
 
 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

DISPOZIȚIE  nr. ____ 
 

din                                          2021 

Chișinău 
 

 

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea 

manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor 

căzuți în războiul din Afganistan (15 februarie) 

------------------------------------------------------------ 

 

În scopul organizării și desfășurării  manifestărilor consacrate Zilei 

comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan (15 februarie) în condiții 

optime și cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control al infecției 

COVID-19 stabilite în hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 

Publică, Guvernul DISPUNE: 

 

1. Se instituie Comitetul organizatoric pentru desfășurarea manifestărilor 

consacrate Zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan 

(15 februarie) și se aprobă componența nominală a acestuia, conform anexei 

nr. 1. 
 

2. Se aprobă Planul activităților de marcare a Zilei comemorării celor 

căzuți în războiul din Afganistan (15 februarie), conform anexei nr. 2. 
 

3. Realizarea acțiunilor incluse în Planul menționat se va efectua din 

contul mijloacelor autorităților implicate, precum și din alte surse, conform 

legislației. 
 

4. Se recomandă autorităților administrației publice locale să identifice 

mijloacele financiare necesare pentru realizarea acțiunilor comemorative 

prevăzute în Planul nominalizat. 
 

5. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina 

Comitetului organizatoric. 

 
 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 
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                                                                           Anexa nr. 1 

                                                             la Dispoziția Guvernului nr.  

 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

a Comitetului organizatoric pentru desfășurarea manifestărilor consacrate 

Zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan (15 februarie) 

 
Gaiciuc Victor – ministru al apărării, președinte al Comitetului 

organizatoric 
  

Rotari Rostislav  – secretar general al Ministerului Apărării, 

vicepreședinte al Comitetului organizatoric 
  

Gîrbu Nicolae – șef al Biroului pentru relații cu veteranii al 

Cancelariei de Stat 
  

Golovaci Sergiu – secretar de stat al Ministerului Afacerilor 

Interne 
  

Postică Iulian – secretar de stat al Ministerului Economiei și 

Infrastructurii 
  

Popescu Djulieta – șef de direcție al Ministerului Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale 
  

Pașinschi Iuri – secretar general al Ministerului Finanțelor 
  

Topală Anatolie – secretar general al Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării 
  

Cebotari Oleg – șef de direcție, Ministerul Apărării 
  

Cutasevici Angela – viceprimar al municipiului Chișinău 
  

Spataru Călin – reprezentant al Serviciului de Informații și 

Securitate 
  

Rusu Viorel – reprezentant al Congresului Autorităților Locale 

din Moldova 
  

Bordeianu Olga – președinte al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-

Moldova” 
  

Mocan Mihail – președinte al Uniunii Veteranilor Războiului 

din Afganistan 
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                                                          Anexa nr. 2 

                                                             la Dispoziția Guvernului nr.  

 

PLANUL 

activităților de marcare a Zilei comemorării celor căzuți 

 în războiul din Afganistan (15 februarie) 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea manifestărilor 

Responsabili de 

executare 

Termenul 

de executare 
 
 

1 2 3 4 

1. Organizarea și desfășurarea în 

localitățile țării a activităților de 

marcare a Zilei comemorării celor 

căzuți în războiul din Afganistan 

 

Comitetul organizatoric, 

autoritățile administrației 

publice locale, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Uniunea Veteranilor 

Războiului din 

Afganistan 

Februarie 

2021 

2. Organizarea și desfășurarea serviciilor 

divine în locașurile sfinte din 

Republica Moldova 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, autoritățile 

administrației publice 

locale, 

Uniunea Veteranilor 

Războiului din 

Afganistan  

Februarie 

2021 

3. Organizarea și desfășurarea în 

municipiul Chișinău a activităților de 

marcare a Zilei comemorării celor 

căzuți în războiul din Afganistan, cu 

participarea conducerii statului: 

- tedeum în memoria celor căzuți în 

războiul din Afganistan;  

- depunere de flori la monumentul 

domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt;  

- desfășurarea mitingului și depunerea 

de flori la Complexul memorial 

„Feciorilor Patriei – Sfântă Amintire” 

 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul de 

Informații și Securitate, 

Primăria mun. Chișinău, 

Uniunea Veteranilor 

Războiului din 

Afganistan 

 

 

15 februarie 

2021 

4. Instalarea plăcilor comemorative în 

unele instituții de învățământ, precum 

și redenumirea unor străzi din 

localitățile de baștină în memoria celor 

căzuți în războiul din Afganistan; 

identificarea resurselor financiare 

pentru ridicarea monumentelor în 

cinstea celor căzuți în războiul din 

Afganistan, restaurarea și amenajarea 

Autoritățile administrației 

publice locale, Uniunea 

Veteranilor Războiului 

din Afganistan 

 

Pe parcursul 

anului 
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1 2 3 4 

monumentelor existente 

5. Organizarea în instituțiile de 

învățământ a unei decade educativ-

patriotice dedicate Zilei comemorării 

celor căzuți în războiul din Afganistan 

și eroismului persoanelor originare din 

Republica Moldova căzuți în acest 

război 

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării, 

Uniunea Veteranilor 

Războiului din 

Afganistan 

 

Februarie 

2021 

6. Organizarea întâlnirilor veteranilor de 

război participanți în acțiunile de luptă 

din Afganistan cu efectivul Armatei 

Naționale și al Inspectoratului General 

de Carabinieri din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Uniunea Veteranilor 

Războiului din 

Afganistan 

Pe parcursul anului 

7. Implicarea tinerilor în activitățile de 

voluntariat în scopul îngrijirii 

monumentelor și mormintelor celor 

căzuți în timpul acțiunilor de luptă din 

Afganistan și celor decedați după 

război 

Autoritățile administrației 

publice locale, Ministerul 

Educației, Culturii și 

Cercetării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul Apărării, 

Uniunea Veteranilor 

Războiului din 

Afganistan 

Februarie – mai 

2021 

8. Organizarea în cadrul Agenției pentru 

Știință și Memorie Militară a 

expoziției de documente și materiale 

istorice consacrate celor căzuți în 

războiul din Afganistan 

Ministerul Apărării, 

Uniunea Veteranilor 

Războiului din 

Afganistan 

Februarie – martie 

2021 

9. Difuzarea reportajelor de la 

manifestările de marcare a Zilei 

comemorării celor căzuți în războiul 

din Afganistan la posturile de radio și 

televiziune naționale 

Instituția Publică 

Națională a 

Audiovizualului 

Compania „Teleradio-

Moldova”, Uniunea 

Veteranilor Războiului 

din Afganistan 

15 februarie 

2021 

10. Difuzarea în cadrul emisiunilor 

radiofonice și televizate, precum și 

publicarea în reviste a materialelor 

consacrate faptelor eroice ale 

participanților la războiul din 

Afganistan, cu invitarea veteranilor 

războiului. Realizarea reportajelor 

video „Lecții de viață” 

Instituția publică 

națională a 

audiovizualului 

Compania „Teleradio-

Moldova”, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Uniunea Veteranilor 

Războiului din 

Afganistan 

Pe parcursul anului 

11. Acordarea ajutorului material anual, în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului 

nr. 159/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale, Agenția 

Națională Asistență 

Până la 15 februarie 

2021 
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1 2 3 4 

stabilire și plată a ajutorului material 

anual, persoanelor cu dizabilități de pe 

urma războiului din Afganistan și 

familiilor participanților căzuți la 

datorie în acțiunile de luptă din 

Afganistan 

Socială, structurile 

teritoriale de asistență 

socială, Casa Națională 

de Asigurări Sociale,  

Uniunea Veteranilor 

Războiului din 

Afganistan 

12. Acordarea, în conformitate cu 

legislația, a asistenței medicale și 

organizarea activităților de recuperare 

a sănătății pentru veterani și 

persoanele cu dizabilități de pe urma 

războiului din Afganistan 

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale, Casa Națională 

de Asigurări Sociale, 

Uniunea Veteranilor 

Războiului din 

Afganistan 

Permanent 

13. Decorarea cu distincții de stat și 

departamentale a participanților la 

războiul din Afganistan, precum și 

aplicarea altor forme de apreciere a 

acestora, conform legislației 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul de 

Informații și Securitate, 

Serviciul de Protecție și 

Pază de Stat, Uniunea 

Veteranilor Războiului 

din Afganistan 

Pe parcursul 

anului 

14. Desfășurarea acțiunii „Flacăra 

memoriei” la Complexul memorial 

„Feciorilor Patriei – Sfântă Amintire” 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul de 

Informații și Securitate, 

Primăria mun. Chișinău, 

Uniunea Veteranilor 

Războiului din 

Afganistan 

20 mai 

2021 

15. Acordarea protecției sociale, conform 

legislației, veteranilor de război, 

familiilor celor căzuți în acțiunile de 

luptă din Afganistan și 

familiilor  persoanelor cu dizabilități 

de pe urma războiului din Afganistan 

decedați 

Autoritățile administrației 

publice centrale și locale, 

Uniunea Veteranilor 

Războiului din 

Afganistan 

Permanent 

16. Organizarea și desfășurarea întâlnirilor 

reprezentanților autorităților 

administrației publice locale cu 

membrii familiilor celor căzuți în 

acțiunile de luptă din Afganistan și cu 

persoanele cu dizabilități de pe urma 

războiului din Afganistan în vederea 

identificării și soluționării problemelor 

cu care se confruntă aceștia  

Autoritățile administrației 

publice locale, Uniunea 

Veteranilor Războiului 

din Afganistan 

Pe parcursul 

anului 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Dispoziției Guvernului cu privire la organizarea  

şi desfăşurarea manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor 

căzuţi în războiul din Afganistan (15 februarie) 
 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Proiectul dispoziției Guvernului cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din 

Afganistan (15 februarie) a fost elaborat de către Cancelaria de Stat. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul dispoziției Guvernului este elaborat în vederea organizării și desfășurării 

manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuți în războiul din 

Afganistan (15 februarie) avînd ca scop recunoașterea importanței naționale a 

evenimentelor care au consemnat retragerea contingentului trupelor militare din 

Afghanistan. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul dispoziției Guvernului prevede instituirea Comitetului organizatoric 

pentru desfăşurarea manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuţi în 

războiul din Afganistan (15 februarie) şi a Planul activităţilor de marcare a Zilei 

comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Realizarea acţiunilor incluse în Planul menţionat se va efectua din contul 

mijloacelor autorităţilor implicate, precum şi din alte surse, conform legislaţiei. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Aprobarea proiectului dispoziției Guvernului nu va genera ca consecință 

necesitatea amendării actelor normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 

7. Constatările expertizei anticorupție 

 

8. Constatările expertizei juridice 

 

 

Secretar General al Guvernului     /semnat electronic/     Liliana IACONI 
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