
 

Clasificare de securitate: 

C2 – DE UZ INTERN 

Anexa nr. 1 
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 4080 din 29 septembrie 2015 
 

STEMA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

 
Blazonare 

 
Pe albastru-azur, o acvilă cruciată de aur, ciocată şi membrată roşu, cu zborul pe jumătate 

desfăcut, purtînd pe piept scutul din Stema de Stat a Republicii Moldova (tăiat, roşu şi albastru, 
cu un cap de bour de aur broşînd şi însoţit de o stea cu opt raze între coarne, o roză la dextra şi o 
semilună la senestra, toate de asemenea de aur) şi ţinînd în gheara dreaptă o bilă de argint, iar în 

cea stîngă o bilă neagră.  
 

 

Imagine 
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Anexa nr. 2 
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 4080 din 29 septembrie 2015 
 

EMBLEMA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 
 

Blazonare 

Emblema Comisiei Electorale Centrale reprezintă într-un scut rotund, pe albastru-azur, o 
acvilă cruciată de aur, ciocată şi membrată roşu, cu zborul pe jumătate desfăcut, purtînd pe piept 

scutul din Stema de Stat a Republicii Moldova (tăiat, roşu şi albastru, cu un cap de bour de aur 
broşînd şi însoţit de o stea cu opt raze între coarne, o roză la dextra şi o semilună la senestra, 
toate de asemenea de aur) şi ţinînd în gheara dreaptă o bilă de argint, iar în cea stîngă o bilă 

neagră. În exergă, în cîmp alb, între două bile, una albă, cealaltă neagră, legenda cu litere capitale 
negre: *REPUBLICA MOLDOVA * COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

 
 

Imagine 
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Anexa nr. 3 
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 4080 din 29 septembrie 2015 
 

DRAPELUL COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 
 

Descriere 

 
Drapelul Comisiei Electorale Centrale reprezintă o pînză dreptunghiulară (în proporție de 

2 x 3), albastră-azur, avînd în mijloc o acvilă cruciată galbenă, ciocată şi membrată roşu, cu 
zborul pe jumătate desfăcut, purtînd pe piept scutul din Stema de Stat a Republicii Moldova 
(tăiat, roşu şi albastru, cu un cap de bour galben broşînd şi însoţit de o stea cu opt raze între 

coarne, o roză la dextra şi o semilună la senestra, toate de asemenea galbene) şi ţinînd în gheara 
dreaptă o bilă albă, iar în cea stîngă o bilă neagră. 

 
Imagine 
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Anexa nr. 4 
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 4080 din 29 septembrie 2015 
 

EMBLEMA „ACVILA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE” 

 
Blazonare 

 

Emblema „Acvila Comisiei Electorale Centrale” reprezintă o acvilă cruciată de aur, 

ciocată şi membrată roşu, cu zborul pe jumătate desfăcut, purtînd pe piept scutul din Stema de 
Stat a Republicii Moldova (tăiat, roşu şi albastru, cu un cap de bour de aur broşînd şi însoţit de o 
stea cu opt raze între coarne, o roză la dextra şi o semilună la senestra, toate de asemenea de aur)  

şi ţinînd în gheara dreaptă o bilă de argint, iar în cea stîngă o bilă neagră.  
 

Imagine 
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CULOAREA CORPORATIVĂ A COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

 

 

CULOAREA: Albastru 
 NUANȚA: Albastru-azuriu 
     

În sistemul internațional de culori:  
      

Pantone: 293C 
 C92 
M36 

Y1 
K0 

     
 
 


