
Condiţiile de desfăşurare a consultărilor publice 

privind identificarea devizei pentru stema 

mare a municipiului Chişinău 

 

În conformitate cu normele naţionale din domeniul heraldicii, municipiul 

Chişinău, în afară de stema mică pe care o utilizează din 1930 şi care rămâne 

intangibilă, are dreptul şi la o stemă mare, adică însoţită de sprijinitori, deviză şi alte 

decoruri. Este un privilegiu de care beneficiază deja municipiul Bălţi, oraşele 

Căuşeni, Hânceşti, Orhei, Ungheni. 

Deviza este o sentinţă verbală înscrisă pe o panglică, care se aşează sub scutul 

heraldic. Ea poate face aluzie la numele purtătorului stemei, la o mobilă din scut, la 

un eveniment istoric etc. sau poate invoca un proverb, un dicton etc., care exprimă 

crezul purtătorului stemei. 

Normele naţionale admit pentru stemele autohtone devize heraldice în limba 

română sau în una din limbile moarte: latina, greaca veche, slavona veche sau 

ebraica. 

Stema Chişinăului nu a avut vreo deviză oficială anterior, dar au existat două 

propuneri făcute în timp pentru aceasta. 

I. Deviza „Virtus Romana Rediviva” (Virtutea/ vitejia romană reînviată) a 

apărut pentru prima dată pe drapelul Regimentului II grăniceri români din Năsăud din 

armata habsburgică, înfiinţat în 1762. În secolele XIX-XX a făcut o carieră heraldică 

bogată, devenind un adevărat simbol al renaşterii naţionale în tot spaţiul românesc. 

La reluarea în 1991 a stemei Chişinăului din 1930, un afiş cu desenul nou realizat de 

Gheorghe Vrabie şi însoţit de o eşarfă cu această deviză a fost tirajat în capitală, dar 

deviza în sine nu a fost oficializată. Este valoroasă prin faptul că poate fi pusă în 

legătură cu acvila romană din stema oraşului nostru. 

II. Deviza „Prin Noi Înşine” este deviza Ordinului „Coroana României”, 

instituit de regele Carol I la 10 mai 1881, cu ocazia proclamării regatului. Deviza a 

preluat ideea doctrinei economice lansate de Partidul Naţional Liberal încă de la 

constituirea sa în 1875 şi care avea în vedere promovarea unei politici economice de 

protecţionism vamal şi încurajare a industriei naţionale, o politică financiară 

echilibrată şi prudentă, o participare limitată a capitalului străin în economia 

românească. În general, în domeniul heraldic şi faleristic, exprimă ideea de bizuire 

exclusivă pe propriile puteri şi de izbândă prin munca proprie, ceea ce ar fi o deviză 

bună pentru oraşul nostru sortit la a-şi rezolva problemele de sine stătător. 

Participanţii la consultările publice privind identificarea devizei stemei mari a 

municipiului Chişinău vor avea posibilitatea să voteze pentru una din cele două 

devize deja propuse sau să recomande o altă deviză, pe care o consideră mai reuşită. 
 

Propunerile noi vor cuprinde: 
 

a) enunţarea devizei propriu-zise; 

b) traducerea devizei în limba română, dacă aceasta este în altă limbă; 

c) explicaţia devizei, care va cuprinde un scurt istoric al apariţiei şi 

semnificaţiei acesteia şi o argumentare a potrivirii devizei cu stema municipiului 

Chişinău, în total, până la 1000 semne. 
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Propunerile de alternativă vor fi însoţite de informaţii de contact referitoare la 

participantul la consultări, suficiente ca să poată fi contactat de comisie (prenumele şi 

numele de familie al participantului, numărul de telefon, adresă poştală obişnuită sau 

electronică). 

Data limită de exprimare a votului şi de prezentare a propunerilor de alternativă 

este 20 ianuarie 2016, ora 17.00. 

 


