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Sumar executiv

Soluționarea diferendului transnistrean constituie un element important 
pentru dezvoltarea Republicii Moldova. În ciuda a circa 26 de ani de nego-
cieri de la încheierea războiului de pe Nistru, constatăm că conflictul nu a 
fost soluționat. Din păcate, problema statutului regiunii transnistrene și a 
contingentului militar nu este abordat din 2016 și, drept rezultat, remarcăm 
o stagnare a procesului de negocieri.

Politica „pașilor mici” a fost dezvoltată cu ideea de a oferi o soluție pentru 
reluarea dialogului între părți. Aceasta a contribuit la reluarea dialogului în 
formatul „5+2” în 2012. După reluarea negocierilor s-au stabilit trei coșuri 
tematice de negocieri. Scopul declarat al acestei politici a fost de a iniția și 
adopta decizii în domeniul social și economic care, la rândul lor, urmau să 
impulsioneze discuțiile referitoare la drepturile omului, securitate și statutul 
regiunii transnistrene.

Una din temele intens discutate în procesul de negocieri se referă la dome-
niul educației. Obiectivul Chișinăului este de a rezolva problema funcționării 
în condiții normale a școlilor moldovenești cu predare în grafie latină din 
stânga Nistrului și orașul Bender. Tiraspolul este interesat de recunoașterea 
actelor de studii emise de instituțiile de învățământ din regiunea transnis-
treană. În noiembrie 2017, la Bender au fost semnate două decizii protoco-
lare privind asigurarea funcționării școlilor moldovenești cu predare în grafia 
latină și cea privind aplicarea apostilei pe actele de studii emise în regiunea 
transnistreană. Referitor la aplicarea apostilei există o anumită interpretare ce 
înseamnă asta: autentificarea (confirmarea) sau recunoașterea documentului 
pe care a fost aplicată apostila?
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Dialogul politic între Chișinău și Tiraspol a fost afectat de modul de imple-
mentare a documentelor semnate de către părți. Părțile s-au acuzat reciproc 
de nerespectare a angajamentelor luate. Încrederea părților în procesul de 
negocieri va depinde de modul de implementare a acestor decizii protocolare.

Studiul a fost structurat pe evaluarea conținutului problemelor din educație 
privind funcționarea funcționării școlilor moldovenești cu predare în grafia 
latină și cea privind aplicarea apostilei pe actele de studii emise în regiunea 
transnistreană. De asemenea, a fost analizat conținutul prevederilor celor 
două protocoale. Parte cheie a studiului o reprezintă evaluarea implementării 
deciziilor adoptate.
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1. Esența problemelor 
educaționale cuprinse în 
deciziile protocolare din  
25 noiembrie 2017

Separatismul teritorial al regiunii transnistrene a cauzat numeroase dificultăți 
pentru locuitorii din stânga Nistrului și orașul Bender. Educația este unul 
din domeniile problematice, care afectează populația din regiunea transnis-
treană. Domeniul educației din stânga Nistrului se confruntă cu două pro-
bleme majore: cea a școlilor moldovenești cu predare în grafia latină și cea a 
diplomelor de studii emise de instituțiile subordonate autorităților neconsti-
tuționale de la Tiraspol.

Problema școlilor moldovenești cu predare în grafia latină

Subiectul lingvistic a fost unul de bază în apariția separatismului teritori-
al din stânga Nistrului. La 1 septembrie 1989, Sovietul Suprem al RSSM 
a adoptat Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS 
Moldovenești.1 Această lege a stabilit identitatea lingvistică moldo-română și 
a declarat limba „moldoveneasca” în baza grafiei latine drept limba de stat.  

1	 Lege	nr.3465	din	01.09.1989	cu	privire	la	funcționarea	limbilor	vorbite	pe	teritoriul	RSS	Moldove-
nești.	/	http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312813&lang=1
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În baza acestei legi, a fost introdusă disciplina limba română în calitate de 
obiect de studiu în școlile din Republica Moldova. În stânga Nistrului, au-
toritățile se opuneau introducerii în uzul administrativ și în școli a limbii ro-
mâne/moldovenești în baza grafiei latine în calitate de limbă de stat, militând 
pentru multilingvismul moldo-ruso-ucrainean, iar pentru limba moldove-
nească păstrând grafia chirilică. La 12 martie 1991, prin decizia așa-numitu-
lui Soviet Suprem al Transnistriei, s-a hotărât predarea limbii moldovenești 
în baza grafiei chirilice în stânga Nistrului.2

După conflictul armat de pe Nistru, din prima jumătate a anului 1992, au-
toritățile neconstituționale de la Tiraspol au demarat procesul de construcție 
a structurilor politico-statale, nerecunoscute la nivel internațional. Sovietul 
Suprem de la Tiraspol a decis la 8 septembrie 1992, prin legea cu privire la 
limbi,3 că toate școlile din regiune să treacă la grafia chirilică, deoarece limba 
moldovenească poate fi predată doar în baza acestei grafii. Totuși, 6 școli din 
regiune au decis să nu se conformeze deciziilor structurilor autoproclamate 
de la Tiraspol, subordonându-se administrativ Ministerului Educației de la 
Chișinău. Este vorba despre următoarele școli: nr.20 din Tiraspol, nr.19 
din Bender, nr.12 din Râbnița, Roghi, Dubăsari și internatul-orfelinat din 
Bender. Mai târziu, școala alternativă nr.1 din Grigoriopol și școala nr.3 din 
Dubăsari au trecut sub jurisdicția Ministerului Educației de la Chișinău. 
Pentru a putea activa sub jurisdicția Chișinăului, aceste școli au fost nevoite 
să se mute școlile în satele învecinate – Doroțcaia și Cocieri. Din cele opt 
școli cu predare în grafia latină din subordinea Ministerului Educației, șase 
sunt situate pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale, iar două 
au fost redislocare în localitățile din stânga Nistrului aflate sub controlul 
autorităților de la Chișinău.

Autoritățile neconstituționale de la Tiraspol au adoptat la 19 aprilie 1994 legea 
învățământului,4 în conformitate cu care școlile moldovenești cu predare în 

2	 Lege	nr.3465	din	01.09.1989	cu	privire	la	funcționarea	limbilor	vorbite	pe	teritoriul	RSS	Moldove-
nești.	/	http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312813&lang=1

3	 Закону	о	сохранении	молдавского	языка	и	культуры	в	Приднестровье	–	27	лет.	13.03.2018.	/	
http://gazeta.gospmr.org/?p=5455

4	 Закон	о	языках	в	Приднестровской	Молдавской	Республике.	8	сентября	1992	г.	(СЗМР	92-3).	/	
https://www.ulpmr.ru/ul/show/mJ0nlU91JSGAaZ5d09qGRwzHx2mDdLBXE2Zc=
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grafie latină au fost calificate drept școli private care aparțin unui stat străin. 
Aceste școli puteau activa doar în urma încheierii unui acord moldo-transnis-
trean, trebuiau înregistrate de structurile nerecunoscute ale regiunii transnis-
trene pentru a obține licență, fiind obligate să obțină clădiri proprii. În baza 
acestei legi, începând cu anul școlar 1994-1995, autoritățile neconstituționale 
de la Tiraspol au sistat finanțarea tuturor școlilor care nu utilizau grafia chi-
rilica. În decizia protocolară cu privirea la educație semnată între Chișinău și 
Tiraspol la 15 februarie 1995,5 părțile au convenit să oblige autoritățile locale 
din Bender, Tiraspol și Râbnița să pună la dispoziție clădiri corespunzătoare 
școlilor cu predare în grafia latină, finanțarea acestora urmând a realizată de 
către Chișinău în conformitate cu estimările de cost existente în învățământul 
public.

După ce autoritățile locale ale regiunii subordonate Tiraspolului au sistat 
finanțarea acestor școli, guvernul de la Chișinău a plătit chiria și renovarea 
spațiilor, salariile cadrelor didactice, materialele educaționale și mijloacele de 
transport. Autoritățile neconstituționale ale regiunii puneau numeroase pie-
dici procesului educațional desfășurat de școlile moldovenești cu predare în 
grafie latină. Profesorii, părinții și copiii care activau sau se instruiau la aceste 
școli erau permanent supuși intimidărilor și hărțuirilor din parte structurilor 
de forță ale autorităților neconstituționale de la Tiraspol. 

Între anii 2002-2004 școlile moldovenești cu predare în grafia latină au fost 
supuse mai multor incidente din partea autorităților neconstituționale de la 
Tiraspol. În vara anului 2004, școlile au fost închise, ocupate sau luate cu 
asalt de poliția din așa-numită republică moldovenească nistreană. Atunci 
au fost închise în mod forțat 3 școli: Bender, Râbnița și Tiraspol. Profesorii 
au fost arestați și reținuți, iar materialele didactice în alfabetul latin au fost 
confiscate și distruse. Unii părinți și-au pierdut locurile de muncă pentru 
că s-au decis să își instruiască copiii la școlile moldovenești cu predare în 
grafia latină. Părinții elevilor și profesorii școlilor din Dubăsari și Grigori-
opol au decis să mute instituțiile de învățământ în satele învecinate, aflate 
sub controlul administrativ al autorităților Republicii Moldova. Din cauza  

5	 Закон	об	образовании.	19	апреля	1994	г.	СЗМР	94-2.	/	http://zakon-pmr.com/DetailDoc.aspx?do-
cument=36262
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acestor probleme, numărul elevilor care învață în instituțiile de învățământ 
cu predare în grafia latină a scăzut de la 5000 de la finele anilor `90 ai seco-
lului trecut până la 1300 în 2017.6

După o reacția dură din partea comunității internaționale, autoritățile nere-
cunoscute ale regiunii transnistrene s-au retras de pe teritoriul școlilor. În 
urma negocierilor, cinci din cele șase scoli de pe teritoriul aflat sub controlul 
autorităților neconstituționale de la Tiraspol au primit înregistrare perma-
nenta în 2005, cu statut de instituții nestatale de învățământ general, cu 
menționarea în statutul juridic al acordului că programul școlar va fi coor-
donat de părți.

Întrunirile experților din domeniul educației pentru a soluționa problema 
celor 8 școli moldovenești cu predare în grafie latină au fost întrerupte în 
anul 2006, fiind reluate în anul 2012. Între timp, s-au adunat următoarele 
probleme legate de situația acestor școli:

• asigurarea circulației libere a elevilor și profesorilor la locul de trai/
muncă/studii;

• punerea școlilor moldovenești, care studiază în grafie latină, în condiții 
de egalitate cu celelalte școli din regiunea transnistreană (plata pentru 
arendă, plata pentru servicii comunale etc.);

• crearea condițiilor necesare pentru asigurarea școlilor moldovenești din 
regiunea transnistreană cu manuale, materiale didactice, aparataj elec-
tronic, produse alimentare, salarii pentru profesori (transportarea prin 
punctele vamale interne fără perceperea taxelor vamale);

• asigurarea Liceului „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol cu se-
diu, astfel încât copiii din Grigoriopol și din localitățile suburbane să 
aibă posibilitatea de a-și face studiile la locul de trai;

• retrocedarea blocurilor Liceului „Evrica” din Râbnița construit din bu-
getul de stat al Republicii Moldova.

6	 Протокольное	решение	по	разрешению	проблем	в	области	народного	образования	между	
Республикой	Молдова	и	Приднестровским	Регионом.	15	февраля	1995	г.	/	Arhiva	Biroului	politici	
de	reintegrare.	/	https://gov.md/ro/content/arhiva-actelor-semnate-cadrul-procesului-de-reglementare
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Diplomele de studii din instituțiile din regiunea transnistreană

Sistemul educațional al regiunii transnistrene, începând cu anii 90, s-a axat 
și dezvoltat în conformitate cu sistemul de învățământ al Federației Ruse. 
În consecință, sistemul educațional din așa-numita republică moldoveneas-
că nistreană coincide aproape în totalitate cu cel rusesc, utilizând, însă, și 
unele elemente din sistemele educaționale ale Ucrainei și Republica Bela-
rus. Republica Moldova a preferat să meargă pe calea adoptării sistemului 
de educație european, aderând la „procesul Bologna”. Diferența dintre cele 
două sisteme educaționale – moldovenesc și al regiunii transnistrene – sunt 
semnificative.

Subiectul armonizării celor două sisteme educaționale este unul dificil. Echi-
valarea diplomelor și atestatelor este unul din aspectele problematice exis-
tente în domeniul educației. În anul 2001, Chișinăul și Tiraspolul au semnat 
protocolul cu privire la recunoașterea reciprocă pe teritoriul Republicii Mol-
dova și a regiunii transnistrene a documentelor eliberate de organele compe-
tente.7 Printre documentele recunoscute reciproc de către părți se enumeră 
și actele de studiu.

În domeniul educației între Chișinău și Tiraspol se folosesc termenii de 
„nostrificare”, „legalizare” și „recunoaștere” a diplomelor”, care sunt inter-
pretate în mod diferit de către părți. Chișinăul cere ca absolvenții din regi-
unea transnistreană, care au nevoie de un certificat de studii legal, trebuie să 
treacă procedura de recunoaștere a studiilor la același profil în cadrul insti-
tuțiilor de învățământ de pe malul drept. Drept rezultat, documentele emise 
de universitățile din regiunea transnistreană sunt înlocuite cu certificate de 
studii ale Republicii Moldova, care sunt recunoscute la nivel internațional. 
Tiraspolul insista asupra procedurii de folosire a termenului de nostrificare, 
în locul „analizei de expertiză a diplomei”, care se referă la procedura de 
recunoaștere a documentelor de studii între absolvent și instituțiile de învă-
țământ al altui stat.

7	 Școlile	cu	predare	în	grafie	latină	din	regiunea	transnistreană	–	istoricul	și	problemele	cu	care	se	
confruntă	acestea.	/	http://www.lact.ro/2017/11/12/alin-gvidiani-scolile-cu-predare-in-grafie-lati-
na-din-regiunea-transnistreana-istoricul-si-problemele-cu-care-se-confrunta-acestea/
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În învățământul superior, pentru recunoașterea acestor diplome este ne-
voie de expertiza corespunzătoare a Ministerului Educației din Republica 
Moldova. Procedura de recunoaștere prevede că după stabilirea diferențelor 
programelor de învățământ au loc examene la materiile lipsă din programe-
le de învățământul superior din regiunea transnistreană, dar care există în 
programele de învățământ din Republica Moldova. Doar după aceasta etapă 
procedurală diplomele pot fi recunoscute.

Apostila a fost introdusă în Republica Moldova din 16 martie 2007. Ea anu-
lează necesitatea legalizării documentelor străine în Republica Moldova și a 
celor moldovenești peste hotare. Ștampila de apostilă este utilizată de statele 
membre a Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 „despre apostilare”. 
Astfel apostila autentifică originalitatea semnăturii persoanei care a semnat 
documentul și originalitatea ștampilei. Apostila se pune doar în documentele 
instituțiilor și organizațiilor din Republica Moldova. Documentul se consi-
deră legitim pe teritoriul unui stat membru al convenției de la Haga, ime-
diat după aplicarea apostilei. Apostilarea documentelor de studii emise de 
instituțiile de învățământ, acreditate în conformitate cu legislația în vigoare, 
trebuie să fie însoțită de un act de confirmare emis de aceeași instituție sau 
Ministerul Educației, astfel fiind posibilă apostilarea ulterioară a documen-
telor de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova.

Tiraspolul insistă pentru efectuarea procedurii de „legalizare” a documen-
telor de studii emise de instituțiile din regiunea transnistreană prin care 
Chișinăul va recunoaște legal existența instituțiilor de învățământ din stânga 
Nistrului, care va permite tinerilor să depună documentele de studii în insti-
tuțiile de învățământ ale altor state fără necesitatea de a parcurge procedurile 
suplimentare de recunoaștere a autenticității diplomelor de către Ministerul 
Educației al Republicii Moldova. La rândul său, Ministerul Educației al Re-
publicii Moldovei consideră aceste cerințe drept fără temei juridic, făcând 
referire la documentele internaționale care nu permit efectuarea acțiunilor de 
acest fel fără recunoașterea și aplicarea în același timp a procesului de acre-
ditare si evaluare a instituțiilor de învățământ din regiunea transnistreană.
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Problemele din domeniul educației constituie un subiect important în pro-
cesul de negocieri între cele două părți. Problema școlilor cu predare în gra-
fia latină situate în stânga Nistrului și în municipiul Bender a constituit un 
subiect prioritar pe agenda autorităților de la Chișinău. Tiraspolul a demarat 
discuțiile pe tema recunoașterii diplomelor de studii din regiune din 2012. 
Documentele privind învățământul superior din regiunea separatistă au fost 
recunoscute de Rusia și de unele state ale Comunității Statelor Independente.

În perioada 2012-2013, negocierile pe tema aplicării apostilei între Tiraspol 
și Chișinău au fost destul de dificile. Autoritățile nerecunoscute ale regiunii 
transnistrene s-au adresat în 2014 către mediatorii procesului de negociere 
pentru a oferi expertiza necesară rezolvării acestei probleme. Întrunirea din 
2-3 iunie 2016 de la Berlin în formatul „5+2” a constituit un pas important 
pentru includerea subiectului aplicării apostilei pe actele de studii eliberate 
de instituțiile de învățământ superior din regiunea transnistreană pe agenda 
negocierilor între părți. Au fost discutate subiectele propuse de autoritățile 
transnistrene pentru stimularea reluării negocierilor în acest format. Chi-
șinăul a dorit să includă mai multe subiecte, inclusiv problema funcționării 
școlilor moldovenești cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană8 

8	 Протокол	о	взаимном	признании	действия	на	территории	Приднестровья	и	Республики	
Молдова	документов,	выдаваемых	компетентными	органами	Сторон.	16	мая	2001	г.	/	Arhiva	
Biroului	politici	de	reintegrare.	/	https://gov.md/ro/content/arhiva-actelor-semnate-cadrul-procesu-
lui-de-reglementare

2. Deciziile protocolare semnate 
la 25 noiembrie 2017 în 
domeniul educației
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care se confruntau și se confruntă cu mai multe constrângeri din partea au-
torităților transnistrene care împiedică activitatea normală a acestor școli. 

În urma negocierilor din iunie 2016 de la Berlin în formatul „5+2”, a fost 
semnat un protocol care a stabilit unele obiective ce urmau a fi realizate în 
privința măsurilor de consolidare a încrederii.9 Rezultatele acestei întruniri se 
pliază politicii pașilor mici care presupune avansarea graduală în soluționarea 
conflictului transnistrean, pornind de la realizarea unor rezultate pe subiecte 
de ordin economic și social care ar determina consolidarea încrederii între 
ambele maluri ale Nistrului și, respectiv, o apropiere de soluționare a dife-
rendului. Reluarea negocierilor în formatul „5+2” a fost t un nou impuls în 
procesul de reglementare, avându-se în vedere inclusiv acțiunile de întreprins 
în vederea soluționării unui șir de chestiuni în mai multe domenii.10 

Declarația ministerială cu privire la negocierile în procesul reglementării 
conflictului transnistrean în formatul „5+2” din decembrie 2016 de la Ham-
burg face apel către părți să se angajeze în mod constructiv și în mod regulat 
pentru realizarea unor progrese tangibile în toate cele trei coșuri ale agendei 
convenite pentru procesul de negociere: aspecte socio-economice, aspecte 
generale juridice și umanitare și drepturilor omului, și soluționare cuprinză-
toare, inclusiv aspectele instituționale, politice și de securitate.11

Autoritățile de la Chișinău, potrivit responsabililor de la Biroul pentru Rein-
tegrare, au avut unele rezerve față de propunerile Tiraspolului în chestiunea 
aplicării apostilei pe actele de studii eliberate de instituțiile de învățământ 
superior din localitățile de est ale Republici Moldova. Una din condițiile au-
torităților centrale a fost ca documentul eliberat de instituția de învățământ 
superior din Tiraspol, pe care urma să fie aplicată apostila, să nu conțină 
însemne sau simboluri care ar face referire la așa-numitul „stat transnis-

9	 Idee	exprimată	în	urma	interviurilor	realizate	cu	reprezentanții	Biroului	pentru	Reintegrare
10	 Протокол	официального	заседания	постоянного	совещания	по	политическим	вопросам	в	рам-

ках	переговорного	процесса	по	приднестровскому	урегулированию.	2-3	июня	2016	г.	/	https://
gov.md/sites/default/files/2016_06_03_protokol_52_berlin_0.pdf

11	 Reluarea	negocierilor	privind	reglementarea	transnistreană	oferă	un	impuls	pentru	progrese	reale	
în	următoarele	săptămâni,	declară	Reprezentantul	Special	al	OSCE.	3	iunie	2016.	/http://www.osce.
org/ro/cio/244661	
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trean”.12 Menționăm, de asemenea, recomandările experților europeni pro-
puse la Conferința de la Bavaria din iulie 2016 care contribuit la adoptarea 
unei formule de compromis în 2017 pentru procesul de aplicare a apostilei.13 

Problema aplicării apostilei a fost parte din în așa-numitul „pachet din opt 
puncte” care cuprinde patru subiecte restante din Protocolul de la Berlin, in-
clusiv subiectele școlilor cu predare în grafia latină situate în stânga Nistrului 
și în municipiul Bender; accesul la pământurile din raionul Dubăsari și asi-
gurarea dreptului de proprietate a țăranilor; asigurarea libertății circulației și 
redeschiderea podului de la Gura Bâcului-Bâcioc.14 Astfel, subiectul aplicării 
apostilei urma să fie discutat la pachet cu problema școlilor cu predare în 
grafia latină situate în stânga Nistrului și în municipiul Bender. Reprezen-
tanții politici din partea Chișinăului și Tiraspolului au semnat la 25 noiem-
brie 2017 decizia protocolară „Cu privire la asigurarea funcționării școlilor 
moldovenești cu predare în grafia latină” și decizia protocolară „Cu privire la 
aplicarea apostilei pe actele de studii emise în regiunea transnistreană”. 

Prevederile deciziei protocolare referitoare la funcționarea școlilor moldove-
nești în grafia latină stabilesc 6 angajamente de funcționare a acestora: dimi-
nuarea tarifelor la serviciile comunale, stabilirea unor plăți minime pentru 
arendarea clădirilor, contractele de arendă vor fi încheiate pe un termen de 
10 ani cu posibilitatea prelungirii acestora, transmiterea pentru utilizare a 
pe care sunt amplasate aceste școli, asigurarea liberei circulații a profesorilor 
și a elevilor, aprovizionarea cu materiale didactice și bunuri necesare pentru 
buna desfășurare a procesului educațional.15 Prevederile deciziei protocolare 
privind aplicarea apostilei pe actele de studii din regiunea transnistreană sta-
bilește folosirea modelelor neutre de ștampilă și de diplomă, pe care organul 
competent al Republicii Moldova urmează să aplice apostila în corespundere 

12	 Ministerial	Statement	on	the	Negotiations	on	theTransdniestrian	Settlement	Process	in	the	“5+2”	
Format.	9	December	2016.	/	https://www.osce.org/cio/288181?download=true

13	 Veaceslav	Berbeca,	Perspectivele soluţionării conflictului transnistrean în contextul schimbărilor 
regionale.	Discussion	Papers,	Decembrie	2016.	/	http://www.viitorul.org/files/5435295_md_3_0.pdf

14	 Idem	
15	 Tiraspolul	a	fost	invitat	să	participe	la	controlul	în	comun	de	la	Cucirgan,	ca	parte	a	instituțiilor	

moldovenești,	dar	a	refuzat	categoric.	/	https://gov.md/ro/content/gheorghe-balan-tiraspolul-fost-invi-
tat-sa-participe-la-controlul-comun-de-la-cuciurgan-ca
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cu cerințele Convenției de la Haga cu privire la suprimarea cerinței suprale-
galizării actelor oficiale străine din 05.10.1961.16

Rezultatele obținute au fost confirmate de discuțiile din formatul „5+2” de 
la Viena din 27-28 noiembrie 201717 și de la Roma din 29+30 mai 201818. 
Aceste protocoale trebuie să contribuie la soluționarea problemelor sociale, 
în cazul dat, din domeniul educației, cu care se confruntă cetățenii de pe 
ambele maluri ale Nistrului. Implementarea prevederilor acestor protocoale 
constituie un test pentru dialogul privind reglementarea conflictului trans-
nistrean.

16	 Decizia	protocolară	cu	privire	la	asigurarea	funcționării	școlilor	moldovenești	cu	predare	în	grafia	
latină.	25	noiembrie	2017.	/	https://gov.md/sites/default/files/2017_11_25_protokolnoe_reshenie_o_
funkcionirovanii_moldavskih_shkol.pdf

17 Protocolul	ședinței	oficiale	a	„Conferinței	permanente	pe	probleme	politice	în	procesul	de	reglemen-
tare	transnistreană	(Viena,	27-28	noiembrie	2017).	/	https://gov.md/sites/default/files/2017.11.28_
protocolul_sedintei_oficiale_a_conferintei_permanente_pe_probleme_politice_in_procesul_de_re-
glementare_transnistreana_viena_27-28_noiembrie_2017.pdf

18 Protocolul	ședinței	oficiale	a	„Conferinţei	permanente	pe	probleme	politice	în	procesul	de	reglemen-
tare	transnistreană	(Roma,	29	-	30	mai	2018).	/	https://gov.md/sites/default/files/protocolul_sedin-
tei_oficiale_a_conferintei_permanente_pe_probleme_politice_in_procesul_de_reglementare_trans-
nistreana_roma_29_-_30_mai_2018.pdf
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La reuniunea oficială a Conferinței permanente pe probleme politice în 
procesul de reglementare transnistreană (formatul de negocieri „5+2”) din  
29-30 mai de la Roma, dedicată examinării progreselor înregistrate de către 
Chișinău și Tiraspol în procesul de implementare a angajamentelor stabilite 
în așa-numitul pachet „Berlin plus”, mediatorii și observatorii au apreciat 
pozitiv dinamica punerii în aplicare a înțelegerilor convenite pe subiectele 
bunei funcționări a școlilor cu predare în grafia latină din regiunea transnis-
treană și a aplicării apostilei pe actele de studii. Cu toate aceste, discuțiile 
de la Roma au reliefat faptul că părțile interpretează diferit unele aspecte ale 
implementării acestor două decizii protocolare din 25 noiembrie 2017.

Implementarea Deciziei protocolare cu privire la funcționarea 
școlilor moldovenești cu predare în grafia latină

Aceste divergențe de interpretare se referă, în mod special, la deciziile pro-
tocolare referitoare la funcționarea școlilor moldovenești cu predare în grafie 
latină. Reprezentantul politic al Chișinăului în formatul oficial de dialog 
„5+2” susține că prevederile acestei decizii sunt implementate parțial, pe când 
cel al Tiraspolului insistă asupra faptului că ele au fost realizate în totalitate, 
iar problemele la care se referă Chișinăul nu ar fi fost convenite de părți, 

3. Implementarea deciziilor 
protocolare în domeniul 
educației
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urmând a fi negociate la următoarea etapă.19 

În urma interviurilor realizate cu directorii mai multor școli moldovenești 
din stânga Nistrului aflate sub jurisdicția Ministerului Educației, Culturii 
și Cercetării, am constatat că, în linii mari, primele 3 din cele 7 puncte se 
implementează. Punctele 4-7 fie nu se implementează, acestea urmând a fi 
discutate de reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului în formatul 
oficial „5+2”.

Punctul 1. Tarifele pentru serviciile comunale au rămas aceleași. Pentru a se 
putea ști exact modul de implementare a acestui punct, este necesar de avut 
datele achitării facturilor efectuate de școlile din regiunea transnistreană care 
se află în subordinea administrativă a autorităților neconstituționale de la Ti-
raspol. Tabloul acestor date fiscale ne vor permite să înțelegem dacă cele 8 școli 
moldovenești cu predare în grafia latină plătesc exact aceleași tarife pentru 
serviciile comunale pe care le achită celelalte școli din regiunea transnistreană.

Punctele 2-3. Sovietul Suprem de la Tiraspol a promovat la 30 ianuarie 2018 
ajustările de la așa-numita legislație a regiunii cu privire la arendarea proprie-
tății de stat și municipale.20 La 2 februarie 2018 au fost semnate 5 contracte 
de locațiune între școlile moldovenești cu predare în grafia latină și structuri-
le locale ale administrației nerecunoscute de la Tiraspol. Punctul 2.1 al con-
tractului de locațiune stabilește termenul de arendă de la 01.01.2018 până la 
31.12.2027. Punctul 3.5 al contractului prevede că școlile achită lunar pentru 
arendă suma echivalentă de 1000 lei moldovenești în conformitate cu cursul 
la ziua achitării a rublei locale. Managerii școlilor apreciază pozitiv semnarea 
contractului de locațiune care a redus substanțial din cheltuieli – de la 36300 
dolari americani anual până la 12000 lei pe an –, însă ei se arată îngrijorați 
de existența în contract a unor prevederi capcană. În mod special, se are în 
vedere punctul 3.6 al contractului de locațiune care prevede că suma de plată 

19 Conferință	de	presă	privind	rezultatele	negocierilor	în	formatul	5+2	desfășurate	la	Roma.	30	Mai	
2018.	/https://www.privesc.eu/arhiva/82545/Conferinta-de-presa-privind-rezultatele-negocieri-
lor-in-formatul-5-2-desfasurate-la-Roma	

20	 Закон	№18-ЗД-VI	О	внесении	дополнения	в	Закон	Приднестровской	Молдавской	Республики	
«Об	аренде	государственного	и	муниципального	имущества».	30	января	2018	г.	/	https://pra-
vopmr.ru/View.aspx?id=%2B26e54Q3UABvDkwwcPUtCA%3D%3D
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a arendei poate fi revizuită în caz în care se va schimba legislația așa-numitei 
republicii moldovenești nistrene. 

Pe lângă directorii de școli, această prevedere ar trebui să fie o îngrijorare și 
pentru reprezentantul politic al Chișinăului în discuția cu Tiraspolul, deoa-
rece aceasta dă posibilitate administrației nerecunoscute a regiunii transnis-
trene, printr-o așa-numită decizie legislativă, să intervină în procesul de bună 
funcționare a școlilor moldovenești cu predare în grafie latină din stânga 
Nistrului și orașul Bender. În plus, ea poate fi folosită de Tiraspol în calitate 
de pârghie în procesul de negocieri cu Chișinăul.

Punctele 4 și 7. Provoacă o anumită confuzie directorilor de școli. Reali-
zare acestor puncte depinde de dialogul purtat de reprezentanții politici ai 
Chișinăului și Tiraspolului, managerii de școli fiind depășiți de conținutul 
acestor prevederi ale deciziei protocolare. Prevederile punctului 7 sunt vagi. 
În redactarea inițială a deciziei protocolare, se făcea referință la sediile școli-
lor moldovenești cu predare în grafie latină din stânga Nistrului. Anume la 
această prevedere a deciziei protocolare face referință reprezentantul politic 
al Tiraspolului când afirmă că problema sediilor nu a fost încă convenită, 
aceasta urmând a fi discutată ulterior.

Punctele 5-6. Aceste prevederi nu se respectă. Este evident că Chișinăul și 
Tiraspolul interpretează în mod diferit subiectul liberei circulații și a trans-
portării materialelor didactice, alimentelor ș.a. Chișinăul insistă asupra li-
berei circulații a elevilor și profesorilor de pe linia administrativă, pe când 
Tiraspolul menține în continuare regimul notificării prealabile ce presupune 
anunțarea în scris a părții transnistrene, cu cel puțin 24 de ore înainte, despre 
persoanele ce se deplasează, datele despre autovehicule și materialele trans-
portate. Managerii școlilor moldovenești relevă faptul că a rămas problematic 
subiectul referitor la transportarea materialelor didactice și a celor necesare 
pentru asigurarea procesului educațional, care, de asemenea, necesită infor-
marea prealabilă.

Directorii școlilor moldovenești cu predare în grafia latină din stânga Nis-
trului apreciază decizia protocolară drept un pas înainte în a asigura condiții 
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bune de funcționare a școlilor, însă există în continuare multe probleme care 
afectează funcționarea normală a acestor instituții de învățământ. În opinia 
lor, deocamdată nu a fost instituit un mecanism de realizare a acestei decizii 
protocolare care ar permite funcționarea nestingherită a școlilor aflate sub 
jurisdicția guvernului de la Chișinău.

Implementarea Deciziei protocolare cu privire la aplicarea apostilei 
pe actele de studii din regiunea transnistreană

Guvernul Republicii Moldova a adoptat hotărârea nr. 138  la 07 februarie 
201821 prin care creează cadrul normativ pentru apostilare a actelor de studii 
de instituțiile de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale din stân-
ga Nistrului şi mun. Bender. Această hotărâre prevede condițiile apostilării 
actelor de studii eliberate începând cu anul 1992 care „vor fi întocmite pe 
formulare de model aprobat de Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării, 
ale căror sigilii şi ştampile nu conțin simboluri de stat, simboluri ale altor 
formațiuni de tip statal sau însemne şi mențiuni care pot fi asimilate acesto-
ra, cu excepția celor ale Republicii Moldova”. 

Acest proces se realizează în temeiul Legii nr.42-XVI din 2 martie 2006 și 
Hotărârii Guvernului nr.710 din 23 iunie 200622. După adoptarea Hotărârii 
nr. 138 la 07 februarie 2018, au fost emise 71 de astfel de documente. Con-
form Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.163 din 15 februarie 2007, 
aplicarea apostilei constituie procedura de atestare a veridicității semnăturii, a 
calității în care a acționat semnatarul actului sau, după caz, a autenticității si-
giliului şi a ştampilei de pe acest act. Cu alte cuvinte, apostilarea nu înseam-
nă recunoaşterea diplomelor, ci se limitează doar la confirmarea autenticității 

21	 Guvernul	Republicii	Moldova.	Hotărârea	nr.	138	la	07	februarie	2018	cu	privire	la	completarea	punc-
tului	9	din	Regulamentul	privind	aplicarea	apostilei.	/	http://lex.justice.md/document_rom.php?id=-
DAEE90F3:83827952

22	 Parlamentul	Republicii	Moldova.	Legea	nr.42-XVI	din	2	martie	2006	pentru	aderarea	la	Conven-
ţia	cu	privire	la	suprimarea	cerinţei	supralegalizării	actelor	oficiale	străine.	/	http://lex.justice.md/
index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315673;	Guvernul	Republicii	Moldova.	Hotărârea	
nr.	163	din	15	februarie	2007	cu	privire	la	optimizarea	structurii	Ministerului	Justiţiei	și		aproba-
rea	Regulamentului	privind	aplicarea	apostilei.	/	http://lex.justice.md/document_rom.php?id=-
DAEE90F3:83827952
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semnăturii sau a sigiliului și a ștampilei de pe act. Apostilarea nu înseamnă 
supralegalizare care presupune mai multe etape de realizat. Legalizarea de-
scrie procedurile prin care o semnătură/sigiliu/ștampila pe un document ofi-
cial este certificată ca fiind autentică de un număr de funcționari oficiali până 
când autentificarea finală este recunoscută imediat de către oficialii statului 
în care este prezentat documentul și care, astfel, obține putere juridică.23 
Apostilarea nu înseamnă recunoașterea diplomelor de studii din regiunea 
transnistreană după cum această procedură este prezentată de reprezentanții 
regiunii.24

Solicitanții din regiunea transnistreană trebuie să prezinte Universității „Ta-
ras Șevcenko” din Tiraspol mai multe documente pentru a obține diploma 
neutră. Pagina web a acestei instituții de învățământ identifică documentele 
necesare care trebuie prezentate de solicitant:25

• Cererea solicitantului
• originalul și o copie a diplomei de învățământ superior eliberată de 

„Universitatea din Transnistria. T. Shevchenko”;
• originalul și o copie a certificatului de căsătorie (pentru cei care au 

schimbat numele de familie);
• originalul și o copie a „pașaportului regiunii transnistrene” (numai 

pentru cetățenii din regiune);
• originalul și o copie a pașaportului străin. 

După emiterea modelului neutru al diplomei în limba engleză, absolvenții 
universității pot solicita autorităților din Moldova să aplice apostila pe do-
cumente. După adoptarea Hotărârii nr. 138 la 07 februarie 2018, până la 25 
iunie au fost aplicate apostile pe 87 de diplome. 

23	 Руководство	по	Апостилю	Руководство	по	практическому	применению	Конвенции	об	апости-
ле.	/https://assets.hcch.net/docs/238468a0-a2ae-4679-a9bb-b19d038f2307.pdf

24	 Приднестровские	дипломы	получат	международное	признание.	/	https://tsv.md/pridnestrovs-
kie-diplomy-poluchat-mezhdunarodnoe-priznanie/

25 Информация	для	выпускников	ГОУ	«Приднестровский	государственный	университет	им.	Т.	Г.	
Шевченко»,	желающих	получить	дополнительный	диплом	о	высшем	профессиональном	об-
разовании	на	английском	языке	для	его	последующего	апостилирования.	/	http://spsu.ru/press/
announcement-advert/1986-informatsiya-dlya-vypusknikov-pgu
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Concluzii 
Negocierile din domeniul educației care se referă asigurarea funcționării șco-
lilor moldovenești cu predare în grafia latină și cea privind aplicarea apostilei 
pe actele de studii emise în regiunea transnistreană au fost dificile și au du-
rat mai mulți ani. Chișinăul și Tiraspolul au semnat la 25 noiembrie 2017 
la Bender două decizii protocolare pentru a soluționa problemele din acest 
domeniu.

Deocamdată, putem face concluzia că decizia protocolară referitoare la asi-
gurarea funcționării școlilor moldovenești cu predare în grafia latină din 
regiunea transnistreană este implementă parțial. Reprezentanții politici ai 
Chișinăului și Tiraspolului au opinii diferite asupra implementării acestui 
protocol. Constatăm, că sunt implementate punctele referitoare la terme-
nul contractului de locațiune și privind suma plătită pentru arendă. Imple-
mentarea acestor puncte este confirmată de ambele părți. Nu este clar cum 
se îndeplinește punctul 1 al protocolului – referitor la serviciile comunale. 
Pe restul punctelor din decizia protocolară între Chișinău și Tiraspol există 
divergențe. Punctele 5 și 6 sunt interpretate diferit de părți. Chișinăul își 
dorește o liberă circulație a persoanelor și transportarea materialului didactic 
și a celor necesare pentru a asigura procesul de învățământ fără nici un fel de 
control și bariere din partea organelor ale administrației nerecunoscute din 
stânga Nistrului. Tiraspolul interpretează libera circulație și transportarea 
cu informarea prealabilă. De asemenea, nu este realizat punctul 4 al deciziei 
protocolare. În baza conținutului general al punctului 7 din decizie, Tiras-
polul afirmă că respectă în totalitate prevederile deciziei protocolare, iar alte 
subiecte, cum ar fi cel al sediilor, încă urmează a fi negociate de către părți.

Constatăm că Chișinăul își îndeplinește angajamentele luate odată cu sem-
narea protocolului privire la aplicarea apostilei pe actele de studii emise în 
regiunea transnistreană. Astfel, până la 25 iunie au fost aplicate apostile pe 
87 de diplome. 
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Anexa 1

Contract de locațiune, pag.2-3
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Anexa 2

 Model de diplomă neutră pe care se aplică apostila




