
 
Republica Moldova 

COMISIA NAȚIONALĂ DE HERALDICĂ 

DECIZIE Nr. 136 
din  12.03.2019 

cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative 

ale Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” 

a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului 

Afacerilor Interne în Armorialul General al 

Republicii Moldova 

Publicat : 19.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 139-147     art Nr : 697     Data intrarii in vigoare : 
19.05.2019 

    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (8) din Legea cu privire la simbolurile publice, 
    Comisia Națională de Heraldică d e c i d e: 
    Se înregistrează în Armorialul General al Republicii Moldova următoarele simboluri 
corporative ale Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al 
Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul comandantului Brigăzii nr. 26 
din 21 februarie 2019: 
    a) stema (anexa nr. 1); 
    b) emblema primară (anexa nr. 2); 
    c) drapelul (anexa nr. 3); 
    d) culoarea corporativă principală negru, de nuanță negru heraldic strălucitor, care corespunde 
formulei Black C în sistemul de culori Pantone, formulei 0.0.0.100 în sistemul substractiv de 
culori CMYK și formulei 0.0.0 în sistemul aditiv de culori RGB; 
    e) culoarea corporativă secundară galben, de nuanță Crom, ca în Drapelul de Stat al Republicii 
Moldova, care corespunde formulei 109 C în sistemul de culori Pantone, formulei 0.15.100.0 în 
sistemul substractiv de culori CMYK și formulei 255.210.0 sau 255.217.0 în sistemul aditiv de 
culori RGB; 
    f) ecusonul de mînecă dreaptă pentru uniforma angajatului (anexa nr. 4); 
    g) Medalia comemorativă „25 de ani ai Brigăzii de poliție cu destinație specială «Fulger»” 
(anexa nr. 5). 
 
    PREȘEDINTELE 

    COMISIEI NAȚIONALE DE HERALDICĂ                              Corneliu POPOVICI 

 

    Nr. 136-V.01. Chișinău, 12 martie 2019. 

Anexa nr. 1 
la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică 

nr. 136-V.01 din 12 martie 2019 
 

Stema 

Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” 

Descriere 



    Pe negru, un fulger de argint în bară, peste care broșează un cap de acvilă, smuls, de aur, 
limbat roșu și cruciat de asemenea de aur. 

Imagine 

 
 

Anexa nr. 2 
la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică 

nr. 136-V.01 din 12 martie 2019 
 

Emblema primară 

a Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” 

Descriere 
    Emblema reprezintă un scut heraldic rotund, alb-albastru, cu bordură roșie, peste care 
broșează, depășind marginile scutului, un fulger de argint în bară, deasupra căruia suprabroșează 
un cap de acvilă, smuls, de aur, cruciat de același metal. 

Imagine 

 
 

Anexa nr. 3 
la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică 

nr. 136-V.01 din 12 martie 2019 
 

Drapelul 

Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” 

Descriere 
    Drapelul reprezintă o pînză rectangulară (2:3) neagră, cu un brîu lat galben (3/5 h), purtînd în 
mijloc un scut heraldic de tip rectangular cu vîrful rotunjit (2/5 h), încărcat cu stema Brigăzii de 
poliție cu destinație specială „Fulger” (pe negru, un fulger alb în bară, peste care broșează un cap 
de acvilă, smuls, galben, limbat roșu și cruciat de asemenea galben). 

Imagine 



 
 

Anexa nr. 4 
la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică 

nr. 136-V.01 din 12 martie 2019 
 

Ecusonul de mînecă dreaptă pentru uniforma angajatului 

Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” 

Descriere 
    Ecusonul de mînecă reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vîrful rotunjit, șnuruit de 
aur pe perimetru și încărcat cu stema Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” în 
oglindă: pe negru, un fulger de argint în bandă, peste care broșează un cap de acvilă, smuls, 
conturnat, de aur, limbat roșu și cruciat de asemenea de aur. 
    Înălțimea ecusonului este de 90 mm, iar lățimea de 70 mm. 

Imagine 

 
 

Anexa nr. 5 
la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică 

nr. 136-V.01 din 12 martie 2019 
 

Medalia comemorativă 

„25 de ani ai Brigăzii de poliție cu destinație specială «Fulger»” 

Descriere 
    Însemnul Medaliei comemorative „25 de ani ai Brigăzii de poliție cu destinație specială 
«Fulger»” reprezintă un medalion rotund, cu diametrul de 30 mm, monocolor, de aur, cu toartă 
de suspensie în partea superioară, prin care însemnul se prinde cu un inel de baretă. 
    Pe avers, pe fundalul unor raze liniare nenumărate, emanate din centru, în mijloc este 
reprezentat, înscris în marginile medalionului, un fulger în bară, peste care broșează un cap de 
acvilă, smuls și cruciat, totul în relief. 
    Pe revers, apare legenda cu caractere capitale în relief, ordonată în opt rînduri, primul și 
ultimul rînd fiind la un interval ceva mai mare decît intervalul dintre celelalte: „1991 / 25 DE 



ANI / AI BRIGĂZII / DE POLIȚIE / CU DESTINAȚIE / SPECIALĂ / „FULGER” / 2016”. 
    Panglica este din moar, lată de 25 mm, neagră și are pe flancuri cîte o dungă galbenă depărtată 
de margine cu 1,5 mm, lată de 2,5 mm și încărcată cu o dungă roșie lată de 0,5 mm. Panglica se 
îmbracă pe o baretă metalică de formă dreptunghiulară, cu înălțimea de 45 mm și colțurile de jos 
tăiate. Peste panglica îmbrăcată, în partea superioară a baretei se aplică cifrele romane „XXV” 
(h 7 mm), de aur. Bareta are pe marginea inferioară o toartă de suspensie de culoarea însemnului, 
iar pe revers un sistem de prindere. 
    Înălțimea totală a distincției este de 78 mm. 
    Bareta de substituire a distincției este dreptunghiulară, cu lățimea de 25 mm și înălțimea de 
12 mm, îmbrăcată cu panglica distincției și are aplicate broșînd peste panglică cifrele romane 
„XXV” (h 7 mm), de aur. 

Imagine 

 

 


