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H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 
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Privind aprobarea unor simboluri corporative  

ale Guvernului Republicii Moldova 

----------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul Legii nr.86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.164-165, art.478), cu 

modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se aprobă următoarele simboluri corporative ale Guvernului Republicii 

Moldova: 

1) Emblema corporativă, conform anexei nr.1;  

2) Culoarea corporativă a Guvernului Republicii Moldova  – albastru, de 

nuanța albastru de Berlin, ca în Drapelul de Stat al Republicii Moldova, care 

corespunde formulei 293 C în sistemul Pantone, formulei 97.81.0.0 în sistemul 

substractiv de culori CMYK și formulei 0.70.174 în sistemul aditiv de culori 

RGB. 

 

2. Se aprobă Regulamentul privind utilizarea simbolurilor corporative 

(heraldice) ale Guvernului Republicii Moldova, conform anexei nr.2. 

 

3. Cancelaria de Stat va întreprinde acțiunile necesare pentru punerea în 

aplicare a prezentei hotărîri și va prezenta Preşedintelui Republicii Moldova 

actele necesare pentru înregistrarea simbolurilor sale corporative în Armorialul 

General al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 
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         Anexa nr.1 la  

        Hotărîrea Guvernului nr.  

        din                           2018 

 

EMBLEMA CORPORATIVĂ 

a Guvernului Republicii Moldova 

 

Blazonare 
 

Emblema corporativă a Guvernului Republicii Moldova reprezintă un scut 

heraldic de tip oval, încărcat, în cîmp albastru, cu Stema de Stat a Republicii 

Moldova, a cărei acvilă este de aur. În bordura scutului, în cîmp de aur, apare 

legenda cu litere capitale albastre, separată de două umbre de stele cu opt raze, 

de asemenea albastre: „GUVERNUL/ * REPUBLICII MOLDOVA *”. Conturul 

perimetric al scutului este albastru. 

 

 

Imagine color 
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Imagine alb-negru conturat 
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Imagine alb-negru hașurat 
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Imagine geometrică și proporțiile acesteia 
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         Anexa nr.2 la  

        Hotărîrea Guvernului nr.  

        din                           2018 

 
 

 

REGULAMENTUL  

privind utilizarea simbolurilor corporative (heraldice)  

ale Guvernului Republicii Moldova 

  

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Regulamentul privind utilizarea simbolurilor corporative (heraldice) ale 

Guvernului Republicii Moldova (în continuare – Regulament) stabileşte modul 

de utilizare a emblemei corporative și culorii corporative ale Guvernului 

Republicii Moldova. 

   

2. Emblema corporativă și culoarea corporativă sînt simboluri publice 

corporative prin care se identifică Guvernul Republicii Moldova. 

 

3. Posesorul de drept al simbolurilor publice corporative menționate la 

pct.2 este Guvernul Republicii Moldova. 

 

4. Emblema corporativă şi culoarea corporativă ale Guvernului Republicii 

Moldova beneficiază de protecţie juridică în conformitate cu actele normative în 

vigoare. 
 

5. Încălcarea premeditată a prevederilor privind modul de utilizare a 

emblemei corporative şi culorii corporative ale Guvernului Republicii Moldova, 

precum şi profanarea acestora atrage răspundere disciplinară, contravenţională 

sau penală corespunzător gradului prejudiciabil al faptei comise. 
 

Capitolul II 

UTILIZAREA EMBLEMEI CORPORATIVE 

 

6. Imaginea color, alb-negru conturat sau alb-negru hașurat a emblemei 

corporative  a Guvernului Republicii Moldova poate fi reprodusă pe: 

1) sigilii, altele decît cele prevăzute de Legea nr.32 din 7 martie 2013 

privind Stema de Stat a Republicii Moldova; 

2) bunurile mobile (vehicule, tehnică și altele); 
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3) diferite însemne heraldice derivate, vexilologice, medalistice, faleristice 

şi uniformistice, diplome de onoare şi alte distincţii instituite de Guvernul 

Republicii Moldova; 

4) legitimaţiile membrilor Guvernului și angajaților Cancelariei de Stat; 

5) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică 

a Guvernului Republicii Moldova sau a Cancelariei de Stat; 

6) produsele publicitare, informative şi similare executate la comanda 

Guvernului Republicii Moldova sau a Cancelariei de Stat; 

7) timbre, plicuri şi alte emisiuni şi efecte poştale executate la comanda 

Guvernului Republicii Moldova sau a Cancelariei de Stat; 

8) diverse suvenire şi obiecte de protocol. 

 

7. Imaginea emblemei corporative a Guvernului Republicii Moldova poate 

fi reprodusă în edițiile informative, de evidență, științifice sau didactice ale 

Comisiei Naționale de Heraldică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova 

sau patronate de aceasta. 
 

8. În alte cazuri decît cele prevăzute la punctul 6 imaginea emblemei 

corporative a Guvernului Republicii Moldova poate fi reprodusă la decizia Prim-

ministrului.  

 

9. Imaginea alb-negru conturat a emblemei corporative poate fi folosită în 

diferite soluții coloristice bicolore. 
 

10. Imaginea reprodusă a emblemei corporative a Guvernului Republicii 

Moldova, indiferent de dimensiunile ei, trebuie să corespundă întocmai 

proporțiilor și  imaginii grafice prevăzute în anexa nr.1. 
 

11. Emblema corporativă a Guvernului Republicii Moldova nu poate fi 

utilizată alături de Stema de Stat a Republicii Moldova în acelaşi context 

semantic. 

 

12. Alte relaţii generate de utilizarea emblemei corporative a Guvernului 

Republicii Moldova, care nu au fost reflectate în prezentul Regulament, sînt 

reglementate de Legea nr.32 din 7 martie 2013 privind Stema de Stat a 

Republicii Moldova, Legea nr.86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile 

publice şi de alte acte normative din domeniu. 
 

Capitolul III 

UTILIZAREA CULORII CORPORATIVE 

 

13. Culoarea corporativă a Guvernului Republicii Moldova este un însemn 

cu funcţii heraldice, uniformistice şi de apartenenţă corporativă a acesteia. 

 

14. Culoarea corporativă poate fi utilizată:  
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1) cu funcţie heraldică – în cromatica însemnelor heraldice şi faleristice ale 

Guvernului Republicii Moldova (stemă, emblemă, drapel, distincţii şi insigne); 

2) cu funcţie uniformistică – în cromatica elementelor de uniformă sau a 

articolelor de vestimentaţie (eşarfe, cravate, vipuşti şi paspoaluri); 

3) în calitate de însemn de apartenenţă corporativă – în cromatica 

articolelor de birotică (agende, calendare, pixuri, mape și alte articole), a 

diverselor suvenire şi obiecte de protocol; 

4) la decorarea interioarelor edificiilor Guvernului Republicii Moldova; 

5) în alte cazuri, la decizia Prim-ministrului. 
 

15. Alte relaţii generate de utilizarea culorii corporative a Guvernului 

Republicii Moldova, care nu au fost reflectate în prezentul Regulament, sînt 

reglementate de Legea nr.86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice şi 

de alte acte normative din domeniu. 
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NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul hotărîrii de Guvern 

privind aprobarea unor simboluri corporative ale Guvernului
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In conformitate cu prevederile Legii nr.86 din 28 iulie 2011 cu privire la 

simbolurile publice, simbolurile corporative se aprobă prin hotărîre de Guvern, în 

baza deciziei Comisiei Naţionale de Heraldică. Regulamentele şi instrucţiunile de 

utilizare (de reproducere, de executare etc.) a simbolurilor corporative se elaborează 
de către beneficiar în baza documentelor-tip întocmite de Comisia Naţională de 

Heraldică şi se aprobă, după avizarea lor de către aceasta, prin hotărîre de Guvern.

Astfel, Cancelaria de Stat a elaborat prezentul proiect de hotărîre prin care se 

propune aprobarea emblemei şi culorii corporative ale Guvernului Republicii 

Moldova, precum şi stabilirea modului de utilizare a acestor simboluri corporative.

Proiectul, sub aspect structural, este constituit din 3 capitole, în care sînt 

stabilite obiectul de reglementare a proiectului, descrierea emblemei şi culorii 

corporative ale Guvernului Republicii Moldova, precum şi utilizarea simbolurilor 

respective şi reproducerea imaginii emblemei corporative a Guvernului Republicii 

Moldova.

Proiectul prevede că emblema şi culoarea corporativă ale Guvernului 

Republicii Moldova sînt simboluri publice corporative prin care se identifică 

Guvernul Republicii Moldova, acestea beneficiind de protecţie juridică în 

conformitate cu actele normative în vigoare.

3. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului se va efectua în limita mijloacelor financiare alocate 

Cancelariei de Stat din bugetul de stat.____________________________________

4. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

Proiectul de hotărîre a fost avizat de către Ministerul Finanţelor, Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi Comisia Naţională de Heraldică şi a fost supus 

expertizei juridice. Proiectul a fost definitivat ţinînd cont de obiecţiile şi propunerile 

înaintate de autorităţile vizate.
în scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pentru consultări 

publice pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat www.cancelaria.gov.md, 
compartimentul Transparenţa decizională şi pe pagina web www.particip.gov.md.

Secretar general al Guvernului Lilia PALII

http://www.cancelaria.gov.md
http://www.particip.gov.md
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