
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\17-01-1423\redactat_1423 -ro.docx 

Cu privire la instituirea și conferirea Diplomei  de Onoare  

a Guvernului Republicii Moldova 

-------------------------------------------------- 

În scopul aprecierii de către Guvern a meritelor deosebite și a succeselor  

remarcabile ale persoanelor fizice și juridice din diferite domenii de activitate, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE:     

 

1. Se instituie Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova. 

 

2. Se aprobă:  

1) Regulamentul cu privire la Diploma de Onoare a Guvernului Republicii 

Moldova, conform anexei nr.1;  

2) Modelul Diplomei de Onoare a Guvernului, conform anexei nr.2.   

 

3. Responsabilitatea pentru executarea prezentei hotărîri se pune în seama 

Cancelariei de Stat.  

 

4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului cu privire la instituirea și decernarea 

Diplomei Guvernului  nr.706/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2007, nr.90-93, art. 742). 

 

5. Prezenta hotarîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 
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Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

 

 

REGULAMENTUL 

cu privire la Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova 

     

1. Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova (în continuare – 

Diplomă de Onoare) este o distincție corporativă a Guvernului Republicii 

Moldova, care se instituie de către Guvern și se conferă de către Prim-ministru 

cetățenilor, instituțiilor, organizațiilor, colectivelor de creație și unităților militare 

din Republica Moldova în semn de recunoștință și înaltă apreciere a meritelor 

acestora. Diploma de Onoare poate fi conferită, de asemenea, unor cetățeni 

străini, precum și instituțiilor, organizațiilor și colectivelor de creație din 

străinătate.       

  

2. Diploma de Onoare  se decernează pentru: 

1) contribuția substanțială la dezvoltarea științei, artei, culturii sau a 

sportului;  

2) participarea activă la elaborarea politicilor  de stat, precum și la 

realizarea cu succes a acestora;  

3) activitatea cu devotament la consolidarea securității statului, asigurarea 

legalității și ordinii de drept; 

4) activitatea prodigioasă, ireproșabilă și îndelungată în cadrul autorităților 

administrației publice centrale și locale; 

5) rezultate performante în activitatea profesională și contribuții 

substanțiale la dezvoltarea economiei naționale; 

6) dezvoltarea antreprenorialului, extinderea relațiilor economice și 

comerciale externe; 

7) dezvoltarea progresului tehnico-științific, activitate intensă de inovare și 

raționalizare, implementarea unor elaborări de înaltă eficiență; 

8) promovarea reformelor și implementarea tehnologiilor performante, 

bazate pe competitivitate, rentabilitate, productivitate etc.; 

9) contribuția substanțială și participare activă la acțiunile social-umanitare 

de utilitate publică; 

10) succese remarcabile la studii și ocuparea unor locuri premiante la 

olimpiadele naționale și internaționale; 

11) inițiativă civică și activități filantropice; 

12) dezvoltarea mișcării de veterani, consolidarea păcii civice, participare 

activă la educația patriotică a tinerei generații; 

13) alte merite și realizări deosebite în domeniul de activitate. 
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3. Diploma de Onoare se conferă subiecților menționați la pct. 1 la 

solicitare sau din inițiativa proprie a Prim-ministrului. Demersurile respective 

sînt însoțite de o succintă descriere a meritelor subiecților propuși pentru 

decorare și a succeselor obținute în domeniul de activitate, conform pct. 2. 

 

4. Demersurile privind conferirea Diplomei de Onoare persoanelor fizice 

se prezintă Prim-ministrului de către conducătorii autorităților administrației 

publice centrale sau locale, conducătorii autorităților care administrează 

domeniul corespunzător, conducătorii unităților în care activează sau își fac 

studiile persoanele respective, organizațiile obștești și unitățile de creație.  

 

5. Demersurile privind conferirea Diplomei de Onoare întreprinderilor, 

instituțiilor, organizațiilor, asociațiilor obștești, colectivelor de creație, indiferent 

de forma juridică și de organizare, se perfectează de către organele ierarhic 

superioare sau de către organizațiile administrației publice centrale. 

 

6. Propunerile privind conferirea Diplomei de Onoare persoanelor fizice, 

organizațiilor, instituțiilor și colectivelor de creație din alte state se fac de către 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene sau de către organele 

administrației publice centrale, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe 

și Integrării Europene. 

 

7. Verificarea veridicității informațiilor prezentate se pune în sarcina 

Cancelariei de Stat, iar la necesitate se coordonează cu organul sau organizațiile 

ierarhic superioare în care activează sau a activat persoana propusă pentru 

decorare. 

 

8. Diploma de Onoare este semnată de Prim-ministru.  

 

 9. Diploma de Onoare este înmînată de către Prim-ministru sau de către 

împuterniciții acestuia în cadrul unei ședințe sau acțiuni solemne. 

 

 10. Conferirea repetată a  Diplomei de Onoare nu se admite. Diploma de 

Onoare nu poate fi oferită post-mortem. 

 

 11. Duplicat al Diplomei de Onoare nu se eliberează. 

 

12. Perfectarea, tipărirea și evidența Diplomelor de Onoare acordate  se 

asigură de către Cancelaria de Stat.  
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             Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

   

               

 

DIPLOMA DE ONOARE 

a Guvernului Republicii Moldova 

 

1. Diploma reprezintă o coală de hîrtie groasă, lucioasă, de culoare albă,  

cu lățimea de 230 mm  și înălțimea de 195 mm,  avînd pe perimetru un chenar de 

bronz cu lățimea de 6 mm. În cîmpul util, apar, de sus în jos: imaginea color a 

emblemei corporative a Guvernului Republicii Moldova cu înălțimea de 30 mm; 

legenda  cu litere capitale de bronz în relief, în trei rînduri,  în primul și al treilea 

rînd cu înălțimea literei de 3,5 mm, iar în cel de-al doilea – de 10 mm: 

„GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA/ DIPLOMĂ DE ONOARE/ SE 

CONFERĂ”;  textul propriu-zis, personalizat, al diplomei; legenda într-un singur 

rînd: în partea stîngă, cu litere de bronz cu înălțimea de 3,5 mm, „Prim-

ministru”, urmată de semnătura Prim-ministrului, de prenumele și numele Prim-

ministrului în clar.  

 

2. În textul personalizat al diplomei se specifică prenumele şi numele 

persoanei decorate şi succesele concrete pentru care aceasta este distinsă.  

 

 

 

 

 





Notă informativă

la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire Ia instituirea şi conferirea Diplomei de
Onoare a Guvernului Republicii Moldova”

Proiectul a fost elaborat de Cancelaria de Stat în vederea creării unui cadrul normativ 
nou privind instituirea şi conferirea Diplomei de Onoare a Guvernului.

Proiectul prevede instituirea Diplomei de Onoare a Guvernului şi a modelului 
acesteia, precum şi aprobarea Regulamentului privind conferirea acestei distincţii.

Conform proiectului Diploma de Onoare a Guvernului reprezintă o distincţie ce se 
conferă de către Prim-ministru cetăţenilor, instituţiilor, organizaţiilor, colectivelor de creaţie 
şi unităţilor militare ale Republicii Moldova în semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor 
acestora.

Regulamentul cu privire la Diploma de Onoare a Guvernului stabileşte activităţile, 
contribuţiile şi realizările pentru care se decernează Diploma de Onoare. Astfel, aceasta se 
conferă pentru contribuţii substanţiale în dezvoltarea ştiinţei, artei, culturii sau sportului, 
participare activă la elaborarea politicilor de stat, precum şi la realizarea cu succes a 
acestora, activitate cu devotament la consolidarea securităţii statului, asigurarea legalităţii 
şi ordinii de drept, activitate prodigioasă, ireproşabilă şi îndelungată în cadrul autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale, rezultate performante în activitatea profesională şi 
contribuţii substanţiale în dezvoltarea economiei naţionale, dezvoltarea antreprenorialului, 
extinderea relaţiilor economice şi comerciale externe, dezvoltarea progresului tehnico- 
ştiinţific, activitate intensă de inovare şi raţionalizare, implementarea unor elaborări de 
înaltă eficienţă, promovarea reformelor şi implementarea tehnologiilor performante, bazate 
pe competitivitate, rentabilitate, productivitate, contribuţie substanţială şi participare activă 
la acţiunile social-umanitare de utilitate publică, succese remarcabile la studii şi ocuparea 
unor locuri premiante la olimpiadele naţionale şi internaţionale, iniţiativă civică şi activităţi 
filantropice, dezvoltarea mişcării de veterani, consolidarea păcii civice, participare activă la 
educaţia patriotică a tinerei generaţii, alte merite şi realizări deosebite în domeniul de 
activitate.

De asemenea, Regulamentul stabileşte procedura de înaintare a demersurilor pentru 
conferirea Diplomei de Onoare a Guvernului,

Cheltuielile aferente realizării prezentei hotărîri au fost planificate în bugetul 
Cancelariei de Stat.

/

Secretar general al Guvernului
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