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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E nr.____ 

din _____________________ 

Chişinău 
 

 

cu privire la aprobarea Planului de acţiuni „Memorie. Onoare. Respect” 

pentru consolidarea încrederii și îmbunătățirea protecției sociale și de drept 

a veteranilor de război pentru perioada 2020-2023 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Planul de acţiuni „Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea 

încrederii şi îmbunătăţirea protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război pentru 

perioada 2020-2023, conform anexei. 

 

2. Realizarea acţiunilor incluse în Plan se va efectua din contul mijloacelor 

financiare ale autorităţilor/instituțiilor publice implicate, aprobate în bugetul de stat, 

precum şi din alte surse legale. 

 

3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să participe la 

implementarea Planului nominalizat în calitate de parteneri şi să identifice mijloacele 

financiare necesare pentru realizarea acţiunilor prevăzute în acesta. 

 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Consiliului 

naţional pentru problemele veteranilor de război. 
 

 

PRIM-MINISTRU      Ion CHICU 

 

Contrasemnează: 
 

Ministrul apărării       Alexandru Pînzari 
 

Ministrul afacerilor interne     Pavel Voicu 
 

Ministrul finanţelor      Sergiu Pușcuța 

 

 

 



Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului 

nr. ____ din ______ 2020 

 

 

Planul de acţiuni „Memorie. Onoare. Respect” 

pentru consolidarea încrederii şi îmbunătăţirea protecţiei sociale şi de drept 

a veteranilor de război pentru perioada 2020-2023 

 

Obiective: 
Fortificarea politicilor în domeniul asistenţei sociale şi de drept a veteranilor de 

război. 

Consolidarea sistemului de mecanisme de asigurare a protecţiei sociale a 

veteranilor. Determinarea soluţiilor prin mobilizarea eforturilor instituţiilor statale, 

agenţilor economici, societăţii civile, inclusiv organizaţiilor de veterani, stabilirea unor 

proiecte de parteneriat. 

Menţinerea unui parteneriat durabil cu autorităţile publice locale pentru asigurarea 

protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război şi menţinerea unui dialog constructiv 

cu aceştia. 

Susţinerea participării veteranilor în activitatea publică, în viaţa socială, în 

componenţa consiliilor de administraţie ale agenţiilor şi comisiilor interdepartamentale 

care au în responsabilitate protecţia socială a veteranilor. 

Valorificarea potenţialului veteranilor în procesul de educaţie patriotică a tinerei 

generaţii. 

Valorificarea potenţialului veteranilor în susţinerea şi promovarea măsurilor de 

încredere între malul drept şi stâng al râului Nistru. 

Consolidarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu alte organizaţii 

guvernamentale/neguvernamentale similare, îmbunătăţirea sistemului de socializare şi 

comunicare. 

Consolidarea dialogului social şi a unui parteneriat între autoritățile/instituțiile 

publice cu organizațiile de veterani, în vederea identificării celor mai actuale probleme 

cu care se confruntă aceștia, în mod particular şi societatea civilă, în ansamblu, precum 

şi pentru identificarea soluţiilor relevante. 

Sprijinirea activităţii organizațiilor de veterani. 

Termene: 

Obiective pe termen scurt – 1-2 ani (2020-2021); 

Obiective pe termen mediu – 3 ani (2021-2023). 

Implementare: 

Implementarea obiectivelor propuse se va asigura prin acţiunile cu caracter 

organizatoric, administrativ şi normativ ale autorităților/instituţiilor publice şi 

organizaţiilor de veterani. 
 



Nr.  

d/o 
Denumirea acţiunii Autoritatea responsabilă 

Termene 

de realizare 

Surse 

de finanțare 

Indicatori 

de progres 

1 2 3 4 5 6 

Obiective pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în scopul susţinerii veteranilor   

1.  Desemnarea unor consilieri/angajaţi cu responsabilităţi în 

domeniul protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război 

şi relaţiilor cu veterani în cadrul autorităților administrației 

publice centrale și locale 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii 

Ministerul Finanţelor 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Apărării 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Autorităţile administraţiei publice locale 

August 

2020 

Bugetul 

de stat 

Persoană 

responsabilă 

desemnată; 

Numărul 

consilierilor/ 

angajaților 

desemnați 

2.  Evaluarea responsabilităţilor instituţionale, stabilite în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, ce garantează drepturile 

şi protecţia socială a veteranilor de război şi determinarea 

acţiunilor necesare ce asigură realizarea acestora, incluse 

într-un plan pentru fiecare  autoritate/instituţie, aprobat de 

conducătorul acesteia 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii 

Ministerul Finanţelor 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Apărării 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Autorităţile administraţiei publice locale 

2020 Bugetul 

de stat 

Plan de acțiuni 

instituțional aprobat 

3.  Consolidarea potențialului Instituției Publice „Centrul 

Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” 

(CREPOR), în scopul îmbunătățirii procesului de reabilitare 

Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale 

Centrul Republican Experimental Protezare, 

Ortopedie şi Reabilitare 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină 

Casa Națională de Asigurări Sociale 

Organizațiile de veterani 

2020 Bugetul 

de stat 

Blocul M al 

CREPOR reparat; 

Secția de reabilitare 

( Blocul M) dotată 

cu mobilier și 

echipament necesar 

4.  Implementarea practicii de consultare a veteranilor în 

teritoriu (raioane/municipii) de către echipa mobilă a  

Instituției Publice „Centrul Republican Experimental 

Protezare, Ortopedie și Reabilitare” (CREPOR), conform 

graficului aprobat anual de către Centru 

Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale 

Centrul Republican Experimental Protezare, 

Ortopedie şi Reabilitare 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină 

Casa Națională de Asigurări Sociale 

Organizațiile de veterani 

2021 Bugetul 

de stat 

Personalul secției de 

reabilitare nou-

create, în număr de 

32,5 unități, angajat; 

Circa 700 de 

veterani reabilitați 

anual în cadrul 

secției de reabilitare 

nou-create 

5.  Menţinerea unui parteneriat continuu între autorităţile 

administraţiei publice centrale cu competenţe în asigurarea 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii 

Ministerul Finanţelor 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Parteneriat continuu 

dezvoltat; 



drepturilor şi protecției sociale a veteranilor de război şi 

organizaţiile veteranilor, în scopul realizării depline a 

potenţialului existent al legislației în domeniu, precum şi 

evidențierii, promovării noilor iniţiative de susţinere a 

veteranilor. Valorificarea deplină a acordurilor de colaborare 

semnate între autorităţile publice şi organizaţiile veteranilor, 

precum şi identificarea şi implementarea noilor forme 

benefice de colaborare 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Apărării; 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Serviciul de Informaţii şi Securitate;  

Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” 

Organizaţiile de veterani 

Numărul 

acordurilor de 

colaborare semnate 

cu organizaţiile 

veteranilor 

6.  Asigurarea activităţii eficiente a Consiliului naţional pentru 

problemele veteranilor de război 

Consiliul naţional pentru problemele veteranilor 

de război 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii 

Ministerul Finanţelor 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Apărării 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Numărul ședințelor 

desfășurate; 

Continuitatea 

activităţii eficiente a 

Consiliului naţional 

pentru problemele 

veteranilor de război 

asigurată 

7.  Revizuirea informației cu privire la familiile celor căzuţi în 

lupte, a persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului 

decedați, precum și persoanele cu dizabilități de pe urma 

războiului, care a fost transmisă anterior Cancelariei de Stat, 

în modul stabilit, conform prevederilor Planului, aprobat prin 

Dispoziția Guvernului nr. 52-d din 19 aprilie 2016 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor Interne 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Lista familiilor celor 

căzuţi în lupte 

revizuită; 

Lista persoanelor cu 

dizabilități de pe 

urma războiului 

decedați revizuită; 

Lista persoanelor cu 

dizabilități de pe 

urma războiului 

revizuită 

8.  Prezentarea informației în adresa Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale cu privire la familiile celor căzuţi 

în lupte, a persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului 

decedați, precum și a persoanele cu dizabilități de pe urma 

războiului, revizuite, repartizate pe categorii și pe 

raioane/localități 

Ministerul Apărării Decembrie 

2020 

Nu necesită 

alocarea 

surselor 

financiare 

suplimentare 

Lista familiilor celor 

căzuţi în lupte 

prezentată în adresa 

Ministerului 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Lista persoanelor cu 

dizabilități de pe 

urma războiului 

decedați prezentată 



în adresa 

Ministerului 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Numărul 

persoanelor cu 

dizabilități de pe 

urma războiului 

prezentate MSMPS. 

9.  Evaluarea necesităţilor familiilor celor căzuţi în lupte, a 

persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedați, 

precum și persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului la 

locul de trai al acestora, în conformitate cu legislația în 

vigoare, în baza listelor prezentate pe categorii și pe localități 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Agenția Națională Asistență Socială 

Casa Națională de Asigurări Sociale 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Iulie 

2021 

Bugetul 

de stat 

Numărul familiilor/ 

persoanelor evaluate 

10.  Pregătirea în baza acestei evaluării necesităţilor familiilor 

celor căzuţi în lupte, a persoanelor cu dizabilități de pe urma 

războiului decedați, precum și persoanelor cu dizabilități de 

pe urma războiului la locul de trai al acestora, a unei 

informaţii generale cu privire la situația socială a acestora 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Agenția Națională Asistență Socială 

Subdiviziunile teritoriale de asistență socială 

Noiembrie 

2021 

Bugetul 

de stat 

Informația privind 

situația socială a 

familiilor celor 

căzuți în lupte, a 

persoanelor cu 

dizabilități de pe 

urma războiului 

decedați, precum și 

a persoanelor cu 

dizabilități de pe 

urma războiului 

întocmită 

11.  Întocmirea informației cu privire la familiile veteranilor de 

război decedaţi după război, precum şi a veteranilor care au 

devenit persoane cu dizabilități de pe urma războiului, 

repartizate pe categorii și pe raioane/localități, precum și 

includerea informației cu privire la acordarea veteranilor de 

război a legitimațiilor de tip nou, în conformitate cu 

prevederile HG nr. 182/2018 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor Interne 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Organizaţiile de veterani 

Noiembrie 

2021 

Nu necesită 

alocarea 

surselor 

financiare 

suplimentare 

Lista familiilor 

veteranilor de război 

decedaţi după război 

întocmită; 

Lista veteranilor 

care au devenit 

persoane cu 

dizabilități de pe 

urma războiului 

întocmită 

12.  Prezentarea în adresa Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale a informației cu privire la familiile 

Ministerul Apărării Martie 

2022 

Nu necesită 

alocarea 

Lista familiilor 

veteranilor de război 



veteranilor de război decedaţi după război, precum şi a 

veteranilor care au devenit persoane cu dizabilități de pe 

urma războiului, repartizate pe categorii și pe 

raioane/localități 

surselor 

financiare 

suplimentare 

decedaţi după război 

prezentată 

Ministerului 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Lista veteranilor 

care au devenit 

persoane cu 

dizabilități de pe 

urma războiului 

prezentată 

Ministerului 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

13.  Evaluarea necesităţilor familiilor veteranilor de război 

decedaţi după război, precum şi a veteranilor care au devenit 

persoane cu dizabilități de pe urma războiului la locul de trai 

al acestora, în conformitate cu legislația în vigoare, în baza 

listelor prezentate pe categorii și pe localități 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Agenția Națională Asistență Socială 

Casa Națională de Asigurări Sociale 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Martie 

2023 

Bugetul 

de stat 

Numărul familiilor/ 

persoanelor evaluate 

14.  Pregătirea în baza evaluării necesităţilor familiilor veteranilor 

de război decedaţi după război, precum şi a veteranilor care 

au devenit persoane cu dizabilități de pe urma războiului la 

locul de trai al acestora, a unei informaţii generale cu privire 

la situația de dificultate socială a familiilor veteranilor de 

război decedaţi după război, precum şi a veteranilor care au 

devenit persoane cu dizabilități de pe urma războiului la locul 

de trai al acestora 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Agenția Națională Asistență Socială 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Decembrie 

2023 

Bugetul 

de stat 

Informația privind 

situația socială a 

familiilor 

veteranilor de război 

decedați după 

război, precum și a 

veteranilor care au 

devenit persoane cu 

dizabilități de pe 

urma războiului 

întocmită 

15.  Asigurarea desfăşurării unei analize a rezultatelor acțiunilor 

întreprinse pentru căutarea persoanelor dispărute fără veste în 

perioada acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii 

teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi 

întreprinderea acţiunilor de rigoare 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Apărării 

Serviciul de Informații și Securitate  

Delegația Republicii Moldova în Comisia 

Unificată de Control 

Biroul politici de reintegrare 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Numărul de acțiuni 

întreprinse și 

rezultatele obținute 

16.  Desfăşurarea unei analize complexe a numărului real al Ministerul Apărării 2020-2022 Nu necesită Numărul 



veteranilor de război și asigurarea unui proces transparent şi 

corect al schimbării legitimaţiilor veteranilor de război, în 

conformitate cu HG nr. 182/2018 cu privire la legitimaţiile 

veteranilor de război 

Ministerul Afacerilor Interne 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Organizaţiile de veterani 

alocarea 

surselor 

financiare 

suplimentare 

legitimațiilor de 

veteran de război de 

model nou eliberate; 

Numărul 

legitimațiilor de 

veteran de război de 

model nou amînate; 

Numărul 

legitimațiilor de 

veteran de război de 

model vechi retrase 

17.  Continuarea experienţei şi practicii de includere în 

componenţa comisiilor la nivel central şi local, ce vizează 

interesele şi drepturile veteranilor, a reprezentanţilor acestora 

în colaborare cu organizaţiile veteranilor 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii 

Ministerul Finanţelor 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Apărării 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Organizaţiile veteranilor 

2020-2023 Nu necesită 

alocarea 

surselor 

financiare 

suplimentare 

Persoană 

responsabilă 

desemnată în 

componența 

comisiilor 

interdepartamentale 

la nivel central 

18.  Asigurarea implementării eficiente a ordinului Ministrului 

Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 1011/2018 cu 

privire la organizarea asistenţei medicale veteranilor de 

război. Asigurarea unui mecanism eficient de comunicare 

veteran-medicul de familie-Spitalul Clinic al MSMPS 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Fondurile 

asigurării 

obligatorii 

de asistență 

medicală 

Numărul 

persoanelor 

examinate 

19.  Examinarea modalităţii extinderii asistenţei medicale 

acordate de către Spitalul Clinic al MSMPS pentru văduvele 

şi părinţii celor căzuţi în acţiuni de luptă şi de finanţare 

suficientă a acestuia 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină 

Organizaţiile de veterani 

Octombrie 

2020 

Fondurile 

asigurării 

obligatorii 

de asistență 

medicală 

Numărul 

persoanelor tratate 

în cadrul Spitalului 

Clinic a MSMPS 

20.  Examinarea modalităţii de lansare a unui program de 

asistenţă psihologică şi reabilitare a veteranilor afectaţi de 

sindromul post-traumatic ca rezultat al participării la 

acţiunile de luptă, inclusiv prin parteneriat cu organizaţiile de 

peste hotare 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Organizaţiile de veterani 

Martie 

2021 

Fondurile 

asigurării 

obligatorii 

de asistență 

medicală 

Numărul 

beneficiarilor de 

asistență psihologică 

și reabilitare 

21.  Asigurarea dreptului veteranilor de război la tratament 

sanatorial în conformitate cu legislația în vigoare 

Casa Naţională de Asigurări Sociale 2020-2023 Bugetul 

de stat 

Numărul veteranilor 

care au beneficiat de 

tratament sanatorial 



22.  Evaluarea necesităților și elaborarea mecanismului de plată a 

asistenței medicale stomatologice, inclusiv protezarea dentară 

veteranilor de război 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Ministerul Finanţelor 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Numărul 

persoanelor care au 

beneficiat de servicii 

medicale 

stomatologice, 

inclusiv de protezare 

dentară 

23.  Întreprinderea acţiunilor de susţinere a veteranilor în 

angajarea în câmpul muncii, recalificare sau obţinerea de 

profesii noi. Organizarea în raioane a târgurilor locurilor de 

muncă cu participarea veteranilor 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forței de 

Muncă 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Bugetul 

de stat  

Numărul veteranilor 

cu statut de șomer 

care au fost angajați; 

Numărul veteranilor 

cu statut de șomer 

care au absolvit 

cursuri de formare 

profesională; 

Numărul târgurilor 

locurilor de muncă 

organizate 

24.  Susţinerea iniţiativelor veteranilor ce contribuie la 

promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între 

ambele maluri ale Nistrului urmare a înaintării de către 

organizațiile de veterani a unor propuneri de proiecte cu 

impact major, corespunzătoare cerințelor formulate de către 

donator și care contribuie la realizarea obiectivului de 

reintegrare a țării 

Biroul politici de reintegrare 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Programele 

și fondurile 

oferite de 

donatorii 

externi 

(PNUD, UE, 

OSCE, CoE 

etc.) 

Numărul de proiecte 

elaborate și 

implementate 

Categorii de 

beneficiari vizați 

Acţiuni educativ-patriotice şi de consolidare a generaţiilor cu participarea veteranilor 

25.  Desfăşurarea anuală a unui complex de activităţi pentru 

înveşnicirea memoriei celor căzuţi în luptă şi recunoştinţă 

pentru sacrificiul veteranilor, de Ziua comemorării celor 

căzuţi în războiul din Afganistan (15 februarie) şi de Ziua 

Memoriei (ziua de comemorare a celor căzuţi în conflictul 

armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii şi 

independenţei Republicii Moldova şi a victimelor acestui 

conflict, 2 martie) 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi cercetării 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Numărul activităților 

desfășurate anual 

26.  Acordarea ajutoarelor materiale pentru veterani de război în 

conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) al Legii fondului 

de susținere a populației nr. 827/2000 

Ministerul Finanțelor 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Agenția Națională Asistență Socială 

2020-2023 În limita 

surselor 

Fondului de 

Numărul persoanelor 

la care au fost 

acordate ajutoare 



susținere a 

populației 

materiale 

27.  Organizarea unei decade educativ-patriotice şi de consolidare 

a generaţiilor, cu participarea veteranilor, în instituţiile de 

învățământ dedicate Ziua comemorării celor căzuţi în 

războiul din Afganistan (15 februarie) şi eroismului 

băştinaşilor din Republica Moldova în acest război 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Organizaţiile de veterani 

1-15 

februarie, 

anual 

Bugetul 

de stat  

Decadă educativ-

patriotică organizată 

anual în perioada 1-

15 februarie; 

Numărul activităților 

desfășurate 

28.  Organizarea unei decade educativ-patriotice şi de consolidare 

a generaţiilor, cu participarea veteranilor, în instituţiile de 

învățământ dedicate eroilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru 

apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Organizaţiile de veterani 

15 februarie 

- 2 martie, 

anual 

Bugetul 

de stat 

Decadă educativ-

patriotică organizată; 

Numărul activităților 

desfășurate 

29.  Desfăşurarea anuală a concursului educativ-patriotic „Cupa 

Eroilor” cu participarea veteranilor de război şi tinerilor din 

instituţiile de învățământ 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Apărării 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; 

Organizaţiile de veterani 

Februarie, 

anual 

Bugetul 

de stat 

Concurs desfășurat; 

Numărul persoanelor 

participante 

30.  Desfăşurarea concursului de literatură şi publicaţii cu 

tematică patriotică care readuc în valoare fapta eroică şi de 

vitejie ale veteranilor de război 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 

Organizaţiile de veterani 

Martie 

2021 

Bugetul 

de stat 

Concurs desfășurat; 

Numărul persoanelor 

participante 

31.  Organizarea și desfășurarea expoziţiei-eveniment de carte 

„Veşnicia clipelor de glorie” în incinta Bibliotecii Naţionale 

a Republicii Moldova 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 

Organizaţiile de veterani 

Martie 

2021 

Bugetul 

de stat 

Expoziţie-eveniment 

desfășurată; 

Numărul persoanelor 

participante 

32.  Realizarea cartografiei instituțiilor de învățământ care poartă 

numele eroilor căzuți în luptele din Afganistan și pentru 

apărarea integrității și independenței Republicii Moldova în 

scopul promovării numelui personalității 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Organizaţiile de veterani 

Martie 

2021 

Bugetul 

de stat 

Cartografiere 

realizată 

33.  Organizarea unei evaluări a muzeelor din Republica Moldova 

cu tematica evenimentelor de război, participării la acţiunile 

de luptă a cetăţenilor Republicii Moldova şi eroismului lor 

pentru apărarea Patriei și organizarea unui concurs la cel mai 

bun muzeu pe această tematică cu înmânarea Diplomelor de 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Organizaţiile de veterani 

Martie 

2021 

Bugetul 

de stat 

Evaluare realizată; 

Concurs desfășurat; 

Lista muzeelor 

întocmită 



Onoare 

34.  Organizarea unei evaluări a străzilor ce poartă numele 

veteranilor de război şi a titlului onorific „Cetăţean de 

Onoare” acordat veteranilor de război în localităţile ţării 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Organizaţiile de veterani 

Martie 

2021 

Bugetul 

de stat 

Evaluare desfășurată; 

Lista străzilor 

întocmită 

35.  Elaborarea unui concept de înveşnicire a numelor eroilor 

căzuţi în lupte şi decoraţi cu distincţii de luptă, prin 

edificarea monumentelor, busturilor, instalarea plăcilor 

comemorative, denumirea gimnaziilor sau liceelor, străzilor 

în localităţile unde au învăţat sau şi-au desfăşurat activitatea 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Organizaţiile de veterani 

Martie 

2021 

Bugetul 

de stat 

Concept elaborat 

36.  Stabilirea unei platforme de colaborare la nivel local între 

Direcţiile învățământ şi Secţiile cultură a fiecărui 

municipiu/raion şi organizaţiile de veterani din teritoriu în 

scopul desfăşurării activităţilor educativ-patriotice în teritoriu 

şi a implementării acţiunilor prezentului Plan 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Organizaţiile de veterani 

2020 Bugetul 

de stat 

Numărul activităților 

desfășurate 

37.  Organizarea în cadrul Centrului de Cultură şi Istorie Militară 

a unei expoziţii permanente de documente şi materiale 

istorice consacrate eroilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru 

apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii 

Moldova, precum şi acţiunilor de luptă din Afganistan 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor Interne 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Organizaţiile de veterani 

Martie 

2022 

Bugetul 

de stat 

Expoziţie organizată 

38.  Lansarea unei pagini WEB despre activitatea veteranilor de 

război, implicarea acestora în viaţa socială, economică, 

culturală, acţiuni educativ-patriotice şi de consolidare a 

generaţiilor, precum şi acţiunile statului pentru susținerea 

acestora 

Ministerul Apărării 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Organizaţiile de veterani 

2020 Bugetul 

de stat 

Pagina web lansată 

39.  Publicarea în revista „Oastea Moldovei” a unei ediţii/pagini 

trimestriale consacrate veteranilor de război şi acţiunilor 

educativ-patriotice ale acestora.  

Ministerul Apărării 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Organizaţiile de veterani 

2020 Bugetul 

de stat 

Numărul de 

publicații 

40.  Instalarea în Centrele Militare a panoului informativ despre 

acţiunile de protecţie socială a veteranilor, acțiunile educativ-

patriotice cu participarea veteranilor în teritoriu 

Ministerul Apărării 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Organizaţiile de veterani 

2020 Bugetul 

de stat 

Numărul panourilor 

informative instalate 

41.  Desfăşurarea competiţiilor sportive şi turneelor la diferite 

genuri de sport în memoria eroilor căzuţi în timpul acţiunilor 

de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii şi 

independenţei Republicii Moldova. Pregătirea unui registru 

centralizat al competiţiilor şi turnenelor menţionate 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Autoritățile administrației publice locale 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Numărul 

competiţiilor sportive 

şi turneelor 

organizate anual 

42.  Editarea unui volum de carte „În memoria eroilor căzuţi în 

luptele de la Nistru”, cu informaţie amplă despre fiecare 

Ministerul Apărării 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Martie 

2022 

Bugetul 

de stat 

Carte editată 



erou, date biografice, informaţii despre faptele de vitejie şi 

decoraţii, documente şi date ce descriu diferite etape ale 

vieţii, inclusiv mărturii ale apropiaţilor şi camarazilor de 

luptă, precum şi acţiunile realizate pentru înveşnicirea 

memoriei 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Acţiuni planificate de organizaţiile veteranilor de război* 

43.  Eficientizarea şi consolidarea activităţii organizaţiilor de 

veterani de război sub egida Ministerului Apărării, 

Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Infirmaţii şi 

Securitate 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Casa Naţională de Asigurări Sociale 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forței de 

Muncă 

Agenţia Națională Asistenţă Socială 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Numărul de acorduri 

de colaborare 

încheiate 

44.  Crearea unui mecanism eficient de comunicare şi informare 

la nivel central şi local a veteranilor cu structurile acestor 

instituţii dislocate în teritoriu, precum şi organizațiilor cu 

statut republican 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Casa Naţională de Asigurări Sociale 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forței de 

Muncă 

Agenţia Națională Asistenţă Socială 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Mecanism instituit 

45.  Organizarea unor platforme/acorduri de colaborare la nivel 

local între veterani şi organizațiile teritoriale CNAS, 

subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, 

Direcţiile asistenţă socială raionale 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Casa Naţională de Asigurări Sociale 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forței de 

Muncă 

Agenţia Națională Asistenţă Socială 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Platformă instituită 

46.  Prezentarea informaţiilor despre organizaţiile veteranilor de 

război/acţiunile de luptă înregistrate în Registrul de stat al 

organizaţiilor necomerciale, care au statut de asociaţie 

obştească de utilitate publică 

Ministerul Justiţiei 

Agenția Servicii Publice 

2020 Bugetul 

de stat 

Lista organizațiilor 

de veterani care au 

obținut statut de 

unitate publică 

47.  Dezvoltarea potenţialului de relaţii şi de parteneriat cu Consiliul Naţional pentru Participare 2020-2023 Bugetul Numărul activităților 



Consiliul Naţional pentru Participare, în scopul de a contribui 

la adoptarea deciziilor de politici publice care să răspundă 

intereselor veteranilor de război 

Organizaţiile de veterani de stat comune desfășurate 

48.  Analiza de către organizaţiile de veterani a activităţii lor, în 

conformitate cu statutul acestora, prin desfăşurarea 

adunărilor generale/consiliilor naţionale. Organizarea şi 

desfăşurarea forumurilor raionale/regionale al veteranilor de 

război şi ale structurilor de forţă din Republica Moldova. 

Elaborarea şi adoptarea de către veterani a Codului de etică şi 

conduită al veteranilor. Promovarea actelor normative de 

reglementare pentru veteranii de război  a regulilor de port a 

uniformei militare şi distincţiilor de stat şi departamentale 

Organizaţiile de veterani 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor Interne 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Autorităţile administraţiei publice locale 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Numărul forumurilor 

raionale/regionale al 

veteranilor de război 

şi ale structurilor de 

forţă din Republica 

Moldova desfășurate; 

Elaborarea şi 

adoptarea Codului de 

etică şi conduită al 

veteranilor 

49.  Menţinerea şi dezvoltarea unor parteneriate între organizaţiile 

de veterani, pe de o parte, şi agenţii economici, pe de altă 

parte, în baza unor programe de responsabilitate socială, care 

i-ar motiva în desfăşurarea proiectelor de susţinere a 

veteranilor de război, acordarea de facilităţi pentru invalizii 

de război/veterani la achiziţionarea produselor sau serviciilor, 

cu desfăşurarea anuală de către organizaţiile de veterani a 

unui eveniment festiv de apreciere a acestora 

Organizaţiile de veterani 2020-2023t - Numărul activităților 

comune desfășurate  

50.  Dezvoltarea în continuare a relaţiilor de colaborare şi 

desfăşurare a proiectelor comune cu organizaţiile veteranilor 

de peste hotare, examinarea experienţei acestora în 

comunicare cu veteranii şi autoritățile/instituţiile publice.  

Organizaţiile de veterani 2020-2023 - Numărul proiectelor 

desfășurate 

51.  Întreprinderea de către organizaţiile de veterani a statutului 

de membru al Federaţiei Mondiale a Veteranilor de război 

Organizaţiile de veterani 2020-2023 - Lista organizațiilor 

de veterani care au 

obținut statutul de 

membru al Federaţiei 

Mondiale a 

Veteranilor de război 

52.  Dezvoltarea continuă a potenţialului organizaţiilor de 

veterani pentru a planifica şi a lansa proiecte proprii de 

afaceri şi proiecte sociale pentru susţinerea veteranilor de 

război, invalizilor de război şi familiilor celor căzuţi 

Organizaţiile de veterani 2020-2023 - Numărul proiectelor 

proprii de afaceri şi 

sociale realizate 

53.  Examinarea experienţei şi stabilirea unor proiecte comune cu 

organizațiile non-guvernamentale din Republica Moldova 

care au în statut responsabilitatea de a acorda asistență şi 

Organizaţiile de veterani 2020-2023 - Numărul proiectelor 

comune realizate 



protecţie socială anumitor categorii de cetăţeni 

54.  Consolidarea capabilităților organizaţiilor de veterani prin 

desfăşurarea tradiţiei ONU de celebrare anuală, pe 21 

septembrie, a Zilei Internaţionale a Păcii 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Numărul veteranilor 

participanți 

55.  Desfăşurarea marşului veteranilor pentru pace şi a acţiunii 

„Flacăra Memoriei” la monumentul „Maica Îndurerată” din 

cadrul Complexului memorial „Eternitate” 

Ministerul Apărării 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Marș desfășurat 

anual; 

Acțiuni desfășurate 

anual 

56.  Participarea veteranilor de război la implementarea 

proiectelor de consolidare a ordinii publice desfăşurate în 

comun cu Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului 

Afacerilor Interne şi autorităţile publice locale 

Ministerul Afacerilor Interne 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 - Numărul veteranilor 

de război participanți 

57.  Stabilirea unei platforme de colaborare cu companiile de 

asigurări sub aspectul unor proiecte de asigurare de viaţă a 

veteranilor de război 

Companiile de asigurări 

Organizaţiile de veterani 

Februarie 

2021 

- Numărul proiectelor 

realizate 

58.  Stabilirea unei platforme de comunicare cu donatorii externi 

relevanți din Republica Moldova sub aspectul lansării unor 

proiecte pentru consolidarea măsurilor de încredere între 

malul stâng şi malul drept al râului Nistru 

Organizaţiile de veterani 2020-2023 - Numărul proiectelor 

realizate 

Obiective pentru autorităţile administraţiei publice locale în relaţiile cu veteranii 

59.  Stabilirea, menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a unui 

parteneriat de colaborare între autorităţile publice locale şi 

organizaţiile municipale/raionale ale veteranilor cu scopul de 

asigurare a drepturilor legale de protecţie socială în teritoriu 

ale veteranilor, invalizilor de război, familiilor celor căzuţi în 

lupte, precum şi realizarea potenţialului veteranilor pentru 

educaţia militar-patriotică a tinerei generaţii şi de consolidare 

a generaţiilor 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 - Parteneriat stabilit 

60.  Asigurarea implementării Legii nr. 161/2017 privind regimul 

mormintelor şi operelor comemorative de război, prin 

inventarierea şi evidenţa de către autorităţile publice locale a 

mormintelor celor căzuţi în acţiunile de luptă din Afganistan 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Lista mormintelor 

inventariate; 

Numărul acţiunilor 

de restaurare şi 



 

Notă: * Acţiunile în Plan au fost propuse, susţinute şi asumate de organizaţiile veteranilor de război 

şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei 

Republicii Moldova, întreprinderea acţiunilor în restaurarea 

şi amenajarea acestora, facilitarea instalării plăcilor 

comemorative la locul de baştină sau în şcolile unde au 

învăţat eroii căzuţi în acţiunile de luptă din Afganistan şi 

pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei 

Republicii Moldova, decoraţi cu distincţii de luptă 

amenajare a 

mormintelor 

61.  Edificarea unui segment de teritoriu în cimitirul „Sfîntul 

Lazar” (mun. Chişinău), destinat pentru veteranii de război şi 

ai structurilor de forţă, cu aprobarea Regulamentului acestuia 

Primăria mun. Chișinău 

Organizaţiile de veterani 

August 

2021 

Bugetul 

de stat 

Segment repartizat; 

Regulament aprobat 

62.  Facilitarea redenumirii unor străzi din localităţile de baştină, 

instituțiilor de învățământ, în memoria celor căzuţi pentru 

apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii 

Moldova, precum şi celor căzuţi în acţiuni de luptă din 

Afganistan, decoraţi cu distincţii de luptă, identificarea 

resurselor financiare pentru ridicarea monumentelor în 

cinstea celor căzuţi în acţiuni de luptă, restaurarea şi 

amenajarea monumentelor existente 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Lista străzilor și 

instituțiilor de 

învățământ 

redenumite 

63.  Organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor reprezentanţilor 

autorităţilor administraţiei publice locale cu veteranii de 

război, membrii familiilor celor căzuţi în acţiunile de luptă 

pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei 

Republicii Moldova, precum şi celor căzuţi în acţiuni de 

luptă din Afganistan, în vederea identificării şi soluţionării 

problemelor cu care se confruntă aceştia 

Autorităţile administraţiei publice locale 

Organizaţiile de veterani 

2020-2023 Bugetul 

de stat 

Numărul întâlnirilor 

desfășurate 


