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O R D I N

Cu privire la interzicerea 
colectărilor ilicite de bani 
în instituţiile de învăţământ general

/V

In scopul respectării actelor legislative şi normative cu privire la 
interzicerea acumulărilor ilicite de bani în instituţiile publice, implementării 
prevederilor Legii integrităţii nr. 82 din 25.05.2017, Codului Educaţiei nr. 152 din 
17.07.2014, Codului de etică al cadrului didactic (ordinul Ministerului Educaţiei 
nr.861 din 07.09.2015) şi întru asigurarea integrităţii profesionale a angajaţilor 
din sistemul educaţional municipal, se emite următorul ORDIN:

1. Se interzic colectările ilicite de bani sub orice pretext (presupusele taxe 
de înmatriculare în instituţiile cu finanţare de la buget, asigurarea cu manuale de 
alternativă, prestarea serviciilor educaţionale suplimentare la programele de 
studii, consultaţii academice, efectuarea lucrărilor de reparaţie, amenajarea şi 
dotarea instituţiilor de învăţământ, organizarea activităţilor extraşcolare, etc.) sau 
acceptarea altor beneficii din partea elevilor şi familiilor acestora.

2. Şefii interimari ai DETS din sectoarele Botanica, Buiucani, Centru, 
Ciocana, Râşcani (V.Taburceanu, V.Solomiţchi, N.Strajesco, A.Strătilă, 
A.Pavaloi), şef interimar al secţiei management preuniversitar (R.Guţu), şef al 
direcţiei inspecţie şcolară (S.Axînti), şeful direcţiei educaţie şi tineret (L.Crudu), 
şeful secţiei sport (V.Gheorghiu), şef interimar al direcţiei învăţământ preşcolar 
(A.Monacu):

2.1. vor aduce la cunoştinţa conducătorilor instituţiilor de învăţământ 
general, contra semnătură, prevederile prezentului ordin;

2.2. vor monitoriza şi vor insista asupra respectării necondiţionate a 
prevederilor actelor legislative şi normative cu privire la interzicerea acumulărilor 
ilicite de bani în instituţiile de învăţământ general din subordine.

3. Conducătorii instituţiilor de învăţământ general:
3.1. vor aduce la cunoştinţa angajaţilor şi părinţilor copiilor/elevilor, contra 

semnătura, conţinutul prezentului ordin;
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3.2. vor informa actanţii educaţionali despre consecinţele pasibile în cazul 
ignorării prevederilor actelor legislative şi normative cu privire la interzicerea 
acumulărilor ilicite de bani în instituţiile de învăţământ general;

3.3. vor asigura respectarea necondiţionată a prevederilor actelor legislative 
şi normative cu privire la interzicerea acumulărilor ilicite de bani, în special ale 
art. 135 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova, care stipulează: pct.(2) 
„Personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific nu poate presta servicii cu 
plată copiilor, elevilor, ... cu care interacţionează direct la clasă sau în grupa 
academică în activitatea didactică” şi pct.(3) „Personalului didactic, ştiinţifico- 
didactic, ştiinţific şi de conducere din învăţământ îi este interzisă primirea de 
bani sau de alte foloase sub orice formă din partea elevilor, ... familiilor acestora, 
precum si din partea organizaţiilor obşteşti ale părinţilor”;

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

4. Secţia management preuniversitar (R.Guţu) va monitoriza/evalua 
realizarea prevederilor prezentului ordin.
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5. In cazul nerespectării conţinutului prezentului ordin, dar şi a prevederilor 
actelor legislative ce interzic colectările ilicite de bani, persoanele vinovate vor fi 
trase la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

6. Responsabilitatea pentru realizarea prevederilor prezentului ordin se 
pune în sarcina şefilor interimari ai DETS din sectoarele Botanica, Buiucani, 
Centru, Ciocana, Rîşcani (V.Taburceanu, V.Solomiţchi, N.Strajesco, A.Strătilă, 
A.Pavaloi), şefului interimar al secţiei management preuniversitar (R.Guţu), 
şefului direcţiei inspecţie şcolară (S.Axînti), şefului direcţiei educaţie şi tineret 
(L.Crudu), şefului secţiei sport (V.Gheorghiu), şefului interimar al direcţiei 
învăţământ preşcolar (A.Monacu).

7. Controlul executării prevederilor prezentului îi revine dnei V.Negrei, şef 
adjunct al DGETS.
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