
Anexa nr. 7 
la Ordinul Secretarului general 

al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova 
nr.AP-12 din 18 februarie 2019
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al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova

I. Dispoziţii generale

1. Cabinetul de heraldică (în continuare -  Cabinetul) este o subdiviziune 
structurală a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, care asigură 
îndeplinirea de către Preşedintele Republicii Moldova a atribuţiilor 
în domeniul heraldic, precum şi activitatea Comisiei Naţionale de Heraldică 
de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova şi ţine Armorialul General 
al Republicii Moldova.

2. în activitatea sa, Cabinetul se conduce de Constituţia Republicii 
Moldova, Legea cu privire la simbolurile publice, de alte acte normative 
în domeniu, Regulamentul Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, 
Regulamentul Comisiei Naţionale de Heraldică, Regulamentul Armorialului 
General al Republicii Moldova şi de prezentul regulament.

II. Funcţiile de bază ale Cabinetului de heraldică

3. Cabinetul are următoarele funcţii de bază:
a) asigură îndeplinirea de către Preşedintele Republicii Moldova 

a atribuţiilor în domeniul heraldic;
b) gestionează Armorialul General al Republicii Moldova;
c) asigură activitatea Comisiei Naţionale de Heraldică de pe lîngă 

Preşedintele Republicii Moldova.

III. Atribuţiile Cabinetului de heraldică

4. întru realizarea funcţiilor sale, Cabinetul exercită următoarele atribuţii:
a) realizează expertizarea ştiinţifică a documentelor referitoare 

la domeniul simbolurilor publice;
b) asigură asistenţa organizatorică, informaţională, tehnică şi logistică 

a activităţii Comisiei Naţionale de Heraldică;
c) acordă asistenţă documentară, ştiinţifică şi grafică Comisiei Naţionale 

de Heraldică;
d) asigură supravegherea executării deciziilor Comisiei Naţionale 

de Heraldică;
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e) examinează demersurile privind înregistrarea simbolurilor publice 
în Armorialul General al Republicii Moldova;

f) ţine Armorialul General al Republicii Moldova, gestionează şi asigură 
funcţionalitatea acestuia;

g) perfectează proiecte de decrete în domeniul de competenţă;
h) eliberează, în temeiul deciziilor Comisiei Naţionale de Heraldică, 

diplome de înregistrare în Armorialul General al Republicii Moldova 
a simbolurilor publice;

h) eliberează, la solicitarea persoanelor interesate, copii şi extrase 
din Armorialul General al Republicii Moldova;

i) acordă autorităţilor publice de toate nivelurile, persoanelor juridice 
şi fizice asistenţă informaţională şi consultanţă în vederea elaborării, înregistrării 
şi utilizării simbolurilor publice;

j) solicită autorităţilor publice de toate nivelurile, persoanelor juridice 
şi fizice informaţia necesară pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţelor 
Comisiei Naţionale de Heraldică referitoare la elaborarea, confecţionarea, 
utilizarea, păstrarea, modificarea sau înlocuirea simbolurilor publice;

k) păstrează, administrează şi gestionează:
- arhivele curente ale Comisiei Naţionale de Heraldică şi ale Cabinetului 

de heraldică;
- colecţiile de obiecte-etalon, de însemne istorice şi de alte obiecte 

de interes simbolic depuse la Comisia Naţională de Heraldică şi la Cabinetul 
de heraldică;

- fondurile bibliotecii ştiinţifice a Cabinetului;
1) elaborează:
- proiecte de decrete în domeniul de competenţă;
- propuneri ce ţin de politica naţională în domeniul simbolurilor publice;
- proiecte de acte normative în domeniul simbolurilor publice;
- proiectele unor simboluri publice de interes naţional şi ale actelor 

privind adoptarea lor, la solicitarea Preşedintelui Republicii Moldova 
sau a Comisiei Naţionale de Heraldică;

m) participă la organizarea acţiunilor de promovare a simbolurilor publice 
şi a cunoştinţelor despre acestea, inclusiv prin:

- mijloacele de informare în masă şi resursele electronice de informare;
- seminare, conferinţe, simpozioane şi alte acţiuni ştiinţifice, 

de popularizare sau didactice;
- editarea unor publicaţii ştiinţifice, de popularizare sau didactice;
n) studiază experienţa altor state în domeniul simbolurilor publice, 

înaintînd propuneri de perfecţionare a activităţii şi a legislaţiei în domeniu;
o) periodic, în termenele şi condiţiile stabilite, prezintă secretarului 

general ai Aparatului şi Comisiei Naţionale de Heraldică rapoarte de activitate.



3

IV. Organizarea activităţii Cabinetului de heraldică

5. în Cabinetul de heraldică activează Heraldistul de Stat 
al Republicii Moldova, heraldistul secretar şi pictorul heraldist. Modalitatea 
de numire/eliberare din funcţie şi atribuţiile acestora sînt reglementate 
de Legea cu privire la simbolurile publice şi Regulamentul Aparatului 
Preşedintelui Republicii Moldova.

6. Cabinetul de heraldică este condus de Heraldistul de Stat 
care are următoarele atributii:

a) conduce, organizează, coordonează activitatea Cabinetului şi este 
responsabil de îndeplinirea atribuţiilor acestuia;

b) primeşte şi asigură executarea indicaţiilor şi dispoziţiilor Preşedintelui 
Republicii Moldova şi a conducerii Aparatului;

c) repartizează sarcinile pentru personalul Cabinetului şi exercită controlul 
asupra modului de îndeplinire a lor;

d) vizează sau semnează, în modul stabilit, documentele întocmite 
în cadrul Cabinetului de heraldică şi în numele Heraldistului de Stat;

e) stabileşte obiectivele şi indicatorii de performanţă precum şi evaluează 
performanţa profesională a personalului Cabinetului;

f) înaintează propuneri conducerii Aparatului privind promovarea 
şi aplicarea măsurilor de stimulare faţă de personalul Cabinetului;

g) sesizează Comisia de disciplină privind abaterile disciplinare comise 
de personalul Cabinetului;

h) asigură colaborarea Cabinetului de heraldică cu subdiviziunile 
Aparatului şi cu alte autorităţi publice;

i) elaborează Regulamentul Cabinetului, instrucţiuni şi reglementări 
metodologice pentru realizarea atribuţiilor şi sarcinilor acestuia;

j) întocmeşte fişa postului pentru fiecare angajat al Cabinetului;
k) asigură ţinerea evidenţei timpului de muncă al personalului Cabinetului 

şi menţinerea nivelului înalt al disciplinei muncii;
1) îndeplineşte şi alte funcţii atribuite în competenţa sa prin Regulamentul 

Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova şi/sau prin indicaţiile Preşedintelui 
Republicii Moldova şi ale secretarului general.

7. Personalul Cabinetului realizează obiectivele individuale, aprobate 
anual, şi exercită atribuţiile şi sarcinile stabilite în fişa postului.

8. Personalul Cabinetului este obligat să examineze documentele 
repartizate spre executare în termenii stabiliţi de legislaţie sau la solicitarea 
conducerii Aparatului. Pentru neexecutarea în termen a documentelor 
şi dispoziţiilor primite, personalul Cabinetului poartă răspundere solidară 
cu conducerea Cabinetului.
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9. Personalul Cabinetului participă la cursuri de instruire pentru 
perfecţionare profesională, la conferinţe, mese rotunde, deplasări în interes 
de serviciu etc., cu acordul sau la indicaţia conducerii Aparatului.

10. Modelele formularelor tipizate, ale sigiliilor şi ale ştampilelor 
auxiliare pentru lucrările de secretariat utilizate în Cabinetul de heraldică, 
alte elemente tipizate legate de eficientizarea lucrărilor de secretariat în cadrul 
Cabinetului se aprobă de către secretarul general al Aparatului, la propunerea 
Heraldistului de Stat.

11. Copiile şi extrasele din Armorialul General al Republicii Moldova 
se autentifică prin semnătura Heraldistului de Stat sau a heraldistului secretar 
şi prin aplicarea sigiliului, conform ordinului secretarului general al Aparatului.

12. Copiile de pe documentele din arhiva Cabinetului şi extrasele 
din acestea se autentifică, după caz, prin semnătura Heraldistului de Stat, 
a heraldistului secretar sau a pictorului heraldist şi prin aplicarea sigiliului, 
conform ordinului secretarului general al Aparatului.

13. Păstrarea documentelor şi lucrările arhivistice în Cabinetul 
de heraldică se organizează în conformitate cu actele normative stabilite 
pentru Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova şi pentru Comisia Naţională 
de Heraldică.


