
D E C I Z I A 

Comisiei Naționale de Heraldică  

de pe lângă Președintele Republicii Moldova  

nr. 11-IV.01 din 11 februarie 2009  

cu privire la utilizarea coifurilor și a timbrurilor de demnitate  

pentru încoronarea coifurilor în stemele personale și de familie  

din Republica Moldova 

(cu completările operate prin Decizia nr. 140-V.01 din 12 martie 20191  

și Decizia CNH nr.67-VI.01 din 11 noiembrie 20212) 

 

 

1. Utilizarea coifurilor nobiliare de rang princiar, comital, baronal etc. sau 

nobiliare simple, timbrate cu coroane nobiliare de rang corespunzătoare poate fi 

admisă în stemele personale și de familie, dacă solicitantul demonstrează 

documentar că o stemă timbrată astfel a fost conferită lui sau strămoșilor lui, pe 

linie paternă sau maternă, de către un suveran cu dreptul de a conferi steme și 

dacă Comisia Națională de Heraldică decide că acestea nu lezează demnitatea 

Republicii Moldova și a cetățenilor ei. 

2.1. Utilizarea coifurilor nobiliare deschise (cu gratii) de argint, încoronate 

cu coroane nobiliare simple poate fi admisă în stemele personale și de familie, dacă 

solicitantul demonstrează documentar că provine, pe linie paternă sau maternă, 

dintr-un neam nobil recunoscut de un suveran cu dreptul de acordare a nobleței sau 

că provine din categoriile sociale românești echivalente nobilimii europene: boier, 

boiernaș, mazil, răzeș. 

2.2. Decorurile exterioare prevăzute la pct. 2.1. pot fi admise în stemele 

personale și de familie ale descendenților din categoria socială românească de 

ruptași, dacă solicitantul își demonstrează documentar această descendență. 

2.3. Decorurile exterioare prevăzute la pct. 2.1. pot fi admise în stemele 

personale și de familie ale descendenților din preoții și diaconii hirotoniți în Țările 

Române, Imperiul Rus sau Regatul României, dacă solicitantul își demonstrează 

documentar această descendență. 

2.4. Decorurile exterioare prevăzute la pct. 2.1. pot fi admise în stemele 

personale și de familie ale descendenților din persoane de etnie română din 

Regiunea/Gubernia Basarabia, care, în conformitate cu Legea privind drepturile 

stărilor locuitorilor Regiunii Basarabia din 10 martie 1847, au fost atribuiți la 

categoria rusească de „odnodvoreț” și pentru care nu se poate stabili care a fost 

titlul lor românesc echivalat (mazil, ruptaș etc.), dacă solicitantul își demonstrează 

documentar această descendență. 

3.1. Utilizarea coifurilor nobiliare deschise (cu gratii) de argint, timbrate de 

burlet poate fi admisă în stemele personale și de familie ale cetățenilor Republicii 

Moldova cu titlu personal, dacă solicitantul demonstrează că are una dintre 

calitățile următoare: 
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a) deține titlul legal de doctor în științe, acordat sau nostrificat în Republica 

Moldova; 

b) a fost decorat cu unul din ordinele naționale ale Republicii Moldova; 

c) a devenit laureat al premiului de stat al Republicii Moldova; 

d) a atins gradul militar de ofițer superior, de la maior în sus, sau un grad 

paramilitar echivalent; 

e) este preot-mitrofor; 

f) a atins gradul de calificare pentru funcționarii publici de conducere 

Consilier de stat de clasa III. 

3.2. Utilizarea coifului nobiliar deschis (cu gratii) de argint, timbrat de burlet 

în stema de familie admisă pentru un solicitant cu titlu personal, la dorința 

solicitantului poate fi extins asupra soției/ soțului solicitantului. 

3.3. Utilizarea coifului nobiliar deschis (cu gratii) de argint, timbrat de burlet 

în stema de familie poate deveni ereditar dacă trei membri ai aceleiași familii, din 

aceeași generație sau din generații consecutive, obțin timbrul dat cu titlul personal. 

3.4. Anularea clauzei în baza căreia a fost admisă utilizarea coifului nobiliar 

deschis (cu gratii) de argint, timbrat de burlet în stema personală sau de familie 

duce la anularea acestui timbru. 

4. Utilizarea coifurilor închise de argint, timbrate de burlet este admisă 

nelimitat, ca marcă a oricărei steme personale sau de familie. 

5. Din punct de vedere artistic, coifurile de argint – deschise (cu gratii) sau 

închise – pot avea unele detalii mici (gratii, colier, medalion, borduri, cuișoare, 

ghinturi etc.) de aur, fără însă a fi specificat smaltul deosebit al acestor detalii și 

fără a afecta statutul coifului utilizat. 


