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În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Legea cu privire la simbolurile publice,

Comisia Națională de Heraldică d e c i d e:

Se includ în Armorialul General al Republicii Moldova următoarele simboluri corporative ale
Procuraturii,  aprobate  prin  Ordinul  Procurorului  General  al  Republicii  Moldova nr.  7/8  din  15
ianuarie 2007:

a) stema (anexa nr. 1);

b) emblema „Acvila Procuraturii” (anexa nr. 2);

c) drapelul (anexa nr. 3);

d) culoarea corporativă albastru, de nuanță albastru-închis, care corespunde formulei 294 C
în  sistemul  Pantone,  formulei  100.80.0.20  în  sistemul  substractiv  de  culori  CMYC și  formulei
0.56.130 în sistemul aditiv de culori RGB.

PREȘEDINTELE

COMISIEI NAȚIONALE DE HERALDICĂ Mariana ȘLAPAC

Nr. 396-IV.01. Chișinău, 30 septembrie 2015.

Anexa nr. 1

la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică

nr. 396-IV.01 din 30 septembrie 2015

Stema Procuraturii



Blazonare

În cîmp albastru, sub o balanță cu brațele egale în echilibru, de aur, o acvilă cu zborul pe
jumătate desfăcut, de același metal, cruciată de aur, ținînd în gheara dreaptă un sul de hîrtie sigilat,
iar în cea stîngă un gladium, ambele de asemenea de aur, și purtînd pe piept un scut cu stema Țării
Moldovei: pe roșu, un cap de bour de aur, cu o stea cu cinci raze între coarne și flancat jos în dextra
de o roză heraldică, iar în senestra de o semilună conturnată, toate de același metal.

Imagine

Anexa nr. 2

la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică

nr. 396-IV.01 din 30 septembrie 2015

Emblema „Acvila Procuraturii”

Blazonare

Emblema reprezintă o acvilă cu zborul pe jumătate desfăcut, de aur, cruciată de același
metal, ținînd în gheara dreaptă un sul de hîrtie sigilat, iar în cea stîngă un gladium, ambele de
asemenea de aur, și purtînd pe piept un scut cu stema Țării Moldovei: pe roșu, un cap de bour de
aur, cu o stea cu cinci raze între coarne și flancat jos în dextra de o roză heraldică, iar în senestra de
o semilună conturnată, toate de același metal.

Imagine



Anexa nr. 3

la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică

nr. 396-IV.01 din 30 septembrie 2015

Drapelul Procuraturii

Descriere

Drapelul reprezintă o pînză dreptunghiulară (2:3) albastră, avînd în mijloc, într-o orlă de
scut heraldic de tip rectangular cu vîrful rotunjit, galbenă, stema Procuraturii (în cîmp albastru, sub
o balanță cu brațele egale în echilibru, galbenă, o acvilă cu zborul pe jumătate desfăcut, de aceeași
culoare, cruciată galben, ținînd în gheara dreaptă un sul de hîrtie sigilat,  iar în cea stîngă un
gladium, ambele de asemenea galbene, și purtînd pe piept un scut cu stema Țării Moldovei: pe roșu,
un cap de bour galben, cu o stea cu cinci raze între coarne și flancat jos în dextra de o roză
heraldică, iar în senestra de o semilună conturnată, toate de aceeași culoare).

Imagine


