
 
 

 

 

 

Republica Moldova 

Raionul Donduşeni 

Preşedintele raionului 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E  nr. 08-d 

din 01 februarie 2022 

 
 

 

Cu privire la organizarea și desfășurarea 

manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor 

 căzuți în războiul din Afganistan(15 februarie)  

 

În baza Legii privind Administrația Publică Locală nr.436-XV din 28.12.2006 art.53, 54,  

și în scopul organizării și desfășurării în condiții optime a manifestărilor consacrate Zilei 

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

 
 

D I S P U N: 

1. Se instituie Grupul 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 în 

vigoare. 

4. Se recomandă autorităților administrației publice locale de nivelul I și II să 

identifice mijloacele financiare necesare pentru realizarea acțiunilor comemorative 

prevăzute în Planul nominalizat cu respectarea prevederilor Instrucțiunii privind 

măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, conform Hotărârii CNESP 

nr.1 din 13.01.2022 și Hotărârii  CESP al raionului nr.1 din 17.01.2022. 

5. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina dl.Veaceslav 

Banari, vicepreședinte al raionului. 

 

 

 

 

 

Președintele raionului Dondușeni         (semnat)                 Valentin CEBOTARI 
 

 



Anexa nr.1 

la  Dispoziţia preşedintelui raionului 

nr. 08-d din 01 februarie 2022 

 

 

 

COMPONENȚA NOMINALĂ 

 

a Grupului organizatoric  pentru desfășurarea manifestărilor consacrate Zilei 

comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan (15 februarie)  

 

 

1. BANARI Veaceslav, vicepreședinte al raionului, președinte al Grupului 

organizatoric 

 
2. ȚURCANU Ion, șef Secție Cultură, președintele  Uniunii veteranilor 

războiului  din Afganistan 

 

 
3. FILJAC Nelea, specialist superior din cadrul Secției Administrativ-Militară 

Dondușeni 

 
4. BUJAG Valentin, șef al Inspectoratului de Poliție Dondușeni, comisar - șef 

 
5. BEȚIVU Livia, secretar al Consilioului raional. 

 

6. JURAVEȚ Valeriu, șef al Secției Administrație Publică 

 

7. GUȚU Ala, șefa Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

la  Dispoziţia preşedintelui raionului 

nr.08-d din 01 februarie 2022 

 
P L A N U L 

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.  Organizarea și desfășurarea în localitățile 

raionului a activităților de consemnare a 

Zilei comemorării celor căzuți în războiul 

din Afganistan; 

organizarea meselor de pomenire cu 

participarea veteranilor și membrilor 

familiilor celor căzuți în războiul din 

Afganistan. 

 

Grupul organizatoric; 

Autoritățile administrației 

publice locale de nivelul I 

și II; 

Secția administrativ-

militară Dondușeni; 

Uniunea veteranilor 

războiului din 

Afganistan. 

 

 

Februarie 

2021 

2.  Desfășurarea serviciilor divine în 

localitățile sfinte din raion. 

Grupul organizatoric; 

Autoritățile administrației 

publice locale de nivelul I 

și II; 

Uniunea veteranilor 

războiului din 

Afganistan. 

 

 

Februarie 

2021 

3.  Organizarea/desfășurarea automaratonului 

și depunerilor de flori la Complexul 

memorial celor căzuți în războiul din 

Afganistan și monumentele din localitățile 

raionului. 

 

Grupul organizatoric; 

Autoritățile administrației 

publice locale de nivelul I 

și II; 

Secția administrativ-

militară Dondușeni; 

Uniunea veteranilor 

războiului din 

Afganistan. 

 

12 februarie 

08-00 

(automaraton) 

 

15 februarie 

2022 

 ora -10-00 

(depuneri de 

flori) 

 

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, festaurarea și amenajarea 

monumentelor existente. 

 

 

Autoritățile administrației 

publice locale de nivelul 

II; 

Secția administrativ-

militară Dondușeni; 

Uniunea veteranilor 

războiului din 

Afganistan. 

 

 

 

Februarie 

2021 

5.  Organizarea unei decade educativ-

patriotice în instituțiile de învățământ 

Direcția Educație 

Dondușeni, 

 



dedicate Zilei comemorării celor căzuți în 

războiul din Afganistan(15 februarie) și 

eroismului băștinașilor din Republica 

Moldova în acest război. 

Uniunea veteranilor 

războiului din 

Afganistan. 

 

Februarie 

2021 

 

 

 

 

6.  Implicarea tinerilor în activitățile de 

voluntariat în scopul îngrijirii 

monumentelor și mormintelor celor căzuți 

în timpul acțiunilor de luptă din Afganistan 

și decedați după război. 

Autoritățile administrației 

publice locale de nivelul 

II; 

Secția administrativ-

militară Dondușeni; 

Direcția Educație 

Dondușeni, 

Uniunea veteranilor 

războiului din 

Afganistan. 

 

 

 

Pe parcursul 

anului 

7.  Acordarea asistenței medicale și 

organizarea activităților de recuperare a 

veteranilor și persoanelor cu dizabilități din 

rîndul participanților la războiul din 

Afganistan , în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

 

IMSP-centrul de sănătate 

Dondușeni, Țaul,  

Uniunea veteranilor 

războiului din 

Afganistan. 

 

 

Permanent 

8.  Acordarea protecției sociale, conform 

legislației, veteranilor de război, familiilor 

celor căzuți în acțiunile de luptă din 

Afganistan și celor decedați pe timp de 

pace. 

Autoritățile administrației 

publice locale de nivelul 

II; 

Uniunea veteranilor 

războiului din 

Afganistan. 

 

 

Permanent 

9.  Organizarea și desfășurarea întâlnirilor 

reprezentanților AAPL de niv.I și II cu 

membrii familiilor celor căzuți în războiul 

din Afganistan . 

Autoritățile administrației 

publice locale de nivelul I 

și II, 

Secția administrativ-

militară Dondușeni, 

Uniunea veteranilor 

războiului din 

Afganistan. 

 

Pe parcursul 

anului 

 

 

 

 

 

 
 


