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ORDIN

” Cu privire la colectările ilicite 

de bani în IET nr. 210”

în scopul respectării prevederilor art. 35 alin.(4 )din Constituţia Republicii 
Moldova, Codul Educaţiei nr.152/ 2014, Codului de etică al cadrului didactic, 
Legea nr. 82/2017 integrităţii, Ordinul MECC nr. 1074/2019 ”Cu privire la unele 
acţiuni de prevenire şi combatere a fenomenului colectărilor plăţilor informale în 
sistemul educaţional”, în vederea prevenirii şi interzicerii acumulărilor ilicite de 
bani în instituţiile de învăţământ general,

ORDON:

1. Se interzic colectările ilicite de bani sub orice pretext ( presupusele taxe 
efectuarea lucrărilor de reparaţie, amenajarea şi dotarea grupelor, 
organizarea activităţilor extracurriculare - matinee, excursii, vizite);

2. Hmeli Marcela ,metodist:
- va informa actanţii educaţionali despre consecinţele pasibile în cazul 

ignorării prevederilor actelor normative şi legislative cu privire la 
interzicerea acumulărilor ilicite de bani;

- va asigura respectarea necondiţionată a prevederilor actelor legislative şi 
normative cu privire la interzicerea acumulărilor ilicite de bani, în special 
ale art. 135, alin (2) din Codul Educaţiei, care stipulează :” personalul 
didactic nu poate presta servicii cu plată copiilor cu care interacţionează
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direct”, şi alin(3) :”personalului didactic îi este interzisă primirea de bani 
sau de alte foloase sub orice formă din partea familiilor”.

- va monitoriza şi lua atitudine conform legislaţiei în vigoare faţă de 
persoanele care vor ignora prevederile prezentului ordin.

/V

3. încălcarea prevederilor prezentului ordin constituie faptă imorală , 
incompatibilă cu funcţia educativă deţinută şi încălcare gravă a disciplinei 
muncii, pasibilă de a fi sancţionată cu concediere în temeiul art. 86 alinţi) 
după caz, litera k^m ^p) sau z) din Codul Muncii nr 154/2003.

4. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţă contrasemnătură.
5. Responsabilitatea pentru realizarea prevederilor prezentului ordin se pune în 

sarcina dnei Hmeli Marcela , metodist.
6. Controlul executării prezentului ordin mi-1 asum.
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