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Rezumat executiv 

 
Limba găgăuză, care este una dintre limbile oficiale în unitatea teritorială autonomă Gagauz-Yeri din 

sudul Moldovei, se numără printre limbile pe cale de dispariție și are nevoie de revitalizare și 
protecție, inclusiv din partea statului. Nivelul de stăpânire și utilizare a limbii găgăuze este 
insuficient. De asemenea, nivelul de stăpânire a limbii române în UTA Gagauz-Yeri este insuficient, 
ceea ce nu creează condițiile necesare pentru participarea deplină a locuitorilor autonomiei la viața 

socială, culturală și politică a țării, pentru ocuparea unor funcții în conducerea centrală și 
îmbunătățirea coeziunii sociale a societății. Lipsa unei atenții serioase față de această problemă 
riscă să conducă la o situație în care UTA Gagauz-Yeri va exista în izolare față de procesele naționale. 

 
Această lucrare analizează legislația relevantă, inclusiv legislația internațională, oferă o analiză 
amănunțită a situației actuale, evidențiază punctul de vedere al locuitorilor autonomiei despre 

situația cu cunoașterea limbilor găgăuză și română și analizează o serie de programe și politici ale 
guvernului și autorităților autonomiei care vizează abordarea acestor probleme. Ca principală 
recomandare pentru îmbunătățirea situației actuale, studiul propune introducerea treptată a 

predării concomitente în mai multe limbi în Găgăuzia Yeri. Această abordare, într-o formă 
simplificată, denumită educație multilingvă, prin analogie cu experiența internațională, s-a dovedit 
a fi pozitivă și practică, inclusiv în țările UE. În cadrul acestei abordări, se propune introducerea 
predării disciplinelor generale și specializate în mai multe limbi. De exemplu, prin predarea unei 

părți a materiilor într-o limbă și a celeilaltei părți într-o altă limbă. În practică, învățământul 
multilingv din Găgăuzia poate arăta ca lansarea claselor, în care o parte din discipline vor fi predate 
în limba română, o parte - în găgăuză, si o parte - în rusă. Cantitatea de predare în fiecare limbă va 

fi stabilită în funcție de preferințele elevilor și ale părinților acestora, precum și de capacitatea 
sistemului educațional din autonomie. 
 

Astfel, predarea disciplinelor în limbile găgăuză și română în instituțiile de învățământ din Găgăuzia 
va crea condiții pentru ca absolvenții instituțiilor de învățământ să stăpânească aceste limbi și va 
avea un impact pozitiv asupra posibilităților locuitorilor din Găgăuzia de a beneficia de un 

învățământ superior de calitate, de a-și găsi un loc de muncă bun, de a-și dezvolta afacerea, de a 
intra în administrația publică sau în organizații care necesită cunoașterea limbilor.  Astfel de decizii 
ar putea fi luate prin cooperare între autoritățile UTA Gagauz-Yeri și autoritățile centrale. Acest 
document analizează, de asemenea, riscurile asociate cu această abordare.  

 
Trebuie remarcat faptul că această cercetare se limitează la întrebarea de cercetare - cum să 
prevenim dispariția limbii găgăuze și să creștem nivelul de cunoaștere a limbii române în Gagauz-

Yeri, ceea ce ar contribui, printre alte sarcini, la coeziunea socială a societății. Această evaluare nu 
acopera  întreaga Republică Moldova, ceea ce ar necesita un studiu separat, mai aprofundat. 
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Prezentare generală  
 

Găgăuzii locuiesc compact în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. În raionul Taraclia din 

Republica Moldova locuiesc 8,31% dintre etnici găgăuzi, în Cahul - 3,15%. În 22 de localități ei 

reprezintă 50% și mai mult din totalul populației, în 34 de localități găgăuzii constituie cel puțin 

20%.1 

 

Pe teritoriul UTA Găgăuzia funcționează 99 de instituții de învățământ, care prevăd programele de 

educație timpurie, învățământ primar, gimnazial și liceal, inclusiv 54 grădinițe; trei gimnazii-

grădinițe; 19 gimnazii; 23 licee. În instituțiile de educaţie timpurie învață 7026 de copii, în instituțiile 

de învățământ primar și secundar – 15853 de elevi, numărul cărora s-a diminuat cu 262 față de anul 

trecut. Procesul învăţământ în instituțiile de educaţie timpurie este asigurat de 822 de cadre 

didactice, iar în instituțiile de învățământ primar și secundar general – 1423 cadre didactice (datele 

pentru anul trecut).  

 

În dependență de limba de instruire, structura instituțiilor de învățământ primar și secundar general 

din autonomie este după cum urmează: limba rusă de instruire – 41; limba română de instruire – 2; 

rusă- română – 1; limba turcă – 2.  

 

Structura în funcție de limbă maternă studiată2 este următoarea: limba găgăuză – 83%, limba 

bulgară – 9,8%, limba ucraineană – 0,13%, alte limbi – 7,1% din numărul total de elevi (2019). 

 

În limba română învață 5,6% din numărul total de elevi din autonomie. În patru instituții de 

învățământ limba găgăuză și alte limbi ale minorităților naționale (bulgară, ucraineană) nu se 

predau. 

 

Limbile străine (două ore pe săptămână) studiate în instituțiile de învățământ ale UTA Găgăuzia – 

engleza – 84,7%, germana – 4,25%, turcă – 2,26%, franceza – 1,36%. 

 

Conform datelor Etnobarometrului, 97% dintre respondenții găgăuzi consideră Republica Moldova 

patria lor, iar 92% dintre găgăuzi au remarcat că au doar cetățenia Moldovei. 58% dintre găgăuzi se 

asociază în măsură egală atât cu etnia lor, cât și cu poporul Republicii Moldova. Găgăuzii se 

consideră parte a societății RM, 80% menționând că se simt acceptați în această țară, 79% sunt 

mândri că sunt cetățeni ai Republicii Moldova, 77% simt că aparțin societății moldovenești.  

 

                                                             
1

 Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027, HG Nr.1464.2016, pag.1, 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=97804&lang=ro    
2

 În mai multe instituții de învățământ general din autonomie, reprezentanții minorităților naționale nu studiază limba maternă  din cauza lipsei 

personalului didactic. În instituțiile de învățământ cu predare în limba rusă din UTA Găgăuzia, unde există profesori de limbă și literatură bulgară 
reprezentanții etniei ruse și ai altor etnii (bulgari, romi etc.) se confruntă cu alegerea studierii limbii găgăuze sau bulgare în calitate de „Limba maternă” 
și, în consecință, la absolvirea clasei a XII-a să promoveze bacalaureatul la limba maternă. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=97804&lang=ro
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Dintre toate principalele grupuri etnice din Moldova, alături de etnicii ucraineni, găgăuzii aparțin 

într-o măsură mai mică celor care ar dori să părăsească Moldova definitiv (6%) sau temporar (33%). 

Pentru toate celelalte grupuri etnice, acest indicator per ansamblu (dorința de a pleca definitiv sau 

temporar) este aproape de 50% și mai mult. Acest lucru înseamnă că găgăuzii, în medie, preferă mai 

des să rămână în patria lor.       

 

Doar 25% dintre găgăuzi consideră că interesele grupului lor etnic sunt suficient luate în considerare 

în procesul de luare a deciziilor la nivel de stat. În același timp, 34% nu sunt de acord că interesele 

grupului lor etnic sunt suficient luate în considerare în procesul de luare a deciziilor la nivel de stat. 

 

De-a lungul istoriei, problemele lingvistice din Moldova au fost caracterizate de complexitate, 

controverse și tensiuni politice. Problemele lingvistice se află în centrul multor probleme de 

coeziune socială cu care se confruntă statul în domeniile ocupării forței de muncă, sănătății, legii și 

ordinii publice, justiției și educației.   

 

Lipsa de cunoaștere a limbii române creează o serie de obstacole care ar putea fi abordate prin 

programe de limbă română. Trebuie remarcat faptul că înțelegerea amplorii problemei de către 

majoritatea etnică este insuficientă. 

 

Etnicii găgăuzi se confruntă cu bariere lingvistice atunci când încearcă să se integreze în viața 

„Moldovei în sensul larg al cuvântului”3: 

● 16% dintre etnicii găgăuzi s-au confruntat cu probleme la angajare la muncă (comparativ cu 

10-11% în cazul majorității etnice); 

o În 34% din asemenea cazuri factorul principal de probleme a fost limba; 

● 18% dintre etnicii găgăuzi s-au confruntat cu probleme în domeniul sănătății (comparativ cu 

8-11% în cazul majorității etnice);  

o În 41% din asemenea cazuri factorul principal de probleme a fost limba; 

● 10% dintre etnicii găgăuzi s-au confruntat cu probleme în domeniul educației (comparativ 

cu 6% în cazul majorității etnice);  

o În 46% din asemenea cazuri factorul principal de probleme a fost limba. 

 

Incidența 

discriminării în: 

MD ROM RUS GAG BOL UCR ROMA 

ANGAJARE 

(Din cauza limbii) 

11% 

(16%) 

10% 

(10%) 

25% 

(61%) 

16% 

(34%) 

11% 

(44%) 

15% 

(61%) 

48% 

(20%) 

Sănătate publică  

(Din cauza limbii) 

11% 

(4%) 

8% 

(12%) 

15% 

(47%) 

18% 

(41%) 

13% 

(56%) 

14% 

(46%) 

41% 

(26%) 

Educație 

(Din cauza limbii) 

6% 

(15%) 

6% 

(17%) 

10% 

(71%) 

10% 

(46%) 

6% 

(67%) 

10% 

(55%) 

27% 

(19%) 

                                                             
3 Etnobarometru: Republica Moldova - 2020, https://www.osce.org/files/f/documents/5/3/505312_0.pdf  

https://www.osce.org/files/f/documents/5/3/505312_0.pdf
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De asemenea, 27% dintre etnicii găgăuzi s-au confruntat cu probleme lingvistice la accesarea 

informațiilor referitoare la legi și alte acte juridice (doar 12% dintre majoritatea etnică s-au 

confruntat cu probleme similare). 

În același timp, doar jumătate dintre găgăuzi (49%) consideră cunoașterea limbii găgăuze un factor 

important în autoidentificare (spre deosebire de majoritatea celorlalte grupuri etnice majore din 

Moldova).  

 

Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)4 și Regulamentul Găgăuziei (Gagauz-

Yeri)5 stipulează că limbile oficiale în Găgăuzia sunt limbile de stat, găgăuză și rusă. Totodată, alături 

de limbile oficiale, pe teritoriul Găgăuziei este garantată și funcționarea altor limbi.  

 

Cu toate acestea, măsurile luate la diferite niveluri pentru promovarea limbilor nu sunt întotdeauna 

consecvente, insuficient focalizate și susținute de resurse necesare.  

 

Ca urmare, în UTA Găgăuzia se observă un nivel moderat de cunoaștere a limbii găgăuze (54% dintre 

găgăuzi au răspuns că vorbesc la perfecție limba găgăuză6) și un nivel relativ scăzut de cunoaștere a 

limbii române. Totodată, dacă comparăm datele Etnobarometrului cu datele ultimului recensământ 

al populației din 20147, putem ajunge la concluzia cu privire la existența unei tendințe pozitive 

relativ lente în domeniul studierii și cunoașterii limbii române (dacă în anul 2014, 8,7% dintre 

găgăuzi au menționat că vorbesc liber în limba română, atunci în 2020 - 12%).  

În pofida faptului că în documentele strategice naționale, regionale și sectoriale studierea limbilor 

de stat și a celei materne de către reprezentanții minorităților naționale este definită ca o prioritate, 

de regulă, punerea în aplicare a măsurilor prevăzute nu este asigurată cu suficiente resurse, nu se 

realizează o monitorizare eficientă a obiectivelor atinse, nu este asigurată sustenabilitatea măsurilor 

și, cel mai important, nu se aplică o abordare integrată față de dezvoltarea multilingvismului ca 

competență-cheie, ca avantaj de valoare care asigură coeziunea socială, dezvoltarea personală și 

socio-economică, diversitatea culturală. Calitatea resurselor educaționale și calitatea predării 

limbii române și a celei găgăuze lasă mult de dorit. Utilizarea acelorași contexte tematice și 

abordări în predarea limbilor, fără obiective sociale și motivaționale specifice, duce la asimilarea 

unei limbi mai puternice în ceea ce privește perspectivele de utilizare a limbilor română și găgăuze. 

Limba română și limba găgăuză se învață, de regulă, doar în scopul promovării unui examen scris, 

iar abilitățile de vorbire rămân la un nivel scăzut. 

 

Multilingvismul eficient trebuie să asigure nu doar abilități de scriere, ci și capacitatea de a înțelege 

vorbirea orală, de a iniția și menține o conversație, de a vorbi și citi, de a înțelege și compune texte, 

cu diferite niveluri de posesie a diferitor limbi potrivit nevoilor omului. 

                                                             
4

 Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), articolul 3 (1), https://halktoplushu.md/index.php/zakon-ob-osobom-pravovom-

statuse-gagauzii    
5

 Ulojenie Găgăuziei (Gagauz-Yeri), articolul 16, https://halktoplushu.md/index.php/ulozhenie-gagauzii   
6 Etnobarometru: Republica Moldova - 2020, https://www.osce.org/files/f/documents/5/d/505309_0.pdf 
7

 Potrivit celui „Al V-lea Raport Periodic al Republicii Moldova”, pag.20  

https://halktoplushu.md/index.php/zakon-ob-osobom-pravovom-statuse-gagauzii
https://halktoplushu.md/index.php/zakon-ob-osobom-pravovom-statuse-gagauzii
https://halktoplushu.md/index.php/ulozhenie-gagauzii
https://www.osce.org/files/f/documents/5/d/505309_0.pdf
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Programul pilot de învățământ bilingv cu studierea simultană a limbilor române și găgăuze, 

implementat de Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) din 2015 în 

instituțiile de educație timpurie din UTA Găgăuzia arată rezultate bune. Potrivit unei evaluări 

efectuate în anul de studii 2020/2021, la sfârșitul programului de educație timpurie, peste 70% 

dintre copii au arătat un nivel „bun” și „foarte bun” de cunoaștere a limbii române și limbii găgăuze. 

 

Începând cu anul de studii 2021/2022 în UTA Găgăuzia s-a început implementarea unui program 

pilot de învățământ bilingv deja la nivelul învățământului primar și secundar general. Jumătate din 

școlile din UTA Găgăuzia sunt implicate în program. Acest program, însă, necesită un sprijin 

suplimentar consecvent și sistematic din partea autorităților publice, atât la nivelul educației 

timpurii pentru generațiile viitoare, cât și pentru extinderea acestuia asupra următoarelor niveluri 

de învățământ pe toată verticala sistemului, în caz contrar vor fi investiții pierdute.  

 

Trebuie remarcat faptul că în UTA Găgăuzia au fost întreprinse măsuri semnificative pentru 

păstrarea, dezvoltarea și extinderea utilizării limbii găgăuze în instituțiile de învățământ și 

promovarea limbii și culturii găgăuze. Totuși, pentru o realizare eficientă a acestui obiectiv este 

necesară coerența și interacțiunea tuturor autorităților competente. La implementarea acestor 

măsuri este necesar de luat în considerare drepturile lingvistice ale altor minorități naționale, care 

locuiesc în UTA Găgăuzia. 

 

Studierea limbii române și a limbii găgăuze, a limbii materne de către reprezentanții altor minorități 

naționale, care locuiesc în regiune trebuie planificată, trebuie asigurată cu resurse necesare și 

promovată în cadrul unei viziuni comune pentru dezvoltarea competențelor-cheie ale 

multilingvismului. Astfel, sunt create condiții pentru politici lingvistice „și/și”, dar nu „sau/sau”.  

 

Trebuie remarcat faptul că, în cadrul interviurilor, reprezentanții Guvernului Republicii Moldova și-

au exprimat intenția, inclusiv ca rezultat al acestui proiect, de a oferi un program de amploare 

pentru învățarea limbii române în UTA Gagauz-Yeri prin metode moderne, ceea ce ar trebui să ajute 

etnicii găgăuzi la angajarea în câmpul muncii la nivel central, precum și să sporească nivelul de 

coeziune socială a societății. Potrivit reprezentanților guvernului, o finanțare substanțială din partea 

donatorilor va fi folosită pentru a lansa un program de învățare a limbii române pe scară largă. 

 

Este necesar la nivel strategic de dezvoltat treptat și amplu ecosistemul educațional de studiere a 

limbilor, în baza respectării standardelor internaționale privind asigurarea drepturilor lingvistice în 

educație: stabilirea educaţiei multilingve, alegerea unui model de multilingvism și stabilirea 

obiectivelor studierii fiecărei limbi, standarde educaționale, cadre didactice instruite și motivate, 

programe de studii și resurse pentru învățarea pe tot parcursul vieții, metode de evaluare ale 

competențelor lingvistice, tehnologii informaționale pentru îmbunătățirea calității procesului de 

predare și pentru identificarea necesităților, monitorizarea obiectivelor atinse, finanțarea, 

parteneriat, motivarea și promovarea, mecanismul de consultare a părților interesate, etc. 
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1.Introducere 

 

1.1 Contextul studiului 

 

Drepturile omului ce țin de domeniul utilizării limbii reprezintă o combinație de cerințe legale 

stabilite prin tratatele internaționale privind drepturile omului și liniile directoare cu privire la modul 

de soluționare a problemelor care afectează limba sau minoritățile, precum și problemelor 

diversității lingvistice într-un stat. 

 

Concepția politicii naționale a Republicii Moldova stabilește obiectivul de consolidare a societatii in 
Republica Moldova prin alinierea intereselor naționale cu interesele tuturor comunităților etnice și 
lingvistice ale țării. 
 
Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) și Regulamentul Găgăuziei (Gagauz-
Yeri) stipulează că limbile oficiale în Găgăuzia sunt limbile de stat, găgăuză și rusă. Totodată, alături 
de limbile oficiale, pe teritoriul Găgăuziei este garantată și funcționarea altor limbi.  
 
În același timp, nivelul de periclitare al limbii găgăuze este evaluat de UNESCO ca fiind „cu siguranță 

amenințat de dispariție”.8  

Ce ține de cunoașterea limbii române, conform datelor recensământului populației din 2014, 8,7% 

dintre găgăuzi o vorbesc fluent (în mediul urban - 13,1%, iar în cel rural - 6,5%).9 Acest lucru are un 

impact negativ asupra capacității lor de a obține studii superioare de calitate, de a găsi un loc de 

muncă bun, de a-și dezvolta afacerea, de a se încadra în serviciul public sau într-o organizație unde 

este necesară cunoașterea limbilor. 

1.2 Scopul și obiectivele studiului 

 

Scopul studiului este de a face o analiză atotcuprinzătoare a existenței, precum și a rezultatelor 

politicilor publice cu privire la îmbunătățirea studierii limbilor găgăuze și române în UTA Găgăuzia.  

 

Obiectivele cercetării includ: 

- rezumarea atât a practicilor pozitive, cât și a eventualelor greșeli/deficiențe în procesul de 

promovare a studierii limbilor găgăuze și române în UTA Găgăuzia, inclusiv în baza unei evaluări 

sociologice a opiniei populației; 

- utilizarea concluziilor și recomandărilor studiului ca temelie pentru elaborarea unei foi de parcurs 

pentru îmbunătățirea studierii limbilor găgăuze și române în UTA Găgăuzia.  

 

 

 

 

                                                             
8

 http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap   
9

 Potrivit celui „Al V-lea Raport Periodic al Republicii Moldova”, pag.20  

http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap
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1.3. Metodologia studiului și sursele utilizate 

 

Metodologia de cercetare s-a bazat pe principiul inductiv - de la colectarea datelor primare, analiza 

informațiilor și a surselor până la generalizări, concluzii și recomandări. Cercetarea s-a bazat pe 

abordări cantitative și calitative. A fost efectuată o analiză aprofundată a surselor, inclusiv a 

literaturii legate de studii lingvistice, legislație, recomandări și tratate internaționale. Colectarea 

datelor secundare a inclus analiza rapoartelor, planurilor și rezultatelor structurilor de stat 

competente, publicate pe paginile web oficiale ale acestora (Ministerul Educației și Cercetării, 

Ministerul Finanțelor, Agenția pentru Relații Interetnice, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea 

Discriminării și Asigurarea Egalității, Oficiul Avocatului Poporului, Adunarea Populară a Găgăuziei, 

Direcția Generală de Învățământ a Găgăuziei). Pentru a colecta informații primare, au fost realizate 

o serie de interviuri cu reprezentanți ai acestor instituții de stat, precum și cu reprezentanți ai 

administrației Gagauz-Yeri, inclusiv Direcția Generală de Învățământ a și alte agenții relevante, 

experți, personalități publice, factori de decizie și societatea civilă. 

 

În cadrul analizei calitative, au fost documentate datele din studiile organizațiilor naționale și 

internaționale privind implementarea politicilor lingvistice și a drepturilor lingvistice ale 

minorităților naționale din Republica Moldova.  

 

A fost examinat întregul cadru normativ al Republicii Moldova, care reglementează politica 

lingvistică în domeniul educației formale. Au fost analizate datele actualizate disponibile privind 

nivelul aptitudinilor lingvistice ale locuitorilor din Găgăuzia, disponibilitatea și calificarea cadrelor 

didactice și materialelor didactice. A fost efectuată o evaluare a politicilor publice de promovare a 

studierii limbii găgăuze și a limbii române în UTA Găgăuzia. 

 

De asemenea, au fost analizate standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și ale 
drepturilor minorităților naționale, recomandările structurilor internaționale către autoritățile 
Republicii Moldova, precum și măsurile întreprinse în domeniul educației lingvistice în Republica 
Moldova cu sprijin internațional.  
 

Pentru evaluarea opiniei locuitorilor din Găgăuzia cu privire la motivația învățării limbilor găgăuze 

și române, precum și a posibilelor îngrijorări și probleme în acest proces, au fost realizate 5 discuții 

în cadrul unor focus grupuri și 12 interviuri aprofundate.  

 

În fiecare dintre cele cinci discuții în focus grupuri au luat parte câte 6 participanți dintr-un grup 

țintă prestabilit: 

-părinți din mediul rural (cu copii care studiază în liceu și gimnaziu); 

-părinți din mediul urban (cu copii care studiază în liceu și gimnaziu); 

-profesori de limba română din școli (profesori din mediile urban și rural); 

-directori de școală;  

-elevi seniori care studiază limba română în diferite școli (din mediile urban și rural). 
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Cele 12 interviuri aprofundate au fost realizate cu pedagogi, manageri în educație, absolvenți, 

activiști civici, reprezentanții autorităților locale.  

 
2. Standardele internaționale în domeniul drepturilor omului și politicile în domeniul 

asigurării drepturilor lingvistice în educație 

2.1 Actele normative și cadrul conceptual  

Domeniul principal al protecției drepturilor minorităților poate fi rezumat după cum urmează:10 

1) Supraviețuire și existență; 
2) Încurajarea și protecția identității minorităților; 
3) Egalitate și nediscriminare; 

4) Participare eficientă și efectivă la viața comunității. 
 

Protecția supraviețuirii și existența (minorităților lingvistice) 

 
Orice acțiune care amenință direct supraviețuirea fizică și integritatea persoanelor, care aparțin 
minorităților (și vorbitorilor nativi ai limbilor minorităților) este strict interzisă. 

De asemenea, sunt inacceptabile orice acțiuni pasive și/sau indirecte care pot duce la nimicirea 
fizică și la încălcarea inviolabilității persoanelor, care aparțin minorităților. Asemenea măsuri pasive 
și/sau indirecte pot avea un caracter amplu – de la strămutări forțate și evacuări până la 

incapacitatea de a asigura în mod adecvat aprovizionare cu apă și canalizare, locuințe, protecția 
sănătății, etc., ceea ce, ca urmare, poate duce la dispariția fizică a unui anumit grup minoritar. 
 

Protecția identității  
 
Identitatea (personală) și lingvistică  

Identitatea și individualitatea persoanei, adică propriul „eu” depășesc limitele corpului fizic. 
Identitatea deplină și individualitatea unei persoane constă din multe dimensiuni care se 
intersectează între ele, în care dimensiunea culturală și lingvistică este adesea decisivă. Pentru mulți 
oameni, negarea autoidentificării culturale și lingvistice echivalează cu o negare a identității lor și a 

existenței lor. 
Limba este, de asemenea, un element cheie a multor culturi și grupuri culturale, care îi leagă 
împreună și oferă o identitate distinctă și un sens în viață.     

Astfel, rolul limbii pentru identitatea personală și de grup este crucial și, din această cauză, 
drepturile lingvistice sunt drepturi ale omului, cărora li se aplică pe deplin toate principiile de 
respectare a drepturilor omului.   

 
Supremaţia autoidentificării 
Principiul libertății, egalității și demnității în drepturi implică în mod inevitabil dreptul la 

autoidentificare. Nimeni nu știe mai bine decât însuși individul cine este el. Ideea că cineva poate 
defini mai bine „ce este cealaltă persoană” echivalează cu ipocrizia, că un astfel de „determinator” 

                                                             
10

 Declarația ONU din 1992 cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale sau etnice, religioase și lingvistice și actul OHCHR 

din 2010 („Drepturile minorităților: standarde internaționale și linii directoare pentru respectarea acestora”)  
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extern „știe mai bine” și ocupă o poziție superioară față de subiectul însuși. Această idee este în 

mod clar contrară principiului egalității în demnitate și, mai mult ca atât, îl încalcă. 
Prin urmare, în toate cazurile, actorul principal în determinarea „rasei”, „apartenenței etnice”, limbii 
materne, limbii preferate, apartenenței religioase, numelui grupului, numelui propriu etc., este 
însuși individul.  

În cazul unui grup (unei minorități), determinantul este însuși grupul (ca sumă a unor astfel de 
indivizi autoidentificați). 

 

Documentul OSCE de la Ljubljana: 
Identitățile sunt subiect supremației alegerii individuale în conformitate cu principiul 

autoidentificării voluntare. [...] Din această alegere nu trebuie să rezulte niciun fel de dezavantaj 
[...].Autorităţile nu ar trebui să realizeze afilieri ale persoanelor la un anumit grup pe baza unor 

caracteristici vizibile sau a altor prezumţii fără consimţământul acestora.11 

 
Nici o parte terță, inclusiv „experți” și/sau reprezentanți ai autorităților statului, nu poate să facă 

alegerea în locul individului.    
Mai mult ca atât, orice persoană este liberă să aleagă diverse sau mai multe limbi pentru a le utiliza 
într-un anumit sens și pentru un anumit scop. Astfel, pentru a comunica la locul de muncă, poate fi 

aleasă o limbă, iar pentru dobândirea de cunoștințe într-o instituție de învățământ – alta. Prin 
urmare, nu trebuie să presupunem că limba aleasă pentru un anumit scop este o alegere automată 
a persoanei și pentru toate celelalte.  

Datele privind alegerea limbilor preferate pentru fiecare domeniu în parte completează datele 
generale privind limbile declarate materne sau vorbite. Datele generale separate privind limbile 
materne declarate (de exemplu, colectate în cadrul recensămintelor periodice ale populației) nu 
servesc drept bază pentru luarea deciziilor legislative sau politice.  

 
Principiile generale ale drepturilor omului privind utilizarea limbilor 

 

Autoritățile statului ca principalii executori ai obligaţiilor 
Autoritățile statului au responsabilitatea principală pentru realizarea drepturilor fundamentale ale 
omului. Fiecare drept fundamental al omului declanșează automat o obligație legală 

corespunzătoare, fără a avea caracter discreționar și imperativ, care face obiectul urmăririi și 
executării. 
În statele cu o formă de guvernare federală și descentralizată, se presupune că orice caz de încălcare 

a drepturilor omului este atribuit și imputat autorităților centrale, întrucât controlul asupra puterii 
și resurselor în ordinea mondială contemporană în ultimă instanță aparține anume acestora. Sarcina 
autorităților centrale ale statului este să demonstreze că în privința unui anumit drept sau caz, toate 
competențele și resursele proporțional suficiente au fost transferate/redirecționate către nivelurile 

inferioare de guvernare (regionale sau locale) pentru a lua în examinare dreptul sau cazul 
corespunzător. De exemplu, în ceea ce privește drepturile minorităților lingvistice în domeniul 
educației, autoritățile centrale ale statului sunt obligate fie să asigure acest drept, fie să 

demonstreze că au delegat/atribuit competențe și resurse suficiente nivelurilor inferioare de 
guvernare (autorităților regionale și locale) pentru asigurarea acestor drepturi. 

                                                             
11

 Linii directoare Ljubljana ale OSCE, Secţiunea: supremaţia autoidentificării voluntare, pag.15  
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Comentariul nr. 3 al CCCCPMN: 
Repartizarea responsabilităților între diversele niveluri de guvernare nu poate fi invocată ca 

justificare pentru neimplementarea politicilor menite să promoveze condițiile necesare pentru 
dezvoltarea culturii și limbii persoanelor aparținând minorităților naționale, întrucât guvernul 
central rămâne pe deplin responsabil pentru respectarea obligațiilor sale internaționale în acest 

domeniu12  

 

Structura-cadru „Respect – Protecție – Asigurare”  
 
Obligațiile statelor privind drepturile omului, din care fac parte drepturile lingvistice, se extind 

asupra următoarei triade: 

● Autoritățile statului trebuie să respecte drepturile lingvistice ale indivizilor și ale grupurilor 
de minorități; 

● Autoritățile statului trebuie să protejeze drepturile lingvistice ale indivizilor și ale 
grupurilor de minorități de intervenția terților; 

● Autoritățile statului trebuie să acorde (adică să asigure în mod constructiv) drepturile 

lingvistice ale indivizilor și ale grupurilor de minorități. 

Acordarea drepturilor lingvistice poate fi realizată în trei forme (sau combinații ale acestora): 

● Prin autoasigurare; 
● Prin asigurare din partea statului; 

● Prin asigurare oferită de persoane terțe. 

Autoasigurarea de către indivizi și grupuri, în general atrage după sine obligația  autorităților de a 
respecta și proteja acest proces de autoasigurare, ceea ce înseamnă, în special, că autoritățile ar 

trebui să sprijine și să faciliteze acest proces, dar nu să împiedice dezvoltarea acestuia.  
Asigurarea drepturilor omului (inclusiv celor lingvistice) de către stat înseamnă acordare directă a 
drepturilor de către organele și organizațiile de stat. 

Asigurarea oferită de persoane terțe este acordarea drepturilor omului (inclusiv celor lingvistice) 
prin intermediul unor persoane terțe, inclusiv prin intermediul organizațiilor comerciale și 
necomerciale.  

 
Autoritățile au opțiunea de a organiza acordarea drepturilor lingvistice, folosind una sau mai multe 
dintre metodele de mai sus. De exemplu, autoritățile pot decide să își îndeplinească obligațiile în 

domeniul drepturilor omului prin outsourcing și/sau cooperare cu actori nestatali (ONG-uri, mass-
media, întreprinderi, parteneri internaționali etc.). Cu toate acestea, responsabilitatea pentru 
acordarea acestor drepturi revine în continuare autorităților statului.  
În mod egal, dacă autodobândirea drepturilor nu are loc dintr-un motiv oarecare, atunci 

responsabilitatea pentru organizarea unei astfel de acordări este imputată statului. Autoritățile 
statului reprezintă instituția cheie responsabilă de respectarea tuturor drepturilor omului. Alți actori 
(de exemplu, grupuri auto-organizate sau parteneri internaționali) pot iniția, pilota într-o etapă 

incipientă, pot contribui, ajuta și facilita, dar, în același timp, nu pot fi considerați drept o alternativă 
autorităților. 
 

                                                             
12

 Comentariul Nr. 3 al CCCCPMN cu privire la drepturile lingvistice, alineatul 90, pag. 30-31 
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Exercitare progresivă 

 
În timp ce obligația statului de a respecta drepturile omului nu prevede existența unor resurse (doar 
obligația de a se abține de la intervenție), iar obligația statului de a proteja drepturile omului 
prevede anumite resurse (în principal pentru a proteja împotriva potențialilor răufăcători terți), 

obligațiile de a respecta și proteja drepturile indicate impun exercitarea lor de către organele 
statului. 
Dimpotrivă, obligația statului de a respecta aceste cerințe implică de obicei disponibilitatea unor 

resurse semnificative pentru a asigura toate elementele necesare și pentru a elimina eventualele 
obstacole în calea exercitării drepturilor omului. О multitudine de drepturi lingvistice impun resurse 
semnificative pentru a fi exercitate și, prin urmare, sunt supuse unei exercitări treptate (cu toate 

acestea, unele drepturi lingvistice esențiale, de bază, necesită să fie exercitate, de exemplu, 
traducerea în limba maternă în timpul procedurilor penale). 
Obligația statului de exercitare progresivă prevede luarea unor măsuri corespunzătoare pentru 

exercitarea deplină a drepturilor omului, în măsura maximă a resurselor disponibile.13 Această 

obligație include următoarele elemente: 

● Obligația de a „acționa” – statele trebuie să depună eforturi continue pentru a îmbunătăți 

exercitarea deplină a drepturilor omului. Acest lucru înseamnă că, deși exercitarea lor 
deplină poate fi atinsă treptat, pașii către acest obiectiv trebuie efectuați într-o perioadă 
destul de scurtă de timp. Acești pași trebuie să fie bine gândiți, concreți și focalizați, cât mai 

mult posibil, folosind toate mijloacele corespunzătoare, inclusiv adoptarea de măsuri 
legislative.14 

● Obligația de a investi resursele disponibile în exercitarea drepturilor omului – întrucât 

drepturile omului sunt standardele minime care trebuie asigurate de organele de stat, adică 
toate resursele DISPONIBILE ale statului trebuie direcționate spre exercitarea drepturilor 
omului. Disponibile, în acest context, înseamnă toate resursele existente material, și nu doar  

resursele rămase. 

Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (art. 2): 

Fiecare stat parte la prezentul pact se angajează să acționeze, atât prin propriul său efort, 
cât şi prin asistenţa şi cooperare internațională, în special pe plan economic şi tehnic, 
folosind la maximum resursele sale disponibile pentru ca exercitarea deplină a drepturilor 

recunoscute în prezentul pact să fie asigurată progresiv prin toate mijloacele adecvate, 

inclusiv prin adoptarea de măsuri legislative. 

 

● Obligația de a realiza progres – În mod clar, pentru a pretinde la exercitare progresivă, 
statele trebuie să avanseze pe această cale, adică să obțină îmbunătățiri în exercitarea 

drepturilor omului. Progresul trebuie să fie direct proporțional cu resursele disponibile. 

 

Statele trebuie să demonstreze că depun toate eforturile pentru a îmbunătăți exercitarea 

drepturilor economice, sociale și culturale, chiar și atunci când resursele sunt limitate.15 

                                                             
13

 “Întrebări frecvente privind drepturile economice, sociale și culturale: Buletin informativ Nr. 33” (OHCHR), pct. 7, pag.13 
14

 Buletin informativ OHCHR Nr. 33, pct. 8, pct. 3, pag.16 
15

 Buletin informativ OHCHR Nr. 33, pag.14 
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Respectarea de către un stat a obligației sale de a lua măsurile corespunzătoare este 

evaluată luând în considerare dispunerea de resurse financiare sau de altă natură16 

 

● Neadmiterea regresului (interzicerea măsurilor regresive) - Statele nu trebuie să permită 
degradarea nivelului existent de protecție a drepturilor omului, cu excepția cazului în care 
există justificări convingătoare pentru aplicarea măsurilor regresive (de exemplu, o situație 

neprevăzută de criză). Pentru a justifica această măsură, statul trebuie să demonstreze că a 
luat această măsură numai după ce a examinat minuțios toate celelalte opțiuni, a evaluat 

impactul și a utilizat la maxim resursele disponibile pentru a evita regresul. 17 

 
Neadmiterea discriminării și exercitarea progresivă  

 

Obligația statului de a nu admite discriminarea trebuie să aibă un caracter imediat și obligatoriu, 
ceea ce presupune eliminarea imediată a acesteia la prima posibilitate materială. Întrucât orice stat 
dispune întotdeauna de un buget și resurse corespunzătoare, acesta trebuie, în primul rând, să 

direcționeze eforturile și toate resursele existente (disponibile) spre eliminarea discriminării, adică 
spre cele mai discriminate, marginalizate și vulnerabile grupuri ale populației. 

 

Indiferent de resursele de care dispune, statul trebuie, în mod prioritar, să tindă să asigure pentru 
fiecare persoană acces cel puțin la nivelurile minime de drepturi și programe specifice de protejare 

a celor săraci, marginalizați și dezavantajați. 18 
Chiar dacă statul are la dispoziție în mod evident resurse insuficiente, guvernul trebuie totuși să 
implementeze programe necostisitoare și direcționate pentru a-i ajuta pe cei mai nevoiași, astfel 

încât resursele sale limitate să fie utilizate într-un mod eficient și eficace. 19 

 

Ideea principală constă în următoarele: menținerea discriminării (neadoptarea măsurilor pentru 
eliminarea acesteia) în prezența resurselor disponibile pentru eliminarea acesteia poate să fie 
calificat ca un act de discriminare (per se). Prin urmare, în cazul în care există diferențe în ceea ce 

privește exercitarea anumitor drepturi fundamentale ale omului și/sau servicii publice de către 
anumite grupuri pe motive întemeiate este responsabilitatea autorităților relevante să 

demonstreze că statul face progrese în eliminarea discriminării identificate: 

(a) Statul întreprinde măsuri direcționate, directe și clare pentru a elimina diferențele (un 
impact pozitiv ocazional și/sau nesemnificativ asupra grupurilor vulnerabile nu se califică 
drept „măsuri direcționate, directe și clare”); 

(b) Statul investește resursele disponibile în aceste eforturi;  

(c) Statul realizează progrese în mod proporțional cu resursele disponibile.    

 
Cadrul de disponibilitate, accesibilitate, acceptabilitate și calitate 

Pentru realizarea drepturilor omului nu trebuie să existe obstacole sau bariere. În practică, acest 

lucru înseamnă că exercitarea unui drept al omului prevede: 

                                                             
16

 Buletin informativ OHCHR Nr. 33, pag.13 
17

 Buletin informativ OHCHR Nr. 33, paragraful 8 (4) pag.16 
18

 Buletin informativ OHCHR Nr. 33, pag.14 
19

 Buletin informativ OHCHR Nr. 33, pag.16 
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● Disponibilitate, inclusiv: 

o Disponibilitatea mijloacelor de apărare legală, adică existența unor dispoziții legale care 
stabilesc baza (și cadrul) pentru exercitarea dreptului; 

o Accesibilitate administrativă – adică existența procedurilor administrative și a cadrului 
instituțional (instituții abilitate) stabilite, pentru exercitarea drepturilor, precum și 

existența unor cerințe administrative pentru prestarea serviciilor privind exercitarea 
drepturilor (în primul rând cerințele cu privire la documente - aceste cerințe trebuie să 
fie strict proporționale și nu prohibitive și nu ar trebui să creeze careva dificultăți); 

o Accesibilitate materială – adică disponibilitatea materială și comoditatea de utilizare a 
infrastructurii, materialelor și personalului necesare exercitării drepturilor; 

● Accesibilitate, inclusiv: 

o Accesibilitate în ceea ce privește distanța – distanță ușoară de parcurs pentru toate 
grupurile până la punctul dorit de prestare a serviciilor; 

o Accesibilitate fizică – comoditatea fizică a punctului de prestare a serviciilor/locației 

pentru toate grupurile, inclusiv persoanele cu dizabilități;   
o Accesibilitate economică – suficiența tuturor cheltuielilor directe și indirecte (transport, 

copiere, traducere, etc.) pentru toate grupurile interesate;   
o Accesibilitatea informațiilor – asigurarea cu toate informațiile necesare despre dreptul 

de a presta servicii în baza unor metode simple de acces și prezentate într-o formă ușor 
de înțeles (inclusiv informații despre disponibilitatea și locația serviciului, drepturile și 
documentele necesare, programul de lucru cu indicarea zilelor de sărbătoare, timpului 

de așteptare, etc.) și accesibile tuturor segmentelor de populație, inclusiv celor cu 
dizabilități senzoriale, socio-psihologice și intelectuale;  

o Accesibilitate lingvistică – prestarea de servicii privind realizarea drepturilor în limba 

(limbile) înțeleasă (și folosită) de către toate grupurile de titulari de drepturi deserviți;   
● Acceptabilitate, inclusiv: 

o Acceptabilitate socială – adică acceptabilă în aceste circumstanțe sociale pentru toate 

grupurile interesate ale titularilor de drepturi (livrare într-o manieră care nu îi supune 
pe titularii de drepturi la presiuni sociale sau „stigmatizare”, nu cauzează titularilor de 
drepturi vulnerabili probleme cu familia, comunitatea sau societatea în ansamblu);   

o Acceptabilitate culturală – adică acceptabilitate pentru toate grupurile culturale de 

titulari de drepturi (acomodarea culturală – adică adaptarea pentru a asigura 
acceptabilitatea culturală – răspândită în аșa o măsură în care „norma” culturală 
corespunzătoare în sine încalcă dreptul omului); 

● Calitate – oferirea unui drept trebuie să corespundă standardelor minime de calitate 
stabilite  

 

Este important ca toate aceste elemente/aspecte ale exercitării drepturilor omului să fie prevăzute 
în ansamblu – oferirea unuia sau mai multor elemente nu este suficientă pentru a obține dreptul la 

exercitarea deplină a drepturilor omului.    

 

Documentul OSCE de la Ljubljana, Al treilea principiu: 

Interzicerea discriminării aduce... înlăturarea obstacolelor din calea egalităţii efective.20 
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 Linii directoare Ljubljana ale OSCE, Al treilea principiu, pag.10 



18 
 

 

Egalitate și nediscriminare: Măsuri speciale pentru protecția minorităților 
 
Astăzi, drepturile omului se bazează pe asigurarea egalității fundamentale a tuturor oamenilor. 
Articolul 1 fundamental al DUDO stipulează în mod clar principiul de bază conform căruia „Toate 

ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi”.  Astfel, acest postulat presupune 
în mod inevitabil că oamenii sunt egali în demnitatea și drepturile lor, indiferent de apartenența lor 
la majoritate sau minoritate, și nici o majoritate nu poate anula drepturile și demnitatea vreunei 

minorități.  
Democrațiile contemporane se bazează în mare parte pe ideea guvernării majoritare, adică pe 
adoptarea legilor și politicilor cu voturile majorității (în majoritatea cazurilor de către o minoritate 

covârșitoare). Drepturile omului sunt o limitare inerentă a „majorității etnice”, iar „măsurile speciale 
pentru protecția minorităților” sunt prevederi speciale menite să asigure egalitatea în drepturi și 
demnitatea minorităților. 

 

Al doilea principiu structural din Liniile directoare Ljubljana ale OSCE: 

Dacă democraţia presupune impunerea voinţei majorităţii în procesul de luarea a deciziilor 
politice, ea include însă şi măsuri de protecţie împotriva abuzului de putere al majorităţii. Acest 
lucru este realizat prin asigurarea protecţiei minorităţilor şi participării lor şi prin facilitarea 

proceselor de guvernare inclusive care îi implică pe toţi membrii societății.21 

 

 
Egalitate substanțială (efectivă) și nediscriminare 

 
Egalitatea substanțială și efectivă înseamnă egalitatea rezultatelor, adică o situație în care toți 

oamenii se bucură efectiv de drepturile, putere, resursele și oportunitățile de viață în mod egal ca 
rezultat final. 
Pentru persoane distincte și grupurile care istoric și/sau în prezent se află în situații de inegalitate 

cu alte grupuri, egalitatea substanțială și efectivă presupune furnizarea de măsuri speciale 
(pozitive), acțiuni și resurse pentru a depăși restanțele și a ridica treapta la nivelul atins de ceilalți 
(majoritate). Scopul acestor măsuri speciale este de a compensa și corecta inegalitățile de rezultate 

și, în cele din urmă, de a asigura egalitatea. Prin urmare, astfel de măsuri au un caracter temporar 
și ar trebui implementate până la obținerea eficientă a egalității de rezultate. 
Egalitatea în repartizarea resurselor publice nu înseamnă aceeași abordare! Fiecare grup, inclusiv 

grupurile minoritare, beneficiază de forme corespunzătoare de acomodare („individualizare”) 
culturală, socială și de altă natură pentru a-și exercita drepturile omului și a se bucura de 
oportunități de viață. Aceste compromisuri trebuie să fie rezonabile și, desigur, nu trebuie să încalce 
drepturile omului. Obligația de a asigura acomodare este o consecință necesară a diversității și 

diferențelor inerente dintre indivizi și grupuri. Întrucât statul este obligat să reacționeze la fiecare 
membru al societății, o astfel de reacție trebuie să fie ajustată la grupurile și subgrupurile sociale. 
 

Este necesar de remarcat următoarele: 
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 Linii directoare Ljubljana ale OSCE, Al doilea principiu, pag. 9  
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(a) minoritățile se pot confrunta cu obstacole specifice care sunt diferite de cele cu care se confruntă 

majoritatea; 
(b) diferite minorități se pot confrunta cu diferite obstacole (de exemplu, în cazul romilor, pe lângă 
barierele lingvistice, pot exista tot felul de bariere sociale, cum ar fi prejudecățile sociale și 
stereotipurile); 

(c) pot exista bariere concrete în cazul anumitor subgrupuri de minorități, cum ar fi femeile în rândul 
minorităților, chiar dacă astfel de bariere nu sunt relevante pentru ceilalți membri ai grupului de 
minorități.   

 
Statul este obligat să înlăture eficient toate aceste obstacole într-un mod concret, focalizat și 
adaptat (de compromis). Neadoptarea și implementarea unor măsuri concrete, focalizate și 

adaptive este un act de discriminare.    

 

Documentul OSCE de la Ljubljana, Al treilea principiu: 
Tratament egal nu înseamnă tratament identic. Pentru a putea fi realizat, principiul egalităţii 
permite în mod necesar – şi în anumite cazuri chiar necesită – tratamentul diferenţiat al anumitor 

persoane, pentru a le putea asigura posibilitatea de a beneficia de toate drepturile și în aceeaşi 
măsură cu ceilalţi membri ai societăţii. ... ar trebui să se adopte măsuri speciale pentru a se 
asigura egalitatea deplină şi efectivă a grupurilor defavorizate din cauza unei discriminări în 
trecut, cu caracter sistemic sau persistent. Astfel de măsuri nu constituie discriminare atâta timp 

cât urmăresc scopul legitim menţionat mai sus şi sunt proporţionale cu acesta.   
Interzicerea discriminării aduce... înlăturarea obstacolelor din calea egalităţii efective. De 
asemenea, asigurarea egalităţii efective de fapt şi de drept presupune obligaţia pozitivă de a 

adopta politici focalizate şi, unde este necesar, măsuri speciale.22 

 

Este important ca obligația de a asigura măsuri adaptive să fie permanentă, deoarece diversitatea 
și diferențele dintre grupuri reprezintă o parte permanentă și în evoluție a realității. Măsurile 
pozitive speciale au un caracter temporar și continuă până la obținerea egalității de oportunități 

(rezultatului final). 
 

Participare eficientă și deplină 

 
Participare eficientă și deplină 
Toate deciziile și repartizarea resurselor care au vreo legătură cu limbile (se are în vedere practic 

toate deciziile referitoare la om) trebuie să fie adoptate cu participarea și acoperirea directă și  
deplină (eficientă) a minorităților. 
Participarea deplină și eficientă înseamnă literalmente o participare care are sens („valoare”) și 
produce rezultatele așteptate pentru cei care participă („în mod eficient”). Astfel, participarea nu 

este doar un proces, ci și rezultatele (roadele) acestui proces. Participarea care nu aduce rezultate 
așteptate de participanți nu este eficientă! 
În contextul limbilor folosite în procesul de învățământ, participarea eficientă și deplină înseamnă 

implicarea nu doar a reprezentanților autorităților statului, ai administrației și a personalului școlii, 
ci și a părinților (elevilor minori) și a elevilor înșiși (inclusiv a minorilor, în funcție de vârsta lor).  
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Pentru ca participarea să fie deplină (semnificativă), este necesar, de asemenea, ca participanții să 

înțeleagă și să cunoască subiectul participării (precum și alegerea pe care vor trebui să o facă), să 
fie împuterniciți și dispuși să participe și, în cele din urmă, să participe cu materializarea rezultatelor 
scontate. 
Echilibrul intereselor majorității și minorității în procesul decizional cu o largă participare ar trebui 

să se realizeze reieșind din principiile de bază stabilite în prezentul Cadru, dar nu în baza unui simplu 
„avantaj de voturi” din partea majorității asupra minorității.  
Este important de menționat că consultările sau întâlnirile care nu îndeplinesc criteriile declarate 

pentru o participare eficientă și deplină nu răspund pe deplin principiilor respectării drepturilor 
omului și egalității! 
 

Transparență 
În virtutea principiului egalității în demnitate și drepturi, nimeni nu trebuie considerat ca 
reprezentând membrii altor grupuri sau a întregului grup, decât dacă delegarea drepturilor este 

convenită în conformitate cu regulile stabilite. Participarea nu trebuie să se limiteze la un cerc 
restrâns de participanți, predeterminat de un grup „de supraveghere” sau un organ în care domină 
majoritatea. Toate procesele de luare a deciziilor legate de limbă trebuie să fie pe deplin 
transparente pentru a asigura participarea tuturor reprezentanților interesați ai minorităților.  

 
Reprezentare autentică 
Acolo unde participarea directă a tuturor membrilor doritori ai minorităților este imposibilă din 

punct de vedere material, este logic să se folosească reprezentarea. Pentru a fi conformă cu 
drepturile și autentică, reprezentarea trebuie să se bazeze pe regulile delegării, ca urmare a unei 
alegeri libere, prealabile și conștiente a delegatului(ților) de către persoanele care deleagă drepturi, 

precum și în temeiul consimțământului liber, prealabil și conștient de a primi mandatul 
corespunzător. În plus, ar trebui să existe destui delegați pentru a reprezenta toate diferențele 
semnificative din cadrul grupului în ceea ce privește sexul, vârsta, mediul de reședință (rural/urban), 

dizabilități, etc. Pe lângă aceasta, fiecare subgrup lingvistic trebuie să fie reprezentat într-un mod 
adecvat (de exemplu, trebuie să fie reprezentate diferite forme ale limbii găgăuze sau ale limbii 
romani).  
Reprezentarea trebuie să fie deplină și eficientă. 

 
Raportare 
Pentru o participare deplină și eficientă este nevoie de raportare, adică raportare eficientă din 

partea factorilor de decizie pentru atingerea rezultatelor dorite de participanții la procesul 
decizional. Este logic să presupunem că lipsa sau mecanismele slabe de feedback și raportare între 
factorii de decizie și executorii deciziilor nu pot asigura eficiеnța (rezultatele așteptate) participării. 

Prin urmare, mecanismele de raportare și raportarea de facto sunt elemente necesare pentru o 
participare deplină și eficientă. 
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2.2 Evoluția standardelor internaționale în domeniul educației minorităților naționale: 

integrarea ținând cont de diversitate - în centrul procesului educațional 

Educația  

Diversitatea, etno-culturală sau lingvistică, este o realitate inerentă societăților din întreaga lume. 

Cu toate acestea, calea pe care o aleg politicienii în legătură cu provocările diversității, inclusiv 

atunci când abordează problemele diversității lingvistice, variază mult. Opțiunile politice în acest 

domeniu depind adesea de contextul geopolitic în care funcționează anumite sisteme de 

învățământ școlar. Republica Moldova în acest sens nu face excepție. 

În fostele republici sovietice, unde există o moștenire a instituționalizării etniei pentru a menține 

stabilitatea internă, tranziția democratică necesită reducerea decalajului lingvistic într-un mod care 

să-l alinieze la standardele în domeniul drepturilor omului și drepturilor minorităților. În acest 

context, a apărut necesitatea de a soluționa una dintre problemele cheie: cum de oferit diferitelor 

grupuri etnice posibilitatea de a-și redescoperi propria cultură și de a-și reînvia limbile, adesea 

marginalizate în perioada sovietică, și, în același timp, de format un sentiment de unitate și o 

identitate atotcuprinzătoare care poate depăși diferențele lingvistice? Și cum poate fi realizată 

integrarea societății și consolidarea statului?  

Asigurarea unui echilibru adecvat între protejarea identității și facilitarea integrării  

Căutarea unui răspuns la această întrebare și includerea lui în politicile statului este o sarcină 

complexă și în continuă evoluție pentru orice stat. Standardele internaționale în domeniul 

drepturilor minorităților naționale, în domeniul educației lingvistice23 conțin o serie de 

recomandări. Acest îndrumar a fost actualizat în continuu de-a lungul timpului, în lumina 

provocărilor secolului 21 legate de diferențele multiple și pe mai multe niveluri.  

În faza inițială, standardele internaționale sugerau folosirea unui model comun care să echilibreze 
tensiunea politică care există între promovarea educației în limba română și în limbile minorităților. 
Articolul 14 din Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale recunoaște dreptul 
minorităților naționale de a-și învăța propria limbă (paragraful 1) fără a aduce atingere învăţării 
limbii de stat (paragraful 3). Prin urmare, trebuie să fie oferite oportunități de învățare a ambelor 
limbi.  

2.3 Standarde concrete în domeniul drepturilor omului (minorităților) și aplicarea lor 

practică în domeniul educației  

 
Învățarea și predarea în limbile de stat și/sau oficiale 

 

Statele pot promova în mod legitim limba oficială a țării. Totuşi, această promovare ar trebui să 

se producă mai degrabă prin intermediul stimulentelor pozitive (precum ar fi punerea la dispoziţie 
a cursurilor de limbă şi aşa mai departe). În acest sens, trebuie respectate drepturile lingvistice ale 
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 Aici pot fi citate un șir de documente internaționale (Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile 

și Politice, Pactul Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale, Convenția cu privire la Drepturile  Copilului). În scopul acestui 
studiu, trimiterile la surse internaționale se vor concentra pe Convenția-cadru din 1995 pentru protecția minorităților naționale. Menționăm, de 
asemenea, recomandările și rolul ÎCMN OSCE ca intermediar în materie de conformitate cu cadrul de reglementare. 
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minorităților. Recunoaşterea valorii pozitive a diversităţii etnice, culturale şi lingvistice contribuie 

la integrarea societăţii.24   

 

Educația copiilor 
Drepturile lingvistice în domeniul educației copiilor trebuie să fie susținute de drepturile copilului. 
 

Învățământul școlar târziu, învățământul postșcolar, învățământul pentru adulți 

 

Declarația ONU cu privire la minorităţi din 1992 (articolul 4.3): 
Statele trebuie să ia măsuri astfel încât, atât cât este posibil, persoanele aparţinând minorităţilor 

să aibă posibilităţi adecvate pentru a învăţa limba maternă. 

 
Standardele internaționale prevăd că trebuie acordată o atenție deosebită limbilor amenințate de 

dispariție. 

 

Comentariul nr. 3 al CCCCPMN (2012): 
Trebuie să se acorde o atenție specială limbilor minorităților mai puțin numeroase... întrucât 
aceste limbi sunt adesea amenințate în mod deosebit. De asemenea, statele ar trebui să aibă în 

vedere extinderea garanțiilor către minoritățile dispersate din punct de vedere geografic și către 

limbile acestora, cum ar fi limba romani. 

 
Autoritățile ar trebui să încurajeze activ oferta de predare în limbile minorităților. 

 

Comentariul nr. 3 al CCCCPMN (2012): 
71. Comitetul consultativ apreciază faptul că predarea în limbile minoritare este adesea oferită ca 

răspuns la cererea locală și, prin urmare, încurajează monitorizarea periodică a acestor cereri. 
Simpla abordare pasivă din partea autorităților nu constituie așadar un răspuns adecvat; cererile 
de educație în limbile minoritare trebuie stimulate efectiv prin sensibilizarea părinților și a 
tinerilor, precum și prin promovarea posibilităților existente de predare în limbile minoritare. 

Părinții care aparțin minorităților naționale trebuie ajutați să facă alegeri în cunoștință de cauză 

cu privire la educația lingvistică a copiilor lor. 

 
Predarea în limba minoritară trebuie să corespundă particularităților culturale ale minorităților. 

 

Principiul III UNESCO (p.II): 
„Drepturile la educație a persoanelor aparținând ... minorităților, precum și popoarele băștinașe”, 

trebuie respectate pe deplin, în baza: 

- exercitării „dreptului de a învăța în limba maternă” și „folosirii pe deplin a metodelor de 

învăţare, comunicare și transmitere de cunoștințe, corespunzătoare particularităților 

culturale”25   
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2.4 Educație multilingvă și interculturală 
 
Importanța educației multilingve 

Ultimul deceniu a fost marcat de evoluții dinamice în interpretarea prevederilor CCMN și de 

activitatea practică a ÎCMN OSCE menită să găsească răspunsuri mai eficiente la provocările 

contemporane în ceea ce ține diversitatea. În special, o atenție din ce în ce mai sporită se acordă 

măsurilor care trebuie luate pentru ca diverse grupuri etnice să nu creeze societăți paralele închise 

cu interacțiune și cooperare limitată pe criterii etnice. Modul în care sistemul de învățământ 

soluționează această problemă este din ce în ce mai des analizat prin prisma integrării. 

În acest context, atât CCCCPMN cât și ÎCMN accentuează contribuția educației la înțelegerea și 
cooperarea interculturală. Această preferință evidentă pentru educația multilingvă, împreună cu 
valoarea sa puternică funcțională, cognitivă și emoțională, se observă clar în evoluția de la 
Recomandările de la Haga privind dreptul la educație al minorităților din 1996 până la Linii 
directoare Ljubljana (LDL) privind integrarea societăţilor diverse (2012) și până la comentariul 
tematic nr. 4 (2016) privind domeniul de aplicare al Convenției. În anul 2012, Liniile directoare 
Ljubljana, în special, evită dihotomia dintre minoritate și majoritate și indică clar necesitatea unei 
strategii concentrate atât pe națiunea titulară, cât și pe minoritățile naționale. În domeniul educației 
și învățării limbilor, acest lucru se exprimă în recomandarea de a formula politici educaționale în 
conformitate cu și în cadrul politicii de integrare, evitând segregarea în educație și recunoscându-
se că „educația multilingvă creează beneficii suplimentare elevilor din toate comunitățile, precum 
și societății în ansamblu și ar trebui salutat” (LDL, pag. 56). Linii directoare Ljubljana menționate, de 
asemenea, subliniază necesitatea unei pregătiri adecvate a personalului pentru a preda într-un 
mediu școlar diversificat. Comentariul tematic nr. 4 al CCCCPMN din 2016 reiterează esența acestor 
recomandări, cu o preferință generală pentru abordările bilingve sau multilingve ale educației care 
permit utilizarea a mai mult de o limbă în sălile de clasă integrate (Comentariul tematic, pag. 25). 

Principiile educației multilingve 
Statul oferă educație la alegerea individului (sau a grupului), precum și oportunități de a învăța limba 
de stat (oficială sau națională). Aceste principii ar putea fi puse în aplicare cu succes prin intermediul 

educației multilingve. 

Un șir de principii cheie aplicabile educației multilingve: 

● Învățământul multilingv oferă posibilitatea de a învăța atât limba română, cât și limba 
minorităților naționale respective (în acest caz, limba găgăuză); 

● Prima limbă în educația multilingvă este limba maternă [pentru copii], iar a doua limbă 
este limba de stat, oficială sau națională a țării (dacă este diferită de limba maternă), 

precum și una sau mai multe alte limbi (străine);26 
● A doua limbă poate să fie introdusă ca obiect de studiu (disciplină), iar introducerea limbii 

a doua ca limbă de instruire are loc atunci când elevii o însuşesc suficient pentru a se simţi 

confortabil;27  
● A doua limbă în calitate de limbă de instruire poate să fie introdusă treptat și mărită în 

volum28 în conformitate cu ritmul de însușire de către elevi;  
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● Intensitatea și volumul limbilor în educația multilingvă trebuie să fie echilibrate și să nu 

conducă la eliminarea limbii materne;  
● Educația multilingvă este un fenomen intercultural și de îmbogățire reciprocă; 
● Educația multilingvă poate să acopere nu doar sfera limbilor minoritare, ci și mediul 

educațional și metodele de predare, care pot să fie adaptate în conformitate cu 

particularitățile culturale.29  

 

2.5 Accentele organismelor internaționale de monitorizare în contextul sistemului de 

educație din Moldova 

 

Modul în care legislația, politicile și practicile din Moldova corespund realității a țării este evaluat în 

mod regulat de organismele internaționale de monitorizare.   

I. Cel mai recent aviz al CCCCPMN despre Moldova (2016) s-a concentrat pe două aspecte 

principale și interconectate ale politicii educaționale lingvistice: 1) învățarea limbii în 

mediul lingvistic comun al țării, 2) calitatea predării limbii. 

Utilizarea limbii și mediul lingvistic: 
 
CCCCPMN constată că, în special, în Găgăuzia, elevii sunt aproape totalmente înconjurați de un 

mediu de comunicare în limbă rusă și, prin urmare, ce ține de învățarea limbii române ei îndeosebi 

se bazează pe învățământul școlar. În același timp, s-a remarcat că limba găgăuză, în ciuda 

statutului său oficial, este destul de rar folosită în comunicațiile oficiale și chiar mai rar, în cele 

scrise. CCCCPMN în comentariul său în continuare a remarcat că vorbitorii limbilor mai puțin 

utilizate au tendința de a se asimila în cea mai mare parte într-unul dintre cele două mari grupuri 

lingvistice: vorbitori nativi ai limbii române și populația vorbitoare de limbă rusă „ceea ce duce la 

formarea a două sfere publice paralele și reciproc excluzive”. CCCCPMN, de asemenea, a exprimat 

regretul pentru faptul că timpul oferit de radiodifuzori și mass-media tipărită în limbile minorităților 

este în continuă scădere, iar emisiunile oferă în principal conținut de cultură și muzică tradițională, 

pentru care interesul minorităților naționale este destul de limitat.  

Recomandarea CCCCPMN: de încurajat folosirea limbilor minoritare, în special a celor vorbite de 

grupuri mici, în comunicările oficiale și în marcajele topografice. 

Calitatea educației:  
În pofida unor progrese, s-au constatat deficiențe în ceea ce privește utilizarea tuturor limbilor: 

limbilor minorităților, limbii ruse și limbii române. Printre acestea se numără: 

- Scăderea calității educației în limbile minorităților; 
- Asigurarea insuficientă cu materiale didactice și oportunități de formare a profesorilor în 

școlile cu predare în limbile minorităților, ceea ce a dus la o scădere a numărului de elevi în 
astfel de școli în ultimii ani;  

- Reducerea numărului de condiții pedagogice adecvate pentru formarea profesorilor pentru 
școlile în care se predau limbile minorităților naționale. 
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Recomandarea CCCCPMN: de extins accesul la predarea și învățarea de calitate a limbilor 

minoritare în baza unor modele educaționale bilingve și trilingve, în care învățarea diferitelor limbi 

este disponibilă în medii educaționale integrate.  

II. În raportul său din 2017 cu privire la vizita sa oficială în Moldova în 2016, Raportorul Special al 

Organizației Națiunilor Unite pentru problemele minorităților (RSPM) a evidențiat următoarele 

momente: 

● În cadrul vizitei, o atenție deosebită s-a acordat problemelor lingvistice, în special în 

contextul procesului educațional. Folosirea limbii materne este extrem de importantă și 

reprezintă un element emotiv pentru multe comunități și este un aspect esențial al 

identității personale și comunitare. După cum a afirmat un reprezentant al minorităților, 

„dacă pierzi limba, îți pierzi identitatea”. Grupurile minoritare și-au exprimat în mod clar 

dorința de a menține și de a-și proteja drepturile lor lingvistice și capacitatea de a folosi 

limba maternă.30  

● Persoanele care aparțin grupurilor minoritare, inclusiv bulgari, găgăuzi, ruși și ucraineni, și-

au exprimat dorința de a avea parte de învățământ în limba maternă în școli  

● În Găgăuzia, Raportorul Special a fost informat că, deși învățământul se desfășoară, în 

principal, în limba rusă, limba găgăuză este o disciplină obligatorie în curriculumul școlar, iar 

Legea cu privire la limba găgăuză și învățământ din 2016, adoptată de către Adunarea 

Populară a Găgăuziei, are ca scop extinderea domeniului de aplicare a limbii găgăuze pentru 

ca aceasta să fie limba de predare pentru mai multe discipline. Raportorul Special a salutat 

primele proiecte-pilot privind educația bilingvă în Găgăuzia și a subliniat faptul că educația 

bilingvă și multilingvă ar putea fi o soluție pe termen lung pentru a garanta dreptul la 

educație în limba maternă, asigurând în același timp învățarea limbii române.31 

● Reprezentanții Ministerului Educației al Republicii Moldova au subliniat faptul că 

învățământul în limba maternă a fost o prioritate și, constatând adoptarea unui plan pentru 

sporirea calității de formare a profesorilor care predau limba română pentru minorități, au 

recunoscut dificultatea implementării acestuia în condițiile constrângerilor financiare.32 

 

Recomandarea Raportorului Special ONU pentru problemele minorităților în partea drepturilor 

lingvistice: Guvernul ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura o educație de calitate în 

limba română pentru toți și să examineze problema elaborării și implementării unor programe de 

educație bilingvă și multilingvă pentru a asigura faptul că minoritățile pot învăța și pot fi instruiți în 

limba lor maternă33.  

 

III. În cadrul Evaluării periodice universale pentru Republica Moldova din 2016, 

conducerea țării a primit următoarele recomandări: 

                                                             
30

 Raportul RSPM pe anul 2017 privind vizita în Moldova din 2016, punctul 25 
31

 Raportul RSPM pe anul 2017 privind vizita în Moldova din 2016, punctul 30 
32

 Raportul RSPM pe anul 2017 privind vizita în Moldova din 2016, punctul 33 
33

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/004/42/PDF/G1700442.pdf?OpenElement  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/004/42/PDF/G1700442.pdf?OpenElement


26 
 

● Asigurarea implementării corespunzătoare a prevederilor legislative privind promovarea și 

protecția drepturilor, inclusiv a drepturilor lingvistice, ale persoanelor aparținând 

minorităților naționale (Ucraina – 121.15); 

● Asigurarea promovării în continuare a drepturilor minorităților, de exemplu prin menținerea 

armoniei și unității sociale între diferite grupuri din societate (Tailanda – 121.164); 

● Garantarea persoanelor aparținând minorităților dreptului lor de a vorbi propria limbă și de 

a practica propria religie (Peru – 121.166); 

● Implementarea recomandărilor Raportorului Special pentru problemele minorităților 

privind promovarea drepturilor lingvistice ale minorităților și luarea măsurilor necesare 

pentru asigurarea unei educații de calitate atât în limba maternă, cât și în limba de stat 

(Ungaria – 121.167). 

 

2.6 Măsurile luate în domeniul educației lingvistice în Republica Moldova cu sprijin  
internațional 
 
Potrivit raportului privind acordarea asistenței Moldovei de către donatori pentru anul 2016,34 în 

perioada 2010-2015 au fost implementate 119 proiecte în domeniul educației35. Deși de-a lungul 

timpului în sectorul educației au fost implementate o mulțime proiecte, acestea reprezintă doar 4% 

din totalul finanțării oferite de donatori Republicii Moldova. 

Pe parcursul multor ani mai multe părți interesate, atât naționale, cât și internaționale, au fost activi 

în domeniul educației lingvistice. În avizul său pentru anul 2016 CCCCPMN a subliniat rolul deosebit 

de important al organizațiilor neguvernamentale în acest proces. Salutând angajamentul clar al 

guvernului de a promova limba română, CCCCPMN a remarcat că „eforturile menite să sporească 

nivelul de cunoaștere a limbii române în rândul profesorilor și adulților se bazează în mare măsură 

pe sectorul neguvernamental” (a se vedea Opinia separată CCCCPMN, pag. 32).  

În același timp, Guvernul Republicii Moldova în ultimul său raport cu privire la implementarea CCMN 

(2019) a remarcat că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este responsabil în special de 

promovarea standardelor internaționale și a celor mai bune practici în educația multilingvă36.   

Informațiile din Anexa 9 sunt un rezumat al unora dintre cele mai actuale evenimente sau proiecte 

din domeniul educației lingvistice, cu accent special pe educația multilingvă. Această listă nu este 

exhaustivă, dar accentuează experiențele acumulate până acum, în special prin proiecte derulate în 

principal de ONG-uri în cooperare cu instituțiile naționale și cu sprijinul donatorilor internaționali.  
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3. Analiza cadrului legislativ care reglementează problemele lingvistice în sistemul de 

educație 

 

3.1 Analiza cadrului legislativ național  

Problema lingvistică în sistemul de învățământ din Moldova și UTA Găgăuzia este reglementată de 

următoarele acte normative principale: 

● 1994 - Constituția Republicii Moldova; 

● 1994 - Legea nr. 344 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri); 

● 2001 - Legea nr. 382 cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale 

şi la statutul juridic al organizaţiilor lor; 

● 2003 – Legea nr. 546 privind aprobarea Concepţiei politicii naţionale a Republicii Moldova; 

● 2012 - Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii; 

● 2014 – Codul Educației nr. 152. 

Actele legislative de mai sus includ următoarele prevederi-cheie (comentariile sunt evidențiate cu 

caractere cursive):  

● Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 

deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă 

politică, avere sau de origine socială (Articolul 16 din Constituție); 

● Studierea limbii de stat se asigură în instituţiile de învăţămînt de toate gradele (Articolul 35 

din Constituție); 

● Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la 

exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase (articolul 10 din 

Constituție); 

● Statul recunoaşte şi protejează dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la funcţionarea limbii 

ruse şi a altor limbi vorbite pe teritoriul ţării (Articolul 13 din Constituție); 

● Statul asigură, în condiţiile legii, dreptul de a alege limba de educare şi instruire a 

persoanelor (Articolul 35 din Constituție); 

● Statul garantează dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale la educație la toate 

nivelurile în limbile română și rusă și creează condiții pentru exercitarea dreptului lor la 

educație și instruire în limba maternă. Pentru asigurarea procesului de instruire în instituțiile 

de învățământ în care predarea se face în limbile minorităților naționale, statul contribuie la 

elaborarea de programe și literatură didactico-metodică și la instruirea cadrelor didactice 

(Art. 6 din Legea cu privire la drepturile minorităţilor naţionale); 

● Statul asigură finanţarea pachetului standard de servicii educaţionale pentru învăţămîntul 

preşcolar și școlar, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică a instituţiei de 

învăţămînt (privată sau publică). Pachetul standard de servicii educaţionale oferite de stat 

se aprobă de Guvern (Art. 9 din Codul Educației); 

Finanțarea învățămîntului în toate instituțiile preșcolare și școlare și în toate limbile selectate 

este asigurată de Guvern. 

● Statul garantează formarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare eficientă în limba 

română, în limbile minorităţilor naţionale, după caz, şi în cel puţin două limbi de circulaţie 

internaţională. Statul asigură condiţii de formare şi dezvoltare a competenţelor de 
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comunicare în limbile engleză, franceză şi rusă în toate instituţiile publice de învăţămînt 

general (art.9 din Codul Educației); 

● În sistemul educaţional, procesul de învăţămînt se desfăşoară în limba română şi, în limita 

posibilităţilor sistemului educaţional, în una din limbile de circulaţie internaţională sau în 

limbile minorităţilor naţionale. În ariile locuite tradiţional sau în număr substanţial de 

persoane aparţinînd minorităţilor naţionale, dacă există o cerere suficientă, statul asigură, 

în limita posibilităţilor sistemului educaţional, ca persoanele aparţinând acestor minorităţi 

să beneficieze de condiţii corespunzătoare de a învăţa limba lor minoritară ori de a primi o 

educaţie în această limbă la nivelul învăţămîntului obligatoriu (art. 10 din Codul Educației); 

● Statul asigură condiţiile necesare pentru studierea limbii române în toate instituţiile de 

învăţămînt, inclusiv prin creşterea ponderii disciplinelor studiate în limba română în 

instituţiile de învăţămînt general cu altă limbă de predare (art. 10 din Codul Educației); 

● Limbile oficiale ale Găgăuziei sînt limbile de stat, găgăuză şi rusă. Pe teritoriul Găgăuziei este 
garantată funcţionarea, alături de limbile oficiale, şi a altor limbi (articolul 3 din Legea privind 
statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri); 

● Instituţiile de învăţămînt general trebuie să asigure armonizarea componentei şcolare a 

curriculumului cu cerinţele, interesele şi preferinţele educaţionale ale copiilor şi elevilor (art. 

20 din Codul Educației); 

● Calitatea competențelor lingvistice și a drepturilor lingvistice în educație este asigurată de 

standardele educaționale de stat: 

- în învăţământul general, criteriile şi normele referitoare la nivelul de calitate sunt elaborate 

de Ministerul Educaţiei şi includ: Curriculumul naţional, gradele de competență, dezvoltarea 

competenţelor profesionale ale cadrelor didactice, manuale şi alte resurse, condiţii şi 

resurse materiale necesare pentru un proces educaţional eficient (art.39 din Codul 

Educației); 

- posibilitatea alegerii disciplinelor: 10–15% la nivelul învățământului primar, 15–20% la 

nivelul învățământului gimnazial și 20–25% la nivelul învățământului liceal (art. 40 (7) din 

Codul Educației); 

- Autorităţile publice din UTA Găgăuzia pot stabili componenta locală a curriculumului 

pentru instituţiile din subordine, care va avea o pondere de cel mult 5% din cota disciplinelor 

opţionale – în învăţămîntul primar şi gimnazial şi de cel mult 10% din cota disciplinelor 

opţionale – în învăţămîntul liceal (art. 40 (10) din Codul Educației); 

- instituțiile de învățământ au posibilitatea de a elabora alternative educaţionale, însă 

acestea trebuie să fie aprobate de Ministerul Educației (art. 40 (9) din Codul Educației). 

 

3.2 Concluzii și recomandări cu privire la cadrul legislativ național 

Republica Moldova dispune de un cadru legislativ care reglementează asigurarea și protecția 

drepturilor minorităților, care conține elementele cheie ale standardelor internaționale, iar 

implementarea acestora se bazează pe principiile egalității. Legislația prevede măsuri de asigurare 

a drepturilor lingvistice ale minorităților naționale. 
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În Republica Moldova au fost luate măsuri legislative consecvente pentru crearea unui sistem 

cuprinzător de protecție a dreptului minorităților naționale de a păstra, dezvolta și exprima 

identitatea lingvistică în domeniul educației. 

În același timp, o serie de norme în domeniul drepturilor lingvistice prevăzute în legislație necesită 

modificări în lumina deciziilor Curții Constituționale a Republicii Moldova și a necesității de a le 

actualiza în contextul realităților schimbate ale societății moderne: 

● elaborarea unui program de măsuri speciale din partea statului pentru păstrarea limbii 

găgăuze (eventual altor limbi regionale), a cărei nivel de periclitare este evaluat ca sub riscul 

dispariției, cu perspectiva păstrării limbii ca parte a patrimoniului cultural; 

● actualizarea cadrului legislativ de funcționare a limbilor în Republica Moldova; 

● definiţia termenului „învăţământ multilingv” în Codul Educaţiei; 

● actualizarea conținutului garanțiilor pentru dezvoltarea competențelor de comunicare 

eficientă în limba română, limbile minorităților naționale și condițiile de dezvoltare a 

competențelor în limbi străine. Asigurarea elaborării unui cadru normativ bazat pe o 

abordare integrată a politicii lingvistice în vederea dezvoltării eficiente a educației 

multilingve;  

● actualizarea articolului 10 din Codul Educației privind aplicarea prevederilor despre 

„posibilităţile sistemului” și „cerere suficientă”, reieșind din standardele de egalitate și de 

garantare a drepturilor minorităților; 

● introducerea unui mecanism pentru „determinarea preferințelor de studiere a limbilor”. De 

regulă, dacă în localitate există o singură instituție de învățământ, atunci instruirea se 

realizează în funcție de caracteristicile majorității sau de posibilitățile instituției de 

învățământ. Și în asemenea cazuri, dacă părinții vor să-și urmeze preferințele și au 

oportunitatea potrivită, trimit copilul să învețe în altă localitate;    

● definirea „condițiilor și garanțiilor de acces” la asigurarea drepturilor lingvistice pentru 

reprezentanții minorităților naționale. În special, pentru a asigura mai deplin accesul egal la 

educație de calitate pentru reprezentanții minorităților naționale care trebuie să învețe 3-4 

limbi, se impune clarificarea prevederilor alin. (2) al art. 9 din Codul Educației privind 

conținutul pachetului standard de servicii educaționale, alin. (3) privind finanțarea de bază 

a învățământului general, care se realizează pe principiul „banii urmăresc elevul”. În prezent, 

această prevedere nu ține cont de domeniul de aplicare a principiului finanțării, ținând cont 

de particularitățile costurilor pentru un elev care studiază, pe lângă limbile de stat și străină, 

și limba maternă și istoria meleagului natal37. CCCCPMN în al 4-lea aviz din anul 2016 a 

recomandat înlăturarea neajunsurilor Codului38. Merită de remarcat faptul că Guvernul 

asigură anual finanțarea acestor cheltuieli prin transferuri speciale pentru predarea 

disciplinelor de studiere a limbii materne și a istoriei meleagului natal (patru ore 

suplimentare); 

● clarificarea competențelor în cadrul normativ național între autoritățile centrale și 

autoritățile UTA Găgăuzia în reglementarea politicii lingvistice în autonomie prin elaborarea 

a propunerilor de modificare și completare a Codului Educației și a altor acte normative.  

                                                             
37 Raport al activității Consiliului pentru egalitate în anul 2014, p. 12  
38 Fourth Opinion on the Republic of Moldova - adopted on 25 May 2016 ACFC/OP/IV (2016)004, Strasbourg, 7 February 2017, рara. 80.  
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● asigurarea UTA Găgăuzia cu un spațiu adecvat pentru o reglementare a politicii lingvistice în 

domeniul educației în contextul nevoilor ale prezentului;  

● introducerea și punerea în aplicare a unor dispoziții care să permită administrațiilor centrale 

să planifice și să monitorizeze punerea în aplicare a drepturilor lingvistice în educație, în 

conformitate cu standardele internaționale. 

 

3.3 Analiza cadrului legislativ al UTA Găgăuzia 

 

1. 1995 – Legea UTA Găgăuziei Nr. 3-IV/I „Cu privire la funcționarea limbilor pe 

teritoriul UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri)”39; 

2. 1998 – Ulojenie Găgăuziei (Gagauz-Yeri) Nr. 28-XXX/I40; 

3. 2018 - Legea UTA Găgăuziei Nr. 30-XVII/VI „Cu privire la extinderea ariei de aplicare 

a limbii găgăuze”41. 

 

Actele legale de mai sus includ următoarele prevederi-cheie: 

 

● Renașterea, păstrarea, dezvoltarea și lărgirea sferei de utilizare a limbii găgăuze sunt 

sarcinile prioritare ale autorităților publice ale Găgăuziei. Găgăuzia recunoaște și garantează 

drepturi egale la păstrarea și dezvoltarea limbilor și culturilor tuturor naționalităților care 

locuiesc pe teritoriul ei, creează posibilități pentru dezvoltarea lor liberă (articolul 16 din 

Regulamentul Găgăuziei (Gagauz-Yeri); 

● Elaborarea unui program de extindere a ariei de aplicare a limbii găgăuze, crearea unui Fond 

pentru salvarea limbii găgăuze (Fond, care nu poate fi mai mic de 2% din veniturile proprii 

ale bugetului central al Găgăuziei. Mărimea Fondului este reflectată într-un articol separat 

în bugetul central al Găgăuziei) și Fonduri de materiale tematice, literare, muzicale, 

dramatice (articolul 3 din Legea cu privire la extinderea ariei de aplicare a limbii găgăuze); 

● Aprobarea regulilor de ortografie și punctuație ale limbii găgăuze de către Centrul de 

Cercetări Științifice al Găgăuziei M.V. Marunevici (articolul 5 din Legea cu privire la 

extinderea ariei de aplicare a limbii găgăuze). Centrul este responsabil de elaborarea 

dicționarelor, de pregătirea manualelor și ghidurilor metodologice pentru disciplinele 

predate în limba găgăuză, de traducerea curriculei (articolul 14 din Legea cu privire la 

extinderea ariei de aplicare a limbii găgăuze) 

● Crearea unui mediu lingvistic prin comunicarea personalului cu copiii în limba găgăuză pe 

tot parcursul zilei. Orele se desfășoară în limba actuală de instruire. În afara orelor, 

comunicarea între copii, cu educatorii, cu părinții are loc în limba găgăuză. În vederea creării 

unui mediu lingvistic, începând cu anul de studii 2019-2020 treptat se introduce disciplina 

„Arta plastică”, iar în vederea formării unei imagini pozitive a limbii găgăuze în instituțiile de 

învățământ preșcolar, sunt prezentate desene animate în limba găgăuză, se practică citirea 

poveștilor în limba găgăuză. Scenariul și repertoriul matineelor pentru copii și al diverselor 

                                                             
39

 http://halktoplushu.md/index.php/zakony-ato-gagauziya/288-2011-06-28-08-39-44 
40

 https://halktoplushu.md/index.php/ulozhenie-gagauzii 
41

 https://halktoplushu.md/index.php/zakonodatelstvo-ato/zakony-ato-gagauziya/2510-zakon-30-xvii-vi-ot-26-oktyabrya-2018-g-o-rasshirenii-

sfery-primeneniya-gagauzskogo-yazyka 
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evenimente trebuie să conțină cel puțin 50% din material în limba găgăuză (articolul 8 din 

Legea cu privire la extinderea ariei de aplicare a limbii găgăuze); 

● Predarea în toate instituțiile de învățământ preuniversitar din Găgăuzia a disciplinelor: 

„Istoria, cultura și tradițiile poporului găgăuz”, „Limba și literatura găgăuză” în limba 

găgăuză. În instituțiile de învățământ în care nu există o divizare pe studierea altor limbi 

materne, două discipline devin obligatorii pentru a fi predate în limba găgăuză: „Educația 

tehnologică” și „Arta plastică”, studierea acestor discipline a fost introdusă treptat în școala 

primară, începând cu anul de studii 2019-2020. Celelalte discipline din planul educațional se 

învață în limba de instruire (articolul 9 din Legea cu privire la extinderea ariei de aplicare a 

limbii găgăuze); 

● În instituţiile de învăţământ preuniversitar din Găgăuzia activitățile extracurriculare se 

desfășoară în limbile oficiale stabilite în Găgăuzia, cu condiția că începând cu anul de studii 

2019-2020 cel puțin 40% din activități se vor desfășura în limba găgăuză (articolul 10 din 

Legea cu privire la extinderea ariei de aplicare a limbii găgăuze); 

● Universitatea de Stat din Comrat asigură traducerea în limba găgăuză a materialelor privind 

metodologia de predare a disciplinelor „Educația tehnologică” și „Arta plastică” pentru 

învățământul preșcolar și în școala primară; 

● Implementarea măsurilor de motivare a predării disciplinelor în limba găgăuză: pentru tinerii 

specialiști din învățământul general, specialiști care lucrează ca profesori la Facultatea de 

Cultură Națională din USC, este prevăzut un spor la salariu special lunar în mărime de un 

salariu de funcție pentru primii 3 ani de activitate pedagogică; pentru încurajarea și 

motivarea cadrelor didactice în toate instituțiile de învățământ preuniversitar este prevăzută 

retribuirea în mărime dublă pentru fiecare oră desfășurată, iar cadrele didactice care predau 

disciplinele „Limba și literatura găgăuză” și „Istoria, cultura și tradițiile poporului găgăuz” - 

supliment de plată la salariu în mărime de 50% din salariul de funcție (articolul 15 din Legea 

cu privire la extinderea ariei de aplicare a limbii găgăuze). 

 

3.4 Concluzii și recomandări cu privire la cadrul legislativ al UTA Găgăuzia 

Cadrul legislativ în ansamblu conține principiile și direcțiile de bază pentru asigurarea drepturilor 

lingvistice în conformitate cu standardele internaționale și naționale. Au fost luate în considerare și 

elaborate în detaliu măsuri pentru renașterea, păstrarea, dezvoltarea și extinderea ariei de utilizare 

a limbii găgăuze.  

În același timp, mai multe de prevederi necesită a fi clarificate. După actualizarea cadrului legislativ 

național va fi necesară alinierea legilor autonomiei în domeniul asigurării drepturilor lingvistice în 

educație la legislația națională. De asemenea, o analiză a Legii cu privire la extinderea ariei de 

aplicare a limbii găgăuze din UTA Găgăuzia a identificat necesitatea armonizării prevederilor din 

domeniul educației cu legislația națională și bunele practici internaționale în legislația lingvistică ce 

ține de asigurarea multilingvismului. Prevederile cadrului normativ al UTA Găgăuzia, care necesită 

a fi clarificate sau revizuite:  

● armonizarea următoarelor două norme – „desfăşurarea de activități cu conţinut de cel puţin 

50% în limba găgăuză în toate instituțiile preșcolare” și „crearea unui mediu lingvistic în 
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instituțiile de învățământ preșcolar trebuie să aibă loc prin comunicarea personalului cu 

copiii în limba găgăuză pe tot parcursul zilei, cu excepția orelor desfășurate în limba de 

instruire”;  

● actualizarea prevederii privind „comunicarea educatorilor cu părinții, care trebuie să se 

desfășoare în limba găgăuză”. Această formulare poate crea bariere în comunicarea cu 

persoane de altă origine etnică care nu vorbesc limba găgăuză. În același timp, această 

prevedere nu este în concordanță cu norma privind funcționarea celor trei limbi oficiale în 

autonomie și principiului proporționalității;  

● actualizarea prevederii privind „creşterea ponderii disciplinelor în limba găgăuză pentru 

toate instituțiile de învățământ (timpuriu/preșcolar, preuniversitar/primar, secundar)”. 

Aceasta nu ține cont de limba de instruire în fiecare instituție de învățământ; 

● actualizarea prevederii conform căreia în instituţiile de învăţământ preuniversitar în care nu 

există o divizare a clasei pe studierea altor limbi materne (adică în instituțiile cu studierea 

limbii găgăuze), precum și pentru elevii găgăuzi care învață în instituțiile de învățământ în 

care se efectuează divizarea clasei pe studierea altor limbi materne, două discipline devin 

obligatorii pentru a fi predate în limba găgăuză: „Educația tehnologică” și „Arta plastică”. 

Implementarea practică a acestei prevederi din punct de vedere financiar, al personalului și 

lingvistic este dificil de realizat în cazurile de divizare a claselor în două limbi materne; 

● clarificarea prevederilor privind obligațiile USC în sprijinul procesului de extindere a ariei de 

aplicare a limbii găgăuze. Având în vedere faptul că, potrivit Codului Educației, instituțiile de 

învățământ superior de stat sunt subordonate MEC, și au și autonomie universitară în 

domeniul gestionării, funcționării instituției, activităților didactice, științifice și de cercetare, 

managementului și finanțării, autoritățile publice regionale/locale își pot exercita activitățile 

comune numai în baza unui acord de cooperare; 

● clarificarea și dezvoltarea cadrului normativ al UTA Găgăuzia în materie de politică lingvistică 

în domeniul educației pentru a asigura protecția drepturilor minorităților în autonomie, care 

să țină cont de drepturile lingvistice ale altor comunități etnice și fără a aduce atingere 

utilizării, învățării și predării în limba română. Completarea cu prevederi privind 

responsabilitatea pentru studierea limbii române.  

 

4. Politicile și documentele de politici menite să asigure drepturile lingvistice în domeniul 

educației  

4.1 Politicile și documentele de politici naționale pentru dezvoltarea strategică a RM 

În vederea implementării prevederilor cadrului legal național și regional care asigură realizarea 

drepturilor lingvistice ale minorităților naționale, se elaborează documente strategice și de politici 

la nivel național, sectorial sau tematic. 

La nivel național, cadrul strategic de bază pentru asigurarea drepturilor lingvistice include:  

1. Strategiile naționale „Moldova-2020”42 și „ Moldova-2030”43 

                                                             
42

Legea Nr. 166 din 11-07-2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova–2020”, în Monitorul Oficial Nr. 245-247 articolul 

Nr. 791.   
43

 Hotărîrea Guvernului Nr. 377 din 10-06-2020 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare 

„Moldova 2030”, în Monitorul Oficial Nr. 153-158 articolul Nr. 508. 
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2. Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru anii 2018-202244  

3. Strategia de consolidare a relaţiilor interetnice pentru anii 2017-202745  

4. Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova, articolul 12446 

5. Planul de acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 201947 

6. Planul de acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2020 – 2027 

(proiect) 

7. Foaia națională de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de 

cercetare pe anii 2019-202148 

8. Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-202349 

9. Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-202350 

10. Programul de activitate al Guvernului „Moldova vremurilor bune” pentru anii 2021-

202551  

11. Strategia „Educația-2020” și proiectul „Educația-2030”52 

12. Programul naţional pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării limbii române în instituţiile de 

învăţămînt general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale (2016-2020)53   

13. Planul de Acţiuni privind dezvoltarea social-economică a UTA Găgăuzia pentru perioada 

2016-201954 

14. Programul naţional pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării limbii române în instituţiile de 

învăţămînt general cu instruire în limbile minorităților naționale (2016-2020) 

15. Proiectul Planului de acțiuni pentru anii 2021-2024 privind implementarea Strategiei de 

consolidare a relațiilor interetnice pentru anii 2017-202755 

În UTA Găgăuzia cadrul strategic de bază pentru asigurarea drepturilor lingvistice include: 

1. Strategia de dezvoltare socio-economică a UTA Găgăuzia 2017-202256    

                                                             
44

 Hotărîrea Guvernului Nr. 89 din 24-05-2018 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–

2022, în Monitorul Oficial Nr. 295-308 articolul Nr. 457. 
45

 Hotărîrea Guvernului Nr. 1464 din 30-12-2016 cu privire la aprobarea Strategiei de consolidare a relaţiilor interetnice în Republica Moldova 

pentru anii 2017-2027, în Monitorul Oficial Nr. 60-66 articolul Nr. 129 
46

 ACORD DE ASOCIERE între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o  parte, și 

Republica Moldova, pe de altă parte (europa.eu)  
47

 Hotărîrea Guvernului Nr. 1472 din 30-12-2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica  Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, în Monitorul Oficial Nr. 103-108 articolul Nr. 271. 
48

 Hotărîrea Guvernului Nr. 1081 din 08-11-2018 cu privire la aprobarea Foii naționale de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul 

european de cercetare pe anii 2019-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, în Monitorul Oficial Nr.  6-12 articolul Nr. 02. 
49

 Hotărîrea Guvernului Nr. 381 din 01-08-2019 cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-

2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia, în Monitorul Oficial Nr. 256-259 articolul Nr. 506. 
50

 Hotărîrea Guvernului Nr. 636 din 11.12.2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, în Monitorul Oficial 

Nr. 378-379 articolul Nr. 976. 
51

 programul_de_activitate_al_guvernului_moldova_vremurilor_bune.pdf (gov.md) 
52

 Hotărîrea Guvernului Nr. 944 din 14.11.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, 

în Monitorul Oficial Nr. 345-351 articolul Nr. 1014. 
53

 Hotărîrea Guvernului Nr. 904 din 31.12.2015 cu privire la aprobarea Programului naţional pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării limbii române în 

instituţiile de învăţămînt general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale (2016-2020), în Monitorul Oficial Nr. 2-12 articolul Nr. 9.  
54

 Hotărîrea Guvernului Nr. 1328 din 13.12.2016 pentru aprobarea Planului de Acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale 

autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019, în Monitorul Oficial Nr. 459-471 articolul Nr. 1440. 
55

 https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8329 
56

 Hotărârea Comitetului Executiv al Găgăuziei Nr. … cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a UTA Găgăuzia 2017-2022 

https://www.gagauzia.md/ru/strategiya-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya-gagauzii-2017-2022.html.  

https://www.gagauzia.md/ru/strategiya-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya-gagauzii-2017-2022.html
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2. Programul de activitate al Comitetului Executiv UTA al Găgăuzia pentru anii 2019-

202357 

3. Programul de extindere a ariei de aplicare a limbii găgăuze pentru anul 201958  

4. Programul de extindere a ariei de aplicare a limbii găgăuze pentru perioada 2019-

202159 

5. Programul regional de dezvoltare durabilă a învățării bilingve a limbilor în instituțiile 

de învățământ preșcolar din UTA Găgăuzia 60 

6. Programul țintă și Planul de acțiuni pentru dezvoltarea educației în UTA Găgăuzia 

pentru anii 2021-203061 

7. Planul de dezvoltare durabilă al Programului regional de învățare simultană a limbilor 

română și găgăuză în instituțiile de educație timpurie din Găgăuzia pentru anii 2021-

2023 (Decizia Consiliului Consultativ al Direcției Generale de Învățământ a Găgăuziei, 

15.01.2021)62 

8. Regulamentul privind Fondul de salvare a limbii găgăuze (în mărime de cel puțin 2% 

din veniturile proprii ale bugetului central al Găgăuziei) (Hotărârea Adunării Populare 

Nr. 323-XXX/VI/2019); 

9. Regulamentul privind încurajarea și stimularea folosirii limbii găgăuze (Hotărârea 

Adunării Populare Nr. 326-XXX/VI/2019);  

10. Regulamentul privind comanda regională specială (Hotărârea Comitetului Executiv al 

Găgăuziei Nr.23/5 din 24.07.2019);  

 

 

4.2 Documentele de politici care conțin măsuri menite să asigure drepturile lingvistice ale 

minorităților naționale 

 

În general, documentele de politici naționale definesc drept priorități și sarcini strategice accesul 

echitabil, extinderea accesului la educație de calitate, inclusiv pentru persoanele aparținând 

minorităților naționale, asigurarea de măsuri pentru învățarea limbii române pentru consolidarea 

societății.  

 

Proiectul Strategiei „Educația 2030” (în proces de consultare) prevede crearea de condiții pentru 

integrarea minorităților naționale în societatea și orientarea spre asigurarea competențelor cheie 

în domeniul comunicării în limbile de stat și cea maternă în conformitate cu recomandările 

europene (2018). 

                                                             
57

 Hotărîrea APG Nr. 314-XXIX/VI din 11 septembrie 2019  https://www.halktoplushu.md/index.php/postanovleniya/2899-o-programme-

deyatelnosti-ispolnitelnogo-komiteta-gagauzii-na-2019-2023-gody 
58

Hotărîrea APG Nr. 288-ХХVII/VI din 30 iulie 2019  http://halktoplushu.md/index.php/postanovleniya/2863-ob-utverzhdenii-programmy-po-

rasshireniyu-sfery-primeneniya-gagauzskogo-yazyka-na-2019-god 
59

Hotărîrea Comitetului Executiv al Găgăuziei Nr. 9/18 din 18 martie 2019  
60

 Hotărîrea Comitetului Executiv al Găgăuziei cu privire la aprobarea Programului regional de învățare bilingvă a limbilor în instituțiile de 

învățămînt preșcolar din UTA Găgăuzia Nr. 29/12 din 30 octombrie 2020 
61

 Программа_развития_сферы_образования_АТО_Гагаузия.pdf (guogagauzii.md)  
62

 https://guogagauzii.md/olimpiady-2020  

https://guogagauzii.md/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf
https://guogagauzii.md/olimpiady-2020
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Planul de acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 2019 prevedea măsuri 

de consolidare a relațiilor interetnice, implementarea de către Republica Moldova a prevederilor 

Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, dezvoltarea abilităților de comunicare 

ale absolvenților învățământului superior în limba de stat și limba maternă.  

Proiectul Planului de Acțiuni al RM-UE pentru perioada 2021-2027 prevede în termen de 7 ani 

realizarea implementării efective a Convenției Europene pentru Protecția Minorităților Naționale 

(pag.12) și măsuri pentru asigurarea șanselor egale la o educație de calitate pentru reprezentanții 

minorităților naționale. 

Documentele de politici în domeniul cercetărilor științifice prevăd participarea la inițiativa de 

cercetare europeană pentru elaborarea programului „Patrimoniul cultural și schimbările globale: o 

nouă provocare pentru Europa” (Cultural Heritage and a Global Change: A new Challenge for 

Europe) și finanțarea cercetării științifice în direcția strategică: „inovații educaționale și culturale 

pentru integrare și adaptare” și „patrimoniul material și imaterial”.   

 

4.3 Documentele de politici naționale menite să asigure învățarea limbii române 

 

● Programul Guvernului Republicii Moldova pentru perioada 2021-2025 stabilește ca 

prioritate evaluarea rezultatelor Programului naţional pentru îmbunătăţirea calităţii 

învăţării limbii române în instituţiile de învăţămînt general cu instruire în limbile 

minorităţilor naţionale pentru anii 2016-2020 (MEC a anunțat un concurs pentru realizarea 

acestui studiu) și Elaborarea și implementarea Programului naţional pentru perioada 2021-

2025, precum și susținerea programelor de dezvoltare a competențelor de comunicare în 

limba maternă pentru copii și elevii din instituții cu instruire în limbile minorităților 

naționale. Sarcina prioritară este îmbunătățirea calității predării limbii române și a predării 

limbii materne în instituții cu instruire în limbile minorităților naționale. 

● Studierea și utilizarea limbii  române pentru cetățenii alolingvi este, de asemenea, una dintre 

prioritățile actualei Strategii de consolidare a relațiilor interetnice pentru anii 2017-2027. 

Unul dintre principiile importante ale Strategiei este recunoașterea rolului unificator al limbii  

române și al diversității lingvistice.  

● Proiectul Planului pentru anii 2021-202463 pentru implementarea Strategiei de consolidare 

a relaţiilor interetnice pentru anii 2017-2027 conţine mai multe măsuri de îmbunătăţire a 

procesului de predare a limbii române: publicarea materialelor didactice și pregătirea 

cadrelor didactice pentru disciplinele nelingvistice pentru predarea în limba română, 

modernizarea curriculumului și asigurarea cu materiale didactice în format electronic, 

elaborarea, completarea actelor normative cu prevederile necesare implementării 

învățământului bilingv/multilingv în cadrul educației preșcolare și reglementării activității de 

muncă a personalului didactic, identificarea necesităților pentru instruirea cadrelor 

didactice, instruiri gratuite pentru adulți, promovarea mobilității pentru tineri. 

● Programul naţional pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării limbii române în instituţiile de 

învăţămînt general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale (2016-2020) s-a axat pe 

                                                             
63

 https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8329  

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8329
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dezvoltarea competențelor lingvistice ale limbii române și pe implementarea măsurilor de 

învățare a limbii române în instituțiile de educație timpurie cu un program în limbile 

minorităților naționale (model bilingv), modernizarea procesului de predare-învățare-

evaluare la disciplina „Limba și literatura română” din învățământul primar, gimnazial și 

liceal, studierea unor discipline școlare în limba  românăpentru asigurarea integrării 

sociolingvistice, extinderea mediului de comunicare în limba română în cadrul unui program 

extracurricular, formarea competențelor de comunicare în limba română pentru personalul 

didactic alolingv (profesori de alte discipline).  

● Planul de acțiuni al Guvernului RM privind dezvoltarea socio-economică a UTA Găgăuzia 

pentru anii 2016-2019 prevedea deschiderea în instituţiile de educație timpurie a grupelor 

cu instruire simultană în limbile găgăuză și română (10 grupe în 10 grădinițe cu 200 de locuri) 

și organizarea de cursuri de studiere a limbii române pentru funcţionarii publici din 

Autonomie. 

 

4.4 Documentele de politici naționale menite să asigure învățarea limbii materne a 

minorităților naționale 

 

- Strategia de consolidare a relaţiilor interetnice pentru anii 2017-2027 conține măsuri menite 

să asigure o protecție adecvată a minorităților. 

- Proiectul Planului pentru anii 2021-2024 pentru implementarea Strategiei naționale de 

consolidare a relaţiilor interetnice pentru anii 2017-2027 conține mai multe măsuri în vederea 

protecției și dezvoltării limbilor minorităților naționale: modernizarea curriculumului, 

diversificarea programelor, elaborarea manualelor noi, formarea cadrelor didactice, etc.  

 

Sarcina prioritară a documentelor de politici ale autonomiei este „păstrarea, dezvoltarea și 

extinderea utilizării limbii găgăuze în instituțiile de învățământ și promovarea limbii și culturii 

găgăuze”. Pentru atingerea acestui scop a fost elaborată și adoptată Legea cu privire la extinderea 

ariei de aplicare a limbii găgăuze.  

 

Programul de activități în vederea implementării Legii cu privire la extinderea ariei de aplicare a 

limbii găgăuze pentru perioada 2019-2021 au inclus: 

- Programul regional de extindere a ariei de aplicare a limbii găgăuze pentru perioada 2019-

2021 este orientat pe crearea unui mediu lingvistic, popularizarea, dezvoltarea și aplicarea 

cuprinzătoare, diseminarea și promovarea limbii găgăuze. Pentru atingerea acestor obiective 

sunt prevăzute următoarele măsuri: includerea curriculumului de învățare a limbii găgăuze în 

Planurile educaționale ale tuturor instituţiilor de învăţământ general din autonomie; predarea 

în limba găgăuză a disciplinei „Arta plastică” în instituţiile de educație timpurie, iar în 

învăţământul primar şi gimnazial – „Arta plastică” și „Educația tehnologică”. Programul, de 

asemenea, include acțiuni de traducere și publicare a materialelor metodice și manualelor, 

organizarea cursurilor de formare a cadrelor didactice la aceste discipline.   

Măsurile specifice pe nivelurile sistemului de învățământ includ desfășurarea: 

▪ în instituții preșcolare, a activităților cu asigurarea a 50% din conținutul lor în limba 

găgăuză; 
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▪ în instituții de învățământ general – cel puțin 40% din activități extracurriculare în limba 

găgăuză; 

▪ în învăţământul profesional tehnic şi învăţământul superior pedagogic – în limba găgăuză 

disciplinele – „Pedagogia învățământului primar” și Metodele de predare a disciplinelor 

„Educația tehnologică” și „Arta plastică”. 

▪ pentru implementarea programului este prevăzut un mecanism stabil de finanţare în 

valoare de 2% din bugetul anual al UTA Găgăuzia. 

 

4.5 Documentele de politici naționale și regionale menite să promoveze educația 

lingvistică  

 

- Programul țintă și Planul de acțiuni pentru dezvoltarea educației în UTA Găgăuzia pentru anii 

2021-2030 adoptată de Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia la 16 decembrie 2021 include ca 

prioritate dezvoltarea și promovarea educației multilingve în UTA Găgăuzia.64 Multilingvismul 

este unul dintre principiile fundamentale ale implementării programului și prevede o educație 

integrată cu studierea mai multor limbi, care formează competența multilingvă a elevilor și se 

bazează, inclusiv, pe limba găgăuză, română și cele străine. 

- Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova conține angajamentul 

de a asigura măsuri pentru integrarea reprezentanților minorităților naționale în societatea și 

cooperarea în domeniul diversității lingvistice prin schimbul de informații și experiență 

progresivă (art. 124). 

- Proiectul Strategiei „Educația 2030” (în proces de consultare) prevede elaborarea unei politici 

echilibrate în domeniul educației. 

 

4.6 Concluzii privind planificarea strategică în domeniul asigurării drepturilor lingvistice 

ale minorităţilor naţionale: 

Din informațiile prezentate mai sus, rezultă că autoritățile naționale și regionale întreprind măsuri 

pentru realizarea drepturilor lingvistice ale minorităților naționale în principalele domenii prevăzute 

de legislația națională și de standardele internaționale ce se conțin în Convențiile ratificate de 

Republica Moldova. Noile proiecte ale documentelor de politici se axează pe diversificarea 

programelor de studii, îmbunătățirea calității predării prin instruirea cadrelor, modernizarea 

curriculum-ului și dezvoltarea de noi resurse didactice, oferirea de oportunități pentru adulți de a 

învăța limba de stat și limba maternă și orientarea către elaborarea unei politici echilibrate de 

educație interculturală și multiculturală.  

Cu toate acestea, este necesar de remarcat un șir de probleme și obstacole care trebuie luate în 

considerare la elaborarea noilor documente de politici și la implementarea acestora: 

● atenție/resurse insuficiente la posibilitatea creării de resurse deschise pentru învățarea 

limbii române și a limbii găgăuze, învățământul la distanță pentru diferite grupuri de 

populație și pentru formarea cadrelor didactice; 

                                                             
64

 https://vk.com/wall506808948_3803 
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● implementarea multor documente strategice poartă un caracter formal din cauza lipsei unei 

finanțări suficiente;  

● elaborarea documentelor de politici nu se bazează pe definirea nevoilor, preferințelor, 

particularităților locale reale. Lipsa unei baze de informații pentru planificare strategică și 

monitorizare eficientă; 

● documentele de politici nu sunt pe deplin axate pe realizarea indicatorilor de calitate; 

● indicatorii de monitorizare și evaluare a eficienței documentelor de politici sunt axate în 

general pe măsurarea indicatorilor cantitativi (număr de persoane instruite, manuale 

publicate, evenimente desfășurate, etc.), care nu permit evaluarea eficienței acțiunilor și a 

resurselor investite, precum și nivelul de realizare a obiectivelor; 

● din cauza pandemiei, măsurile preconizate pentru anul 2020 au fost implementate doar 

parțial. 

 

4.7 Recomandări privind planificarea strategică în domeniul asigurării drepturilor 

lingvistice ale minorităţilor naţionale 

● de prevăzut suport din partea statului pentru păstrarea limbii găgăuze aflată în pericol de 

dispariție, în conformitate cu standardele internaționale și europene, atrăgând în acest scop 

asistență internațională; 

● este oportun ca elaborarea de noi programe să se privească în contextul conceptului de 

dezvoltare a competențelor de comunicare, bazat pe o abordare integrată. Viitoarele politici 

lingvistice ar trebui să promoveze diversitatea lingvistică în toate aspectele legate de 

utilizarea limbilor; 

● realizarea de studii pentru selectarea celui mai potrivit model de educație multilingvă în UTA 

Găgăuzia, ținând cont de studierea a 4 limbi (română, găgăuză, rusă, străină); 

● la elaborarea de noi documente de politici, trebuie luată în considerare necesitatea de a lua 

măsuri cuprinzătoare și consecvente: 1. Cadrul normativ, 2. Modelul conceptual, 

3. Curriculumul și standardele, 4. Resursele pedagogice și pregătirea lor, 5. Resursele 

didactice, 6. Infrastructura, tehnologii de învățare, resurse deschise, 7. Evaluarea calității 

instruirii și a nivelului de competențe atins, 8. Cooperarea internațională, 9. Cercetările 

științifice și analiza, 10. Monitorizarea și indicatorii de conformitate cu standardele 

internaționale;  

● asigurarea colectării de informații despre limba vorbită în familie și necesitatea de a învăța 

alte limbi; 

● asigurarea reglementării procesului de completare a bazei de date naționale SIME65  cu 

câmpurile de informații necesare pentru a monitoriza conformitatea asigurării drepturilor 

lingvistice cu standardele internaționale, în vederea elaborării măsurilor de politici eficiente 

și posibilității de a realiza un raport/analiză în regim real; 

● actualizarea protocoalelor de cooperare cu România și statele în care se vorbesc limbi 

similare limbii găgăuze, în vederea dezvoltării unor programe comune, formării cadrelor 

didactice, pregătirii manualelor, desfășurării cercetărilor științifice, promovării 

patrimoniului cultural și a diversității culturale; 
                                                             
65 http://ctice.gov.md/sime-2/ 
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● de prevăzut dezvoltarea resurselor educaționale și metodologice pentru învățarea limbii 

române și a limbii materne și asigurarea unei „oferte active” de servicii de învățare online 

pentru diferite categorii de populație, certificarea competenţelor; 

● dezvoltarea unui mecanism pentru ofertă activă de servicii; 

● anual să se determine necesitatea formării cadrelor didactice bi/multilingve și să se asigure 

finanțare de la bugetul de stat sau din surse externe în baza acordurilor de cooperare. Pentru 

o mai mare eficiență, se recomandă ca instituțiile de învățământ superior și colegiile 

pedagogice să elaboreze micro-calificări modulare; 

● planificarea resurselor pentru mobilitatea studenților și a personalului didactic; 

● dezvoltarea unui mecanism de monitorizare și planificare a implementării multilingvismului, 

de identificare a necesităților; 

● susținerea studiilor în domeniul implementării și elaborării politicii lingvistice din bugetul 

programului național de cercetări științifice și dezvoltare. 

 

5. Situația cu privire la învățarea limbii găgăuze în UTA Găgăuzia  

5.1 Analiza calitativă a nivelului de competențe, preferințe și bariere pentru învățarea 

limbii găgăuze 

Deși pentru majoritatea găgăuzilor limba maternă este limba găgăuză, de-a lungul vieții lor aceasta 

se păstrează în principal în sfera comunicării în familie. Se observă o tendință de tranziție de la 

găgăuză la alte limbi (în primul rând la limba rusă) în comunicarea în familie cu noua generație – 

copiii găgăuzilor contemporani. Aceste evenimente reprezintă o amenințare semnificativă pentru 

păstrarea limbii găgăuze pe termen lung (1-2 generații).   

Potrivit studiului „Etnobarometru: Republica Moldova – 2020”66: 

Pentru 88% dintre găgăuzi, limba maternă este găgăuza (pentru 26% – rusa și pentru 4% – româna 

– la această întrebare au fost date răspunsuri multiple). 

83% dintre găgăuzi folosesc limba găgăuză în viața de zi cu zi (87% folosesc limba rusă – au fost 

admise răspunsuri multiple). Aceasta înseamnă că o parte semnificativă a găgăuzilor vorbesc două 

limbi în viața de zi cu zi. 

83% dintre găgăuzi comunică cu membrii familiei în limba găgăuză (68% comunică în limba rusă – 

au fost admise răspunsuri multiple). Cu toate acestea, la locul de muncă, situația este inversă – 86% 

dintre găgăuzi vorbesc în limba rusă la serviciu sau la locul de studii, iar 60% vorbesc găgăuza. 

65% dintre găgăuzi se simt confortabil, exprimându-și gândurile în limba găgăuză (85% în limba rusă 

– au fost admise răspunsuri multiple). 

60% dintre găgăuzi la serviciu sau la locul de studii vorbesc în limba găgăuză (86% – în limba rusă). 

36% comunică cu autoritățile publice în limba găgăuză (94% – în limba rusă). 

Oferind răspuns la întrebarea despre limba preferată (prima) de instruire pentru ei, copiii și nepoții 

lor, doar 4% dintre găgăuzi au ales limba găgăuză (70% au ales limba rusă și 18% au ales limba  

română). 

                                                             
66 Etnobarometru: Republica Moldova - 2020, https://www.osce.org/files/f/documents/5/d/505309_0.pdf 

https://www.osce.org/files/f/documents/5/d/505309_0.pdf
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Autoevaluarea nivelului de posesie a limbii materne găgăuze indică menținerea viabilității limbii – 

54% vorbesc perfect, 40% vorbesc și înțeleg bine. 

 

Situația cu limba rusă în Găgăuzia în raport cu limba găgăuză  

Limba rusă, în pofida faptului că este limba maternă la doar 1/4 din găgăuzi, a devenit de facto 

principala limbă de comunicare în afara familiei în Găgăuzia. 95% din respondenții din Găgăuzia au 

indicat limba rusă ca limbă de instruire la școală. 

Pentru comparație, în tabel sunt prezentate datele etnobarometrului67 menționate anterior: 

 

 Limba găgăuză Limba rusă 

Limba maternă 88% 26% 

În comunicarea cu 

membrii familiei 

83% 68% 

În viața de zi cu zi 83% 87% 

Se simt confortabil  

în exprimarea gândurilor 

65% 85% 

În comunicare la locul de 

muncă sau la instituția de 

învățământ 

60% 86% 

În comunicare cu 

reprezentanții autorităților 

36% 94% 

Au învățat de sine stătător la 

școală 

- 95% 

Limba de primă alegere 

pentru continuarea 

învățământului, studiilor 

copiilor (nepoților) 

4% 70% 

(18% au ales limba română) 

 

Cifrele de mai sus arată că generațiile actuale ale găgăuzilor, care vorbesc în cea mai mare parte 

găgăuza în copilăria timpurie (88%), realizează o tranziție rapidă către limba rusă mai târziu în viața 

lor și aleg această limbă pentru generațiile viitoare. Preponderent în limba găgăuză găgăuzii vorbesc 

în cercul familiei, însă în afara casei în comunicare ei folosesc mai mult limba rusă.  

Astfel, limba găgăuză, ca limbă pe larg răspândită, ar putea să se regăsească pe cale de dispariție în 

următoarele 1-2 generații, dacă această tendință nu se inversează în viitorul cel apropiat. 

Cel puțin doi factori principali par a fi motivele de bază pentru această tranziție lingvistică: 

● Disponibilitatea învățământului școlar, în marea majoritate, în limba rusă (95%), și nu în 

găgăuză; 

                                                             
67 Etnobarometru: Republica Moldova - 2020, https://www.osce.org/files/f/documents/5/d/505309_0.pdf 

https://www.osce.org/files/f/documents/5/d/505309_0.pdf
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● Oportunități limitate de a folosi limba găgăuză în afara mediului familial (la serviciu, la studii, 

în comunicarea cu autoritățile).   

Reieșind din cele spuse mai sus, susținerea limbii găgăuze necesită două tipuri de acțiuni: 

● Asigurarea accesibilității învățământului școlar în limba găgăuză; 

● Dezvoltarea oportunităților de utilizare a limbii găgăuze în afara mediului familial (la 

serviciu, la studii, în comunicarea cu autoritățile).   

 

5.2 Asigurarea învățării limbii găgăuze 

 

Limba găgăuză ca limbă oficială a UTA Găgăuzia se învață în principal în instituțiile de învățământ cu 

predare în limba rusă. În aceste instituții de învățământ, elevii învață în general patru limbi: rusa, 

română, găgăuza, străină. 

 

În instituțiile de învățământ ale autonomiei, găgăuza ca limbă maternă se învață în 42 de instituții 

de învățământ – 12 193 de elevi. În clasele primare predarea limbii găgăuze este asigurată de 172 

de profesori. Predarea limbii materne găgăuze în învățământul gimnazial și liceal este asigurată de 

107 de profesori. Nivelul de promovare a examenelor de evaluare externă pentru ciclurile primar și 

gimnazial este de 100%. 

 

a) La nivelul educației timpurii 

● Programul pilot de învățământ bilingv cu studierea simultană a limbilor româneși găgăuze, 

implementat de ANTEM din 2015 în instituțiile de educație timpurie din UTA Găgăuzia arată 

rezultate bune. Potrivit unei evaluări efectuate în anul de studii 2020/2021, la sfârșitul 

programului de educație timpurie, peste 70% dintre copii au arătat un nivel „bun” și „foarte 

bun” de cunoaștere a limbii  române și a limbii găgăuze. 

● În cadrul suportului educațional și didactic pentru studierea limbii găgăuze a fost publicat 

curriculumul de învățare a limbii române în instituţiile de educație timpurie.  

● Au fost elaborate și sunt disponibile în regim online manuale și cărți de lectură pentru copii68.  

● În anul 2021 datorită adoptării Planului de implementare a Programului de învățare 

simultană a limbilor română și găgăuză în instituțiile de educație timpurie din Găgăuzia, au 

fost prevăzute măsuri pentru dezvoltarea, promovarea și monitorizarea implementării, 

evaluării nivelului de competențe al discipolilor, pregătirea personalului și a materialelor 

didactice, remunerarea cadrelor didactice. 

● La finalizarea pregătirii în instituţiile de învăţământ preşcolar se evaluează competenţa de 

vorbire a discipolilor din grupa pregătitoare. Aceste date reprezintă unul dintre indicatorii 

eficacității activităților instituției preșcolare în stabilirea unui mediu de comunicare în limba 

găgăuză și servesc drept bază pentru alocarea plăților de stimulare angajaților grădinițelor, 

care contribuie la extinderea ariei de aplicare a limbii găgăuze în instituție.  
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 http://www.gbm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=62 
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● În baza rezultatelor evaluării nivelului de posesie a limbii găgăuze de către absolvenții de 

grădiniță, Comisia regională pentru repartizarea mijloacelor Fondului pentru salvarea limbii 

găgăuze a aprobat un număr de grădinițe, în care numărul necesar de absolvenți au 

demonstrat nivelul de cunoaștere a limbii găgăuze cu calificativul „foarte bine”. Pentru 

fiecare discipol care a demonstrat cunoașterea excelentă a limbii materne sunt stabilite plăți 

în valoare de 500 de lei 69. 

● Pentru crearea unui mediu lingvistic, comunicarea cadrelor didactice cu copiii și părinții 

acestora este asigurată în limba găgăuză, iar scenariul și repertoriul matineelor pentru copii 

și diverse evenimente trebuie să conțină cel puțin 50% din material în limba găgăuză.  

● Din 2019 toate cele 57 de instituţii de educaţie timpurie ale Găgăuziei utilizează un pachet 

de mijloace didactice elaborate de ANTEM, cu sprijin financiar din partea Direcției pentru 

relații cu turcii din străinătate și comunitățile conexe. Cu toate acestea, în prezent, sistemul 

de educație al autonomiei se confruntă cu dificultăți în asigurarea procesului de învățare și 

asigurarea cu manuale în grupele medii și mari, a căror republicare necesită sprijin financiar. 

● Prin decizia Consiliului Municipal Comrat din data de 29.11.2019 a aprobat statutul grădiniţei 

Nr.1 din Comrat în numele lui Hodja Nasreddin, care a devenit o instituție municipală de 

educație timpurie cu limba găgăuză și limba românăca limbi de instruire. Se lucrează în 

vederea consolidării statutului. 

● În perioada 2016-2017, în cadrul programului „Integrare cu respect pentru diversitate”, a 

fost pilotat un model de învățământ bilingv în limba găgăuză și limba română în 10 instituții 

de educație timpurie din cinci localități (Comrat, Congaz, Ceadîr-Lunga, Beșghioz, 

Vulcănești).70 În anul 2017 au fost implicați în program 230 de copii și 181 de părinți, în 2018 

– 239 de copii și 218 de părinți.  

 

b) La nivelul învățământului primar 

● Au fost elaborate și publicate următoarele curricula (a patra generație revizuită): „Limba și 

literatura găgăuză”, „Istoria, cultura și tradițiile poporului găgăuz” pentru clasele 1-4 (în anul 

2018); 

● Ghiduri metodologice implementarea curriculei „Limba și literatura găgăuză”, „Istoria, 

cultura și tradițiile poporului găgăuz” pentru clasele 1-4.  

● Manuale:  

-„Limba și literatura găgăuză” – manualele pentru clasa 1 și clasa a 2-a au fost publicate în 2019; 

clasa a 3-a (2016); clasa a 4-a (anul 2017);  

-„Istoria, cultura și tradițiile poporului găgăuz” – au fost elaborate și transmise către școlile din 

Găgăuzia manualele pentru clasele 3-4. 
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 De exemplu, în anul 2021, în baza rezultatelor evaluării competențelor, au fost alocate următoarele plăți: în valoare de 15 000 lei - pentru grădinița 
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-„Istoria poporului găgăuz” – manualele noi pentru clasele 1-4 au fost elaborate de Centrul științific 

și metodologic M.V. Marunevici; 

-Curriculumul nou conține cerințele moderne pentru manuale, anul 2019 (pag.66): susținerea 

manifestărilor creative, stimularea gândirii critice, imaginea de sine.  

● Pentru a extinde utilizarea limbii găgăuze, se pilotează predarea: 

- în clasele I-III – disciplina „Educația spiritual-morală”;  

- în clasa a III-a – disciplina „Cultura bunei vecinătăți”; 

● A fost publicat un dicționar găgăuz-rus pentru elevii din clasele 1-4 (3 500 ex.) 

● De la 1 septembrie 2021 în clasele I ale instituțiilor de învățământ la două discipline s-a 

început predarea în limba găgăuză – „Educație tehnologică” și „Arta plastică”. Introducerea 

acestor discipline în limba găgăuză în școlile primare se va desfășura treptat. În scopul asigurării 

didactice ale acestor discipline în autonomie au fost pregătite dicționare specializate, ghiduri și 

curricula. Cadrele didactice au urmat un curs special la Universitatea de Stat din Comrat. 

Predarea acestor discipline în limba maternă este prevăzut de Legea cu privire la extinderea ariei 

de aplicare a limbii găgăuze.  

● 62 de clase studiază Educația tehnologică și Arta plastică în limba găgăuză.  

La momentul actual 57 profesori din 43 de instituții de învățământ din Găgăuzia au anunțat că 

sunt pregătiți să treacă de la limba rusă de predare a acestor discipline la găgăuză. În 6 instituții 

de învățământ din autonomie pedagogii nu sunt pregătiți pentru a preda disciplinele din ciclul 

estetic în limba găgăuză.  

● În scopul motivării cadrelor didactice, Legea cu privire la extinderea ariei de aplicare a 

limbii găgăuze prevede o remunerare a cadrelor didactice în mărime dublă pentru 

fiecare lecție desfășurată în limba găgăuză. 39 de pedagogi din 25 instituții de 

învățământ din Găgăuzia au primit sporuri la salarii pentru predarea „Educației 

Tehnologice” și „Artei Plastice” în limba găgăuză în clasele I. Potrivit Direcției Generale 

de Învățământ a Găgăuziei, suma totală achitată a fost de 447,3 mii lei. Costul unei ore 

remunerate în mărime dublă pentru profesori este de 153,6 lei.71  

● 30 de persoane au absolvit cursuri de formare continuă în noul curriculum, obținând 

certificarea Formatorilor/instructorilor naționali, și ulterior au desfășurat cursuri la fața locului cu 

toți profesorii din UTA Găgăuzia. 

 

c) La nivelul învățământului gimnazial și liceal 

● Curriculum și ghiduri metodologice: „Limba și literatura găgăuză” pentru clasele 5-972 și 

clasele 10-12 (2020)73( a patra generație revizuită): 

- „Limba și literatura găgăuză” pentru clasele 5-9, clasele 10-12 au fost elaborate în anul 2020 și 

publicate pe pagina web a MEC;  

-„Istoria, cultura și tradițiile poporului găgăuz” pentru clasele V-IX  

● Manuale:  
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 https://raioncomrat.md/2021/07/  
72

 https://mecc.gov.md/sites/default/files/limba_si_lit_gagauza_gimnaziu.pdf  
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 https://mecc.gov.md/sites/default/files/limba_si_lit_gagauza_liceu.pdf  
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- Manualele de Limba și literatura găgăuză (clasele V-IX) sunt la a patra generație: clasa a 5-a (2015); 

clasa a 6-a (2017); clasa a 7-a (2018); clasa a 8-a (2019); clasa a 9-a (2016). Manualele pentru clasele 

a 5-a și a 7-a sunt în proces de elaborare. 

- Manualele de Limba și literatura găgăuză pentru elevii claselor X-XII au fost publicate în anul 2018. 

● În vederea extinderii ariei de aplicare a limbii găgăuze, se pilotează predarea în clasa a 

VII-a a cursului opțional „Educație interculturală”. 

● A fost publicat dicționarul găgăuzo-rus pentru elevii claselor 5-12 (2 500 ex.). 

● Au fost publicate în acces gratuit 30 de lecții video despre învățarea limbii găgăuze 

elaborate de Centrul de Cercetări Științifice al Găgăuziei M.V. Marunevici 74. 

 

5.3 Evaluarea nivelului de competențe lingvistice ale limbii găgăuze  

 

Pentru limba maternă a reprezentanților minorităților naționale nu a fost determinat nivelul de 

competență în standardele educaționale, întrucât nu s-a ajuns la un acord privind aplicarea Cadrului 

European Comun de Referință pentru Limbi (CEFR), întrucât acestea sunt prevăzute pentru limbile 

străine. 

 

Limba română și limba găgăuză au statut 75 de discipline obligatorii studiate pe parcursul întregului 

ciclu al învăţământului general (a se vedea Anexa 5). 

 

Evaluarea nivelului de competențe lingvistice ale limbii găgăuze: 

Limba găgăuză în învățământul primar – evaluarea are loc în instituția de învățământ oral și în scris; 

în învățământul gimnazial – testarea nu se efectuează, și în învățământul liceal – în scris, la nivel 

național. 

 

Absolvenților liceelor în care funcționează limba maternă și se studiază 4 limbi li se oferă dreptul de 

a alege o disciplină pentru promovarea examenului de bacalaureat – limba rusă sau limba maternă. 

Rezultatele evaluării externe a rezultatelor școlare la nivel național 
a) La nivelul învățământului preșcolar 

7213 de discipoli participă la Programul de învățământ bilingv în 50 de instituții de educație 

timpurie. Nivelul de competențe în urma evaluării: 

Cunoașterea limbii găgăuze: 40,5% la nivel înalt, 59,3% mediu, 14% scăzut. 

b) La nivelul învățământului primar 

● Ca urmare a programelor implementate de îmbunătățire a calității predării limbii materne 
găgăuze se înregistrează o creştere relativă a rezultatelor la limba găgăuză.  

● Per ansamblu, nivelul rezultatelor școlare la limba găgăuză este mai înalt decât la limba 
română (Anexa 7, tabelul 1.1).  
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● La limba găgăuză – o scădere ușoară a rezultatelor în 2016-2018 

● În anul 2019, conform rezultatelor generale ale evaluării externe de la sfârșitul 
învățământului primar, UTA Găgăuzia ocupă locul 21 în ratingul republican (Anexa 7, tabelul 
1.2). 

● Începând cu anul de studii 2019, în învățământul primar este introdus un sistem de evaluare 
a cunoștințelor bazat pe descriptori. 

● În anul 2021, UTA Găgăuzia după rezultatele medii ocupă locul 16 în ratingul republican 
(Anexa 7, tabelul 1.3). 

 
c) La nivelul învățământului gimnazial 
 
În pofida volumului mare de sarcini din cauza necesității de a învăța 4 limbi, nivelul de promovare a 
examenelor de absolvire pentru ciclul gimnazial este înalt – 100%, cu o uşoară scădere în anul de 
studii 2020/2021, care poate fi explicată prin impactul pandemiei și prin creșterea incluziunii elevilor 
cu CES. În ultimii 3 ani rezultatele medii pe UTA Găgăuzia sunt mai înalte decât rezultatele medii pe 
țară (Anexa 7, tabelul 2.1). 
 

d) La nivelul învățământului liceal 

● În general, în UTA Găgăuzia se observă o tendință pozitivă de îmbunătățire a rezultatelor la 
examenele de absolvire, ceea ce ne permite să concluzionăm privind intensificarea măsurilor 
de asigurare a calității învățământului. 

 
● Începând cu anul 2017, nota medie la examenele de absolvire la ciclul liceal este mai mare 

decât media pe republică. O ușoară scădere a avut loc în 2021, dar acest fapt poate fi explicat 
și ca impact al pandemiei (Anexa 7, tabelul 3.1). 

 
● În același timp, analiza rezultatelor examenelor de absolvire indică o scădere a acestora 

odată cu trecerea la cel mai înalt nivel de învățământ – de la învățământul primar la cel liceal. 
În special, nota medie la ciclul gimnazial – 7,54 (2021) este mai mare decât la cel liceal – 7,09 
(2021). 

 
● Rezultatele la limba găgăuză – 7,87 (2021) sunt mai înalte decât la limba română– 6,64 

(2021), însă tendința de creștere nu este suficient de stabilă (Anexa 7, tabelul 3.3). 
 

● Este necesar de menționat că cele mai bune rezultate la testarea PISA în republică în anul 
2018 au fost înregistrate de elevii care studiază în limba rusă.  

 

5.4 Formarea cadrelor didactice 

 

Învățământul superior este asigurat de către Universitatea de Stat din Comrat, care oferă studii de 

ciclul 1 și 2 la specialitatea „Limba și literatura găgăuză”. În anul de studii 2021/2022 USC a primit 

un număr mic de locuri pentru formarea  cadrelor didactice pentru predarea limbii găgăuze, române 

și a altor discipline umanitare cu finanțare din bugetul de stat (în tabel este prezentat planul și 
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implementarea acestuia). Locuri la buget se alocă puține (5-15), cu speranța că grupurile să fie 

formate pe seama candidaților cu instruire pe bază de contract (a se vedea Anexa 6, tabelul 6.1). 

 

Datele analizei arată că, deși au fost depuse cererile pentru locurile cu finanțare de la buget, de 

regulă, este imposibil de format grupul din cauza lipsei cererii de studiere a acestor specialități pe 

bază de contract. Ulterior, aceste locuri sunt transferate către alte specialități conexe, unde numărul 

candidaților este mai mare. În realitate, există o dispersie a resurselor financiare și umane și nu este 

asigurată o pregătire reală a personalului, fiind imposibil să se asigure o calitate și eficiență înaltă a 

educației. Astfel, din lipsa cadrelor didactice cu specializare în limbile română și găgăuză, se creează 

un risc pentru implementarea programului strategic de studiere a limbii române și a limbii găgăuze.  

 

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării în 2020 (Anexa 6, tabelul 6.2) programul de licență 

„învățământul primar cu predare în limba găgăuză” au finalizat doar 7 absolvenți care ulterior s-au 

angajat după specialitate – acest număr este unul foarte mic, având în vederea cererea reală. 

 

USC organizează de asemenea și programe de formare continuă care au ca scop perfecţionarea 

profesională a cadrelor didactice (cursuri de 300 de ore): pedagogia învățământului preșcolar și 

primar; limbile și literatura găgăuză, română, bulgară; limba și cultura găgăuză; limba găgăuză în 

educația timpurie; didactica matematicii, didactica informaticii; modulul psihopedagogic; e-

learning, etc. Analiza situației din învățământul superior al UTA Găgăuzia a relevat că programele 

de formare a cadrelor didactice acoperă slab cerințele de dezvoltare a regiunii, din cauza numărului 

limitat de programe cu predare în limbile română și cele străine, etc. Nu toate programele de 

învățământ superior sunt acreditate, iar pentru unele din ele, perioada de acreditare deja expiră. 

Un element pozitiv în activitatea USC sunt programele de formare continuă pentru perfecţionarea 

profesională a pedagogilor din învățământul preșcolar și primar și a celor de limbă: limbile găgăuză, 

română, bulgară, didactica matematicii, didactica informaticii, modulul psihopedagogic, precum și 

mobilitatea internațională a cadrelor didactice și doctoranzilor. În ultimii ani se înregistrează o 

micșorare a finanțării atât din bugetul de stat, cât și sursele externe.76 

 

5.5 Alte măsuri de promovare a limbii găgăuze:  

▪ Celebrarea Zilei limbii găgăuze „Аnа dilimiz” – în fiecare an pe 27 aprilie. 

▪ Din anul 2017 sub patronajul Comitetului Executiv al Găgăuziei se desfășoară o dictare 

generală la limba găgăuză, la care participă elevii, studenții, adulții. Sunt stabilite nouă 

premii bănești, fiecare în valoare de 1000 de lei. 

▪ Pentru stimularea studierii limbii găgăuze, școlile din autonomie pot obține plăţi de 

stimulare. Pentru asta, la începutul anului de studii, este necesar de elaborat și de depus la 

Direcția Generală de Învățământ a Găgăuziei „Programul de activități în vederea extinderii 

aplicării limbii găgăuze în instituția de învățământ”. Pe tot parcursul anului de studii are loc 
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 Программа_развития_сферы_образования_АТО_Гагаузия.pdf (guogagauzii.md) 
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47 
 

monitorizarea implementării Programului declarat. Achitarea este diferențiată, în funcție de 

numărul de elevi din instituția de învățământ. 

▪ Oferirea de stimulente financiare studenților, profesorilor, instituțiilor de învățământ77: 

burse pentru studenții la specialitatea Limba și literatura găgăuză (ciclul 1 și 2) – 565.5 mii 

lei; spor la salariu profesorilor începători – total 89,2 mii lei, spor la salariu pentru profesorii 

care predau Educația tehnologică și Arta plastică în limba găgăuză – 447,3 mii lei, plăți de 

stimulare pentru grădinițe de copii – 60 mii lei, pentru școli – 200,0 mii lei. În total în anul 

2018 cheltuielile pentru asigurarea învățării limbii materne au fost de 10499,2 mii lei; anul 

2019 – 11 105,4 mii lei; anul 2020 – 13 890,1 mii lei78. 

▪ Au fost publicate 6 ediții ale revistei științifico-metodice “Gagauz dili hem literaturaсы”/ 

„Limba și literatura găgăuză”  

▪ În fiecare an sunt publicate agende pentru elevii ciclurilor primar, gimnazial și liceal în limba 

găgăuză. 

▪ În anul 2019 a fost desfășurat Forumul Regional „Limba găgăuză: diversitatea oportunităților 

într-un spațiu unic”. 

▪ Centrul de Cercetări Științifice al Găgăuziei M.V. Marunevici a anunțat un concurs pentru 

crearea unui motor de traducere online din limba găgăuză în rusă și invers. În acest scop se 

prevede alocarea 170 mii lei din Fondul pentru salvarea limbii găgăuze.  

▪ Educația extrașcolară oferită de Casa Creativității este axată pe păstrarea identității culturale 

și include un studio de teatru și două cercuri pentru studierea limbii și literaturii găgăuze. 

 

5.6 Concluzii/provocări privind promovarea studierii limbii găgăuze 

Conducerea din UTA Găgăuzia a întreprins măsuri semnificative pentru a asigura renaşterea, 

păstrarea și promovarea limbii găgăuze în educație.  

În acest scop au fost adoptate măsuri cuprinzătoare: elaborarea unui cadru legislativ și normativ, 

documentelor de politică, inclusiv pentru învățarea simultană a limbii  române și a limbii găgăuze, 

elaborarea manualelor, dicționarelor, pregătirea educatorilor și a pedagogilor bilingvi, pregătirea 

managerilor de instituții de învățământ pentru implementare eficientă a programului, introducerea 

sistemului de evaluare timpurie a competențelor lingvistice, măsuri financiare pentru motivarea și 

stimularea implementării eficiente a programului. 

● Reieșind din datele a 5 focus grupuri și a 12 interviuri, ce ține de limbile găgăuză și  română, 

este necesară sporirea calității procesului de predare și a materialelor didactice, asigurarea 

cu profesori bilingvi. 

● Analiza situației practice în învăţământul secundar general în UTA Găgăuzia indică asupra 

lipsei de continuitate a programelor și dezvoltării abilităților de comunicare în limba maternă 

și limba română la următoarele niveluri ale sistemului de învățământ, inclusiv pentru 
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formarea adulților. În special, nu sunt asigurate condiții pentru ca absolvenții de programe 

preșcolare să continue învățământul bilingv în clasele primare; 

● Manualele dificile și neinteresante pentru studierea limbii găgăuze încurajează elevii de 

etnie găgăuză să aleagă limba bulgară ca limbă maternă pentru învățare.79  

● Nu este elaborată o terminologie pentru implementarea eficientă a imersiei lingvistice.  

● Programele nu sunt axate pe cunoașterea și promovarea diversității culturale și a 

multilingvismului pozitiv. În acest scop se acordă puțină atenție la dezvoltarea componentei 

localе a curriculumului.  

● Programul este supraîncărcat, în special pentru elevii care reprezintă minoritățile naționale.  

● Calitatea joasă a manualelor la multe discipline școlare, ineficiența acestora în susținerea 

procesului de învăţământ. Lipsa materialelor în format digital, în special pentru studierea 

disciplinelor umaniste în limba maternă a minorităților naționale. 

● Ponderea componentei locale a curriculumului, în conformitate cu Codul Educației, 

constituie 5% din cota disciplinelor opționale în învăţămîntul primar şi gimnazial și 10% în 

învăţămîntul liceal, iar în Planul de învăţământ aprobat de MEC pentru disciplinele opționale, 

se alocă doar o oră pe săptămână. O astfel de reglementare face această normă practic 

inaplicabilă. 

● În cazul studierii disciplinelor obligatorii la Arta plastică și Educația tehnologică, deși se 

prevede o introducere în etape, nu se specifică pentru funcționalitate/eficiență nivelul de 

pregătire lingvistică inițială pentru instruirea la aceste discipline. 

5.7 Recomandări pentru îmbunătățirea procesului de învățare a limbii găgăuze 

● Dezvoltarea unui multilingvism/bilingvism eficient necesită elaborarea unei concepții 

sistemice de studiere a limbilor găgăuze și  române pe întreaga verticală a sistemului de la 

învățământul timpuriu până la cel superior, bazate pe principiul unei abordări sistemice, 

consecvente și multilingve. Această propunere se conține în Programul de dezvoltare a 

educației în UTA Găgăuzia pentru 2030.80 

● Multilingvismul în sistemul de educație al Găgăuziei necesită dezvoltarea 

concepției/modelului de învățare a limbilor, ținând cont de stabilirea la nivel legislativ a 3 

limbi oficiale în regiune și de necesitatea de a învăța o limbă străină. În acest context, este 

necesar să se definească obiectivele învățării fiecărei limbi, pe baza cărora s-ar elabora 

planurile de studii și s-ar optimiza sarcina elevilor, sporind astfel motivația pentru învățarea 

limbilor și relevanța conținutului. 

● Este necesar să se reconsidere abordările de predare a limbilor și calitatea suportului 

metodologic al acestora pe întreaga verticală a sistemului; strategiile și frecvența evaluării 

competențelor, certificarea rezultatelor cunoștințelor, etc. 

● Experiența pozitivă în dezvoltarea multilingvismului în educația timpurie trebuie integrată și 

continuată în cadrul învățământului primar.  

● Modificarea și includerea în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ, în baza 

metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 868 din 8 
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octombrie 2014, a coeficienților pentru studierea limbii materne și permisiunea de a împărți 

clasa în subgrupe pentru acest scop, dacă majoritatea elevilor din clasă nu folosesc limba 

maternă în familie, nu au studiat-o în instituțiile de educație timpurie și se află la etapa 

inițială de învățare.  

● Merită de elaborat și de pilotat programe de învățământ bilingv (găgăuză-engleză, română-

engleză, etc.) care ar putea să crească motivația elevilor și să susțină obiectivele strategice 

ale dezvoltării economice a UTA Găgăuzia. 

● Asigurarea implementării de noi programe pilot doar cu asigurarea integrală cu materiale 

didactice pentru elevi și pedagogi, elaborarea unui sistem eficient de evaluare a 

competențelor lingvistice (oral și în scris). 

● Este necesar de elaborat programe pentru părinți ca să învețe limba maternă și limba 

română în vederea cunoașterii, utilizării eficiente a acestora și a participării lor la 

educația/sprijinirea copiilor, creării unui mediu lingvistic. 

● Utilizarea conținutului digital pentru diversificarea resurselor educaționale și pentru 

practicarea abordării aplicate a învățării limbilor. 

 

6. Situația cu învățarea limbii române în UTA Găgăuzia  

6.1 Analiza calitativă a nivelului de competențe, preferințe și bariere pentru învățarea 

limbii  române 

În pofida măsurilor luate pentru asigurarea condițiilor de învățare a limbii românede către 

reprezentanții minorităților naționale, nivelul de cunoaștere a acestuia rămâne scăzut 81.   

Potrivit studiului „Etnobarometru82: Republica Moldova – 2020”, din reprezentanții populației 

găgăuze chestionați cu privire la nivelul de cunoaștere a limbii române: 12% au indicat că vorbesc și 

înțeleg bine; 19% vorbesc și înțeleg cu dificultate; 12% înțeleg rău/puțin, dar vorbesc; 29% vorbesc 

rău, dar înțeleg.  

Dacă comparăm cu datele recensământului din 2014, când 8,7% dintre găgăuzi au menționat că 

vorbesc fluent limba română, putem concluziona că există o tendință pozitivă relativ lentă în 

domeniul învățării și cunoașterii limbii române. 

Etnicii găgăuzi, care nu vorbesc bine limba română, au indicat următoarele motive: 

● 36% au indicat calitatea joasă a predării limbii române în școli; 

● 16% nu văd o necesitate de a învăța limba; 

● 12% au indicat lipsa accesului la studiere a limbii române; 

● 40% au indicat lipsa de timp pentru a învăța limba; 

● 40% au declarat despre lipsa de dorinţă de a învăța limba. 

 

Examinând disponibilitatea de a urma cursurile de studiere a limbii române, Etnobarometrul a 

constatat că: 39% dintre reprezentanții populației găgăuze chestionați sunt gata să frecventeze 
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orele dacă sunt gratuite; 2% sunt gata să frecventeze și să achite orele dacă acestea vor fi 

desfășurate în localitatea de reședință; 37% nu doresc; 20% nu au răspuns. 

 

Disponibilitatea de a învăța limba română se corelează puternic cu vârsta, în special, în grupa de 

vârstă 18-34 de ani, 58% dintre găgăuzi sunt gata să învețe limba română; respectiv, în grupul de 

vârstă 35-59 de ani – 46% dintre găgăuzi și în grupul de 60 de ani și peste – 25% dintre găgăuzi. Din 

datele prezentate rezultă concluzia că tinerii sunt gata să învețe limba română, cu condiția ca 

programele să fie disponibile în timp, să fie gratuite și cu o calitate înaltă de predare. Această 

concluzie este susținută și de faptul că 83% dintre găgăuzi consideră că cunoașterea limbii române 

are un impact pozitiv asupra carierei în RM. 

 

В În raportul său pentru anul 2017 privind vizita oficială în Republica Moldova din 2016, Raportorul 

Special ONU privind problemele minorităților (RSPM) a subliniat că toți reprezentanții minorităților 

naționale au declarat în unanimitate despre importanța învățării și bunei posesii a limbii române. 

Mulți interlocutori și-au exprimat îngrijorarea cu privire la calitatea joasă a predării limbii române 

în școlile cu predare în limbile minorităților și cu privire la faptul că profesorii care răspund de 

această disciplină nu au calificarea necesară pentru a asigura o predare de calitate a limbilor. Ei au 

indicat, de asemenea, asupra consecințelor negative ale cunoașterii slabe a limbii române, inclusiv 

dificultățile de acces la învățământul universitar – întrucât examenul de absolvire la liceu a inclus 

un examen special de cunoaștere a limbii române – și pe piața muncii, precum și asupra 

oportunităților limitate în administrația publică, întrucât cunoașterea limbii române este o condiție 

obligatorie pentru ocuparea unei funcții publice.83 

 

Cifrele de mai sus demonstrează că promovarea limbii române în Găgăuzia necesită o abordare 

cuprinzătoare, care să includă următoarele măsuri: 

● Ridicarea calității predării limbii române în școli; 

● Oportunități gratuite și de calitate de învățare a limbii române extrașcolare; 

● Oportunități de aprofundare în procesul de învățare a limbii române în Găgăuzia; 

● Formarea unei imagini pozitive a limbii române în Găgăuzia (concentrarea pe mesaje 

pozitive și de stimulare, cum ar fi „învățarea limbii  române este utilă pentru carieră și viață”, 

dar nu o condiție „obligatorie” impusă de majoritate.        

 

6.2 Asigurarea învățării limbii române84  

 

a) Educația timpurie 

● Programul pilot de învățământ bilingv cu studierea simultană a limbilor române și găgăuze, 

implementat de ANTEM din 2015 în instituțiile de educație timpurie din UTA Găgăuzia arată 

rezultate bune. Potrivit unei evaluări efectuate în anul de studii 2020/2021, la sfârșitul 
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programului de educație timpurie, peste 70% dintre copii au arătat un nivel „bun” și „foarte 

bun” de cunoaștere a limbii române și limbii găgăuze. 

 

● În conformitate cu Hotărârea Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia nr. 29/12 din 30 

octombrie 2020, de la 1 ianuarie 2021 în autonomie se implementează programul de 

educație bilingvă a copiilor în limbile română și găgăuză.  

 

● În rezultatul politicilor implementate în cadrul Programului Naţional (în conformitate cu 

raportul MEC) a fost revizuit cadrul normativ, au fost aprobate conceptul didactic de studiere 

a limbii române și curriculumul, a fost adaptat planul de învăţământ pentru integrarea 

disciplinelor non-lingvistice, a fost publicat curriculumul pentru studierea limbii române în 

instituţiile de educație timpurie și dotarea cu acesta a tuturor instituțiilor, au fost elaborate 

ghiduri metodice, au fost publicate suporturi de curs, inclusiv elaborarea audio/video și 

implementarea programelor de formare a cadrelor didactice, asigurarea pregătirii inițiale și 

suplimentare a cadrelor didactice, asigurarea instituțiilor de învățământ cu materiale 

didactice, crearea centrelor de formare și mentorat, organizarea învățării online a limbii 

române. 

 

b) Învățământul primar, gimnazial și liceal 

 

● În vederea asigurării condițiilor necesare pentru îmbunătățirea competențelor lingvistice la 

limba română a profesorilor și conducătorilor de instituții cu program în limbile minorităților 

naționale, în toate unităţile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova, în parteneriat 

cu ANTEM, a fost implementat „Programul de formare continuă în domeniul limbilor pentru 

cadrele didactice și manageriale”.85 În cadrul acestui Program au fost organizate lecții-online 

de învățare a limbii române pentru 125 de cadre didactice și manageriale ale instituțiilor de 

învățământ în care se învață limbile minorităților naționale din Republica Moldova. De 

asemenea, au fost organizate și desfășurate training-uri pentru 64 de profesori din regiunile 

locuite compact de reprezentanţi ai minorităţilor naţionale: Nord, Centru, Sud, inclusiv UTA 

Găgăuzia, cu privire la implementarea noului curriculum la limba română în instituțiile de 

învățământ preșcolar cu program de studii în limbile minorităților naționale.86 

 

● Curriculum: 

- Curriculumul Național la „Limba și literatura română” pentru instituţii de educaţie timpurie cu 

program de studii în limbile minorităților naționale (aprobat prin ordinul MECC nr. 1592 din 

25.10.2018); 
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- Curriculumul Național la „Limba și literatura română” pentru instituțiile de învățământ cu 

program de studii în limbile minorităților naționale pentru clasele I-IV (aprobat prin ordinul 

MECC nr. 1124 din 12.07.2018);  

- Curriculumul Național la „Limba și literatura română” pentru instituțiile de învățământ cu 

program de studii în limbile minorităților naționale pentru clasele V-IX (aprobat prin ordinul 

MECC nr. 906 din 17.07.2019);  

- Curriculumul Național la „Limba și literatura română” pentru instituțiile de învățământ cu 

program de studii în limbile minorităților naționale pentru clasele X-XII (aprobat prin ordinul 

MECC nr. 906 din 17.07.2019); 

- Curriculumul și ghidul de implementare la „Limba și literatura română” pentru instituțiile de 

învățământ cu program de studii în limbile minorităților naționale pentru clasele V-IX (2020)87; 

pentru clasele X-XII88. 

 

● Cadrul metodologic de organizare a procesului educațional pentru predarea disciplinei 

Limba română (pentru instituțiile de învățământ cu predare în limba minorităților naționale) 

pentru anul de studii 2020-2021: 

 

- Asigurarea disciplinei cu manuale: clasa a 1-a (anul 2019); clasa a 2-a (anul 2015); clasa a 3-a (anul 

2020); clasa a 4-a (anul 2017); clasa a 5-a (anul 2016); clasa a 6-a (anul 2016); clasa a 7-a (anul 2019); 

clasa a 8-a (anul 2019); clasa a 9-a (anul 2016); clasa a 10-a (anul 2012); clasa a 11-a (anul 2014); 

clasa a 12-a (anul 2015); 

 

- 220 de instituții de învățământ din republică cu predare în limbile minorităților naționale, au fost 

dotate cu materiale didactice pentru asigurarea cabinetelor de limbă și literatura română cu 

materiale didactice necesare, iar 7 instituții de învățământ cu predare în limbile minorităților 

naționale au primit 177 calculatoare pentru dotarea cabinetelor de limbă și literatura română.89 

 

- Au fost publicate seturi de materiale didactice pentru predarea și învățarea limbii române în 

instituții de educație timpurie cu program de studii în limbile minorităților naționale.90 Astfel, 

instituțiile de învățământ cu instruire în limbile minorităților naționale au fost dotate cu ghiduri 

didactice privind predarea-învățarea limbii române în grupa pregătitoare. 

 

● În prezent, instituțiile de învățământ din Găgăuzia sunt asigurate în proporție de 98% cu 

profesori de limbă și literatura română. Numărul total de profesori care predau limba 

română (anul 2019) este de 168.  
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● Pentru profesorii de limbă română se caută oportunități de perfecţionare a calificării 

profesionale pentru a instrui în domeniul noilor tehnologii de predare a limbilor. De 

exemplu, în cadrul proiectului „Program de eficientizare a predării limbii române în şcolile 

din UTA Găgăuzia şi din Raionul Taraclia, Republica Moldova” au fost organizate cursuri de 

perfecţionare a profesorilor în România. În cadrul proiectului, în România, în anul 2016, 30 

de profesori au absolvit cursuri de perfecţionare profesională, iar în anul 2017 – 27 de 

profesori. 

 

c) Educaţia nonformală 

 

● În anul 2017 a fost implementat proiectul „Diversificarea accesului la educație a tinerilor prin 

instruire la distanță”. Scopul proiectului este de a crește nivelul de integrare lingvistică, 

socială și profesională a tinerilor din rândul minorităților etnice din regiunile de nord, sud și 

centru ale Republicii Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia și malul stâng al Nistrului. Proiectul a 

fost implementat în cadrul Programului anual de Granturi pentru organizațiile de tineret cu 

sprijinul financiar din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 288 de tineri 

reprezentanți ai minorităților etnice au obținut posibilitate de a învăța limba română la  

distanță.  

 

● Platforma „Învăţăm româna la distanţă” https://invat.antem.org/ cuprinde nivelurile A1-A2, 

B1, B2 și nivelul C1 (pe categorii profesionale) în conformitate cu Cadrul European Comun 

de Referință pentru Limbi și are ca bază materialele didactice elaborate de experții ANTEM. 

Costul proiectului este de 246 981 lei. În cadrul proiectului a fost elaborată o aplicație mobilă 

„Manual de conversație român-englez-rus” realizată pe bază de tehnologii moderne și care 

permite învățarea și exersarea modelelor de vorbire în limba română în situații cotidiene.91 

 

● Guvernul RM cu susținerea ÎCMN OSCE au implementat mai multe proiecte privind studierea 

limbii române de către reprezentanții minorităților naționale în primul rând pentru copii, 

tineret și lucrătorii administraţiei publice: învățarea la distanță a limbii române (1800 de 

tineri) 

 

● ANTEM în colaborare cu Centrul Limbii române au elaborat mai multe proiecte pentru 

implementarea programului de stat de învățare a limbii române. 

 

6.3 Evaluarea nivelului de competențe lingvistice ale limbii române 

 

● Pentru limba română la nivelul învățământului primar este prevăzută atingerea nivelului 

А2.2, în învățământul gimnazial – В1.3 și în învățământul liceal – В2.3 (a se vedea Anexa 4). 
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● Limba română și limba găgăuză au statut 92 de discipline obligatorii studiate pe parcursul 

întregului ciclu al învăţământului general (a se vedea Anexa 5). 

 

● Evaluarea nivelului de competențe lingvistice: 

Limba română în învățământul primar în cadrul instituției de învățământ este evaluată oral și în 

scris, în învățământul gimnazial – în scris la nivel de regiune, iar în cel liceal – în scris, evaluarea se 

desfășoară la nivel național. 

Rezultatele evaluării externe a rezultatelor școlare la nivel național 
a) La nivelul învățământului preșcolar 

7213 de discipoli participă la Programul de învățământ bilingv în 50 de instituții de educație 

timpurie. Nivelul de competențe în urma evaluării: 

Cunoașterea limbii române: 33% la nivel înalt, 50% la nivel mediu, 17% la nivel scăzut. 

b) La nivelul învățământului primar 

● Ca urmare a programelor implementate privind îmbunătățirea calității predării limbii 
române se înregistrează o creștere lentă a nivelului de competențe. 

● Per ansamblu, nivelul rezultatelor școlare la limba găgăuză este mai înalt decât la limba 
română (Anexa 7, tabelul 1.1). 

 
 
c) La nivelul învățământului gimnazial 

 
● Rezultatele medii la limba și literatura română în general au o tendință de creștere, totuși, 

încă nu s-a stabilit o tendință ascendentă constantă a indicatorilor comparativi ai 
examenelor de absolvire în UTA Găgăuzia și pe republică (Anexa 7, tabelul 2.2). 

 
● Dinamica rezultatelor este una pozitivă – de la 6,67 în anul de studii 2013/2014 până la 7,36 

în anul de studii 2020/2021. Nota medie la limba română la examenul de absolvire în ciclul 
gimnazial este 7,36 și este mai înaltă decât media pe republică care este 7,28. În anul de 
studii 2020/2021 UTA Găgăuzia s-a clasat pe locul 13 în ratingul republican. 
 

d) La nivelul învățământului liceal 
 

● Rezultatele medii la limba și literatura română sunt mai joase decât media pe republică. Cu 
toate acestea, este necesar de remarcat stabilirea unei tendințe pozitive de la 5,71 în anul 
2014 până la 6,64 în anul 2021 (Anexa 7, tabelul 3.2). 

 
● Rezultatele la limba găgăuză – 7,87 (2021) sunt mai înalte decât la limba română – 6,64 

(2021), însă tendința de creștere nu este suficient de stabilă (Anexa 7, tabelul 3.3). 
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6.4 Concluzii/provocări privind promovarea studierii limbii române 

 

Limba română se predă în toate școlile și la toate nivelurile învățământului general, însă ponderea 

populației care poate comunica sau înțelege limba română este nesemnificativă, mai puțin de 1/3 

din populație (potrivit datelor Etnobarometrului RM pe anul 2020). 

● absenţa mediului lingvistic, care ar motiva învăţarea limbii şi ar contribui la dezvoltarea 

competenţei de vorbire; 

● deficitul cadrelor didactice bilingve în instituţiile de educație timpurie și în instituţiile 

școlare; 

● lipsa unor programe de instruire pentru toate categoriile de personal (didactic, managerial, 

auxiliar);   

● programul de învățare a limbii române este orientat asupra studierii subtilităților 

aprofundate ale limbii si insuficient pe stăpânire competențelor comunicative; 

● necesitatea măsurilor care să sprijine și să motiveze pedagogii în predarea disciplinei Limba 

și literatura română și a disciplinelor nelingvistice în limba română; 

● evaluarea externă a competențelor lingvistice include doar testarea competențelor de 

scriere, cu excepția învățământului primar, unde a fost introdusă și evaluarea orală a 

competențelor; 

● se înregistrează rezultate scăzute la examenele externe la limba de stat la nivelul gimnaziilor 

şi liceelor; 

● manualele se elaborează cu mare întârziere după introducerea noului curriculum, de 

asemenea, elaborarea manualelor de către diferite echipe determină diferite abordări 

metodologice, principii/elemente ale manualelor, succesiunea de multe ori nefiind luată în 

considerare. 

6.5 Recomandări pentru îmbunătățirea procesului de învățare a limbii române 

● actualizarea cadrului normativ; 

● evaluarea posibilităților sistemului și elaborarea unui plan/program național pentru 

implementarea unei educații multilingve funcționale; 

● pentru a îmbunătăți calitatea predării limbii române, este necesară: îmbunătățirea pregătirii 

personalului, inclusiv în străinătate; sporirea calității manualelor (în conformitate cu 

standardele pentru manualele moderne) și asigurarea publicării în conformitate cu 

modificările curriculumului și luând în considerare standardele pe întreaga verticală a 

sistemului de învățământ, evaluarea competențelor de vorbire orală, dezvoltarea 

competențelor de traducere din limba română în limba maternă/limba străină; 

● asigurarea monitorizării funcționării curriculumului, ținând cont de dinamica rezultatelor 

școlare;  

● asigurarea Elaborării a mai multor metode de predare-învățare-evaluare care să corespundă 

caracteristicilor lingvistice ale Republicii Moldova; 

● îmbunătățirea competențelor lingvistice ale persoanelor aparținând minorităților naționale, 

explicarea oportunităților pe care le oferă cunoașterea limbii române reprezentanților 

minorităților naționale; 
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● delimitarea clară a drepturilor și responsabilităților autorităților publice centrale și locale în 

promovarea limbii române;  

● depolitizarea şi deideologizarea problemei legate de limbă; 

● împuternicirea autorităților locale cu competențe legate de promovarea și dezvoltarea 

limbilor minoritare; 

● identificarea de noi metode de formare inițială a educatorilor/profesorilor și de 

perfecționare a cadrelor didactice. Examinarea oportunității introducerii specialității „Limba 

română pentru toate limbile”;  

● asigurarea condițiilor pentru folosirea limbii române în regiune; 

● publicarea manualelor bilingve la disciplinele nelingvistice; 

● elaborarea unui mecanism de atragere și motivare a profesorilor bilingvi/multilingvi 

vorbitori nativi ai limbii române / limbii materne a minorității naționale, cu un nivel înalt de 

competență într-o limbă străină; 

● elaborarea de programe de conversie profesională; 

● elaborarea de programe online menite să aplice limba în diferite contexte, cu posibilitate de 

autotestare, care să urmărească creşterea nivelului de cunoaştere limbii române la tineret;  

● finanțarea din bugetul Programului național în domeniile cercetării și inovării a dezvoltării 

concepției politicii lingvistice și a modelelor de multilingvism, corespunzătoare 

caracteristicilor naționale și caracteristicilor ale UTA Găgăuzia, a altor domenii de cercetare 

pentru asigurarea unui multilingvism funcțional; 

● implementarea unui sistem de stimulente pentru profesorii bilingvi. 

6.6 Concluzii și recomandări privind evaluarea nivelului de cunoaștere a limbii române 
și a limbii găgăuze 

 
● Comparând opiniile managerilor instituțiilor de învățământ, părinților, elevilor, exprimate în 

cadrul a 5 interviuri în cadrul focus-grupurilor și a 12 interviuri aprofundate, precum și 

concluziile Etnobarometrului 2020 și rezultatele examenelor de absolvire pe nivelurile 

sistemului de învățământ, putem concluziona că limba română și limba găgăuză se învață 

pentru promovarea examenelor de absolvire, dar nu pentru posesia lor efectivă.  

● Una dintre probleme este că nu se desfășoară evaluarea tuturor abilităților lingvistice în 

conformitate cu standardele europene/internaționale.  

● Prin admiterea impactului a mai multor factori asupra calității învățării limbii române și a 

limbii găgăuze (programul, manualele, calitatea de predare), nu poate fi exclusă importanța 

aplicării unor metode specifice de evaluare a diferitelor abilități lingvistice și a etapelor 

implementării acestora.  

● Prin urmare, este necesar să se aleagă formele adecvate, etapele de evaluare a tuturor 

abilităților lingvistice necesare, ținând cont de obiectivele specifice ale studierii lor: abilități 

de scriere, capacitatea de a înțelege mesajele orale, de a iniția, susține și încheia, a vorbi și 

citi, înțelege și compune texte. 

● În acest scop, este oportun de împărțit în timp examenele de absolvire. 
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● De asemenea, se recomandă elaborarea unor teste cu utilizarea tehnologiilor informaționale 

pentru autoevaluare și dezvoltare mai eficientă a tuturor abilităților lingvistice.  

 

7. Abordarea multilingvă față de educație în UTA Găgăuzia 

 

7. 1 Curriculumul național de învățare a limbii române și a limbii materne în învățământul 

general93 

Planurile de învăţământ 

Pentru formarea competențelor de comunicare în limba română și limba maternă, Ministerul 

Educației și Cercetării pentru anul de studii 2020-2021 a elaborat mai multe tipuri de planuri de 

învăţământ care permit mai multe opțiuni în funcție de caracteristicile și preferințele locale (Anexa 

1)94 : 

1. Planul de învăţământ cu instruire în limba maternă pentru elevii din rândul minorităților 

naționale 

2. Planul de învăţământ cu instruire în limba română pentru elevii din rândul minorităților 

naționale 

3. Planul de învăţământ cu instruire în limba rusă pentru elevii din rândul minorităților 

naționale 

4. Planul de învăţământ pilot pentru școala primară și gimnaziu 

5. Planul de învăţământ cu instruire în limba rusă (fără învățarea limbii materne) 

6. Planul de învăţământ cu instruire în limba rusă (fără învățarea limbii materne) 

Este necesar de menționat că planurile educaţionale individualizate a copiilor cu CES conțin un 

număr diferențiat de ore pentru studierea limbii române și a limbii materne, dar asigură 

posibilitatea de a învăța limba și contribuie astfel la integrarea lor socială. 

 

Pentru componenta curriculumului „limbă și comunicare” este prevăzut un număr suficient de mare 

de ore – aproape jumătate din totalul orelor prevăzute pentru realizarea integrală a planului de 

învăţământ. 

a) Învățarea limbii române 

Nemijlocit pentru învățarea limbii române în instituțiile de învățământ pentru alolingvi este 

prevăzută o creștere treptată a normei:  

- în învățământul primar în clasele 1 și a 2-a sunt prevăzute câte 3 ore pe săptămână, iar în cel 

ulterior – câte 4 ore pe săptămână; 

- în învățământul gimnazial sunt prevăzute câte 4 ore pe săptămână. 

- în învățământul liceal, în dependență de profil: umanist – 6 ore, real – 5 ore. 

                                                             
93

 https://mecc.gov.md/sites/default/files/_plan-cadru_2021-2022_pt_siteul_mecc_plasat_la_20.04.2021.pdf 

Planurile de învăţământ pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2021-2022, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al 
Republicii Moldova, Pag.63-68 
94 REPERE METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL LA DISCIPLINA ȘCOLARĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (pentru 

instituţiile de învăţământ cu instruire în limbile minorităţilor naţionale) ÎN ANUL DE STUDII 2021-2022 4_repere_metod._2021_-
_2022_l.rom._alol._1_final.pdf (gov.md) 
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b) Învățarea limbii materne găgăuze 

- în învățământul primar sunt prevăzute câte 3 ore pe săptămână; 

- în învățământul gimnazial și în învățământul liceal pentru profilul umanist sunt prevăzute 

câte 4 ore pe săptămână, iar pentru profilul real – câte 3 ore. 

 

c) Disciplinele nelingvistice în limba maternă 

- Istoria, cultura și tradițiile popoarelor rus, ucrainean, găgăuz, bulgar și rom – 1 oră pe 

săptămână; 

- Arta plastică și Educația tehnologică – câte 1 oră pe săptămână. 

Contextele tematice ale curriculumului pentru învățarea limbilor sunt destul de apropiate. Posibil 

că acesta este unul dintre motivele scăderii interesului pentru studierea limbii române și găgăuz și 

nivelului relativ scăzut de cunoaștere a acestor limbi (a se vedea Anexa 2). 

 

Planul național de învăţământ recomandă instituțiilor de învățământ cu predare/învățare a limbii 

materne, după posibilitate, următoarele discipline să fie predate în limba maternă: istoria, cultura 

și tradițiile popoarelor rus, ucrainean, găgăuz, bulgar, rom și ale altor popoare; educația muzicală, 

educația fizică, dezvoltarea personalității. Pentru aceste discipline, planul de învățământ prevede 

câte o oră pe săptămână, adică este posibilitate de mărit cu patru ore numărul orelor pentru o 

învățare integrată a limbii materne. 

 

Pentru combinarea învățării limbii materne cu componentele educației interculturale, planul de 

învăţământ oferă posibilitatea de a alege una dintre disciplinele care dezvoltă aceste competențe: 

„Educația interculturală” (clasele 1-12), „Cultura comunicării” (clasele 10-12), „Să ne cunoaștem mai 

bine” (clasele 10-12), „Competența mediatică” (clasele 1-11) etc.  

 

Disciplina opțională „Educația interculturală” asigură dezvoltarea următoarelor competenţe: 

înțelegerea și recunoașterea valorilor reprezentanților diferitelor culturi; cooperarea cu 

reprezentanții altor grupuri culturale, religioase care duc un mod de viață diferit, în spiritul 

respectului reciproc (învățarea și conviețuirea pașnică cu cei din jur); dezvoltarea toleranței 

interculturale ca parte integrantă a cetățeniei democratice. 

 

Disciplina „Istoria, cultura și tradițiile popoarelor rus, ucrainean, găgăuz, bulgar și rom” se predă în 

clasele 1-9 în conformitate cu componența etnică a elevilor în limba respectivă. 

 

Planul de învăţământ pentru instituțiile de învățământ cu instruire în limba rusă și învățarea limbii 

materne prevede aproape ½ (8-15 ore, luând în considerare limba străină, disciplinele opționale/ 

componenta locală) pe componenta limbă și comunicare, dintre care: 

- pentru studierea disciplinei „Limba și literatura română” sunt prevăzute în clasele 1, a 2-a câte 

3 ore pe săptămână, în clasele 5-9 – câte 4 ore pe săptămână, în clasele 10-12 – câte 6 ore pentru 

profilul umanist și câte 5 – pentru profilul real; 
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- pentru studierea disciplinei „Limba și literatura găgăuză” sunt prevăzute în clasele 1-9 câte 3 ore 

pe săptămână; în clasele 10-12 pentru profilul umanist – câte 4 ore, pentru profilul real – câte 3 

ore; 

- pentru studierea disciplinei „Istoria, cultura și tradițiile popoarelor rus, ucrainean, găgăuz, 

bulgar și rom” (clasele 1-9) se oferă câte 1 oră pe săptămână, procesul de studii are loc în limba 

găgăuză; 

- disciplinele „Arta plastică” și „Educația tehnologică”, la decizia Executivului al UTA Găgăuzia, – 

câte 1 oră pe săptămână; 

- disciplinele opționale – 1 oră pe săptămână, care pot fi predate în limba găgăuză. 

 

Din informațiile prezentate mai sus, putem concluziona cu privire la proporționalitatea timpului de 

studiu între limba română și limba maternă în UTA Găgăuzia. De asemenea, este necesar de ținut 

cont de posibilitățile de dezvoltare a competențelor lingvistice prin educația extrașcolară, căreia îi 

sunt alocate 8 ore pe săptămână pentru clasele 1-9 și 4 ore pe săptămână pentru clasele 10-12. 

 

Pentru instituțiile de învățământ, în care preponderent funcționează limba maternă  și se studiază 

concomitent 4 limbi, se prevede o reducere cu 1 oră a disciplinei „Limba și literatura rusă”.  

 

Instituțiile de învățământ de tip mixt cu clase cu predare în limba română și în limbile minorităților 

naționale, la decizia școlii, se pot alătura la proiectul „Integrarea sociolingvistică a elevilor alolingvi 

prin extinderea numărului de discipline școlare studiate în limba română”. 

 

7.2 Problema finanțării studierii limbilor minorităților naționale în UTA Găgăuzia 

 

În conformitate cu prevederile alineatului (2) articolul 10 din Codul Educației nr. 152/2014, statul 

asigură, în limita posibilităţilor sistemului educaţional, persoanelor aparţinînd minorităţilor 

naționale condiţii de a învăţa limba lor minoritară ori de a primi o educaţie în această limbă la nivelul 

învăţămîntului obligatoriu.  

 

În scopul învățării limbii materne, actele normative prevăd divizarea în 2 subgrupe a claselor cu 25 

sau mai mulți elevi la disciplina Limba și literatura română. Deși, în majoritatea instituțiilor de 

învățământ cu instruire în limba română nu sunt reprezentanți ai grupurilor etnice și, respectiv, nu 

există necesitate de a diviza clasa în subgrupe. 

 

Divizarea în 2 grupe în clasele cu 25 sau mai mulți elevi la disciplina Limba și literatura maternă 

(ucraineană, găgăuză, bulgară) în școlile cu predare în limba rusă în învățământul primar și gimnazial 

poate fi realizată dacă în bugetul instituţiei de învăţământ există surse financiare.95 În realitate, 

școlile cu predare în limba română și școlile cu predare în limba rusă și cu predare în limba maternă 

pentru reprezentanții minorităților naționale primesc finanțare egală. Astfel, instituțiile de 

învățământ care trebuie să organizeze predarea în una sau două limbi materne nu au suficiente 

fonduri.  

                                                             
95

Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Nr. 200 din 26.02.2021  
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Pentru instituțiile de învățământ din Găgăuzia este caracteristic studierea a 4-5 limbi, dintre care, 

datorită particularităților structurii demografice a regiunii, 2 pot fi ca limbă maternă a grupurilor 

etnice care locuiesc în localitate (găgăuză și bulgară / ucraineană).  

 

În anul de studii 2021/2022 în UTA Găgăuzia limba maternă o studiază: 
 
- 3255 de elevi studiază disciplinele „Limba și literatura găgăuză” / „Istoria, cultura și tradițiile 
poporului găgăuz”; 
- 1404 de elevi studiază disciplinele „Limba și literatura bulgară” / „Istoria, cultura și tradițiile 
poporului bulgar” (182 de grupe, potrivit estimărilor experților Direcției Generale de Învățământ a 
Găgăuziei, 1/3 din elevii care studiază limba bulgară, o aleg pentru că programul/procesul de studiere 
este mai ușor, dar nu sunt reprezentanți ai acestui grup etnic). 
 
Pentru a asigura posibilitatea studierii calitative a limbilor bulgare și ucrainene școlile sunt nevoite să 
împartă clasele în 2 grupuri: un grup de copii învață limba găgăuză, altul – limba bulgară (ucraineană). 
Având în vedere etnia elevilor și necesitatea respectării de către stat a drepturilor garantate la 
educație fără discriminare, divizarea la aceste discipline este inevitabilă și obligatorie.  
 
În unica școală din UTA Găgăuzia, unde, pe lângă copiii de naționalitate găgăuză, învață și copiii de 

naționalitate ucraineană, – gimnaziu-grădiniță de copii M.Vovcioc – de asemenea, nu are finanțare 

pentru studierea a două limbi materne. În cadrul instituției de învățământ sunt nevoiți să formeze 

clase de vârste diferite pentru învățarea limbilor materne. Astfel, 3 grupe (un grup de elevi din 

clasele a 3-a și a 4-a, un grup de elevi din clasele a 5-a și a 6-a și un grup de elevi din clasele a 7-a și 

a 9-a) învață limba găgăuză, 2 grupe (un grup de elevi din clasele a 5-a și a 6-a, un grup de elevi din 

clasele a 7-a și a 8-a) învață limba ucraineană. În pofida faptului că gimnaziul este mic și în grupuri 

învață un număr minim de elevi, calitatea cunoștințelor este joasă. 

 

În total, în UTA Găgăuzia, în 10 instituții de învățământ, pe lângă studierea limbii găgăuze ca limbă 

maternă, se studiază și limba bulgară (în 9 școli) și limba ucraineană (o școală) ca limbi materne 

pentru copiii naționalităților menționate. 

 

Astfel, în UTA Găgăuzia se creează o situaţie în care sarcina săptămânală a Planului educațional 

pentru instituțiile de învățământ cu instruire în limba rusă și studierea a două limbi materne ale 

minorităților naționale în mediu depășește cu 20% sarcina săptămânală pentru instituțiile de 

învățământ cu instruire în limba română (a se vedea Anexa 3).  

 

Cadrul național normativ nu ține însă cont de specificul regiunilor și nu prevede adaptarea formulei 

de asigurare a finanțării de stat pentru studierea a două limbi materne.  

 

În această situație, școlile care asigură studierea a două sau mai multe limbi materne, pentru a 

acoperi deficitul bugetar, trebuie să aplice un regim de austeritate maximă, să redirecționeze 

fonduri destinate activităților extracurriculare pentru a plăti orele de studiu ale limbii 
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bulgare/ucrainene. Aceste instituții de învățământ pe parcursul a multor ani nu au posibilitate să își 

modernizeze baza materială și tehnică, deoarece toate mijloacele bănești merg pentru acoperirea 

salariilor. 

 

În acest sens, instituțiile de învățământ din autonomie cu predare în două limbi ale minorităților 

naționale în fiecare an se confruntă cu un deficit bugetar la achitarea salariilor (anul 2016 – 2070,7 

mii lei; anul 2017 – 4117,9 mii lei; anul 2018 – 6921,2 mii lei; anul 2019 – 35 509,4 mii lei, anul 2020 

– 17 152,5 mii lei). 

 

Mijloacele financiare suplimentare necesare instituțiilor de învățământ pentru învățarea disciplinei 

Limba și literatura bulgară / Istoria, cultura și tradițiile poporului bulgar constituie, conform 

estimărilor, peste 2,8 milioane lei (deficit). 

 

Astfel, în conformitate cu particularitățile programelor de studii pentru învățarea limbilor 

minorităților naționale, în conformitate cu în conformitate cu calcularea transferurilor cu destinație 

de la bugetul de stat pentru asigurarea pachetului standard de servicii educaționale generale în UTA 

Găgăuzia au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de: 

- 13 956,8 mii lei pentru anul 2020; 14 745,4 mii lei pentru 2020; 15 904,7 mii lei în proiectul 

bugetului pentru anul 2022. 

 

Adică în anul 2022, pentru instituțiile de învățământ din UTA Găgăuzia au fost alocate 15 904 700 lei. 

Deși, această sumă acoperă doar cheltuielile pentru învățarea a unei singure limbi materne.  

 

Pentru soluționarea problemei de mai sus, este necesar de introdus modificări în finanțarea 

instituțiilor de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, în bază de cost standard per 

elev prin modificarea coeficientului de determinare a numărului de „elevi ponderați”, și ca urmare 

instituțiile de învățământ din autonomie trebuie să primească suplimentar circa 25 milioane lei 

pentru anul 2022, sau să aplice coeficientul de adaptare a costurilor standard pentru implementarea 

curriculumului național. 

7.3 Provocări/probleme pentru UTA Găgăuzia în îmbunătățirea învățării limbilor română 

și găgăuză și asigurarea accesului egal al reprezentanților tuturor minorităților naționale 

care locuiesc în regiune la învățarea limbii române și a limbii materne 

A) Asigurarea calității învățării limbii române 

Conform Codului Educației, art.10, învățarea limbii române este obligatorie în toate instituțiile de 

învățământ, la toate nivelurile. Limba română este predată în toate școlile și la toate nivelurile de 

învățământ general.  

-Datele din sondaj și din examenele naționale arată că măsurile luate în UTA Găgăuzia nu asigură 

calitatea predării limbii române. Rezultatele privind cunoașterea limbii române sunt mai mici decât 

cele ale găgăuzilor. Limba română este studiată mai degrabă pentru examenele finale decât pentru 

a obține o competență efectivă; 
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- intervențiile sunt ad-hoc și se bazează pe surse externe de finanțare, fără o punere în aplicare 

durabilă a programelor de studii/praticilor inovatoare dezvoltate la sfârșitul proiectelor; 

- asigurarea insuficientă de cadre didactice bilingve pentru învățământul preșcolar și general; 

- nu toate competențele lingvistice sunt evaluate în conformitate cu standardele naționale și 

europene; 

- se acordă puțină atenție analizei rezultatelor obținute la examenele naționale de limba română de 

la finalul învățământului primar și gimnazial pentru a lua măsuri specifice de îmbunătățire a predării 

și stăpânirii limbii române; 

- nu există o analiză/monitorizare tematică sistematică a nivelului de predare și a competențelor 

lingvistice ale elevilor de limba română, ținând cont de dinamica rezultatelor școlare, în vederea 

identificării nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice, 

- asigurarea incompletă a continuității/continuării învățării în clasele primare în cadrul unui program 

pilot bilingv în instituțiile de învățământ preșcolar; 

- nu există stimulente financiare pentru profesorii de limba română / bilingvi, așa cum se aplică 

profesorilor de limba găgăuză; 

- fondurile regionale pentru studierea, extinderea și promovarea limbii române în comparație cu 

cea găgăuză și rusă în sistemul de învățământ din UTA sunt disproporționate; 

- utilizarea insuficientă a posibilităților de cooperare cu instituțiile de învățământ din România 

pentru mobilități academice și profesionale, explorarea unor abordări inovatoare pentru învățarea 

bilingvă într-o combinație în care limba română este prezentă; 

- activitățile extracurriculare/extrașcolare sunt orientate în mod disproporționat spre îmbunătățirea 

cunoștințelor de limbă română și a competențelor lingvistice ale persoanelor aparținând 

minorităților naționale; 

- asigurarea insuficientă a condițiilor de utilizare a limbii române în regiune în vederea integrării în 

societatea unificată a RM, explicând oportunitățile oferite de cunoașterea limbii române membrilor  

minorităților naționale; 

- planurile de acțiune anuale regionale pentru învățarea pe tot parcursul vieții, programele pentru 

tineret, activitățile de învățare a limbii române nu reflectă în totalitate direcțiile cuprinse în 

programele naționale; 

- pentru studiul limbii române în scopuri specifice și pentru tineri este alocat puțin buget regional; 

- măsuri relativ limitate de promovare a necesității și prestigiului limbii române în Republica 

Moldova. 

B) Cadrul normativ al UTA Găgăuzia privind învățarea limbilor străine 

O analiză a Legii cu privire la extinderea limbii găgăuze a scos în evidență necesitatea armonizării 

prevederilor din domeniul educației cu legislația națională și drepturile lingvistice ale minorităților, 
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precum și aplicarea dreptului internațional și a bunelor practici în legislația lingvistică pentru 

asigurarea multilingvismului. 

Cadrului legal al UTA Găgăuzia îi lipsește o abordare cuprinzătoare a politicii lingvistice în domeniul 

educației, care să ia în considerare nevoile tuturor comunităților etnice din regiune, inclusiv 

îmbunătățirea cunoștințelor de limbă română. În același timp, legislația regională trebuie 

armonizată cu cea națională, ținând cont de obligațiile internaționale ale Republicii Moldova în acest 

domeniu. 

O serie de norme din Legea cu privire la extinderea limbii găgăuze trebuie să fie aduse în 

concordanță cu legislația națională și cu principiile/standardele de implementare a drepturilor 

lingvistice ale minorităților. Legea nu ia în considerare funcționarea celor trei limbi din regiune: 

-norma de desfășurare a activităților care conțin cel puțin 50% din materiale în limba găgăuză în 

toate instituțiile preșcolare implică faptul că membrilor altor minorități naționale li se acordă mai 

puțin de 50% din timpul educațional pentru studierea a două limbi - limba maternă și limba română, 

ceea ce este obligatoriu conform legislației naționale; 

- crearea unui mediu lingvistic în instituțiile de învățământ preșcolar ar trebui să se realizeze prin 

comunicarea personalului cu copiii pe tot parcursul zilei în limba găgăuză, cu excepția orelor de curs 

desfășurate în limba de predare. Practic, această normă nu prevede timp pentru învățarea limbii 

române și a limbii materne a altor minorități naționale; 

- norma care prevede comunicarea între educatori și părinți în limba găgăuză poate crea obstacole 

în comunicarea cu părinții de altă origine etnică care nu vorbesc limba găgăuză; 

- la nivelul învățământului primar, "Educația tehnologică" și "Arte vizuale" sunt prevăzute a fi 

predate în limba găgăuză, fără a se preciza aplicarea acestei prevederi în cazul în care clasele sunt 

împărțite în două sau mai multe limbi materne (găgăuză și bulgară, sau ucraineană) din punct de 

vedere financiar, al resurselor umane și lingvistic; 

- prevederea privind "creșterea ponderii disciplinelor în limba găgăuză pentru toate instituțiile de 

învățământ (timpuriu/preșcolar, preuniversitar/primar, secundar)", indiferent de limba de predare 

în regiune, contravine principiului libertății de alegere; 

- asigurarea protecției drepturilor minorităților din regiune necesită modificarea și dezvoltarea 

cadrului normativ al Găgăuziei privind politica lingvistică în domeniul educației, care ar ține cont de 

drepturile lingvistice ale altor comunități etnice și fără a aduce atingere utilizării, învățării și predării 

limbii române, completate de prevederi privind implementarea responsabilității de a învăța limba 

română. 

C) Planificarea și gestionarea ofertei de învățare și stăpânire efectivă a limbii române și a limbii 

materne 

- Lipsa unui mecanism reglementat de identificare a nevoilor/dorințelor părinților în ceea ce 

privește învățarea limbii materne și a limbii de predare, pentru a planifica din timp resursele 

necesare și formarea personalului didactic; 

- Un sistem imperfect (insuficient de accesibil, transparent) de informare a părinților cu privire la 

posibilitățile sistemului educațional din regiune și la standardele naționale în domeniul învățării 

limbilor străine;  

- Trebuie remarcat faptul că paginile web oficiale conțin informații în principal în limba rusă; 
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- învățarea limbii române, limba maternă de către reprezentanții altor minorități naționale care 

trăiesc în regiune nu este planificată, nu beneficiază de resurse suficiente și nu este promovată în 

mod eficient în dezvoltarea competențelor cheie de multilingvism, de autoexprimare culturală și de 

conștientizare a valorilor culturale, nu beneficiază de o viziune/susținere comună; 

- Lipsa unei abordări cuprinzătoare pentru crearea unui ecosistem de învățare a limbilor străine 

bazat pe respectarea principiilor și standardelor internaționale privind drepturile lingvistice în 

educație: documente de politică, reglementări, selectarea unui model de multilingvism și definirea 

obiectivelor de învățare pentru fiecare limbă, standarde educaționale, personal calificat și motivat, 

programe școlare și resurse pentru învățarea pe tot parcursul vieții, metode de evaluare a 

competențelor lingvistice, tehnologia informației pentru îmbunătățirea calității predării și pentru 

identificarea nevoilor, monitorizarea obiectivelor atinse, finanțarea, parteneriatele, motivarea și 

promovarea, mecanismul de consultare a părților interesate etc.); 

- absența unei "oferte active" de servicii publice, ca indicator al recunoașterii obligației statului  de 

a respecta și de a asigura drepturile lingvistice, astfel încât persoanele vorbitoare de limbi 

minoritare să poată accesa cu ușurință astfel de servicii atunci când este necesar și, prin urmare, să 

nu fie nevoite să solicite în mod special accesul la acestea; 

- utilizarea disproporționată a limbilor minoritare în educație, combinată cu calitatea predării limbii 

oficiale; 

- Instrumentele de cooperare cu România și cu statele în care se vorbesc limbi similare cu găgăuza 

nu sunt utilizate eficient pentru dezvoltarea de programe comune, pentru pregătirea cadrelor 

didactice, a auxiliarelor didactice, pentru efectuarea de cercetări științifice, pentru promovarea 

patrimoniului cultural și a diversității culturale; 

- atenția insuficientă acordată dezvoltării și finanțării resurselor didactice și metodologice pentru 

învățarea limbii române și a limbii materne (resurse deschise) în format electronic și asigurarea 

"ofertei active" de servicii de învățare online pentru diferite categorii de populație, certificarea 

competențelor și mecanismul de furnizare activă a serviciilor; 

- este recomandabil să se identifice anual nevoile de formare a personalului didactic 

bilingv/multilingv și să se asigure finanțarea, inclusiv din bugetul regional sau din surse externe pe 

baza unor acorduri de cooperare. 

 

7.4 Deschiderea față de diversitate și preferințele lingvistice ale populației găgăuze  
 

Potrivit studiului „Etnobarometru96, găgăuzii manifestă un grad înalt de deschidere față de 

implicarea tuturor grupurilor etnice în administrarea treburilor publice: 94% sunt de acord cu opinia 

că Republica Moldova ar trebui să-și păstreze identitatea, limba și cultura diferitelor grupuri etnice; 

92% au remarcat că este necesar să se țină cont de opiniile tuturor comunităților etnice care trăiesc 

în Moldova, deoarece acestea reprezintă o parte importantă a societății și 87% cred că este 

important să cunoaștem istoria și cultura diferitelor grupuri etnice din Moldova. 

94% dintre găgăuzi susțin ideea educației bilingve. 93% a fost de acord cu afirmația „ca copiii de 

etnii diferite sau care vorbesc limbi diferite să studieze în aceeași clasă”. 

                                                             
96

 Etnobarometru: Republica Moldova - 2020, https://www.osce.org/files/f/documents/5/d/505309_0.pdf 

https://www.osce.org/files/f/documents/5/d/505309_0.pdf
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În același timp, introducerea unei abordări multilingve a educației în Găgăuzia ar trebui examinată 

ca o activitate cuprinzătoare, luând în considerare următorii factori foarte importanți. 

Pentru 88% dintre găgăuzi limba maternă este găgăuza, pentru 26% – rusa și pentru 4% - limba 

română (la această întrebare au fost admise răspunsuri multiple).  

87% dintre găgăuzi folosesc în viața de zi cu zi limba rusă, iar 83% – limba găgăuză. 

 

Autoevaluarea nivelului de posesie a limbilor indică o pondere ridicată a celor care cunosc rusa și 

găgăuza și, în respectiv, nivelul scăzut de cunoaștere a limbilor română și străine:  

- Limba rusă – 49% la perfecție, 49% vorbesc și înțeleg bine; 

- Limba găgăuză – 54% vorbesc la perfecție, 40% vorbesc și înțeleg bine; 

- Limba turcă – 1% vorbesc la perfecție, 23% vorbesc și înțeleg bine; 

- Limba engleză – 1% vorbesc la perfecție, 6% vorbesc și înțeleg bine; 

- Limba bulgară – 2% vorbesc la perfecție, 4% vorbesc și înțeleg bine;  

- Limba română – 12% vorbesc și înțeleg bine, 29% vorbesc rău, dar înțeleg, 19% vorbesc și 

înțeleg cu dificultate. 

Din datele prezentate mai sus putem vedea că nimeni din respondenți nu a indicat asupra 

cunoașterii la perfecție a limbii române. 

Oferind răspuns la întrebarea despre limba preferată (prima) de instruire pentru ei înșiși, pentru 

copiii și nepoții lor, găgăuzii, în marea lor majoritate, au ales limba rusă (70%), în același timp doar 

18% au ales limba română și 4% –  limba găgăuză. 

Oferind răspuns la întrebarea despre a doua limbă de instruire pentru ei înșiși, pentru copiii și 

nepoții lor, 46% dintre găgăuzi au ales limba română, 20% au ales limba rusă, 19% au ales limba 

engleză sau o altă limbă străină și 13% au ales limba găgăuză. Compararea răspunsurilor la ambele 

întrebări oferă următoarea imagine a preferințelor pentru limba de instruire în școli: 

 

Prima limbă A doua limbă 

Limba rusă (70%) Limba română (46%) 

Limba română (18%) Limba rusă (20%) 

Limba găgăuză (4%) Limba engleză sau o altă limbă străină (19%) 

 Limba găgăuză (13%) 

  

Astfel, una dintre cele mai importante sarcini de rezolvat în ceea ce privește elaborarea opțiunilor 

de educație multilingvă în baza preferințelor lingvistice alese este coordonarea următorilor factori: 

● Populația găgăuză alege limba de instruire în școală pentru ei înșiși, pentru copiii și nepoții 

lor, în următoarea ordine de preferință: (1) limba rusă – (2) limba română – (3) limba engleză 

(sau o altă limbă străină) și (4) limba găgăuză; 

● Limba găgăuză tinde să fie din ce în ce mai puțin practicată și potențial să dispară. Prin 

urmare, pot fi necesare atenție și abordări speciale; 

● Cunoașterea limbii române este importantă pentru o mai bună integrare în realitatea 

„Moldovei în sensul larg al cuvântului ”; 
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● Cunoașterea limbii engleze și a altor limbi străine (în primul rând limba turcă) este 

importantă pentru o mai bună integrare în realitatea „lumii în sensul larg”. 

Datele de mai sus indică faptul că următoarele opțiuni de educație multilingvă, dacă sunt furnizate 

simultan, vor putea satisface parametrii de mai sus: 

 

Educație BILINGVĂ  Educație TRILINGVĂ 

Limba rusă – Limba română Limba rusă – Limba română – Limba engleză 

Limba găgăuză – Limba română Limba găgăuză – Limba rusă – Limba română 

Limba găgăuză – Limba rusă Limba găgăuză – Limba română - Limba 

engleză (sau Limba turcă) 

 Limba găgăuză – Limba rusă – Limba engleză 

(sau Limba turcă) 

 

În termeni practici, aceasta înseamnă că interesele și preferințele poporului găgăuz vor fi cel mai 

bine satisfăcute nu cu ajutorul unei singure opțiuni, ci cu ajutorul setului de opțiuni de liberă alegere 

menționat mai sus. 

 

7.5 Limbile altor minorități din Găgăuzia în contextul educației multilingve 

Pe lângă cele 83,8% din populația Găgăuziei care s-a declarat de etnie găgăuză în cadrul 

recensământului populației din 2014: 

● 4,9% dintre locuitorii Găgăuziei s-au declarat bulgari (peste 6500 de persoane),  

● 4,7% - s-au declarat moldoveni (circa 6300 de persoane),  

● 3,2% - s-au declarat ruși (circa 4300 de persoane),  

● 2,5% - s-au declarat ucraineni (circa 3300 de persoane),  

● 0,3% - s-au declarat de roma (această cifră se consideră ca subestimată),  

● 0,6% - alte grupuri etnice.  

Unele dintre aceste grupuri, în proporții deosebit de mari, locuiesc compact în comunități anumite 

(de exemplu, în Ferapontievca).   

Este necesar de menționat că la recensământul din 2014, pe lângă cele 80,4% dintre locuitorii 

Găgăuziei care au declarat că limba găgăuză este limba lor maternă: 

● 9,9% au afirmat că limba rusă este limba lor maternă (peste 13 000 de persoane); 

● 4,1% au afirmat că limba bulgară este limba lor maternă (circa 5500 de persoane); 

● 3,7% au afirmat că limba română este limba lor maternă (circa 5000 de persoane); 

● 1,3% au afirmat că limba ucraineană este limba lor maternă (circa 1700 de persoane). 

1,7% dintre locuitorii Găgăuziei (circa 2200 de persoane) în cadrul recensământului populației din 

2014 au declarat că folosesc limba bulgară în comunicarea lor de zi cu zi. 

Cifrele de mai sus indică faptul că pentru copiii care vorbesc limbile bulgară și ucraineană ca limbi 

materne, planurile de educație multilingvă ar trebui să țină cont de acest fapt. Tabelul privind 

educația multilingvă corespunzător pentru ei ar putea arăta după cum urmează: 
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BILINGVĂ  TRILINGVĂ 

Limba bulgară / ucraineană – Limba rusă Limba bulgară / Limba ucraineană – Limba 

rusă – Limba română  

 Limba bulgară / Limba ucraineană – Limba 

rusă – Limba găgăuză 

 Limba bulgară / Limba ucraineană – Limba 

rusă – Limba engleză 

 

Mai mult ca atât, ar trebui elaborată o disciplină separată pentru predarea limbii romani și a 

culturii romilor care locuiesc în Comrat, Ferapontievca și în alte localități din Găgăuzia. 

 

7.6 Experiența internațională în implementarea educației multilingve  

 

Educația multilingvă sub diferite forme (imersiune parțială și totală în limba țintă etc.) s-a dezvoltat 

ca răspuns la cerințele societății. Dintre acestea, se pot distinge 4 principale: 

 

- Integrarea societății; 

- susținerea și dezvoltarea limbii de stat; 

- menținerea și promovarea limbilor minoritare; 

- integrarea migranților în comunitatea gazdă. 

 

Destul de des, politica lingvistică în general și sistemul educațional sunt modelate de intersecția 

acestor obiective, ceea ce necesită o abordare specifică. Printre cele mai cunoscute și mai bine 

stabilite practici de introducere a educației multilingve pentru coeziunea socială se numără țări 

precum Elveția și Canada, unde sistemul multilingv s-a dezvoltat pe baza unui statut destul de egal 

al limbilor (cu excepția retoromânei) vorbite de grupuri semnificative de populație. Modelul 

lingvistic din aceste țări este unul îmbogățit, asigurând stăpânirea mai multor limbi la un nivel egal. 

Pentru a pune în aplicare în mod eficient abordarea multilingvă, aceste țări dezvoltă abordări și 

strategii metodologice, care sunt utilizate ulterior de alte țări care au ales și alte modele de educație 

multilingvă. 

 

Schema tradițională de susținere și "revitalizare" a limbilor minorităților etnice - înființarea de 

grădinițe și/sau școli cu predare în limba maternă/prima limbă + învățarea limbii de stat ca disciplină 

- este pusă în aplicare în diferite țări ale Uniunii Europene la diferite niveluri. 

 

Provincia Tirolul de Sud din Italia este o comunitate divizată după conflict; două grupuri mari sunt 

vorbitori de italiană (25%) și vorbitori de germană (70%), iar un grup mic este format din ladino 

(5%). Predomină două tipuri de școli, cu predare în limba germană sau italiană, cu o a doua limbă 

ca disciplină. Modelul multilingv, așa cum este înțeles astăzi, s-a format în școlile din zonele cu o 

concentrație mare de ladini. Educația multilingvă începe la grădiniță și continuă în școală. Predarea 
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este organizată în trei limbi (italiană, germană, ladino), fiecare limbă fiind predată timp de o 

săptămână în grădiniță și în școala primară. 

 

La Universitatea din Bolzano, predarea este organizată în 4 limbi (italiană, germană, ladino, engleză), 

iar pentru toți ceilalți studenți - 3 (cu excepția limbii ladino). Studenții din ultimul an trebuie să 

prezinte rezultatele examenelor standardizate de limbă, conform cerințelor facultății, pentru a avea 

acces la teza de licență.  

 

Astfel, reprezentanții ladino au cel mai înalt nivel de pregătire lingvistică. Familiile 

bilingve/multilingve din Tirolul de Sud au cele mai mari venituri. 

 

În Țările de Jos, în provincia Friesland, educația multilingvă susținută de stat este pusă în aplicare 

de grupuri de inițiativă pentru a revitaliza și dezvolta limba frizonă. Acest lucru creează un spațiu 

suplimentar pentru practicarea limbii frizone, nu doar în sfera domestică, ci și pentru dezvoltarea 

limbii academice. Pentru a sprijini limba frizonă, au fost înființate 4 centre, fiecare dintre acestea 

fiind specializat în promovarea limbii frizone în educație, în mass-media și în alte domenii. Există, 

de asemenea, o rețea de școli multilingve, unde se face schimb de experiență și se implementează 

proiecte. 

 

În Austria, există o formă specială de școală secundară generală pentru minoritățile lingvistice 

(slovenă, croată, maghiară), în timp ce o serie de state federale au consacrat o serie de drepturi 

pentru utilizarea limbilor minoritare. 

 

În plus, Estonia și Letonia au optat pentru un model de educație de tranziție.  

 

Serbia, țară candidată la UE, a creat un sistem de învățământ în limba maternă pentru minoritatea 

maghiară la toate nivelurile de educație, inclusiv la universitate. În țările post-sovietice, precum 

Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, există un model de îmbogățire. 

 

7.7 Riscurile introducerii învățământului multilingv în UTA Găgăuzia 

Riscurile implementării educației multilingve au fost luate în considerare ținând cont de faptul că 

obiectivele recomandate ale acestei abordări se concentrează pe:  

- coeziunea socială,  

- menținerea limbii materne a grupurilor etnice (limba găgăuză)  

- asigurarea posibilității de dezvoltare economică și profesională a reprezentanților comunităților 

etnice. 

Tabelul descrie principalele tipuri de riscuri asociate cu introducerea învățământului multilingv, 

gradul de manifestare a acestora și sistemul de măsuri care ar contribui la atenuarea riscurilor. 

 

# Tipuri de 

riscuri 

Descrierea  Situația din UTAG Grad

ul de 

riscu

Acțiuni 

necesare/posibile 

acțiuni de întreprins 
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ri 

pent 

ru 

UTA

G  

(de la 

1 la 

5) 

1 Sociocultur

ale 

Contextul etnic, 

lingvistic al țării, gradul 

de orientare către 

patrii etnice sau țări 

surogat, 

deschiderea/închidere

a comunităților 

lingvistice/etnice, etc. 

97% dintre găgăuzi 

consideră că Republica 

Moldova este patria lor, 

79% sunt mândri de faptul 

că sunt cetățeni ai 

Republicii Moldova, 77% 

simt că aparțin societății 

moldovenești. Percepția 

subiectivă a pericolului de 

pierdere a identității etnice, 

culturale și lingvistice ar 

putea fi agravată în legătură 

cu intensificarea riscurilor 

politice. 

1-2 Menținerea unei politici 

lingvistice multilaterale 

în domeniul educației. 

De asemenea, în 

sistemul educațional din 

Găgăuzia ar trebui să se 

țină cont de interesele 

reprezentanților altor 

minorități etnice care 

trăiesc acolo. 

 

Diversitatea etno-

culturală și aspectele 

interculturale ar trebui 

să fie prezentate la 

toate nivelurile de 

educație ca parte a 

conținutului (inclusiv în 

manualele de istorie) și 

a abordărilor 

metodologice în cadrul 

domeniilor 

educaționale și al 

activităților 

extracurriculare. 

2 Conceptua

le 

Riscurile conceptuale 

sunt legate de alegerea 

tipului de model de 

educație multilingvă 

(îmbogățire-tranziție, 

set de limbi solicitat) și 

de înțelegerea 

acestuia nu doar ca un 

obiectiv lingvistic 

îngust, ci ca parte a 

politicii de integrare a 

societății, de corelare a 

obiectivelor educației 

inter și multiculturale, 

În baza analizei situației din 

UTAG, se propune un 

model flexibil de educație 

multilingvă îmbogățită cu 

un set de limbi solicitate în 

comunitate și sarcinile 

funcționale ale acestora.  

Modele de educație 

multilingvă au fost testate 

în grădinițele din UTAG prin 

intermediul programului 

ANTEM. 5,6% din numărul 

total de elevi din autonomie 

învață în limba română. 

1-2 -Analiză a situației și 

cererii de limbi străine 

în diferite raioane ale 

UTA Găgăuzia 

-Definirea setului 

lingvistic în 

conformitate cu nevoile 

și posibilitățile 

comunității 

- Ajustarea modelelor 

pe măsură ce profesorii 

sunt instruiți 
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de creștere a 

motivației elevilor, etc. 

3 Personale Riscurile personale 

sunt legate de trei 

categorii de persoane - 

profesori, elevi, 

părinți. 

- Pentru profesori, 

dificultatea incluziunii, 

în special în prima fază, 

este legată de 

necesitatea unui nivel 

ridicat de cunoaștere a 

două sau mai multe 

limbi și de abordările 

metodologice pentru 

predarea materiei într-

o limbă non-nativă. 

Acest lucru consumă 

timp și este solicitant 

din punct de vedere 

intelectual. Alte riscuri 

în mediul pedagogic 

sunt legate de faptul că 

profesorii care 

stăpânesc o singură 

limbă se tem că vor 

rămâne șomeri și nu 

vor putea fi incluși în 

sistemul EM. 

- Elevii care au 

dificultăți în învățarea 

altor limbi și care nu 

stăpânesc suficient de 

bine limba țintă pentru 

a învăța subiectele pot 

rezista învățării pe 

baza EM. 

- Părinții se tem de 

faptul că copiii vor 

avea o stăpânire slabă 

atât a primei limbi, cât 

și a limbii țintă, că vor 

avea cunoștințe 

inadecvate la 

disciplinele predate în 

limba țintă sau bilingv. 

Preocupările profesorilor, 

studenților, părinților din 

UTA Găgăuzia sunt 

reflectate în Anexa 10 

(Raport de cercetare 

calitativă - 5 interviuri de 

focus grup) și Anexa 11 

(Raport de cercetare 

calitativă - 12 interviuri 

aprofundate) 

2-3 -Întregul personal al 
școlii ar trebui să fie 
implicat în planificarea 
și punerea în aplicare a 
programelor 
multilingve, formând 
împreună o înțelegere a 
rolului primei limbi, a 
limbii materne, a limbii 
de stat și a limbii străine. 
Este necesar să se 
organizeze o cooperare 
între filologi și profesorii 
de discipline, pentru a 
elabora planuri comune 
pe baza gramaticii și a 
vocabularului 
funcțional, adecvate 
obiectivelor 
programului EM. 
Activitățile cadrelor 
didactice în cadrul 
programelor pilot ale 
EM, în special în prima 
fază, ar trebui să fie 
susținute financiar și 
moral de către 
autoritățile 
educaționale, 
autoritățile, 
administrațiile școlilor și 
grădinițelor și părinți. 
-Introducerea 
programelor EM ar 
trebui să se facă pe bază 
de voluntariat, în 
măsura în care 
profesorii și părinții sunt 
dispuși.  Ori de câte ori 
este posibil, programele 
de învățământ 
tradiționale ar trebui să 
rămână în școli și ar 
trebui să se ofere 
abordări alternative de 
învățare. Acest lucru 
reduce riscul de 
rezistență personală 
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atât din partea 
profesorilor, cât și a 
părinților. 
- Organizarea lecțiilor și 
a activităților 
extracurriculare ar 
trebui să se bazeze pe 
asigurarea accesibilității 
conținuturilor 
educaționale, pe 
utilizarea eșafodajelor, 
pe abordări moderne 
pentru creșterea rolului 
activ și a 
responsabilității 
elevilor, ceea ce 
sporește motivația și 
interesul acestora 
pentru învățare. 

4 Comunica 

re (informa 

re, 

interacțiu 

ne, 

implicare, 

angajare) 

Lipsa de conștientizare 

sporește 

dezinformarea și 

miturile cu privire la 

calitatea și 

complexitatea EM, 

generează temeri în 

rândul tuturor 

actorilor din educație 

și provoacă dificultăți 

suplimentare. 

ANTEM publică informații 
despre implementarea 
programului pe pagina sa 
de socializare.  
 
IPIS a produs și distribuit 5 
videoclipuri în limbile 
română și rusă (4 cu povești 
personale ale băștinașilor 
din UTAG care au beneficiat 
de cunoașterea limbilor, 1 
videoclip animat despre 
esența educației 
multilingve). 

3-4 Necesitatea de a 
elabora planuri de 
sprijin informațional 
pentru punerea în 
aplicare a EM la nivel 
național, regional și 
comunitar și la nivel de 
școală. 
 
Implicarea tuturor 
părților în discutarea 
problemelor și 
provocărilor legate de 
implementare. 

 

 

 

Concluzii:  

În baza analizei de mai sus, precum și a evaluării opiniei locuitorilor Găgăuziei în cadrul a 5 focus 

grupuri și 12 interviuri aprofundate realizate în cadrul proiectului „Promovarea coeziunii sociale în 

Republica Moldova prin studierea limbii găgăuze și române în UTA Găgăuzia” se pot trage 

următoarele concluzii.  

 

UTA Găgăuzia se caracterizează prin multilingvism – utilizarea simultană a limbilor rusă, găgăuză, 

română, bulgară, ucraineană. Populația este în mare parte bilingvă. În același timp, nu întotdeauna 

limba maternă a individului (găgăuză, rusă, bulgară, ucraineană) și nivelul de competență lingvistică 

și utilizarea limbii este corelat cu etnia lui.  
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Limba rusă este folosită în domeniul comunicării personale (familie), în comunicarea socială ca 

limbă de comunicare interetnică (prieteni, colegi, vecini), în sectorul public (sistemul de învățământ, 

autoritățile locale), în mass-media și în Internet. 

 

Limba găgăuză, bulgară, ucraineană cel mai frecvent este folosită în comunicarea personală (familie) 

și socială (prieteni, colegi, vecini). 

 

Limba română este rar folosită de populația regiunii, în pofida faptului că există o tendință de 

tranziție la utilizarea limbii române în sfera publică și oficială (educație, raportare, autorități locale). 

Se atestă și dificultăți în utilizarea limbii române, cauzate de insuficiența competenței lingvistice și 

lipsa cunoașterii terminologiei profesionale. 

 

Gradul de competență lingvistică și mediul în care este utilizată limba depind de:  

- structura etnică a localităţii;  

- statutul etnic al individului și al familiei lui (părinți, bunici, alte rude); 

- modul de viață tradițional al familiilor (sătenii vorbesc găgăuza mai des decât cei din urbe); 

- mediul lingvistic; 

- evaluarea necesității de studiere a limbii; 

- calitatea predării limbii în școală; 

- disponibilitatea și nivelul de acces la resursele informaționale pentru studierea limbii 

(literatură, cultură, mass-media, Internet), etc. 

 

Factori stimulatorii ai motivației pentru învățarea limbii române:  

- interesul manifestat de părinți și încurajarea copiilor lor în studierea limbii române;  

- poziția civică în învățarea limbii române;  

- organizarea eficientă și calitatea procesului educațional (orar, metodele de predare, 

personalitatea pedagogului, materialele didactice, dotarea bibliotecilor, etc.);  

- dorința de promovare a examenelor de stat (bacalaureatul);  

- gradul de solicitare a limbii în domeniul public și în viața de zi cu zi; 

- promovarea platformelor prietenoase tinerilor în limba române (mass-media, rețelele de 

socializare, etc.); 

- dorința de integrare în societatea moldovenească, sistemul de învățământ superior și piața 

muncii; 

- planurile de emigrare. 

 

Factori stimulatorii ai motivației pentru învățarea limbii găgăuze: 

- interesul manifestat de părinți și încurajarea copiilor lor în studierea limbii materne; 
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- dezvoltarea în familie a valorilor tradițiilor și obiceiurilor, crearea punților între generații prin 

conservarea limbii găgăuze; 

- prezența mediul lingvistic (inclusiv locul de reședință și dialecte); 

- gradul de cunoaștere a limbii literare de către părinți; 

- organizarea eficientă și calitatea procesului educațional (orar, metodele de predare, 

personalitatea pedagogului, materialele didactice, dotarea bibliotecilor, etc.); 

- planuri de admitere / angajare în Turcia. 

 

Factori demotivaționali pentru învățarea limbii române: 

- necorespunderea obiectivelor formative, ale curriculei cu obiectivele sumative, cu rezultatul 

scontat – posesia liberă a limbii române; 

- abordarea conservativă în predarea limbii și construcția curriculară; 

- motivația scăzută a profesorilor de a se încadra în procesul educației bilingve, în cadrul căreia 

una dintre discipline va fi predată calitativ în limba română; 

- lipsa interesului părinților și descurajarea copiilor lor în studierea limbii române;  

- imposibilitatea apelării la ajutorul părinților în pregătirea temelor pentru acasă la disciplina 

Limba Română (pentru că nu au competențele necesare); 

- aspirațiile de emigrare ale elevilor în Rusia sau Turcia, unde nu le va fi utilă competența 

lingvistică vizată; 

- lipsa mediului de comunicare informală în limba română; 

- număr mic de cursuri suplimentare, meditații cu plată sau fără plată; 

- politizarea chestiunii legate de limbă, dezinformarea cu privire la faptul că intensificarea 

studierii limbii române are ca scop diminuarea limbii ruse și, în consecință, are un scop geopolitic.  

 

Factori demotivaționali pentru învățarea limbii găgăuze: 

- lipsa interesului părinților și descurajarea copiilor lor în studierea limbii materne;  

- gradul scăzut de cunoaștere a limbii literare de către părinți. Limba găgăuză învățată, 

academic este mult mai dificilă de cât cea vorbită în mediul rural; 

- percepția limbii ca fiind dificilă. Curriculumul este dificil structurat, prea academic; 

- dotarea insuficientă a școlilor cu resurse pentru formarea lingvistică (inclusiv dicționare); 

- utilizarea redusă a limbilor naționale înafara mediul familial; 

- lipsa prezenței limbii în mediul Internet (comunicare, materiale educaționale suplimentare, 

mass-media). 

 

Se constată un nivel redus de mulțumire a populației din UTAG de propriile competențe lingvistice 

de limbă română și găgăuză. În comunicarea în limba română, nativii din UTA Găgăuzia se confruntă 
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cu bariere psihologice, deoarece persistă frica de a nu comite greșeli și de a fi ridiculizați. Limba 

găgăuză este utilizată preponderent în forma ei colocvială. 

 

Evaluarea programului de studiu al limbilor română și găgăuză (curriculum, manuale, materiale 

didactice), oferită în cadrul studiului calitativ în baza a 5 focus-grupuri și 12 interviuri aprofundate: 

 

Avantaje: 

- calitate înaltă a curriculumului și organizarea procesului educațional în diferite limbi; 

- dotarea instituțiilor de învățământ cu materialele didactice necesare; 

- cadrele didactice au posibilitatea de a-și îmbunătăți performanțele și a-și dezvolta 

calificările, de a participa la ședințele  metodologice, de a face schimb de experiență, etc.  

 

Neajunsuri: 

- insuficiența cadrelor didactice (inclusiv și calificate, bilingve);  

- lipsa metodelor inovatoare de predare a limbilor română și găgăuză; 

- dificultatea programului de studiu;  

- neconcordanța în conținutul tematic al manualelor; temele pentru acasă dificile și uneori 

neclare;  

- lipsa contextului socio-cultural pentru învățarea limbii române și a limbii găgăuze (teatre, 

muzee etc.) 

- dificultăți în organizarea de evenimente educaționale în afara școlilor din autonomie din 

cauza subdezvoltării infrastructurii socio-culturale regionale și lipsa oportunităților de a vizita 

instituții culturale din afara autonomiei. 

 

Pedagogii, managerii din mediul educației, părinții, absolvenții, activiștii civici, reprezentanții 

autorităților locale din ATO Găgăuzia în cadrul studiului calitativ „Promovarea Coeziunii Sociale în 

Republica Moldova prin Studierea Limbii Găgăuze și a Limbii  Române în UTA Găgăuzia” au expus 

următoarele argumente în favoarea educației multilingve, precum și mai multe temeri în contextul 

procesului de implementare a acesteia.  

Argumente în favoarea educației multilingve:  

- formarea unei culturi multilingve în Găgăuzia;  

- cu o bună organizare a procesului educațional și cunoștințe structurate, un astfel de sistem 

de formare poate juca rolul unui „airbag” în viitor pentru angajarea în câmpul muncii sau, pentru o 

eventuală emigrare într-o altă țară; 

- studierea limbii române ar putea fi inclusă în cadrul sistemului de zi prelungită, astfel scutind 

părinții de grija de a-i ajuta pe copii în pregătirea temelor pentru acasă; 
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- introducerea treptată a educației multilingve ar stimula cadrele didactice la perfecționare și 

la posibilitatea beneficierii de avantajele financiare.  

 

Temeri în contextul implementării educației multilingve:  

- lipsa personalului didactic;  

- din cauza unei baze lingvistice insuficiente, se va reduce calitatea predării acelor discipline 

în care această abordare va fi implementată; 

- probleme de alocare a orelor profesorilor mai în vârstă care nu se vor putea încadra în noul 

sistem; 

- necesitatea unei formări profesionale suplimentare a cadrelor didactice;  

- o povară suplimentară pentru elevii care sunt deja supraîncărcați;  

- stres pentru copii și griji suplimentare pentru părinți;  

- instruirea lingvistică în 4 limbi ce aparțin diferitor grupuri lingvistice creează confuzie în 

procesul educațional și în utilizarea limbilor studiate;  

- posibilitatea creării unei percepții eronate despre obiectivele unei astfel de politici și frica, 

că treptat, întregul proces educațional se va desfășura exclusiv în limba română. 

 

Recomandări: 

● sprijinirea infrastructurii mediului lingvistic din Găgăuzia pentru studierea limbilor română 

și găgăuză în scopul dezvoltării și funcționării armonioase a acestor limbi în toate sferele 

vieții; 

● stimularea motivației pentru învățarea limbilor găgăuză și română prin popularizarea 

cazurilor de succes ale bilingvismului/multilingvismului; 

● depolitizarea şi deideologizarea problemei legate de limbă în Republica Moldova; 

● introducerea definiţiei termenului „educația multilingvă” în Codul Educaţiei; 

● includerea introducerii consecvente a educației multilingve în lista direcțiilor de dezvoltare 

ale sistemului de educație al RM;  

● elaborarea unei concepții de model/modele a educației multilingve cu participarea 

reprezentanților UTA Găgăuzia; 

● elaborarea unui program complex de introducere a educației multilingve trebuie să reflecte 

doleanțele personalului didactic, elevilor, părinților și să răspundă preocupărilor acestora, 

de asemenea, să include măsuri de prevenire a riscurilor menționate mai sus;; 

● revizuirea curriculumului de formare lingvistică în ceea ce privește conținutul tematic al 

manualelor, sarcinilor, cu intensificarea abilităților de comunicare; o atenție sporită spre 

organizarea activităților extracurriculare; 

● finanțarea formării lingvistice suplimentare pentru adulți și copii prin intermediul instituțiilor 

de învățământ, organizații non-guvernamentale și centre ce oferă servicii de formare 

lingvistică. 


