DECRET
privind unele simboluri corporative ale Serviciului
de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
nr. 923-VII din 20.12.2013
Monitorul Oficial nr.304-310/844 din 27.12.2013

***
În temeiul art.88 lit.j) din Constituţia Republicii Moldova, al art.6 alin.(5) şi (6) din Legea cu
privire la simbolurile publice şi al art.44 din Legea privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate,
Preşedintele Republicii Moldova
DECRETEAZĂ:
Art.1. – Se instituie următoarele simboluri corporative ale Serviciului de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova:
a) însemnele heraldice:
- stema, conform anexei nr.1;
- emblema, conform anexei nr.2;
b) însemnul vexilologic – drapelul, conform anexei nr.3;
c) însemnele uniformistice:
- cocarda de chipiu şi beretă pentru uniforma ofiţerului de informaţii şi securitate, conform anexei
nr.4;
- insigna de petliţă pentru uniforma ofiţerului de informaţii şi securitate, conform anexei nr.5;
- insigna de epolet pentru uniforma ofiţerului de informaţii şi securitate, conform anexei nr.6;
- ecusonul de mînecă (stîngă) pentru uniforma ofiţerului de informaţii şi securitate, conform
anexei nr.7.
Art.2. – Simbolurile corporative prevăzute la art.1. se înregistrează în Armorialul General al
Republicii Moldova.
Art.3. – Se aprobă Regulamentul privind utilizarea simbolurilor corporative (stema, emblema şi
drapelul) ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, conform anexei nr.8.
Art.4. – Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.231-III din 8 septembrie 2001
privind acordarea Drapelului de luptă Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Chişinău, 20 decembrie 2013.
Nr.923-VII.

Nicolae TIMOFTI

Anexa nr.1
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.923-VII din 20 decembrie 2013
STEMA
SERVICIULUI DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
AL REPUBLICII MOLDOVA
Blazonare
În cîmp de azur, o stea de aur cu opt raze, avînd cele două raze verticale alungite. Peste tot, stema
mică a Republicii Moldova: tăiat de roşu şi azur, cu un cap de bour broşînd, însoţit între coarne de o
stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică şi la senestra de o semilună conturnată, totul de aur.
Imagine

Anexa nr.2
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.923-VII din 20 decembrie 2013
EMBLEMA
SERVICIULUI DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
AL REPUBLICII MOLDOVA
Descriere
Emblema reprezintă o stea de aur cu opt raze, avînd cele două raze verticale alungite şi purtînd în
mijloc stema mică a Republicii Moldova: tăiat de roşu şi azur, cu un cap de bour broşînd, însoţit între
coarne de o stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică şi la senestra de o semilună conturnată, totul
de aur.
Imagine

Anexa nr.3
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.923-VII din 20 decembrie 2013
DRAPELUL
SERVICIULUI DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
AL REPUBLICII MOLDOVA
Descriere
1. Drapelul reprezintă o pînză rectangulară (2:3), albastră, purtînd în mijloc emblema Serviciului
de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (o stea galbenă cu opt raze, avînd cele două raze
verticale alungite şi purtînd în mijloc stema mică a Republicii Moldova: tăiat de roşu şi azur, cu un cap
de bour broşînd, însoţit între coarne de o stea cu opt raze, în dextra de o roză heraldică şi în senestra de
o semilună conturnată, totul galben).
Imagine

2. Drapelul există în două forme:
a) drapelul original;
b) drapelul uzual.
3. Drapelul original se confecţionează într-un singur exemplar, cu dimensiunile 1000 x 1500 mm
şi este tivit cu franjuri de aur pe perimetrul pînzei, în afară de latura de la hampă care este prevăzută cu
un manşon de îmbrăcare pe hampă. Hampa este confecţionată din lemn vopsit roşu-închis, are
lungimea de 2,5 ori mai mare decît înălţimea pînzei drapelului şi este dotată cu vîrf standard pentru
hampele drapelelor instituţiilor de stat ale Republicii Moldova, iar talpa ferecată în metal. De vîrful
hampei sunt prinse două şnururi de aur terminate cu ciucuri din acelaşi metal şi o panglică tricoloră în
culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova terminată cu franjuri de aur şi legată în fundă.
4. Drapelul uzual se îmbracă, de regulă, pe o hampă simplă de vîrful căreia se leagă o panglică
tricoloră simplă în culorile naţionale.

Anexa nr.4
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.923-VII din 20 decembrie 2013
COCARDA DE CHIPIU ŞI BERETĂ PENTRU UNIFORMA
OFIŢERULUI DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
Descriere
Cocarda de chipiu şi beretă reprezintă un scut oval, tăiat, roşu şi azur, purtînd în centru Stema de
Stat a Republicii Moldova, în relief, în întregime de aur. Scutul este aşezat pe o stea ovală de aur cu 40
de raze.
Înălţimea cocardei este de 40 mm, iar lăţimea de 30 mm.
Imagine

Anexa nr.5
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.923-VII din 20 decembrie 2013
INSIGNA DE PETLIŢĂ
PENTRU UNIFORMA CORPULUI DE OFIŢERI CU GRADE SUPERIOARE
ŞI INFERIOARE ŞI EFECTIVUL DE SUBOFIŢERI AL SERVICIULUI DE
INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA
Descriere
Insigna de petliţă reprezintă o insignă monometalică, emailată, cu înălţimea de 36 mm şi lăţimea
de 24 mm, repetînd emblema Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (o stea de
aur cu opt raze, avînd cele două raze verticale alungite şi purtînd în centru stema mică a Republicii
Moldova: tăiat de roşu şi azur, cu un cap de bour broşînd, însoţit între coarne de o stea cu opt raze, la
dextra de o roză heraldică şi la senestra de o semilună conturnată, totul de aur).
Imagine

Anexa nr.6
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.923-VII din 20 decembrie 2013

INSIGNA DE EPOLET
PENTRU UNIFORMA CORPULUI DE OFIŢERI CU GRADE SUPERIOARE
ŞI INFERIOARE ŞI EFECTIVUL DE SUBOFIŢERI AL SERVICIULUI DE
INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA
Descriere
Insigna de epolet reprezintă o insignă monometalică, emailată, cu înălţimea de 24 mm şi lăţimea
de 15 mm, repetînd emblema Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (o stea de
aur cu opt raze, avînd cele două raze verticale alungite şi purtînd în centru stema mică a Republicii
Moldova: tăiat de roşu şi azur, cu un cap de bour broşînd, însoţit între coarne de o stea cu opt raze, la
dextra de o roză heraldică şi la senestra de o semilună conturnată, totul de aur).
Imagine

Anexa nr.7
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.923-VII din 20 decembrie 2013
ECUSONUL DE MÎNECĂ (STÎNGĂ) PENTRU UNIFORMA
OFIŢERULUI DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
Descriere
Ecusonul de mînecă (strîngă) reprezintă un scut heraldic, de tip rectangular cu vîrful rotunjit,
şnuruit de aur pe perimetru şi cuprinzînd stema Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii
Moldova (în cîmp de azur,o stea de aur cu opt raze, avînd cele două raze verticale alungite; peste tot,
stema mică a Republicii Moldova: tăiat de roşu şi azur, cu un cap de bour broşînd, însoţit între coarne
de o stea cu opt raze, la dextra de o roză heraldică şi la senestra de o semilună conturnată, totul de aur).
Înălţimea ecusonului este de 90 mm şi lăţimea de 70 mm.
Imagine

Anexa nr.8
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.923-VII din 20 decembrie 2013
REGULAMENT
privind utilizarea simbolurilor corporative (stema, emblema şi drapelul)
ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Stema, emblema şi drapelul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova,
denumit în continuare Serviciu, sînt simboluri corporative prin care acesta se identifică.
2. Răspunderea pentru respectarea prevederilor prezentului regulament se pune în sarcina
directorului Serviciului.
II. UTILIZAREA STEMEI SERVICIULUI
3. Stema Serviciului se amplasează pe sediile, edificiile, în birourile de serviciu, precum şi în alte
încăperi ce aparţin Serviciului.
4. Imaginea stemei Serviciului poate fi reprodusă pe:
a) sigiliile oficiale ale Serviciului, ale subunităţilor aparatului central al Serviciului şi ale
organelor lui teritoriale;
b) foile cu antet ale Serviciului, ale subunităţilor aparatului central al Serviciului şi ale organelor
lui teritoriale;
c) bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) ale Serviciului;
d) diferite însemne heraldice derivate, vexilologice, medalistice, faleristice şi uniformistice ale
Serviciului;
e) legitimaţiile colaboratorilor Serviciului;
f) diplomele de onoare şi alte distincţii instituite de Serviciu;
g) producţia poligrafică, foto, video, cinematografică şi electronică a Serviciului;
h) produsele publicitare, informative şi pe alte asemenea produse executate la comanda
Serviciului;
i) emisiuni poştale executate la comanda Serviciului;
j) diverse suvenire şi obiecte de protocol, precum şi poate figura în:
k) lucrările publicate şi expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorilor şi
pictorilor stemei;
l) alte cazuri, cu permisiunea directorului Serviciului sau a Comisiei Naţionale de Heraldică.
5. În cazul în care stema Serviciului va fi utilizată alături de Stema de Stat a Republicii Moldova,
stema Serviciului va ocupa o poziţie secundară faţă de Stema de Stat, mai la dreapta sau mai jos, iar
dimensiunile liniare ale stemei Serviciului nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Stemei de Stat.
III. UTILIZAREA EMBLEMEI SERVICIULUI
6. Imaginea emblemei Serviciului poate fi reprodusă pe:
a) bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) ale Serviciului;
b) diferite însemne heraldice derivate, vexilologice, medalistice, faleristice şi uniformistice ale
Serviciului;
c) diplomele de onoare şi alte distincţii instituite de Serviciu;
d) producţia poligrafică, foto, video, cinematografică şi electronică a Serviciului;
e) produsele publicitare, informative şi pe alte asemenea produse executate la comanda
Serviciului;
f) emisiuni poştale executate la comanda Serviciului;
g) diverse suvenire şi obiecte de protocol, precum şi poate figura în:
h) lucrările publicate şi expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorilor şi
pictorilor emblemei;

i) alte cazuri, cu permisiunea directorului Serviciului sau a Comisiei Naţionale de Heraldică.
7. Emblema Serviciului nu va fi utilizată alături de Stema de Stat a Republicii Moldova în acelaşi
context semantic.
IV. UTILIZAREA DRAPELULUI SERVICIULUI
8. Drapelul original al Serviciului se păstrează în biroul de serviciu al directorului Serviciului şi
se scoate în public, la decizia acestuia, cu prilejul unor ceremonii oficiale.
9. Drapelul Serviciului se arborează pe sediile Serviciului şi pe alte edificii care îi aparţin.
10. Drapelul poate fi folosit în cadrul unor acţiuni oficiale, festive, culturale, sportive, ştiinţifice
etc.
11. Imaginea drapelului Serviciului poate figura:
a) pe emisiuni poştale, suvenire, obiecte de protocol etc.;
b) în lucrările publicate şi la expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a
autorilor şi pictorilor drapelului;
c) în alte cazuri, cu permisiunea directorului Serviciului sau a Comisiei Naţionale de Heraldică.
12. În cazul în care drapelul Serviciului va fi arborat sau amplasat alături de Drapelul de Stat al
Republicii Moldova, drapelul Serviciului se plasează într-o poziţie secundară faţă de Drapelul de Stat,
mai la dreapta sau mai jos, iar dimensiunile lui liniare nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Drapelului
de Stat.
13. Nuanţele şi proporţiile drapelului Serviciului şi ale imaginii acestuia, indiferent de
dimensiunile lor, trebuie să corespundă întocmai celor prevăzute de prezentul regulament.
V. EXPLICAŢIA SIMBOLISTICII
Culoarea albastră (azurul) a scutului heraldic şi a pînzei drapelului (în drapel, de nuanţa culorii
albastre din Drapelul de Stat al Republicii Moldova) este o culoare tradiţională prin care se identifică
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova – organ de stat specializat în domeniul
asigurării securităţii statului. Ea marchează ataşamentul faţă de tradiţie şi principiul continuităţii în
apărarea intereselor statului şi ale cetăţenilor, deschiderea umană şi rămîne o chezăşie a activităţii utile
şi conforme cu principiile societăţii civile. În heraldică, albastrul mai simbolizează fidelitatea şi
perseverenţa şi este asociat cu azurul cerului, cu ideea de pace, de apartenenţă la civilizaţia europeană.
Mobila principală a stemei este o stea cu opt raze de formă specială. Cele două raze verticale
alungite ale astrului semnifică activitatea de informaţie şi contrainformaţie ca direcţii principale de
activitate a Serviciului. Aurul stelei exprimă strălucirea, excelenţa şi înaltul profesionalism al
colaboratorilor Serviciului.
Scutul “peste tot” care încarcă astrul, preluînd stema mică a Republicii Moldova, semnifică
apartenenţa Serviciului la sistemul autorităţilor publice de nivel naţional ale Republicii Moldova şi
calitatea de atribut de importanţă vitală al statalităţii.
Emblema Serviciului repetă ca formă, compoziţie şi semnificaţie mobilele scutului heraldic şi
este destinată lărgirii cîmpului simbolic de aplicare.
Drapelul Serviciului a fost elaborat în baza stemei, prin metoda desfăşurării cîmpului heraldic în
cîmp vexilar.

