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    DISPOZIȚIE nr. ____ 

 
 

din 27 februarie 2018                                                                                                                        

 

Cu privire la  organizarea şi desfăşurarea manifestărilor  

dedicate comemorării a 26 ani de la începutul acţiunilor de  

luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova 

 

        În scopul organizării activităților dedicate comemorării a 26 de ani de la conflictul 

armat de pe Nistru, în conformitate cu Dispoziția Guvernului nr. 30 – d din 16 februarie 

2018 cu privire la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate comemorării a 26 ani 

de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii 

Moldova, în temeiul  art. art. 53 al. (2), 54 al. (1) al  Legii nr. 436 din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, emit 

 

Dispoziția: 

  

1. Se constituie Grupul de lucru pentru organizarea și desfăşurarea manifestărilor 

dedicate comemorării a 26 ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea 

integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, conform anexei nr. 1. 

2. Se aprobă Planul raional al desfăşurarea manifestărilor dedicate comemorării a 26 

ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei 

Republicii Moldova (în continuare Plan), conform anexei nr. 2. 

3. Se alocă mijloace financiare în mărime de 3 500 (trei mii cinci sute) lei, pentru 

organizarea și desfășurarea, în perioada 03 – 04 martie 2018, a turneului raional de fotbal 

în memoria eroilor căzuţi în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi 

independenţei Republicii Moldova. Mijloacele financiare urmează a fi alocate din 

compartimentul „Activități de rang raional”, conform devizului de cheltuieli prezentat. 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii mi – l asum. 

 

 

Preşedintele raionului                                                    Diana MANOLI 
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 Anexa nr. 1  

la Dispoziția nr. ____ din 27 februarie 2018 

 

Componența nominală a Grupului de lucru  

pentru organizarea și desfăşurarea manifestărilor dedicate comemorării a 26 

ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi 

independenţei Republicii Moldova 

 

1. Ecaterina Furculiță – Vicepreședintele raionului – Președintele Grupului de lucru 

2. Pavel Casian – Șef Secția Cultură – Secretarul Grupului de lucru; 

Membrii grupului de lucru: 

 

3. Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional; 

4. Oleg Tudosan – Șef Secție Administrație Publică; 

5. Alexei Vrăjitorul – Șef Inspectoratul de Poliție Telenești; 

6. Sergiu Lipatov – Șef Secția Administrativ – militară Telenești; 

7. Alina Pascaru – Șef Direcția Generală Educație; 

8.  Angela Sârbu – Șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei; 

9.   Nicolae Nastas – Secretarul Consiliului orășenesc Telenești; 

10.  Igor Legaci – Director Școala Sportivă Telenești; 

11.  Veceslav Iliescu – Președinte Asociația Obștească a combatanților de pe Nistru 

Telenești 



  

      Anexa nr. 2  

la Dispoziția nr. ___ din 27 februarie 2018 

PLANUL 

raional a manifestărilor dedicate comemorării a 26 ani de la începutul 

acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei 

Republicii Moldova 

Nr. crt.   
Denumirea manifestărilor 

Responsabilii de executare Termenul de executare 

 

1 2 3 4 
1. Organizarea şi desfăşurarea în localităţile raionului a activităţilor dedicate 

comemorării a 26 ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii 

şi independenţei Republicii Moldova  

Consiliul raional Telenești 
Autoritățile locale de nivelul I - îi 

2 martie 2018 

2. Asigurarea deplasării tur-retur a participanţilor la acţiunile de luptă pentru 

apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova în vederea participării la 

activităţile din municipiul Chișinău dedicate comemorării a 26 ani de la începutul 

acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii 

Moldova  

Consiliul raional Telenești 
Asociația Obștească a combatanților de pe 

Nistru Telenești 

2 martie 2018 

3. Desfășurarea serviciilor divine în locașurile sfinte din raion pentru pomenirea 

eroilor căzuţi la datorie (……) 
Mitropolia Chișinăului și a Întregii 

Moldove, Mitropolia Basarabiei 
2-4 martie 2018 

4. Desfăşurarea mitingului de comemorare a eroilor căzuţi în acţiunile de luptă 

pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova şi depunerea de 

flori la monumentul „Eroului căzut la datorie” din or. Telenești 

Secția Militar Administrativă Telenești, 

Inspectoratul de Poliție, Consiliul raional 

Telenești, APL de nivelul I - îi 
Asociația Obștească a combatanților de pe 

Nistru Telenești 

2 martie 2018 
(ora 10.00) 

5. Depunerea de flori la mormintele colaboratorilor organelor afacerilor interne şi 

militarilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei 

Republicii Moldova în cimitirele din raion 

Inspectoratul de Poliție  
Asociația Obștească a combatanților de pe 

Nistru Telenești 

2 martie 2018 

6. Organizarea în localităţile raionului a meselor de pomenire cu participarea 

veteranilor acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei 

Republicii Moldova  

APL de nivel I - îi 2 - 4 martie 2018 
 

 
7. Organizarea şi desfăşurarea în instituţiile de învățământ a orelor de educaţie 

patriotică şi de comemorare a eroilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea 

integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, cu păstrarea unui minut de 

reculegere 

Direcția Generală Educație Telenești 2 martie 2018 

8. Desfăşurarea turneului de fotbal în memoria eroilor căzuţi în timpul acţiunilor de 

luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova 
Consiliul raional Telenești 
Asociația raională de Fotbal Telenești 
Inspectoratul de Poliție Telenești 

03 - 04 martie 2018 

9. Organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor reprezentanţilor autorităţilor administraţiei 

publice locale cu părinţii şi familiile celor căzuţi în timpul acţiunilor de luptă 

pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova 

APL de nivelul I - îi Februarie–martie 2018 

 


