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Prezenta publicație este consacrată problemei elucidării dimensiunilor 

heraldice ale simbolurilor naţional-statale ale Republicii Moldova. Simbolurile 

de Stat sunt partea exterioară distinctivă care permit deosebirea unui popor sau 

a unui stat de alte popoare şi alte state. În cadrul oricărui stat este vizibilă o 

multitudine de drapele şi steaguri, de steme, care se supun unei anumite ierar-

hii, treapta superioară revenind Drapelului de Stat și Stemei de Stat, care con-

stituie simbolurile principale şi oficiale ale statului, fiind unele dintre cele mai 

importante atribute ale suveranităţii naţional-statale. 

Cuvinte-cheie: Simboluri național-statale, drapel, stemă, imn, emblemă, 

cromatică națională. 

 

This publication focuses on the elucidation of the heraldic dimensions of 

the national-state symbols of the Republic of Moldova. State symbols are the di-

stinctive outer part that allows the distinction of a people or a state of other pe-

oples and other states. Within each state, a multitude of flags and steams, which 

are subject to a certain hierarchy, the upper step being the State Flag and State 

Coat of arms, which constitute the main and official symbols of the state, being 

some of the most important attributes of national-state sovereignty. 

Keywords: National-state symbols, flag, coat of arms, anthem, emblem, 

national chromatics. 

 
Simbolurile de Stat sunt partea exterioară distinctivă care permit deosebi-

rea unui popor sau a unui stat de alte popoare şi alte state. Cercetarea problema-

ticii simbolurilor naţionale este imposibilă fără elucidarea dimensiunilor lor he-

raldice [1, p.1603] şi celor vexilologice.  

Într-o accepţiune formală, simbolurile unui stat pot fi definite în felul ur-

mător:  

Drapelul – este o bucată de pânză sau de mătase, în una sau mai multe 

culori, adesea cu emblemă sau stemă, prinsă de un băţ (şiret sau şnur), reprezen-

tând semnul distinctiv al unui stat, al unei unităţi militare, organizaţii, asociaţii 

etc. 
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Stema – este un semn convenţional distinctiv, caracteristic şi simbolic al 

unei ţări, unui oraş, unei dinastii, a cărei imagine se aplică pe actele oficiale ale 

autorităţilor publice şi pe sediile acestor autorităţi, pe sigilii, blanchete, bani etc.  

Imnul – este un cântec sau o poezie solemnă compusă pentru preamărirea 

unei idei, a unui eveniment, erou etc. Imnul de Stat reprezintă un cântec solemn 

apărut odată cu formarea statelor naţionale şi adoptat oficial ca simbol al unităţii 

naţionale sau de stat. [2, p.146]    

Din cele mai vechi timpuri în luptele cu duşmanii drapelele aveau un rol 

deosebit de important, servind ca semn al locului de mobilizare a trupelor arma-

te, ca un far de orientare în vâltoarea bătăliei, fiind, totodată, simbolurile vitejiei 

şi ale victoriei. 

Primele drapele aveau forma unui băţ cu figura unei păsări sau animal în 

vârf, asociindu-se cu viteza, forţa şi spiritul de luptă şi au apărut în Orientul ap-

ropiat aproximativ 5 mii de ani în urmă. În lumea occidentală primul drapel ade-

vărat a devenit „vexillumul” latin, de la care în 1959 a apărut ştiinţa despre dra-

pele – vexilologia [3, p.43,153].    

El a fost creat pentru călăreţi şi reprezenta o bucată de materie, purpuriu-

închisă la culoare, cu anumite inscripţii, figuri şi simboluri, care se prindea de o 

bară perpendiculară lancei. Primul drapel cu pânza prinsă de hampă a apărut în 

China antică şi aparţinea împăratului Cijou, fiind simbolul puterii şi măreţiei lui 

[4, p.184-185]. Din antichitate şi până în prezent puţin ce s-a schimbat în semni-

ficaţia drapelului. Expresia „a aduna sub drapele” are menirea să asigure coezi-

unea unei comunităţi, să mobilizeze, să recruteze noi membri. 

Evoluţia istorică a drapelului nostru tricolor cu actuala amplasare vertica-

lă a culorilor, începând de la hampă: albastru (azuriu) – galben – roşu, cunoaşte 

o cale lungă şi glorioasă, plină de confruntări dramatice. Drapelul îmbină vechi-

ul simbol al Moldovei – capul de bour – şi culorile naţionale ce întruchipează în 

sine o tradiţie milenară. 

Culorile naţionale reprezintă în sine un simplu ansamblu de culori, dacă 

nu este indicată ordinea aşezării lor. Importanţa elementelor componente ale 

drapelului diferă în dependenţă de semnificaţiile pe care le simbolizează. Cel 

mai valoros indice în orice tip de drapel sau steag de stat este culoarea (culorile) 

lui. 

Pentru a descifra semnificaţia culorilor oricărui drapel este important şi 

necesar de a analiza istoria statului şi poporului lui căci, după cum menţionează 

V.Mischevca, I.Negrei şi Al.Nichitici, „filosofia culorilor oricărui drapel naţio-

nal de stat este de fiecare dată deosebită, simbolizând trăsături caracteristice 

proprii statului şi naţiunii date” [5, p.34].    

În cazul când pe pânza drapelului sunt imprimate mai multe culori, se va 

ţine cont de amplasarea lor (mai prestigioase se consideră partea de sus şi partea 

mai aproape de hampă), precum şi suprafaţă ocupată. Pe flamura drapelului pot 
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fi prezente diferite embleme şi simboluri caracteristice statului respectiv. Cel 

mai flexibil element al drapelului este emblema, iar cel mai stabil, tradiţional, 

conservator – culoarea [6, p.45-46].    

Este o remarcă esenţială deoarece unul şi acelaşi ansamblu de culori poa-

te aparţine mai multor state. De exemplu: alb, albastru şi roşu – sunt culorile 

specifice Olandei, Franţei, Rusiei, Sloveniei. 

Sensul şi conţinutul codificat al unei culori în simbolismul cromatic are 

rădăcini în totalitatea specificului naţional, politic, istoric, religios şi a altor tră-

sături distinctive de ordin etnografic sau/şi ideologic. Acest fapt determină com-

plexitatea simbolismului cromatic, deoarece, pentru o interpretare adecvată a 

unei culori, e necesar să ţinem cont de legătura strânsă în aplicarea sa practică 

cu ţara concretă, cu poporul dat, cu un oarecare grup social sau partid. 

Reieşind din acest considerent, de obicei, drapelul naţional al oricărui stat 

are o descriere precisă, iar în cazul când pe pânză sunt incluse mai multe culori, 

ele sunt repartizate într-o anumită ordine şi proporţie. În Constituţia Republicii 

Moldova în aliniatul 2 din art.12, în care este descris Drapelul de Stat, este indi-

cată atât ordinea culorilor – albastru, galben, roşu, începând de la hampă, cît şi 

modalitatea lor de plasare – în mod vertical.  

Semnificaţia celor trei culori de pe Drapelul de Stat al Republicii Moldo-

va este următoarea:  

-  culoarea albastră simbolizează cerul senin, pacea, viaţa fără de războ-

aie; 

- culoarea galbenă simbolizează recoltele bogate ale lanurilor de grâu şi 

de porumb, ale viilor sub razele soarelui auriu; 

- culoarea roşie reprezintă spiritul revoluţionar al societăţii noi, mişcarea 

înainte pe calea păcii, democraţie şi progresului social [2, p.149].    

Drapelul tricolor are o vechime considerabilă pe pământul Moldovei şi, 

luând în consideraţie faptul, că maximul de ataşament faţă de el a coincis cu 

epocile revoluţionare, cu lupta politică pe care au dus-o masele largi, reflectă 

mişcarea de renaştere naţională, revenirea la tradiţiile istorice, năzuinţa spre su-

veranitate naţională şi independenţă reală şi se identifică cu suveranitatea şi de-

mnitatea naţional-statală a poporului Republicii Moldova.  

Este esenţial de remarcat că în cadrul oricărui stat este vizibilă o multitu-

dine de drapele şi steaguri, care se supun unei anumite ierarhii, treapta superioa-

ră revenind Drapelului de Stat, care constituie simbolul principal şi oficial al 

statului, fiind unul dintre cele mai importante atribute ale suveranităţii naţional-

statale. Faţă de Drapelul de Stat toate celelalte categorii de drapele (militare, 

sportive, social-politice etc.) se află într-o poziţie de subordonare.  

Stema este o adevărată operă de artă, care, ca regulă, se supune legilor 

heraldicii, ce permit de a o „recunoaşte” şi „citi”. Ea trebuie să reflecte esenţa 

proprietarului, fie că este o persoană particulară, fie că este o organizaţie sau un 
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stat. În unele cazuri pot fi întâlnite elemente ireale (dragoni, grifoni, vulturi bi-

cefali etc.) sarcina cărora este de a ului sau de a intimida. 

Apariţia stemelor este legată de fenomenul cavalerismului medieval, când 

„oamenii în armuri” includeau anumite semne de distincţie pe scuturi, coifuri 

etc. Diferite forme ale scuturilor şi în prezent servesc drept elemente constitu-

tive ale stemelor de stat, regiuni, oraşe etc. Republica Moldova nu este o excep-

ţie, scutul fiind prezent în stema ei de stat. Stemele şi blazoanele au origini în 

principiul psihologic, general-valabil de la apariţia societăţii şi până în prezent, 

exprimat prin dorinţa de manifestare exterioară a personalităţii unui individ sau 

a unei colectivităţi. 

Procesul de alegere şi creare a stemelor în orice stat nou trezeşte la viaţă 

diferite opinii şi discursuri. De exemplu: în procesul de elaborare a stemei Rusi-

ei Sovietice s-a refuzat (la propunerea lui V.I.Lenin) de la spadă, deşi ea trebuia 

să se semnifice dreptatea şi nu pedeapsa. 

Stema unui stat este expresia fiinţei sale naţionale. Ea este apreciată ca o 

formă superioară de exprimare a adevărului şi simţămintelor şi prin compoziţia 

sa oficială reflectă printr-un limbaj plastic devenirea istorică a poporului pe care 

îl individualizează, transpunând în imagini codificate înlănţuirea istorică a eve-

nimentelor din trecut şi prezent, totodată relevând aspiraţiile de viitor ale acestui 

popor. Stema este ca şi numele, dar numai că nu a unei singure persoane, ci a 

unui stat şi a unui popor. 

Noua Stemă de Stat a Republicii Moldova a însumat atât elemente de ve-

che tradiţie, cît şi noi simboluri, care sunt menite să dea glas noilor prefaceri din 

epoca pe care o străbate. Ea are următoarea înfăţişare: scut tăiat, avînd câmpul 

superior roşu, iar cele inferior – albastru, fiind acoperit de capul de bour de cu-

loare aurie şi avînd între coarne o stea cu opt raze. Capul de bour este flancat în 

dreapta de o roză, iar în stânga de o semilună conturnată. Toate elementele sunt 

executate de acelaşi metal. Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale şi 

cruciate de aur, care ţine în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în ghe-

ara stângă un sceptru de aur. 

Pentru a înţelege mesajul compoziţiei Stemei de Stat a Republicii Moldo-

va este necesară descifrarea mesajelor codificate în fiecare element heraldic ce 

face parte din această compoziţie. E esenţial de remarcat că stema conţine toate 

cele trei culori tradiţionale ale moldovenilor: albastru, galben, roşu. 

La 14 noiembrie 1990 autorii actualei Steme de Stat a Republicii Moldo-

va, Gheorghe Vrabie şi Maria Dogaru, au dat o explicaţie oficială a compoziţiei 

şi simbolicii ei, care ulterior a fost puţin perfecţionată de autorii monografiei 

„Constituţia Republicii Moldova. Comentată articol cu articol” [7, p.149; 2, 

p.151-153].    

Capul de bour este vechiul însemn al Moldovei istorice, care exprimă o 

„întâlnire de bour”, altfel fiind spus, bogăţiile acestor locuri, fertilitatea pămân-
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tului străbun, evocând forţa şi măreţia şi făcând aluzie la demnitate. El ilustrea-

ză în limbaj specific ştiinţei heraldice un anumit ritual de vânătoare ce se pierde 

în negura veacurilor şi este pus în relaţie cu o societate preexistentă întemeierii 

statului Moldova, eveniment ce a avut loc în 1359. În timp, bourul a devenit un 

animal simbol şi o expresie a rezistenţei poporului. 

Aştrii prezenţi în stemă – steaua şi semiluna – sunt străvechi însemne da-

cice, steaua dintre coarnele bourului fiind o aluzie la divinitate, la ceea ce este 

sfânt şi măreţ, iar semiluna este o aluzie la o perioadă îndepărtată a istoriei, la 

veşnicie, la stabilitate şi existenţa îndelungată a poporului.  

Roza este preluată din heraldica primilor domnitori ai Ţării Moldovei şi 

evocă tradiţiile de organizare statală a moldovenilor, adică că ţara noastră are 

origini într-un trecut îndepărtat, până la formarea statului la 1359, perioadă când 

existau state mici. Ea este simbolul statului mic, adică al unui început de stat, şi, 

probabil, derivă de la familia nobiliară care avea o puternică autoritate politică 

în acest stat mic. 

Cromatica câmpului scutului – roşu şi albastru, fiind pusă în relaţie cu 

smalţul capului de bour, este chemată să reconstituie tricolorul naţional. Aluzia 

la cromatica Drapelului de Stat are o dublă semnificaţie: pe de o parte ea simbo-

lizează trecutul de luptă pentru împlinirea idealurilor acestui neam, iar pe de al-

ta, este relevată introducerea noilor culori drept cel mai înalt simbol, menit să 

individualizeze suveranitatea Republicii Moldova. 

Acvila cruciată este un element secundar în stemă, deoarece ea reprezintă 

doar suportul scutului, dar are şi un rol specific şi deosebit, semnificând origi-

nile latine ale poporului moldovean. Ea îngemănează spiritualitatea dacică (e 

cunoscut faptul că o astfel de pasăre era considerată la vechii daci drept zeu al 

cerului, creator al cosmosului şi luminii) şi cea romană.  

Acvila cruciată ca simbol heraldic ilustrează înglobarea istoriei noastre în 

marile arii de civilizaţie universală. Ea este recunoscută ca cel mai de preţ sim-

bol al legiunilor romane, venite în Dacia. Acvila care poartă crucea a devenit se-

mnul distinctiv al tuturor urmaşilor daco-romanilor, fapt ce reiese din denumi-

rea care i s-a atribuit în plan mondial – acvila valahică.  

Ea evidenţiază valorile morale promovate de biserică ortodoxă ca susţină-

tor al luptei pentru emancipare, pentru apărarea limbii şi tradiţiilor poporului şi 

este o dovadă a latinităţii subliniind originile comune şi continuitatea neîntreru-

ptă a poporului în vatra strămoşească.  

Acvila din Stema de Stat a Republicii Moldova se deosebeşte de alte pă-

sări (acvile, vulturi etc.) de pe stemele altor state prin faptul că ţine în cioc o 

cruce de aur şi este un fenomen unic în istoria heraldicii. Multe popoare au inc-

lus în stemele şi blazoanelor lor o astfel de figură heraldică pentru a sublinia, pe 

de o parte, descendenţa din romani, iar pe de altă – pentru a releva calităţile de-
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osebite ale unui sau altui popor. Ea este simbolul zborului spre înălţimi, al cura-

jului şi demnităţii. 

Crucea care este plasată în ciocul acvilei aminteşte prin limbaj heraldic 

despre tradiţia creştină a poporului, amintind că daco-romanii sau încreştinat în 

epoci timpurii, deosebindu-se de popoarele vecine care au acceptat creştinismul 

pe parcursul primului mileniu printr-un act de autoritate centrală, şi demonst-

rând că creştinismul nu a fost impus, ci acceptat benevol prin influenţă romană. 

De acest simbol heraldic sunt legate mari valori morale şi spirituale ale poporu-

lui, începuturile culturii lui şi prosperarea acesteia.  

Sceptrul de aur este o figură heraldică care constituie expresia ideii de su-

veranitate şi este cunoscut din cele mai vechi timpuri (de la grecii antici). El 

aduce aminte despre autoritatea voievodală din acest spaţiu.  

Ramura de măslin este un element al stemei, care vorbeşte despre vocaţia 

de pace, constituind o aluzie la relaţiile de colaborare şi prietenie pe care moldo-

venii din stânga Prutului doresc să le promoveze pe pământul moştenit de la 

străbuni. Acest simbol face totodată o aluzie la regenerarea naturii şi societăţii şi 

transpune în mod codificat noile prefaceri, avînd la bază respectarea drepturilor 

omului în condiţiile statului de drept, de reîncepere a dezvoltării naţiunii ca spi-

ritualitate, prin voinţă istorică şi politică.  

Scutul este simbolul năzuinţelor paşnice ale ţării şi poporului, semnifi-

când concomitent spiritul de apărare a valorilor şi realizărilor seculare. 

Silviu Andrieş-Tabac, membru al Comisiei Naţionale de Heraldică de pe 

lângă Preşedintele Republicii Moldova, a apreciat stema ţării noastre ca elegan-

tă, proporţională, desenată într-un stil sobru, fără elemente de prisos, şi chiar 

mai reuşită decât acvila Stemei de Stat a Republicii România. [8, p.150]    

Concomitent cu această apreciere a Stemei de Stat el exprimă unele în-

doieli şi semnalează unele erori heraldice [8, p.150-151] care s-au comis în pro-

cesul de elaborare a ei:  

- Poziţia crucii în ciocul acvilei. Din punct de vedere heraldic se cere ca 

figurile să arate natural, fără impresii de artificialitate. Din acest punct de vedere 

ar fi trebuit să fie înclinat sau capul acvilei sau crucea. Totodată, autorul stemei 

Gh.Vrabie consideră că crucea trebuie să fie verticală, deci îndreptată spre cer, 

spre Dumnezeu. Înclinarea, fie a capului acvilei, fie a crucii, va duce la pertur-

barea unităţii ansamblului compoziţiei. În acest caz s-a reieşit din considerentul 

că regulile heraldice trebuie să cedeze în faţa tradiţiei şi a simbolului.  

- Steaua cu 8 colţuri nu este steaua tradiţională a moldovenilor. Conform 

surselor istorice şi heraldice steaua noastră a avut frecvent cinci raze, sau şase 

raze, cum o foloseau popoarele creştine. Steaua cu cinci raze se identifica, în 

acei ani, cu steaua roşie, simbol dominant al statului sovietic. Reieşind din acest 

considerent a fost evitată utilizarea ei în noua compoziţie a stemei. Steaua cu 6 

colţuri este emblema naţională a Israelului şi simbol al mişcării sioniste (steaua 



MOLDOSCOPIE, 2018, nr.4 (LXXXIII) 

 

 

78 

lui David). Din această cauză începând cu anii 50 ai secolului XX toate celelalte 

ţări au evitat utilizarea stelei cu 6 raze, înlocuind-o cu cea cu 5 sau 8 raze [9, 

p.78]. Aşa a procedat şi Republica Moldova.  

- Roza din dextra capului de bour nu este desenată nici heraldic şi nici 

frumos. Roza, ca figură heraldică, are imaginea ei grafică deja bine stabilită şi 

nu era nevoie de inovaţii.  

- Roza şi semiluna au fost de argint şi nu de aur, cum apar în Stema de 

Stat a Republicii Moldova.  

- În ochiul acvilei, în imaginea color, pictorul şi-a introdus iniţiala pre-

numelui său „G”. Este o încălcare gravă, mai ales în cazul unei Steme de Stat, 

care aparţine întregului popor şi nu unei persoane.  

- În imaginea color scutul are o bordură de aur, care nu e legalizată şi 

explicată. 

- Culoarea verde a ramurii de măslin iese din ansamblul coloristic gener-

al. Simbolizând pacea ea poate fi şi albă (culoarea păcii) ca în emblema O.N.U. 

Sceptrul din gheara stângă a acvilei poate fi de argint, astfel ajungându-se la o 

armonie între aceste două elemente ale compoziţiei.  

- Culoarea acvilei este inacceptabilă, deoarece o acvilă romană este de 

aur sau, cu unele rezerve, este de coloare neagră, simbol imperial în heraldica 

europeană. Acvila cafenie nicidecum nu poate fi o acvilă naturală, deoarece ace-

astă culoare poate fi utilizată doar atunci, când o stemă reprezintă un sat sau 

oraş şi, deci, ea reduce acvila la o figură secundară, care în orice moment poate 

fi înlocuită cu alta. Silviu Andrieş-Tabac consideră că acesta este cea mai gravă 

greşeală heraldică din Stema de Stat a Republicii Moldova.  

- Descrierea heraldică este şi ea supraîncărcată, urmând a fi utilizate un-

ele noţiuni cu care se operează în ştiinţa heraldică şi fiind simplificată descrierea 

compoziţiei. În opinia autorului descrierea heraldică ar putea fi corectată în felul 

următor: „Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat, roşu şi 

albastru, încărcat cu un cap de bour de aur cu o stea cu opt raze între coarne şi 

însoţit jos în dextra de o roză heraldică, iar jos în senestra de o semilună contur-

nată, toate de asemenea de aur. Scutul este pe pieptul unei acvile naturale (cafe-

nii), ciocată şi membrată roşu, purtând în cioc o cruce de aur (acvila cruciată) şi 

ţinând în gheara dreaptă o ramură verde măslin, iar în cea stângă un sceptru de 

aur”. 

E semnificativ faptul că culorile prezente atât pe Drapelul, cît şi pe Stema 

de Stat a Republicii Moldova, conform tratatului din sec.al XIV-lea al juristului 

italian Bartolus de Saxoferrato „Despre însemne şi steme” [10, p.311-312, 319]   

sunt cele mai „nobile” în cromatica heraldică. 

S-ar putea afirma că Stema de Stat a Republicii Moldova din punct de ve-

dere istoric reprezintă chintesenţa istoriei noastre, fiind utilizate două simboluri 

esenţiale ale poporului moldovenesc, care s-au făcut vizibile pe parcursul seco-
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lelor: capul de bour cu accesoriile corespunzătoare – simbolul Ţării Moldovei, 

şi acvila cruciată cu atributele ei – simbolul originilor latine ale poporului mol-

dovenesc. 

În concluzie, suntem de acord cu ideea autorilor monografiei „Constituţia 

Republicii Moldova. Comentată articol cu articol” care susţin „că tot ceea ce a 

fost mai bun în istoria noastră s-a produs sub însemnele care astăzi constituie si-

mbolurile statului. Ele reprezintă simbolurile vitalităţii şi demnităţii moldoveni-

lor, expresie a hotărârii de nestrămutat de a supravieţui ca popor şi ca stat, ocu-

pând locul binemeritat în istoria popoarelor lumii”. 
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