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NORME GENERALE 
PRIVIND HERALDICA ECLEZIASTICĂ 

DIN REPUBLICA MOLDOVA

I. Principii generale

(1) Prezentele Norme constituie reglementări cu aplicabilitate naţională şi cuprind 
prevederi referitoare la structurile tuturor Bisericilor Ortodoxe prezente pe teritoriul 
Republicii Moldova.

(2) Prevederile principiale sau tehnice ale prezentelor Norme pot fi aplicate 
şi structurilor celorlalte Biserici şi confesiuni înregistrate oficial în Republica Moldova, 
heraldica cărora până în prezent nu este reglementată de alte acte canonice, de comun 
acord cu conducerea Bisericilor şi confesiunilor respective.

(3) La elaborarea simbolurilor heraldice noi se va ţine cont la valenţe maxime 
de canoanele universale ale stiintei si artei heraldice, de emblematica veche si de traditia3 9 9 ~ 9 9

naţională preexistentă.

II. Forma scutului heraldic

(1) Stemele persoanelor juridice (instituţiilor) vor avea scut pentagonal ca în 
Stema Mitropoliei Basarabiei din perioada interbelică.

(2) Stemele persoanelor fizice din clerul monahal bărbătesc vor avea scut 
rectangular cu vârful rotunjit.

(3) Stemele persoanelor fizice din clerul monahal femeiesc vor avea scut oval.
(4) Stemele persoanelor fizice din clerul de mir vor avea scut rectangular cu vârful 

în acoladă.

III. Continutul scutului heraldic
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(1) Mitropoliile şi episcopiile îşi vor crea steme individuale ţinând cont 
de emblematica veche şi de tradiţia naţională preexistentă.

(2) Protopopiatele şi parohiile îşi vor crea steme prin combinarea în acelaşi scut 
heraldic a elementelor din stema teritorială respectivă cu imagini sau atribute ale 
sfinţilor-patroni, conform hramului principal.

(3) Mănăstirile îşi vor crea steme prin combinarea în acelaşi scut heraldic 
a elementelor din stema teritorială respectivă sau din stema ctitorului istoric cu imagini 
sau atribute ale sfinţilor-patroni, conform hramului principal.

(4) Instituţiile de învăţământ (academii teologice, seminare, şcoli de dascăli etc.) 
vor urma normele stabilite pentru heraldica universitară şi academică laică, marcând 
apartenenţa ecleziastică în interiorul scutului heraldic.

(5) Tipografiile, întreprinderile de producere şi alte structuri auxiliare 
cu personalitate juridică vor urma canoanele heraldicii corporative laice, marcând după 
caz apartenenţa ecleziastică în interiorul scutului heraldic.

(6) Persoanele fizice din clerul monahal la elaborarea stemelor personale vor urma 
principiile heraldicii personale.

(7) Preoţii de mir şi alte persoane fizice din clerul de mir la elaborarea stemelor de 
familie vor urma principiile heraldicii familiale laice acceptate în Republica Moldova.
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IV. Decorurile exterioare ale scutului heraldic

(1) Ierarhiile administrative şi personale vor fi marcate prin decoruri exterioare ale 
scutului heraldic.

(2) Decorurile exterioare ale scutului stemelor instituţiilor administrative şi ale 
bisericilor sunt următoarele:

Instituţia Mitra Omoforul Cârja Crucea Deviza
Panglica Literele

Mitropolie Au, cu cruce Albastru Au Au Roşie Au
Episcopie Ag, cu cruce Albastru Au Au Roşie A&
Protopopiat Ag, fără cruce Nu Toiag sim plu , 

Ag
Ag Nu Nu

Catedrală mitropolitană Au, cu cruce Nu Nu Nu Nu Nu
Catedrală episcopală Ag, cu cruce Nu Nu Nu Nu Nu

Biserică, paraclis Ag, fară cruce Nu Nu Nu Nu Nu

(3) Scutul stemei instituţiei mănăstireşti, în calitate de decor exterior unic, va fi 
timbrat de o coroană murală neagră, surmontată de o cruce grecească recruciată de aur, 
după următoarea ierarhie:____________________________________________________
Mănăstire-stavropighie cu 7 turnuri
Mănăstire cu 5 turnuri
Schit cu 3 turnuri

Notă: Acest decor poate fi aplicat mănăstirilor Bisericii Romano-Catolice, 
utilizând crucea de tip latin, precum şi celor ale Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, utilizând 
crucea de rit vechi.

(4) Decorurile exterioare ale scutului stemelor persoanelor fizice din clerul 
monahal sunt următoarele:
Persoana Coifura Cârja Crucea

procesională
Panaghia Crucea 

de piept
Deviza

Panglica Literele
Mitropolit Camilafcă (clobuc) albă, cu 

cruce
Au Au Da Au Albă Albastre

Arhiepiscop Camilafcă neagră, cu cruce Au Au Da Au Neagră Au

Episcop Camilafcă neagră, fară cruce Au Au Da Au Neagră Au
Arhimandrit Camilafcă neagră, fară cruce Ag, diferită de 

cea episcopală Ag Nu Au la dorinţă

Egumen Camilafcă neagră, fară cruce Nu Nu Nu Au la dorinţă
Ieromonah Camilafcă neagră, fară cruce Nu Nu Nu Ag la dorinţă
Ierodiacon Camilafcă neagră, fară cruce Nu Nu Nu Nu la dorinţă
Monah Scufie neagră Nu Nu Nu Nu la dorinţă
Monahie Scufie neagră Nu Nu Nu Nu la dorinţă

(5) Scuturile stemelor stareţilor vor fi aşezate suplimentar pe două chei
încrucişate în săritoare, de smalţurile următoare:
___________________ 2_______________________________________ -_______________________________________________________________________________________________________________________________— — — ----------------------— --------------- 5 ----------- -------------------------------
Stareţ de mănăstire-stavropighie ambele chei de Au
Stareţ de mănăstire o cheie de Au, a doua de Ag
Staret de schit ambele chei de Ag
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V. Drapelele ecleziastice

(1) Instituţiile ecleziastice vor avea două rânduri de drapele: baniera şi praporul.
(2) Banierele ecleziastice vor fi rectangulare şi vor avea următoarele proporţii şi 

decoruri exterioare:
Instituţia Proporţiile

drapelului
Alte decoruri

Mitropolie 1:2 3 ciucuri: 1 de aur, 1 albastru, 1 roşu
Episcopie 1:2 3 ciucuri: 1 de aur, 1 albastru, 1 roşu
Protopopiat 2:3 2 ciucuri: 1 de aur, 1 de culoarea hramului
Catedrală mitropolitană 1:2 3 ciucuri: 1 de aur, 2 de culoarea hramului
Catedrală episcopală 1:2 3 ciucuri: 1 de argint, 2 de culoarea hramului
Biserică, paraclis Iden tice  cu proporţiile  

d rapelu lu i localităţii în 
care  se află

2  ciucuri, de culoarea hramului

Mănăstire-stavropighie 1:2 3 ciucuri negri împletiţi cu aur
Mănăstire 2:3 2 ciucuri negri împletiţi cu aur
Schit 1:1 1 ciucure negru împletit cu aur

(3) Prapurii vor urma tradiţia steagurilor bisericeşti în uz în Biserica respectivă.
(4) Persoanele fizice vor avea stindarde pătrate.
(5) Drapelele instituţiilor şi persoanelor ecleziastice vor avea un vârf standard 

special: manşon surmontat de un glob crucifer cu cruce grecească recruciată, totul de aur.
Notă: Acest decor poate fi aplicat drapelelor Bisericii Romano-Catolice, utilizând 

crucea de tip latin, precum şi celor ale Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, utilizând crucea 
de rit vechi.


