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Aprobate
prin Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică 

nr. 473-IV01 din 8 septembrie 2dî6  , ' : ^

Regulile generale O j g S U  „
privind dispunerea Culorilor Naţionale 

pe eşarfe, cocarde şi alte însemne

I. Prevederi generale

1.1. Prezentele Reguli generale privind dispunerea Culorilor Naţionale pe 
eşarfe, cocarde şi alte însemne au la bază prevederile Legii privind Drapelul de 
Stat al Republicii Moldova, normele ştiinţifice şi cutumele heraldice şi 
vexilologice universale, precum şi tradiţia culturală naţională.

1.2. Prezentele Reguli generale se aplică însemnelor specificate purtate de 
persoane fizice sau aplicate pe bunuri mobile şi imobile.

1.3. însemnele înrudite bazate pe folosirea Culorilor Naţionale şi care nu 
sunt specificate în prezentele Reguli generale vor fi utilizate după avizarea lor de 
către Comisia Naţională de Heraldică.

II. Eşarfele purtate de persoanele autorizate 
(primari, funcţionari de stat, stegari etc.)

2.1. Poziţia corectă de port a eşarfei de piept este în diagonală, coborând de 
pe umărul drept spre şoldul stâng, culoarea albastră fiind îndreptată spre gât, iar 
cea roşie spre braţ.

2.2. în cazuri justificate, ca excepţie şi cu avizul Comisiei Naţionale de 
Heraldică, eşarfa de piept în diagonală poate fi purtată coborând de pe umărul 
stâng spre şoldul drept, culoarea albastră fiind îndreptată spre gât, iar cea roşie spre 
brat.
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2.3. Eşarfa purtată la brâu se prinde astfel încât culoarea albastră să fie 
îndreptată în sus, iar cea roşie în jos. Dacă eşarfa de brâu are prevăzut un sistem de 
încingere cu decoruri suplimentare, ea se încinge la şoldul stâng.

2.4. Eşarfele în culori naţionale sunt însemne simbolice suficiente în ceea ce
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priveşte marcarea apartenenţei purtătorului la autorităţile statale pe care le 
reprezintă. Aplicarea imaginii Stemei de Stat a Republicii Moldova pe eşarfe 
constituie o tautologie heraldică şi nu se admite.

2.5. Colanele, insignele sau alte însemne (corporative, teritoriale etc.) care se 
utilizează în acelaşi context cu eşarfele nu se aplică pe eşarfa şi nu se prind de 
aceasta.

2.6. Decorurile exterioare recomandate pentru eşarfe sunt fie ciucurii de aur 
(unul sau doi) care încheie capetele modelate în ungi ale eşarfei, fie franj urii de aur 
aplicaţi peste tivitura simplă a capetelor drepte ale eşarfei. Nu se admit franjuri pe 
întreg perimetrul eşarfei sau alte ornamente care ar deteriora mesajul eşarfei 
tricolore ca simbol simplu şi clar.
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2.7. Benzile albastră, galbenă şi roşie ale eşarfei vor fi întotdeauna egale ca 
lăţime.
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III. Cocardele

3.1. în cocardele tricolore simbolizând apartenenţa la Republica Moldova-  
circulare, ovale sau de alte forme mai complicate -  culoarea albastră se amplasează 
în mijlocul piesei, iar cea roşie spre exterior.

3.2. în cocardele circulare simple, fară alte decoruri, proporţiile diametrului
cercurilor sunt: albastru -  1 unitate, galben -  2 unităţi, roşu -  3 unităţi
convenţionale. în cocardele de alte forme se va urmări păstrarea echilibrului vizual 
între cele trei culori, sugerându-se egalitatea lor.

3.3. în cocardele concepute astfel ca panglica tricoloră să înconjoare o 
insignă cu spaţiu propriu de amplasare (circular sau de altă formă), benzile 
panglicii tricolore din jurul insignei vor fi egale.

3.4. în cocardele de stofa compuse dintr-un element circular de bază, de sub 
care atârnă în jos două codiţe de panglică, codiţa din stânga privitorului se 
amplasează dedesubtul celei din dreapta, iar ordinea culorilor rămâne aceeaşi la 
ambele codiţe: de la stânga la dreapta privitorului albastru-galben-roşu.

3.5. în cocardele de stofa compuse dintr-un element circular de bază, 
amplasat pe o fundă, buclele laterale ale fimdei vor avea culoarea albastră în sus, 
iar codiţele de dedesubt vor fi ordonate fiecare având albastrul spre mijloc şi roşul 
spre exterior.

IV. Colanele

4.1. în colanele-panglici tricolore ale unor însemne uniformistice (colan de 
funcţie etc.) sau faleristice (medalie etc.) purtate la gât, panglica se aşază astfel 
încât la spatele purtătorului să stea pe gât având sus culoarea albastră, iar în partea 
din faţă, pe piept, având culoarea roşie spre exterior din ambele părţi.


