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Explicaţie 

Stema şi drapelul Inspecţiei financiare simbolizează misiunea acestei 

instituţii, care constă în protejarea intereselor financiare ale statului şi ale 

cetăţenilor prin exercitarea controlului financiar centralizat al Ministerului 

Finanţelor în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei referitoare la operaţiunile şi 

tranzacţiile de management general a resurselor guvernamentale şi a proprietăţii 

publice. Această protejare este întruchipată chiar de prezenţa scutului heraldic în 

sine, dar şi de întreaga compoziţie heraldică.  

Culoarea verde a câmpului heraldic şi a celui vexilologic a fost aleasă pentru 

simbolurile oficiale supreme ale Inspecţiei financiare datorită faptului că în lumea 

contemporană aceasta este percepută ca o culoare a destinului şi hazardului, a 

şansei şi neşansei, a speranţei şi reuşitei, dar în primul rând pentru că verdele este 

culoarea asociată cu banul şi finanţele
1
, în acelaşi timp, verdele este invocat ca o 

chezăşie a prosperităţii bugetare. 

Finanţele sunt semnificate şi prin cei trei bezanţi. Bezantul heraldic îşi are 

originea într-o veche monedă a Imperiului Bizantin, denumită în latină byzantium
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şi, de regulă, este de metal, fie de aur, fie de argint. Argintul pentru bezanţii din 

stema Inspecţiei financiare, devenind regulamentar alb în drapel, a fost ales din 

considerentul că argintul (albul) este culoarea heraldică a curăţeniei, înţelepciunii, 

corectitudinii, purităţii
3
. Argintul monedelor, astfel, este menit să semnifice  

curăţenia finanţelor. In acelaşi timp, argintul este potrivit în contextul ţării noastre 

şi prin faptul că moneda istorică a Ţării Moldovei a fost de argint, cuprul fiind 

utilizat numai pentru moneda de schimb măruntă.  

Fasciile - o mobilă heraldică reprezentând fizic un mănunchi de nuiele de 

mesteacăn, legat cu o curea şi având la mijloc, în partea superioară, o secure - erau 

purtate în antichitate pe umărul stâng de lictori, ofiţeri subalterni care însoţeau în 

public pe principalii magistraţi ai Romei (consuli, pretori), apoi pe împărat. Lictorii 

mergeau înaintea înaltului funcţionar pe care î l însoţeau, făcându-i loc prin 

mulţime, cerând manifestarea respectului cuvenit, executând unele sentinţe, 

inclusiv sentinţa capitală. Astfel, fasciile însemnau puterea conducătorului şi 

întruchipau justiţia conducerii. In acelaşi timp, fasciile, cu securea înclinată spre 

pământ exprimau respectul potentatului faţă de suveranitatea poporului adunat. 

Emblemă antică, fasciile au avut şi alte sensuri în simbolistica timpurilor noi, nu  
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întotdeauna potrivite cu tradiţia şi spiritul antichităţii, dar, spre sfârşitul secolului 

XX, în general, s-a revenit peste tot la semnificaţiile antice cu valoare pozitivă
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. 

În însemnele Inspecţiei financiare, fasciile simbolizează autoritatea şi 

supremaţia legii, totalitatea şi multitudinea de acte normative menite să asigure un 

cadru legal corect în domeniul finanţelor, legătura instituţiei cu actul judiciar 

chemat să aplice pedeapsa pentru încălcarea cadrului legal.  

Smalţul de argint pentru fascii a fost ales din aceleaşi considerente ca şi 

pentru bezanţi, din dorinţa de a marca o activitate curată, în intenţii şi în fapte, a 

instituţiei, promovarea principiilor transparenţei şi legalităţii.  

Apartenenţa la instituţiile statale a Inspecţiei financiare a fost marcată prin 

utilizarea scutului heraldic „peste tot”, încărcat cu Stema mică de Stat a 

Republicii Moldova
5
.  

Un al doilea element al statalităţii în însemnele corporative este întruchipat 

de capul de acvilă cruciată care îşi are originea în aceeaşi Stemă de Stat. Acvila 

aici, pe lângă semnificaţia primară, simbolizează supravegherea bunului mers al 

lucrurilor, ochiul deschis - vegherea neadormită întru respectarea legalităţii, iar 

crucea din cioc - o activitate a colaboratorilor Inspecţiei financiare desfăşurată cu 

frica de Dumnezeu în suflet.  

Drapelul Inspecţiei financiare a fost conceput prin metode specifice 

vexilologiei, în baza stemei, şi păstrează semnificaţiile stemei.  
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