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                                                             ORDIN nr.56-ab 

Cu privire  la                                                                             din 17 septembrie 2018   
interzicerea colectărilor 
ilicite de bani în instutuție 
 
                                                                                 
         În scopul respectării actelor legislative și normative  cu privire la interzicirea 
acumulărilor ilicite de bani în  IPLT „Mihai Viteazul”, implimentării prevederilor 
Legii integrității nr.82 al RM, Codului de Etică al cadrului didactic și întru asigurarea 
integrității profesionale a tuturor angajaților din instituție , se emite următorul 

 

                                                                     Ordin: 
 

1. Se interzice colectările ilicite de bani sub orice pretext (taxe de 
înmatriculare, asigurarea cu manuale, prestarea serviciilor educaționale 
suplimentare la programele de studii, consultații academice, efectuarea 
lucrărilor de reparație neautorizate, amenajarea și dotarea instituției, alte 
activități contra plată) sau acceptarea altor beneficii din partea elevilor și 
familiilor acestora. 
                                                                                    Responsabili: toți angajații  
                

2. Directorii adjuncți: Dnele Iabanji Nadejda, Gaburea-Graur Maria, Drența 
Epistimia, Demerji Valentina, Negru Svetlana, Meriacre Ana, Guțu Galina: 

− vor aduce la cunoștință cadrelor didactice, tuturor angajaților – 
contra semnătură, prevederile prezentului ordin; 

− vor minitoriza și vor insista asupra respectării necondiționate a 
prevederilor actelor legislative și normative cu privire la interzicerea 
acumulărilor ilicite de bani în instituție. 

 



3. A aduce la cunoștință și părinților – contra semnătură, conținutul 
prezentului ordin. 
                                                                              Responsabili: diriginții de clase 
                          Coordonator: Demerji Valentina – director adjunct educație. 
 

4. Cadrele didactice vor asigura respectarea necondiționată a prevederilor 
actelor legislative și normative  cu privire la interzicirea acumulărilor ilicite 
de bani, în special ale art.135 din Codul Educației RM, care stipulează: 
Pct (2): 
„Personalul didactic, științifico-didactic și științific nu poate presta servicii 
cu plată copiilor, elevilor, ... cu care interacționează direct la clasă sau în 
grupa academică în activitatea didactică” și pct (3) despre primirea de bani 
sau de alte foloase sub orice formă din partea elevilor, familiilor acestora, 
precum și din partea organizațiilor obștești ale părinților. 
 

5. Consiliul de administrație, Comisia de Etică din instituție vor monitoriza și 
lua atitudine, conform legislației în vigoare, față de persoanele care vor 
ignora prevederile prezentului Ordin. 
                                                                   Responsabili: dna Cojocaru carolina,  
                                                                                            dna Stratulat Alina 
 

6. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director al  
IPLT „Mihai Viteazul”                                                                         N.Berezovscaia               
 

 

 

 


