
Anexa nr. 11
la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică

nr. 74-V.01 din 20 februarie 2018

Regulamentul
de utilizare a stemelor şi drapelelor comunei Băcioi, 

municipiul Chișinău

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul  regulament  este  elaborat  în  conformitate  cu  prevederile
art. 5 alin. (4)  din Legea cu privire la simbolurile  publice şi  stabileşte  modul
de utilizare a stemelor şi drapelelor comunei Băcioi.

2. Stemele  şi  drapelele  sunt  simboluri  publice  teritoriale  prin  care  se
identifică comuna Băcioi.

3. Posesor de drept al simbolurilor publice teritoriale este comuna Băcioi. 
4. Stemele şi drapelele comunei Băcioi pot fi utilizate oficial ca simboluri

publice numai după înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova.
5. Stemele şi drapelele comunei Băcioi fac parte din domeniul public al

statului şi sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile.
6. Stemele şi drapelele beneficiază de protecţie juridică în conformitate cu

actele normative în vigoare.
7. Încălcarea  premeditată  a  prevederilor  privind  modul  de  utilizare

a stemelor  şi  drapelelor,  precum  şi  profanarea  acestora  atrage  răspunderea
prevăzută de legislaţie.

8. Responsabilitatea  şi  controlul  respectării  prevederilor  prezentului
regulament se pun în sarcină primarului comunei Băcioi.

II. Utilizarea stemelor

9. Stemele  comunei  Băcioi  se  amplasează  pe  sediile  şi  edificiile
autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  în  birourile  de  serviciu  ale
funcţionarilor  publici,  precum  şi  în  alte  încăperi  publice  ce  aparţin  acestor
autorităţi.

10. Imaginile stemelor comunei Băcioi pot fi reproduse:
a) pe sigiliile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale

subdiviziunilor structurale ale acestora;
b) pe  formularele  oficiale  ale  autorităţilor  administraţiei  publice  locale

şi ale subdiviziunilor structurale ale acestora;
c) la intrările pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
d) pe  bunurile  mobile  (vehicule,  tehnică  etc.)  ale  autorităţilor

administraţiei publice locale;
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e) pe  diferite  însemne  heraldice  derivate,  vexilologice,  medalistice,
faleristice  şi  uniformistice,  diplome  de  onoare  şi  alte  distincţii  instituite
de autorităţile administraţiei publice locale;

f) pe  legitimaţiile  funcţionarilor  din  autorităţile  administraţiei  publice
locale;

g) pe  producţia  poligrafică,  fotografică,  video,  cinematografică
şi electronică a autorităţilor administraţiei publice locale;

h) pe produsele publicitare, informative şi similare executate la comanda
autorităţilor administraţiei publice locale;

i) pe timbre, plicuri şi alte emisiuni şi efecte poştale executate la comanda
autorităţilor administraţiei publice locale;

j) pe diverse suvenire şi obiecte de protocol.
11. Imaginile stemelor comunei Băcioi pot figura în lucrările publicate şi

în expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorului şi a
pictorului care au elaborat stemele.

12. În alte cazuri, imaginile stemelor comunei Băcioi pot fi utilizate cu
permisiunea Consiliului comunei Băcioi sau a primarului comunei Băcioi, sau
a Comisiei Naţionale de Heraldică.

13. În cazul în care stemele comunei Băcioi vor fi amplasate alături de
Stema de Stat a Republicii Moldova şi/sau de alte steme teritoriale, pe primul
loc din stânga sau de sus va fi amplasată Stema de Stat, celelalte steme ocupând
o poziţie secundară faţă de aceasta, mai la dreapta sau mai jos, fiind ordonate în
conformitate cu ordinea stabilită prin lege a unităţilor administrativ-teritoriale
respective.  Dimensiunile  liniare  ale  stemelor  comunei  Băcioi  nu  vor  depăşi
dimensiunile  liniare  ale  Stemei  de  Stat  şi/sau  ale  stemelor  unităţilor
administrativ-teritoriale ierarhic superioare.

III. Utilizarea drapelelor

14. Drapelele  originale  se  păstrează  în  biroul  de  serviciu al  primarului
comunei  Băcioi  şi  se  scot  în  public,  la  decizia  acestuia,  cu  prilejul  unor
ceremonii solemne oficiale.

15. Drapelele  uzuale  (în  duplicate  sau  copii)  se  arborează  pe  sediile
autorităţilor  administraţiei  publice locale ale  comunei  Băcioi,  pe alte  edificii
publice ce aparţin acestor autorităţi, pe bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.)
cu prilejul unor acţiuni oficiale (parade, demonstraţii, marşuri etc.), precum şi pe
imobile,  la  iniţiativa şi/sau  cu acordul  proprietarilor  imobilului  şi  cu acordul
posesorului drapelelor.

16. Drapelele originale şi drapelele uzuale pot fi folosite în cadrul unor
acţiuni oficiale, festive, culturale, sportive, ştiinţifice etc.

17. Imaginile-etalon ale drapelelor comunei Băcioi pot figura pe:



3

a) diferite  însemne  heraldice,  vexilologice  derivate,  medalistice,
faleristice şi uniformistice, pe diplome de onoare şi pe alte distincţii instituite
de autorităţile administraţiei publice locale;

b) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică
a autorităţilor administraţiei publice locale;

c) produsele  publicitare,  informative  şi  similare  executate  la  comanda
autorităţilor administraţiei publice locale;

d) timbre, plicuri şi alte emisiuni şi efecte poştale executate la comanda
autorităţilor administraţiei publice locale;

e) diverse suvenire şi obiecte de protocol.
18. Imaginile drapelelor comunei Băcioi pot figura în lucrările publicate şi

în expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorului şi a
pictorului care au elaborat drapelele.

19. În alte cazuri, imaginile drapelelor comunei Băcioi pot fi utilizate cu
permisiunea Consiliului comunei Băcioi sau a primarului comunei Băcioi, sau
a Comisiei Naţionale de Heraldică.

20. În cazul în care drapelele comunei Băcioi vor fi arborate alături de
Drapelul  de  Stat  al  Republicii  Moldova  şi/sau  de  alte  drapele  teritoriale,
Drapelul de Stat va ocupa locul de onoare, celelalte drapele ocupând o poziţie
secundară  faţă  de  acesta,  mai  la  dreapta  sau  mai  jos,  fiind  ordonate
în conformitate cu Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova şi cu
ordinea  stabilită  prin  lege  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  respective.
Dimensiunile liniare ale drapelelor comunei Băcioi nu vor depăşi dimensiunile
liniare  ale  Drapelului  de  Stat  şi/sau  ale  unităţilor  administrativ-teritoriale
ierarhic superioare.

IV. Dispoziţii finale

21. Alte  relaţii  generate  de  utilizarea  stemelor  şi  drapelelor  comunei
Băcioi, care nu au fost reflectate în prezentul regulament, vor fi reglementate de
normele  Legii  cu privire  la  simbolurile  publice,  de  alte  acte  normative  în
domeniu.

Aprobat în şedinţa
Comisiei Naţionale de Heraldică
a Republicii Moldova
din 20 februarie 2018.

Proces-verbal nr. 74–V.

Aprobat prin Decizia
Consiliului comunal Băcioi
nr. ______________
din _______________ 2018.


