
APROBAT 
în şedinţa Comisiei Naţionale de Heraldică
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de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova 
din 30 septembrie 2015.

Proces-verbal nr. 360-IV.

Recomandări
privind utilizarea corectă a stemelor corporative şi/sau teritoriale 

în context cu Stema de Stat a Republicii Moldova 
pe hârtiile cu antet, formularele tipizate şi alte acte scrise cu caracter oficial

1. Cercul de persoane fizice şi juridice care au dreptul la reproducerea 
imaginii Stemei de Stat a Republicii Moldova (în continuare -  stema de stat) în 
actele lor este definit de art. 5 „Reproducerea imaginii Stemei de Stat pe acte şi 
în sigilii” din Legea nr. 32 din 7 martie 2013 privind Stema de Stat a Republicii 
Moldova („Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, 2013, nr. 97-103, 3 mai, 
art. 318).

2. Modul de confecţionare, utilizare, păstrare şi eliminare a actelor ce 
poartă stema de stat se stabileşte de Guvern, cu avizul Comisiei Naţionale de 
Heraldică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova (în continuare -  CNH).

3. Regulile de elaborare şi de amplasare a elementelor componente pe 
hârtiile cu antet, formularele tipizate şi alte acte scrise cu caracter oficial (în 
continuare -  formulare) se stabilesc de normele naţionale în domeniul lucrărilor 
de secretariat şi alte documente normative speciale derivate.

4. Modul de utilizare a stemelor corporative în context cu stema de stat 
este stabilit de „Regulamentul-tip de utilizare a stemei, drapelului, imnului şi 
culorii corporative”, aprobat prin decizia CNH nr. 281-IV.01 din 25 iunie 2014 
(„Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, 2014, nr. 217-222, 1 august, 
art. 1092), şi de regulamentele de utilizare corporative concrete, avizate de CNH 
şi adoptate de persoana juridică în modul stabilit.

5. Modul de utilizare a stemelor teritoriale în context cu stema de stat este 
stabilit de „Regulamentul-tip de utilizare a stemei, drapelului, imnului şi 
sigiliului armoriat ale unităţii administrativ-teritoriale”, aprobat prin decizia 
CNH nr. 280-IV.01 din 25 iunie 2014 („Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova”, 2014, nr. 217-222, 1 august, art. 1091), şi de regulamentele de 
utilizare concrete ale unităţii administrativ-teritoriale, avizate de CNH şi 
adoptate în modul stabilit.

6. în formulare, alături de stema de stat, pot fi utilizate una sau mai multe 
steme sau embleme cu caracter heraldic (în continuare -  embleme), numai 
înregistrate oficial în Armorialul General al Republicii Moldova şi numai în 
formulele artistice înregistrate.

Notă. Pentru statutul Armorialului General al Republicii Moldova a se 
vedea Legea nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice 
(„Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, 2011, nr. 164-165, 4 octombrie, 
art. 478) şi Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1342-VII din
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30 septembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului Armorialului General al 
Republicii Moldova („Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, 2014, nr. 297- 
309, 10 octombrie, art. 612).

7. Dacă persoana juridică posedă o stemă şi alte embleme înregistrate în 
Armorialul General al Republicii Moldova, în formulare, alături de stema de
stat, se utilizează exclusiv stema persoanei juridice şi nu alte embleme.
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8. In orice formular, stema de stat va ocupa locul de onoare care este fie 
primul loc din stânga, dacă stemele şi emblemele sunt ordonate într-un rând de 
la stânga la dreapta, fie primul loc de sus, dacă stemele şi emblemele sunt 
ordonate într-un rând de sus în jos.

9. La utilizarea a două steme (sau stema de stat şi o emblemă), în funcţie 
de textul aferent şi fără a depăşi câmpurile curate prevăzute ale documentului, 
acestea pot fi amplasate pe formular în următoarele soluţii:

a) două steme alături la mijlocul colii de hârtie sus;
b) două steme una sub alta la mijlocul colii de hârtie sus;
c) două steme alături în colţul de stânga sus al colii, pornind de la 

marginea stângă, pentru antetul desfăşurat pe întreaga lăţime a colii de hârtie;
d) două steme alături în colţul de stânga sus al colii, centrate pe mijlocul 

jumătăţii din stânga a colii, pentru antetul de tip unghiular desfăşurat pe 
jumătatea stângă a colii de hârtie;

e) stema de stat în colţul stâng de sus, iar cealaltă stemă în colţul drept de 
sus al colii de hârtie.

10. La utilizarea a trei sau mai multe steme (steme şi embleme), în funcţie 
de textul aferent şi fară a depăşi câmpurile curate prevăzute ale documentului, 
acestea se amplasează pe formular alăturate, în următoarele soluţii:

a) la mijlocul colii de hârtie sus;
b) în colţul de stânga sus al colii, pornind de la marginea stângă, pentru 

antetul desfăşurat pe întreaga lăţime a colii de hârtie;
c) în colţul de stânga sus al colii, centrate pe mijlocul jumătăţii din stânga 

a colii, pentru antetul de tip unghiular desfăşurat pe jumătatea stângă a colii de 
hârtie.

11. Succesiunea a trei sau mai multe steme (steme şi embleme) respectă 
ierarhia corporativă şi/ sau teritorială.

De exemplu:
a) stema de stat, stema instituţiei ierarhic superioare, stema persoanei 

juridice posesoare a formularului,
b) stema de stat, stema raionului, stema satului;
c) stema de stat, stema instituţiei ierarhic superioare, stema unităţii 

administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu îşi are sediul persoana juridică, 
stema persoanei juridice posesoare a formularului.

12. Dimensiunile liniare ale stemei (emblemei) persoanei juridice sau ale 
stemei unităţii administrativ-teritoriale posesoare a formularului nu vor depăşi 
dimensiunile liniare ale stemei de stat şi/sau ale celorlalte steme (embleme) 
corporative şi teritoriale.
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Se recomandă utilizarea unor steme şi embleme de aceleaşi dimensiuni 
sau de dimensiuni comparabile care creează impresia de egalitate.
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In cazul în care compoziţia stemelor este foarte diferită, se urmăreşte ca 
scuturile stemelor să aibă aceeaşi înălţime, indiferent de decorurile exterioare ale
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scutului, iar vârfurile scuturilor să se afle aproximativ la acelaşi nivel. 
De asemenea, se urmăreşţe ca niciuna dintre steme să nu creeze impresia că ar fi 
mai mare sau mai importantă decât stema de stat.

13. Din punct de vedere coloristic, se utilizează formulele înregistrate 
oficial în Armorialul General al Republicii Moldova. Soluţiile corecte sunt:

a) toate stemele în formula color;
b) toate stemele în formula alb-negru conturat.
Pentru formulare nu se recomandă stemele în formula alb-negru conturat 

si haşurat în coduri heraldice.
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Nu se admite reproducerea alb-negru a stemelor în formula color.
14. Alte probleme şi situaţii neprevăzute în prezentul document se vor 

coordona cu CNH.


