Planul de învăţământ de bază şi pachetul de programe-tip de studii pentru instituţiile de 
învăţământ general, de asemenea, sunt elaborate în baza celor din Federaţia Rusă. 

Aşadar, se constată că structura şi programele de învăţământ în sistemul educaţional 
transnistrean sunt identice cu cele din Federaţia Rusă şi în acelaşi timp diferă substanţial de cele 
existente în spaţiul educaţional european şi, în particular, în R. Moldova.  

Majoritatea disciplinelor şcolare în Transnistria este asigurată cu manuale şi alte materiale 
didactice produse la editurile din Federaţia Rusă în cadrul programului de stat „Учебник”, care 
sunt apoi traduse şi în limba „moldovenească”. Astfel, în anul 2000 au fost procurate de la 
Editura de Stat „Просвещение” 69 titluri de manuale în sumă de 100 mii dolari SUA.  

 
4.2. Evaluarea calităţii învăţământului. 
Controlul de stat al calităţii învăţământului în regiunea transnistreană se realizează prin 

licenţiere, atestare şi acreditare de stat a instituţiilor de învăţământ. În cadrul acestor proceduri se 
desfăşoară şi aşa numita atestare de stat a elevilor şi a cadrelor din sfera învăţământului. Cadrul 
normativ al controlului de stat al calităţii învăţământului este elaborat în baza documentelor 
similare din Rusia.  

Se ştie că în ultimii ani în Federaţia Rusă s-a introdus evaluarea finală a elevilor din clasele 
terminale ale şcolilor medii prin aşa numitul examen unic de stat. Această formă de evaluare este 
în curs de implementare şi în Transnistria. În 2009 examenele de absolvire în şcolile 
transnistrene au fost organizate după aceleaşi reguli şi teste care sunt propuse absolvenţilor din 
Rusia.  

La începutul lunii noiembrie 2009, Ministrul Educaţiei Maria Paşcenco şi Rectorul 
Universităţii de Stat Nistrene Stepan Beril s-au aflat în vizită la Centrul Federal de supraveghere 
a calităţii învăţământului din Federaţia Rusă, unde au discutat probleme legate de adoptarea în 
Transnistria a Legii despre examenul unic de stat. „Această formă de evaluare finală trebuie 
introdusă prin lege, la fel ca şi în Federaţia Rusă”, a spus Maria Paşcenco. 
 
 
5. POLI-LINGVISMUL TRANSNISTREAN ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBA 
MATERNĂ 

 
Autorităţile educaţionale transnistrene afirmă că polilingvismul şi învăţământul în limba 

maternă constituie baza politicii educaţionale de stat în Transnistria. Realităţile însă ne 
demonstrează că în regiunea transnistreană se încalcă dreptul copiilor şi dreptul părinţilor de a 
alege limba de instruire, adică dreptul fundamental la educaţie în limba maternă al elevilor 
moldoveni. 

Conform legislaţiei transnistrene (Legea „Despre limbile din RMN” şi Legea învăţământului, 
art. 7), limba de instruire în instituţiile de stat este una din limbile oficiale (rusă, 
„moldovenească”, ucraineană). În lege se deslară, de asemenea, că este asigurată libertatea de 
alegere a limbii oficiale de instruire. În realitate însă, în majoritatea şcolilor (peste 70% din 
numărul total) limba de instruire este rusa. În instituţiile de învăţământ din Transnistria (inclusiv 
în şcolile particulare) limbile de predare sunt ierarhizate astfel: 

- limba rusă - în 135 instituţii de învăţământ (70,3%) 
- limba „moldovenească” – în 33 instituţii (17,2%) 
- limba rusă şi „moldovenească” – în 16 instituţii (8,4%) 
- limba ucraineană – în 2 instituţii (1%) 
- limba română (cu grafie latină) – în 6 instituţii (3,1%) (subordonate Ministerului 

Educaţiei al R. Moldova). 
Deşi datele ultimului recensământ (2004) arată că în Transnistria locuiesc circa 177 mii de 

moldoveni (31,9%), 168 mii de ruşi (30,4%) şi 160 mii de ucraineni (28,8%), în 82% din şcoli 
curriculum-ul este elaborat în limba rusă, în 13.5% curriculum-ul este în limba moldovenească/ 
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română cu grafie chirilică, în 3.8% curriculum-ul este în limba moldovenească/română cu grafie 
latină şi în 0.7% – în limba ucraineană.  

Aşadar, deşi ponderea moldovenilor în totalul populaţiei este de circa 32%, cifrele ne 
demonstrează că copiii moldoveni pot să înveţe în limba maternă în doar circa 20% dintre şcoli 
(inclusiv în 13,5% - după alfabetul chirilic). Deci, pe de o parte dreptul cetăţenilor de a obţine 
studii în limba maternă este consemnat în Constituţia RMN, iar pe de altă parte cetăţenii 
moldoveni sunt lipsiţi în mare măsură de acest drept.  

Pe teritoriul controlat de regimul de la Tiraspol este încălcat nu numai dreptul moldovenilor 
la învăţământ în limba română cu litere latine, dar şi cel la învăţământ în limba „moldovenească” 
cu alfabet chirilic. Astfel, în 3 sate din raioanele Camenca şi Râbniţa cu populaţie constituită 
exclusiv din moldoveni şcolile sunt exclusiv ruseşti. În aceeaşi situaţie se află alte 9 sate 
majoritar moldoveneşti. La Tiraspol, printre cele 29 de şcoli, după proporţia populaţiei 
moldoveneşti, ar trebui să fie vreo 5-6 şcoli cu predare în limba „moldovenească”, însă nu există 
decât o singură şcoală cu predare în limba română şi una moldovenească cu alfabet chirilic. 

Alte etnii, de asemenea, sunt discriminate în ceea ce priveşte respectarea dreptului la alegerea 
limbii de predare. Spre exemplu, în regiune locuiesc aproape 28% ucraineni, însă numai în 2 
şcoli (1%) se predă în limba ucraineană. Astfel se încalcă atât Legea „Despre limbile în RMN” 
(1992) care pretinde să asigure dezvoltarea echitabilă şi păstrarea limbilor ce funcţionează în 
acest teritoriu, cât şi aşa numita Declaraţie de suveranitate a RMN (1990), în care este 
consemnat regimul de folosire cu aceleaşi drepturi a limbilor. Libera alegere a limbii de instruire 
este stipulată şi în Legea RMN „Cu privire la învăţământ” (1994) (art. 6).  
 
 
6. ÎNVĂŢĂMÂNTUL DIN TRANSNISTRIA ÎN SPAŢIUL EDUCAŢIONAL AL 
FEDERAŢIEI RUSE 
 

Raporturile existente între sistemul învăţământului din Transnistria şi cel din Federaţia Rusă 
pot fi caracterizate prin cuvintele ce aparţin dnei E. V. Bomeşco, fost Ministru al Învăţământului 
Public din RMN: „Sistemul de învăţământ din Transnistria funcţionează în spaţiul educaţional al 
Federaţiei Ruse ca succesoare de drept a fostului stat unional unitar”. 
 

6.1. Direcţiile de colaborare cu Rusia. 
Colaborarea RMN cu Rusia în domeniul învăţământului se axează pe câteva direcţii 

prioritare: 
- adaptarea şi introducerea standardelor educaţionale ale Federaţiei Ruse în instituţiile de 

învăţământ ale RMN de toate gradele; 
- stabilirea unei cote stabile cu destinaţie specială de admitere a tinerilor din Transnistria în 

instituţiile prestigioase de învăţământ superior din Federaţia Rusă; 
- perfecţionarea calificării profesionale a conducătorilor şi cadrelor didactice din RMN în 

Federaţia Rusă în condiţii privilegiate; 
- deschiderea unei Universităţi Slavone la Tiraspol pe baza instituţiilor de învăţământ 

superior existente. 
Este în plină dezvoltare colaborarea între Ministerul Educaţiei din RMN şi Ministerul 

Învăţământului din Rusia în baza Memorandumului de colaborare semnat la Moscova la 30 mai 
2000. Memorandumul prevede elaborarea şi implementarea în procesul de învăţământ a 
standardelor educaţionale care să corespundă standardelor internaţionale; coordonarea bazei 
normative şi asigurării didactico-metodice a procesului de învăţământ; achiziţionarea de seturi de 
manuale şcolare şi complexe de materiale instructiv-metodice editate în Rusia. Este abordată şi 
problema recunoaşterii şi echivalării actelor de studii eliberate în statele-membre ale CSI ca una 
din condiţiile principale de creare a spaţiului educaţional comun.  

În luna iulie 2009 a fost semnat la Moscova un Acord protocolar între Ministerul Educaţiei 
din RMN şi Centrul Federal de supraveghere a calităţii învăţământului din Federaţia Rusă. „Noi 
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activăm în acelaşi spaţiu educaţional cu Federaţia Rusă şi de aceea acest acord are o mare 
importanţă pentru noi. Am convenit oficial să tratăm în acelaşi mod evaluarea calităţii 
învăţământului, acest lucru având o legătură directă cu recunoaşterea actelor de studii 
transnistrene”, - a declarat ministrul Maria Paşcenco.  

Sistemul de învăţământ al RMN are colaborări strânse cu societăţile culturale naţionale din 
Rusia şi Ucraina, ceea ce permite anual unui numar de circa 200 de absolvenţi ai şcolilor din 
Transnistria să urmeze studiile în aceste ţări.  

Conform datelor Ministerului Educaţiei din Transnistria, 8,5% dintre absolvenţii claselor a 
11-a transnistrene sunt admişi în instituţiile de învăţământ superior din Rusia, 5% - în Ucraina şi 
9,6% - în Moldova.  

Atât instituţiile de învăţământ general, cât şi cele de învăţământ profesional din Transnistria 
au încheiat contracte directe de cooperare cu instituţiile de învăţământ din Rusia.  

La Tiraspol funcţionează Şcoala rusă deschisă, sprijinită financiar de Guvernul Moscovei. 
Şcoala realizează instruirea elevilor din clasele superioare după programele şcolii medii din 
Rusia cu aplicarea tehnologiilor de educaţie la distanţă. În cei 5 ani de funcţionare a Şcolii ruse 
deschise, 96 de absolvenţi din Transnistria au primit atestate ruseşti. 

Agenţia Federală pentru învăţământ a Rusiei a acordat în anul curent de studii 110 locuri în 
instituţiile de învăţământ superior din Rusia pentru absolvenţii transnistreni.  

Există o colaborare intensă între instituţiile de învăţământ profesional din RMN şi Institutul 
de dezvoltare a învăţământului profesional din Federaţia Rusă. 

În 2000, Colegiul Agrar „M. V. Frunze” din Transnistria a fost primit ca membru în 
Asociaţia instituţiilor de învăţământ secundar şi superior ale Complexului agroindustrial din 
Rusia.  

Pe bază de contracte directe cu instituţii de învăţământ superior din Rusia funcţionează: 
Colegiul superior de muzică din Transnistria şi Academia „Gnesinîh” din Moscova; Tehnicumul 
de Comerţ din Tiraspol şi Universitatea de Stat de Comerţ din Moscova.  

Cercetătotii ştiinţifici şi cadrele didactice din Transnistria participă la congrese 
internaţionale, conferinţe, simpozioane şi seminare desfăşurate în Federaţia Rusă.  

 
6.2. Universitatea de Stat Nistreană – ancorată în spaţiul educaţional al Rusiei. 
Universitatea de Stat Nistreană „T. G. Şevcenco” (USN) este descendentă din Institutul 

Pedagogic de Stat din Tiraspol, care în anul 1990 s-a scindat în două instituţii, una dintre care s-a 
refugiat la Chişinău devenind Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, iar cealaltă 
s-a transformat ulterior în Universitatea Corporativă de Stat din Tiraspol. USN „T. G. Şevcenco” 
este instituţia de învăţământ superior în care e concentrat practic întregul potenţial ştiinţific al 
RMN. La USN îşi fac studiile circa 14 mii de studenţi. 

În 1996 rector al USN „T. G. Şevcenco” a fost ales prof. S. I. Beril, fost colaborator al 
Institutului de Fizică Aplicată (IFA) al Academiei de Ştiinţe a RSSM. În 1991 S. I. Beril 
părăseşte IFA şi devine şef de catedră, apoi în 1993 – decan al Facultăţii de Fizică şi Matematică 
la Universitatea Corporativă de Stat din Tiraspol.  

În 1991 Fundaţia învăţământului din Rusia (Всероссийский фонд образования) s-a declarat 
fondator al Universităţii de Stat Nistrene, în 1996 ea confirmându-şi păstrarea împuternicirilor de 
fondator. Universitatea de Stat Nistreană a fost primită ca membru în Asociaţia instituţiilor de 
învăţământ superior din Rusia, ea fiind primul membru extern al acestei Asociaţii.  

În mai 1997, după semnarea Memorandumului „Despre bazele normalizării relaţiilor dintre 
Republica Moldova şi Transnistria”, a fost rezolvată problema integrării USN în spaţiul 
educaţional al Rusiei şi CSI. Toate planurile de învăţământ ale universităţii au fost aduse în 
deplină concordanţă cu Standardul de Stat al învăţământului superior din Federaţia Rusă.  

În 1999 USN a devenit membru cu drepturi depline al Asociaţiei Euroasiatice a 
Universităţilor clasice sub garanţia şi cu susţinerea Universităţii de Stat din Moscova „M. V. 
Lomonosov”. Prin decizia colegiului Ministerului Învăţământului din Rusia, diploma eliberată de 
Universitatea de Stat Nistreană este recunoscută ca fiind echivalentă cu diplomele acordate în 
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Rusia. Din anul 1999 absolvenţii USN „T. G. Şevcenco” odată cu Diploma universitară primesc 
un certificat care confirmă corespunderea acesteia diplomelor analoage, eliberate de instituţiile 
de învăţământ superior acreditate din Rusia. Sprijinul acordat universităţii din partea Rusiei a 
ajutat-o să-şi asigure legalitatea activităţii în condiţiile nerecunoaşterii RMN.  

În ultimii câţiva ani USN a încheiat circa 75 acorduri de colaborare cu instituţii de 
învăţământ superior din Rusia, Ucraina, Belarus, Bulgaria, SUA şi alte state, însă nici unul cu R. 
Moldova. În 2009 a fost încheiat un acord de realizare a programelor educaţionale comune cu 
Agenţia pentru Învăţământ din Rusia.  

În cadrul programelor educaţionale comune circa 70 studenţi transnistreni urmează studiile în 
cele 6 instituţii partenere din Rusia. 

La fiecare 5 ani Universitatea transnistreană urmează procedura de atestare la Serviciul 
Federal de Supraveghere în sfera Învăţământului şi Ştiinţei al Federaţiei Ruse, următoarea 
atestare va avea loc în martie 2010. Ca rezultat, absolvenţii USN obţin Diploma însoţită de un 
certificat de echivalenţă al Federaţiei Ruse. 

Contractul de colaborare de lungă durată încheiat între Universitatea de Stat Nistreană şi 
Universitatea de Stat din Moscova „M. V. Lomonosov” (USM) prevede crearea unei filiale a 
USM „M. V. Lomonosov” la USN.  

În vara anului 2005 Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Federaţiei Ruse a atestat USN „T. 
G. Şevcenco” cu statut de universitate clasică. În iunie 2009 rectorul USN, S. I. Beril devine 
Profesor onorific al Universităţii de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov” şi i se înmânează 
insigna „За вклад в развитие социологического образования в Росии” („Pentru contribuţie în 
dezvoltarea învăţământului sociologic în Rusia”). Rectorul USN, S. I. Beril este şi directorul 
Secţiei transnistrene a Academiei de Ştiinţe Naturale din Rusia. Toate acestea dovedesc în mod 
elocvent faptul că Universitatea de Stat Nistreană este ancorată solid în sistemul învăţământului 
superior din Rusia.  

În ceea ce priveşte recunoaşterea şi echivalarea diplomelor eliberate în Transnistria, Rectorul 
Universităţii de Stat Nistrene, S. Beril a declarat în cadrul unei conferinţe de presă (13 iulie 
2009): „Diploma noastră este însoţită de un certificat al Rusiei – un certificat de echivalenţă a 
diplomelor acordate de instituţiile de învăţământ superior de stat atestate şi acreditate în Rusia, 
care pregătesc cadre după programe de cinci şi mai mulţi ani. Procedura de nostrificare a 
documentului în Federaţia Rusă se derulează destul de rapid. Problema recunoaşterii diplomelor 
transnistrene în Moldova rămâne deocamdată deschisă”. În octombrie 2009, Ambasadorul 
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în R. Moldova, Valerii Kuzimin, răspunzând în 
direct la întrebarea unui cititor al ziarului „Комсомольская правда», a spus: 
„Приднестровский вуз работает по всем российским программам. Его дипломы 
признаются в России,...” (Instituţia de învăţământ superior Nistreană funcţionează după toate 
programele Rusiei. Diplomele acesteia sunt recunoscute în Rusia). 
(www.kp.md/daily/press/detail/3498/). 

 
6.3. Procesul de la Bologna 
Învăţământul superior în Transnistria fiind practic integrat în sistemul de învăţămân al 

Rusiei, atitudinea transnistrenilor faţă de procesele de unificare a îvăţământului superior 
european în cadrul Procesului de la Bologna depinde, evident, de situaţia şi poziţia Rusiei în 
acest domeniu. 

În opinia experţilor ruşi, participarea Rusiei la Procesul Bologna poartă un caracter 
fragmentar chiar şi după aderarea ei la Proces în 2003. Sistemul european de credite transferabile 
(ECTS) a fost introdus cu titlu de experiment doar în câteva instituţii de învăţământ superior. În 
practică aceasta înseamnă că sistemul învăţământului superior din Rusia deocamdată nu este 
compatibil cu cel european. Rusia a avansat doar în implementarea sistemului de învăţământ 
superior cu două trepte (bacalavriat şi magisterat), introdus prin lege federală în 2007.  

Deşi în sistemul de învăţământ transnistrean sunt aplicate standardele educaţionale ale 
Rusiei, Transnistria practic nu participă la procesele din spaţiul educaţional internaţional. În 
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opinia E. Bomeşco, ex-ministru al Educaţiei, „încă nu se pune problema intrării Transnistriei în 
Procesul Bologna de construire a spaţiului unic european al învăţământului superior”.  
 
 
7. RELAŢIILE CU R. MOLDOVA ŞI PERSPECTIVELE DE APROPIERE 
 

Autorităţile educaţionale transnistrene afirmă că în regiune se acordă o atenţie sporită 
colaborării organelor de conducere a învăţământului şi instituţiilor de învăţământ cu partenerii 
străini, inclusiv cu statul „vecin” R. Moldova. În realitate, vectorul colaborării tansnistrene e 
orientat în principal spre Rusia, şi într-o mai mică măsură spre Ucraina. La nivel oficial, între 
Chişinău şi Tiraspol practic nu există o colaborare permanentă, pe bază de acorduri de lungă 
durată, în probleme de politici educaţionale, de schimb de experienţă didactică şi metodică, 
schimb de studenţi şi cadre didactice. Relaţiile oficiale dintre cele două maluri poartă mai mult 
un caracter sporadic, determinat de necesitatea soluţionării unor probleme stringente, cum ar fi, 
de exemplu, cele legate de recunoaşterea actelor de studii eliberate de instituţiile de învăţământ 
transnistrene sau de funcţionarea şcolilor din regiunea transnistreană cu predarea în limba 
română.  

În raioanele de est ale Moldovei funcţionează 8 instituţii de învăţământ cu predare în limba 
română (circa 4 mii de copii), aflate sub jurisdicţia Guvernului de la Chişinău: 

1. Liceul „Lucian Blaga” din Tiraspol (director Ion Iovcev) 
2. Liceul „Alexandru cel Bun”din Bender (Tighina) (director Maria Roibu)  
3. Liceul teoretic „Evrica” din Râbniţa (director Eugenia Halus 
4. Liceul „Mihai Eminescu” din Dubăsari 
5. Liceul teoretic „Ştefan cel Mare” din Grigoriopol (refugiat în satul Doroţcaia, raionul 

Dubăsari) (director Eleonora Cercavschi) 
6. Gimnaziul din satul Roghi 
7. Gimnaziul din satul Corjova (Dubăsari) 
8. Orfelinatul din Bender (Tighina) 
Majoritatea şcolilor îşi desfăşoară activitatea în clădiri închiriate de la autorităţile publice 

locale sau de la agenţi economici din localităţile respective. 
Conform legislaţiei transnistrene (Legea învăţământului, art. 35, p. 2), aceste instituţii de 

învăţământ trebuie să fie înregistrate ca organizaţii de învăţământ nestatale în conformitate cu 
Legea RMN despre înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 
individuali. Odată înregistrate, în organul de conducere al instituţiilor nestatale trebuie să fie 
inclus şi un reprezentant al organului local de conducere a învăţământului. Instituţiile de 
învăţământ înregistrate sunt obligate să asigure realizarea standardelor şi normativelor 
educaţionale de stat, precum şi a legislaţiei RMN (Legea învăţământului, art. 34, p.3). Pentru 
şcolile cu predare în limba română aceasta înseamnă obligativitatea de trecere la limba 
„moldovenească” de predare cu grafie chirilică, cerinţă inacceptabilă pentru aceste instituţii.  

În plus, instituţiile de învăţământ nestatale trebuie să obţină acreditarea de stat în RMN, 
pentru că numai în acest caz ele pot beneficia de aceleaşi tarife la plata serviciilor comunale ca şi 
instituţiile de învăţământ de stat şi municipale (Legea învăţământului, art. 42, p. 6). Aceeaşi 
condiţie este impusă şcolilor nestatale pentru ca administraţiile de stat ale oraşelor şi raioanelor 
şi organele locale de autoconducere să pună la dispoziţia lor clădiri, terenuri de pământ pentru 
construcţii şi mijloace materiale pentru organizarea procesului de învăţământ (Legea 
învăţământului, art. 44, p. 4). În afară de aceasta, elevii au dreptul să beneficieze de facilităţile şi 
înlesnirile stabilite de legislaţia în vigoare a RMN pentru elevii din instituţiile de învăţământ de 
stat numai în cazul dacă şcolile nestatale în care învaţă sunt acreditate în RMN (Legea 
învăţământului, art. 49, p. 17). 

Este evident că prin aceste prevederi ale legislaţiei se urmăreşte scopul de a stabili un control 
total asupra şcolilor moldoveneşti din Transnistria, inclusiv asupra celor în care procesul de 
învăţământ se desfăşoară după programele de studii ale Ministerului Educaţiei de la Chişinău.  



 14

În 1999, regimul de la Tiraspol a ordonat ca toate şcolile ce aparţin altor state (inclusiv 
Moldova care e considerată un stat „străin”) şi funcţionează pe teritoriul regiunii transnistrene să 
fie înregistrate la autorităţile „RMN”, în caz contrar ele nu vor fi recunoscute şi vor fi private de 
drepturile lor.  

Directorii liceelor aflate sub jurisdicţia R. Moldova au refuzat înregistrarea instituţiilor 
pentru a obţine licenţa de funcţionare pe teritoriul Transnistriei şi deci trecerea lor în subordinea 
autorităţilor transnistrene, deoarece aceasta presupunea folosirea grafiei chirilice impuse de 
administraţia de la Tiraspol şi priva liceele de sponsorizarea oferită de Ministerul Educaţiei al 
Republicii Moldova. Ca urmare, în vara anului 2004 autorităţile de la Tiraspol au luat decizia să 
le închidă. Cu participarea nemijlocită a miliţiei şi Serviciului de securitate, regimul transnistrean 
a sechestrat şi evacuat patrimoniul şcolii nr. 20 din Tiraspol şi a ocupat Liceul teoretic „Evrica” 
din Rîbniţa. Fiind izgonit din sediul construit de Ministerul Educaţiei al Moldovei, Liceul 
„Evrica” a fost obligat să se mute într-o grădiniţă închiriată de la Uzina Metalurgică din 
localitate. Prin aceste acţiuni moldovenii din Transnistria care constituie majoritatea etnică au 
fost lipsiţi de dreptul fundamental la studii în limba maternă. 

Aceste încălcări grave au determinat Liceul „Evrica” din Râbniţa, Liceul „Alexandru cel 
Bun”din Bender şi Liceul din Grigoriopol să se adreseze la Curtea Europeană pentru Drepturile 
Omului (CEDO) ca să apere dreptul copiilor şi părinţilor de a alege limba de predare. Un grup de 
părinţi, elevi şi profesori din Transnistria s-au plâns la (CEDO) pe faptul că în regiune a fost 
interzisă predarea în grafia latină. În iunie 2009, la Curtea Europeana a Drepturilor Omului au 
avut loc audieri în trei cauze contra Moldovei şi Rusiei  

Acţiunile autorităţilor transnistrene au fost dur criticate de Înaltul Comisar al OSCE pentru 
minorităţile naţionale, de Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Ambasada SUA la Chişinău, 
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei. Secretarul General al Consiliului Europei a declarat că 
acţiunile aplicate de autorităţile RMN faţă de cele opt şcoli moldoveneşti din regiune „contrazic 
standardele europene de bază în sfera drepturilor omului şi ale minorităţilor naţionale”. 
Declaraţia categorică a Secretarului General a fost susţinută de ambasadele Germaniei, Franţei, 
Ungariei, Poloniei, Marii Britanii, Irlandei de Nord şi SUA.  

Este de remarcat faptul că situaţia acestor şcoli a degradat în asemenea măsură şi din cauza 
că, din păcate, autorităţile de atunci ale R. Moldova au avut o atitudine absolut indiferentă faţă de 
soarta acestor şcoli, neacordându-le practic nici un fel de ajutor. Situaţia se poate schimba odată 
cu venirea la putere, după alegerile parlamentare din 29 iulie 2009, a noii guvernări reprezentată 
de partidele de orientare democrată. Această speranţă este susţinută şi de declaraţia Ministrului 
Educaţiei Leonid Bujor, făcută la întâlnirea cu directorii şcolilor aflate sub jurisdicţia Guvernului 
R. Moldova din 23 octombrie 2009: „pentru Minister, susţinerea celor 8 şcoli, licee şi gimnazii 
din localităţile date, este un domeniu prioritar în plan financiar, material, moral şi politic”. 

Cu toate că au trecut peste cinci ani de la aşa numita „criză a şcolilor”, relaţiile de colaborare 
în domeniul învăţământului între autorităţile transnistrene şi Guvernul de la Chişinău practic nu 
au înregistrat progrese. Tensiunile latente persistă atât la nivel guvernamental, cât şi la nivel 
local. Colaborările de lungă durată atât între organele de conducere a învăţământului de toate 
nivelurile, cât şi între instituţiile de învăţământ de pe cele două maluri ale Nistrului sunt 
îngheţate. Există doar contacte răzleţe între reprezentanţii acestora şi cadrele didactice prilejuite 
de participări la unele conferinţe şi mese rotunde organizate cu precădere de organizaţii 
internaţionale sau de organizaţii ale societăţii civile.  

În opinia autorităţile transnistrene, o piedică în calea apropierii şi colaborării educaţionale 
este faptul că R. Moldova a modificat esenţial structura, conţinutul şi duratele învăţământului, 
orientându-le spre sistemul de învăţământ românesc. Aceasta ar fi făcut inovaţiile din 
învăţământul R. Moldova „inacceptabile pentru Transnistria atăt sub aspect pedagogic, cât şi 
social-moral”. După E. Bomeşco, consilier prezidenţial la Tiraspol, cei zece ani de dezvoltare în 
„direcţii opuse” au făcut ca între sistemele de învăţământ de pe cele două maluri să existe astăzi 
diferenţe principiale:  
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- după conţinutul învăţământului şi nomenclatorul disciplinelor de studiu din Planul de 
învăţământ de bază;  

- după obiectivele şi finalităţile învăţământului; 
- după duratele studiilor şi structura procesului de învăţământ la toate nivelurile. 
Aşadar, în prezent, perspectivele de apropiere, într-un viitor nu prea îndepărtat, între 

sistemele de învăţământ care funcţionează în R. Moldova şi Transnistria, dar şi de convergenţă a 
acestora spre un sistem unic în cadrul unui stat reîntregit pot fi apreciate ca fiind destul de 
neclare.  

Având în vedere faptul că învăţământul transnistrean este de-facto integrat în sistemul de 
învăţământ al Federaţiei Ruse, o viitoare apropiere ar putea fi posibilă şi s-ar putea produce 
indirect, prin intermediul Procesului Bologna, în perspectiva aderării plenare a Rusiei la acest 
Proces. O altă cale ce nu o exclude pe prima, ci o complementează, ar fi promovarea prin toate 
mijloacele a colaborării profesionale permanente între cadrele didactice şi a contactelor directe 
între elevii şi studenţii de pe cele două maluri ale Nistrului. 
 
 
8. CONCLUZII ŞI SUGESTII  

 
Analizele efectuate în cadrul prezentului studiu ne permit să formulăm câteva concluzii şi 

sugestii cu privire la sistemul de învăţământ care funcţionează în Transnistria şi la şansele de 
integrare a acestuia în sistemul de învăţământ al R. Moldova în perspectiva soluţionării 
conflictului transnistrean şi a întregirii statului R. Moldova.  

1. Sistemul de învăţământ în Transnistria şi-a păstrat în mare măsură structura şi 
particularităţile sistemului educaţional din perioada sovietică. 

2. Sistemul de învăţământ din Transnistria şi sistemul de învăţământ din R. Moldova 
reprezintă două sisteme educaţionale cu totul diferite, bazate pe politici şi strategii 
diferite.  

3. Învăţământul în Transnistria este integrat de-facto în sistemul educaţional al Federaţiei 
Ruse. Politica şi strategiile în domeniul învăţământului sunt coordonate cu autorităţile 
educaţionale din Federaţia Rusă. 

4. Legea cu privire la învăţământ şi Legea cu privire la învăţământul profesional superior 
şi postuniversitar, adoptate în Transnistria, sunt practic identice cu legile respective 
adoptate în Federaţia Rusă. 

5. Structura sistemului de învăţământ transnistrean de toate nivelurile este identică cu 
structura sistemului de învăţământ al Rusiei. 

6. În învăţământul din Transnistria sunt aplicate Standardele educaţionale de stat ale 
Federaţiei Ruse la toate nivelurile de învăţământ. 

7. Instruirea în majoritatea instituţiilor de învăţământ din Transnistria se desfăşoară în 
limba rusă, care este şi una din limbile oficiale. Învăţământul în celelate două limbi 
declarate oficiale – „moldovenească” şi ucraineană – este limitat la un număr restrâns 
de şcoli, astfel nefiind respectat principiul proporţionalităţii etnice şi dreptul 
fundamnetal la educaţie în limba maternă.  

8. Şcolile cu predare în limba română, situate în regiunea transnistreană şi aflate sub 
jurisdicţia Guvernului R. Moldova, sunt constrânse de autorităţile transnistrene să se 
înregistreze, ceea ar însemna trecerea lor sub jurisdicţia regimului de la Tiraspol.  

9. Universitatea de Stat Nistreană „T. G. Şevcenco” are drept fondator Fundaţia 
învăţământului din Rusia. Planurile de învăţământ ale universităţii sunt în deplină 
concordanţă cu Standardul de Stat al învăţământului superior din Federaţia Rusă. La 
fiecare 5 ani Universitatea transnistreană urmează procedura de atestare la Serviciul 
Federal de Supraveghere în sfera Învăţământului şi Ştiinţei al Federaţiei Ruse. 
Diploma eliberată de Universitatea de Stat Nistreană este recunoscută ca fiind 
echivalentă cu diplomele acordate în Rusia. 
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10. În Transnistria încă nu se pune problema aderării la Procesul de la Bologna de 
constituire a Spaţiului European al Învăţământului Superior.  

11. În prezent, între Chişinău şi Tiraspol practic nu există o colaborare permanentă, pe 
bază de acorduri de lungă durată, în sfera învăţământului. 

12. Unii experţi de la Tiraspol consideră că cei zece ani de dezvoltare în „direcţii opuse” 
au făcut ca între sistemele de învăţământ de pe cele două maluri să existe astăzi 
diferenţe principiale.  

13. La ora actuală, perspectivele de apropiere, într-un viitor nu prea îndepărtat, între 
sistemele de învăţământ din R. Moldova şi Transnistria şi de formare a unui sistem 
unic în cadrul unui stat reîntregit au şanse minime de realizare. 

14. Integrarea învăţământului din R. Moldova şi Transnistria într-un sistem unitar ar 
constitui un factor important în procesul de reîntregire a R. Moldova. 

15. O viitoare apropiere între sistemele de învăţământ din R. Moldova şi Transnistria ar 
putea fi posibilă prin intermediul Procesului de la Bologna, în perspectiva 
implementării acestui Proces în Rusia. 

16. O altă cale de apropiere între sistemele de învăţământ ar fi promovarea colaborării şi 
contactelor directe permanente între cadrele didactice şi a între elevii şi studenţii de pe 
cele două maluri ale Nistrului. 
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