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Faleristica este o disciplină istorică auxiliară din 
familia știinţelor heraldice, înrudită artistic și cu 
numismatica, având ca obiect de studiu distincţii-
le de diferite tipuri – ordine, cruci, medalii, insigne 
etc.  – care, după destinaţia lor, pot fi distincţii de 
merit, onorifice, comemorative, de absolvire și alte-
le, conferite unor persoane fizice sau morale. Năs-
cută în mediul colecţionarilor și al istoricilor mai 
ales de artă, faleristica se ocupă în mod practic de 
identificarea unor distincţii istorice, reale sau re-
produse pe alte surse istorice (de exemplu, tablouri, 
portrete sau fotografii), de descrierea lor, cunoaște-
rea istoricului, statutului și a semnificaţiilor simbo-
lice, dar și de elaborarea unor distincţii noi: statale, 
corporative etc.

Termenul, introdus în cercetarea știinţifică în 
1936, își are originea în cuvântul latin phalerae, pro-
venit la rândul său de la cuvântul grecesc τά φάλαρα, 
care desemna niște distincţii militare antice, grecești și 

romane, în formă de aplice metalice în general rotun-
de, ornamentale, pe care erau gravate sau cizelate dife-
rite figuri în relief și care se prindeau pe niște curele pe 
pieptul soldatului, pe hampa însemnelor vexilare sau 
pe harnașamentul calului. 

Distincţiile din zilele noastre își au originea în or-
dinele militare și cavalerești medievale și în decorațiile 
militare europene din epoca modernă.

Sistemul actual de distincţii corporative ale Aca-
demiei de Știinţe a Moldovei se constituie din șase 
medalii și patru diplome. Ele se acordă pentru contri-
buţii știinţifice remarcabile și sunt unice pentru toate 
domeniile cercetării.

Cele patru diplome în ordine ascendentă, conform 
Regulamentului cu privire la distincţiile Academiei de 
Știinţe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliu-
lui Suprem pentru Știinţă și Dezvoltare Tehnologică 
nr. 229 din 27 noiembrie 2008 al AȘM și cu modifică-
rile ulterioare, sunt:
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a) Diploma Academiei de Știinţe a Moldovei;
b) Diploma de onoare a AȘM;
c) Diploma de recunoștinţă a AȘM;
d) Diploma „Meritul Academic” a AȘM.
Din cele șase medalii, inclusiv două comemora-

tive, cinci sunt de piept și una de masă. Ierarhia lor 
descendentă este următoarea:

a) Medalia „Meritul Știinţific” clasa I și clasa II;
b) Medalia „Dimitrie Cantemir”;
c) Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”;
d) Medalia „Savantul Anului” (de masă);
e) Medalia comemorativă „70 de ani ai Academiei 

de Știinţe a Moldovei”;
f) Medalia comemorativă „60 de ani ai Academiei 

de Știinţe a Moldovei”.
În cele ce urmează ne vom referi pe scurt la fiecare 

dintre aceste medalii în ordinea cronologică a institu-
irii lor.

I. MEDALIA „DIMITRIE CANTEMIR”

Medalia „Dimitrie Cantemir” este cea mai ve-
che dintre medaliile Academiei de Știinţe a Moldovei. 
Aceasta a fost elaborată în anul 1997 de o comisie spe-
cială și de Prezidiul AȘM, concepţia grafică aparţinând 
artistului plastic Simion Odainic. Regulamentul privind 
conferirea ei a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Ge-
nerale a AȘM nr. 3 din 21 martie 1997. Modelul a fost 
examinat și sprijinit de Comisia Naţională de Heraldică 
de pe lângă Președintele Republicii Moldova (în conti-
nuare – CNH) în ședinţa din [13 mai] 1997, urmând ca 
actele aferente să fie perfectate sub supravegherea mem-
brilor CNH Vladimir Mischevca, Constantin Ciobanu 
și Simion Odainic (proces-verbal nr. 19-I/R). Lucrările 
însă au trenat și medalia a fost înregistrată de CNH abia 
la 13 septembrie 2001 (proces-verbal nr. 50-II/25), deși 
actele nici la acea dată nu fuseseră încă aduse în con-
formitate cu normele stabilite. Constatându-se faptul că 
bareta distincţiei reproduce culorile Drapelului de Stat 
al Republicii Moldova, fapt care intra în contradicţie cu 
statutul ei de medalie departamentală, s-a solicitat ca la 
epuizarea stocului de medalii deja bătute să se elaboreze 
un alt model al baretei.

Prin Regulamentul distincţiilor AȘM din 27 noiem-
brie 2008, statutul Medaliei „Dimitrie Cantemir” a fost 
reconsiderat, distincţia devenind practic cea mai înaltă 
în ierarhia corporativă. Astfel, punctul 7 al numitului 
regulament stipula: „Medalia «Dimitrie Cantemir» se 
conferă colaboratorilor știinţifici cu titlul de doctor 
habilitat, membru corespondent sau membru titular al 
Academiei de Știinţe a Moldovei, pentru realizarea pe 
parcursul a cel puţin 40 de ani a cercetărilor știinţifi-
ce fundamentale și aplicative de excelenţă în domeniul 
știinţei, culturii și artei, implementarea în economia 

naţională a materialelor noi și a tehnologiilor avansate, 
recunoașterea performanţelor obţinute de către comu-
nitatea știinţifică internaţională”.

Documentele și imaginile modelului vechi și ale 
celui rectificat al distincţiei au fost întocmite conform 
normelor faleristice abia în anul 2010, cu ocazia unor 
noi iniţiative în ceea ce privește simbolica AȘM. Ambe-
le modele au fost aprobate de CNH pentru înregistrare 
în Armorialul General al Republicii Moldova la 26 mai 
2010 (proces-verbal nr. 42-IV) și incluse în Armorialul 
General al Republicii Moldova, în condiţiile Legii nr. 86 
din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice [1], 
prin Decizia CNH nr. 450-IV.01 din 12 aprilie 2016.

Iată descrierea distincţiei:
„Însemnul Medaliei „Dimitrie Cantemir” a Acade-

miei de Știinţe a Moldovei reprezintă un medalion ro-
tund, cu diametrul de 30 mm, monocolor, de aur bru-
nat, având în partea superioară o toartă de suspendare 
de bareta medaliei.

Pe avers, în relief, este reprezentată efigia trei pă-
trimi spre dreapta a cărturarului și domnului Ţării Mol-
dovei Dimitrie Cantemir, purtând perucă, îmbrăcat în 
armură și ţinând în mâna dreaptă un sul, totul ieșind 
dintr-o cununiţă deschisă de laur, formată din două ră-
murele unite și amplasate în exergă în partea inferioară 
a medalionului. În partea superioară, de asemenea în 
exergă și în relief, este înscrisă, cu litere capitale, legen-
da „DIMITRIE CANTEMIR”. Pe perimetru apare un 
chenar liniar în relief.

Reversul însemnului este plat.
Însemnul se confecţionează din tombac aurit și pa-

tinat și se prinde de baretă prin toartă cu ajutorul unui 
ineluș metalic de culoarea însemnului.

Bareta Medaliei „Dimitrie Cantemir” este metali-
că, de formă dreptunghiulară, cu lungimea de 30 mm 
și înălţimea de 10 mm, având în partea inferioară o 
toartă de care se suspendă însemnul medaliei, iar pe 
verso un sistem de prindere.

Bareta [de model vechi, 1997] reprezintă un câmp 

Figurile 1 și 2. Medalia „Dimitrie Cantemir”  (1997)  
și (2010)
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tripartit vertical egal în culorile naţionale – albastru, 
galben și roșu – și având pe perimetru un chenar liniar 
de aur în relief.

Bareta [de model rectificat în 2010] reprezintă în 
câmp roșu o ramură de măslin așezată în bară, iar pe 
perimetru un chenar liniar, totul de aur și în relief.

Bareta se confecţionează din metal de culoarea au-
rului și emailat.

Înălţimea totală a distincţiei este de 46,5 mm.” (fi-
gurile 1 și 2).

II. MEDALIA COMEMORATIVĂ „60 DE ANI 
AI ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI”

Medalia comemorativă „60 de ani ai Academiei de 
Știinţe a Moldovei” a fost instituită de AȘM în anul 
2006, cu ocazia celebrării aniversării a 60-a de la cre-
area primelor instituţii academice de cercetare la Chi-
șinău și a 45-a de la fondarea Academiei de Știinţe a 
Moldovei ca instituţie de sine stătătoare. Autorul con-
cepţiei și a desenului grafic al medaliei este membrul 
corespondent al AȘM Mariana Șlapac. A fost aprobată 
de CNH pentru înregistrare în Armorialul General 
al Republicii Moldova la 26 mai 2010 (proces-verbal 
nr. 42-IV) și inclusă în Armorialul General al Republi-
cii Moldova, în condiţiile Legii nr. 86 din 28 iulie 2011 
cu privire la simbolurile publice, prin Decizia CNH 
nr. 450-IV.01 din 12 aprilie 2016.

Iată descrierea distincţiei:
„Însemnul Medaliei comemorative „60  de ani ai 

Academiei de Știinţe a Moldovei” a Academiei de Ști-
inţe a Moldovei reprezintă un medalion rotund, cu dia-
metrul de 30 mm, monocolor, de argint, având în partea 
superioară o toartă de suspendare de bareta medaliei.

Pe avers este reprezentată imaginea zeiţei Atena, 
stând în picioare pe capitelul unei coloane de ordin 
ionic ce iese din marginea medalionului, privind spre 
dreapta, îmbrăcată în peplos și purtând coif, sprijinind 
cu mâna dreaptă egida, iar cu cea stângă ţinând o su-
liţă pe care se încolăcește un șarpe și având la piciorul 
stâng o bufniţă privind în faţă, totul în relief. În exergă, 
cu litere capitale în relief, este scrisă legenda: în partea 
superioară „* ACADEMIA DE ȘTIINŢE A MOLDO-
VEI *”, iar în cea inferioară, de o parte și de alta a capi-
telului, milesimele „1946” și „2006”.

Pe revers este reprezentată în relief faţada princi-
pală a sediului central al Academiei de Știinţe a Mol-
dovei (Chișinău, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 
nr. 1) și dedesubt, legenda cu caractere capitale în re-
lief „60 ANI”.

Însemnul se confecţionează din argint și se prinde 
de baretă prin toartă cu ajutorul unui ineluș metalic de 
culoarea însemnului.

Bareta Medaliei „60 de ani ai Academiei de Știinţe 
a Moldovei” este metalică, de formă dreptunghiulară, 
cu lungimea de 30 mm și înălţimea de 10 mm, având 
în partea inferioară o toartă de care se suspendă în-
semnul medaliei, iar pe verso un sistem de prindere.

Bareta reprezintă în câmp albastru o ramură de 
măslin așezată în bară, iar pe perimetru un chenar li-
niar, totul de argint și în relief.

Bareta se confecţionează din argint emailat.
Înălţimea totală a distincţiei este de 46,5  mm.”  

(figura 3).

III. MEDALIA „NICOLAE MILESCU  
SPĂTARUL”

Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” a fost prevă-
zută de noul regulament al distincţiilor AȘM, aprobat 
la 4 aprilie 2013, ca o distincţie inferioară faţă de me-
dalia „Dimitrie Cantemir” și urmând imediat ierarhic 
după aceasta. Având-o ca autoare pe membrul cores-
pondent al AȘM Mariana Șlapac și în calitate de pictori 
pe Mariana Șlapac și Valeriu Oprea, medalia a primit 
avizul CNH la 2 iulie 2013 (proces-verbal nr. 189-IV). 
Statutul Medaliei a fost aprobat de Consiliul Suprem 
pentru Știinţă și Dezvoltare Tehnologică al AȘM prin 
Hotărârea nr. 255 din 30 octombrie 2014. Prin Deci-
zia CNH nr. 305-IV.02 din 23 decembrie 2014 Medalia 
„Nicolae Milescu Spătarul” a fost înregistrată în Ar-
morialul General al Republicii Moldova” [2].

Odată cu instituirea acestei decorații, sistemul dis-
tincţiilor corporative al AȘM s-a consacrat definitiv 
ca unul cu identitate proprie și distinctă. Modelul de 
medalie introdus în 1997 cu prima versiune a medaliei 
„Dimitrie Cantemir”, în 2013 a devenit din punctul de 
vedere al dimensiunilor și compoziţiei unui standard 
pentru toate medaliile de piept ale AȘM, instituite deja 
sau care aveau să apară pe viitor. Bareta purtând o ra-
mură de măslin, cu fondul de diferite culori în sens 
ierarhic, a devenit un simbol identificator specific, in-
dividualizator faţă de alte sisteme de distincţii corpo-

Figura 3. Medalia comemorativă „60 de ani ai Academiei 
de Știinţe a Moldovei” (2006)
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rative din ţara noastră și, în același timp, unificator în 
interiorul sistemului academic.

Descrierea distincţiei este următoarea:
„Însemnul Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a 

Academiei de Știinţe a Moldovei reprezintă un meda-
lion rotund monocolor, de aur brunat, cu diametrul 
de 30 mm.

Pe aversul însemnului este reprezentată efigia trei 
pătrimi spre stânga a cărturarului Nicolae Milescu Spă-
tarul și, în exergă, în partea superioară, cu litere capi-
tale, legenda „NICOLAE MILESCU SPĂTARUL”, totul 
în relief. Pe perimetru apare un chenar liniar în relief.

Pe revers este reprezentată în relief imaginea zeiţei 
Atena, stând în picioare pe capitelul unei coloane de 
ordin ionic, privind spre dreapta, îmbrăcată în peplos 
și purtând coif, sprijinind cu mâna dreaptă egida, iar 
cu cea stângă ţinând o suliţă pe care se încolăcește un 
șarpe și având la piciorul stâng o bufniţă privind în 
faţă, totul încadrat într-o cunună circulară deschisă 
formată din două ramuri de măslin, care ies din spa-
tele capitelului. Dedesubt, cu litere capitale în relief, 
este scrisă în două rânduri legenda „ACADEMIA DE 
ȘTIINŢE / A MOLDOVEI”. Pe perimetru apare un 
chenar liniar în relief.

Însemnul se confecţionează din tombac patinat și 
se prinde de baretă prin tortiţa de suspensie cu ajuto-
rul unui ineluș metalic de culoarea însemnului.

Bareta Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” este 
de formă dreptunghiulară, cu lungimea de 30 mm și 
înălţimea de 10 mm, are pe perimetru un chenar liniar 
și, în mijloc, în câmp violet, o ramură de măslin așeza-
tă în bară, totul de aur și în relief.

Bareta este dotată jos cu o tortiţă de care se sus-
pendă însemnul medaliei, iar pe revers cu un sistem 
de prindere.

Bareta se confecţionează din metal de culoarea au-
rului și emailat.

Înălţimea totală a distincţiei este de 46,5 mm.” (fi-
gura 4).

IV. MEDALIA „MERITUL ȘTIINŢIFIC”  
CLASA I ȘI CLASA II

Medalia „Meritul Știinţific” face parte din cele trei 
distincţii noi instituite prin Hotărârea Consiliului Sup- 
rem pentru Știinţă și Dezvoltare Tehnologică al AȘM 
nr. 129 din 21 aprilie 2016. Avându-l ca autor și pic-
tor pe artistul plastic Vitaliu Pogolșa, a fost avizată de 
CNH la 12 aprilie 2016 (proces-verbal nr. 439-IV), ur-
mând să fie înregistrată ulterior și în Armorialul Ge-
neral al Republicii Moldova.

Concepută în conformitate cu tradiţia AȘM, dar și 
cu normele naţionale în domeniul faleristicii corpora-
tive, Medalia „Meritul Știinţific”, având două clase, re-
prezintă echivalentul distincţiei corporative supreme, 
standardizate la nivel naţional și cunoscute de nume-
roase departamente cu denumirea „Crucea «Pentru 
Merit»”. Astfel, această medalie încununează sistemul 
distincţiilor academice în mod logic și în context na-
ţional. Un pas înainte îl constituie și faptul în sine al 
introducerii primei distincţii academice cu două clase.

Distincţia are următoarea descriere:
„Însemnul Medaliei „Meritul Știinţific” clasa  I și 

clasa II a Academiei de Știinţe a Moldovei reprezintă 
un medalion rotund, cu diametrul de 30 mm, mono-
color, de aur la clasa I și de argint la clasa II, cu toartă 
de suspensie în partea superioară, prin care însemnul 
se prinde cu un inel de baretă.

Pe avers, pe fundalul unui disc solar cu raze nenu-
mărate și de diferite lungimi, este reprezentat simbolul 
heraldic al atomului deasupra unei cărţi deschise vă-
zute dinspre tranșa inferioară. În exergă, pe segmentul 
de jos, de la ora 8 la ora 4, apare legenda semicirculară 
cu caractere capitale: „MERITUL ȘTIINŢIFIC”, totul 
în relief.

Pe revers este reprezentată în relief imaginea zeiţei 
Atena, stând în picioare pe capitelul unei coloane de 
ordin ionic ce iese din marginea medalionului, pri-
vind spre dreapta, îmbrăcată în peplos și purtând coif, 
sprijinind cu mâna dreaptă egida, iar cu cea stângă ţi-
nând o suliţă pe care se încolăcește un șarpe și având la 
piciorul stâng o bufniţă privind în faţă, totul încadrat 
într-o cunună circulară deschisă formată din două 
ramuri de măslin, care ies din spatele capitelului. În 
exergă, pe segmentul de sus, de la ora 8 la ora 4, apare 
legenda semicirculară cu caractere capitale: „ACADE-
MIA DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI”, de asemenea în 
relief.

Bareta medaliei este din metal emailat, de formă 
dreptunghiulară, cu lungimea de 30 mm și înălţimea 
de 10 mm, având în partea inferioară o toartă de care 
se suspendă însemnul medaliei, iar pe verso un sistem 
de prindere. Bareta de culoare alb-albastră azurie are 

Figura 4. Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” 
(2013)
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pe perimetru un chenar liniar în relief, de aur la clasa I 
și de argint la clasa II, și pe margini câte două, iar pe 
mijloc trei dungi verticale, de asemenea în relief, de 
aur la clasa I și de argint la clasa II, late de 1 mm fieca-
re și separate una de alta și de margine prin dungi ver-
ticale de culoarea fondului baretei și late de 0,5 mm.

Înălţimea totală a distincţiei este de 46,5 mm.” (fi-
gurile 5 și 6).

V. MEDALIA „SAVANTUL ANULUI”

Medalia „Savantul Anului” face parte de asemenea 
din ultimul lot de distincţii instituite de AȘM prin Ho-
tărârea Consiliului Suprem pentru Știinţă și Dezvoltare 
Tehnologică al AȘM nr. 129 din 21 aprilie 2016. Avân-
du-l ca autor și pictor pe același artist plastic Vitaliu Po-
golșa, medalia a fost avizată de CNH la 12 aprilie 2016 
(proces-verbal nr. 439-IV), urmând să fie înregistrată 
ulterior și în Armorialul General al Republicii Moldova. 

      Aferentă titlului omonim conferit anual, este pri-
ma medalie de masă a Academiei și are următoarea 
descriere:

„Medalia „Savantul Anului” a Academiei de Știin-
ţe a Moldovei reprezintă o medalie de masă rotundă, 
cu diametrul de 44 mm, monocoloră, de argint.

Pe avers, într-o cunună deschisă de palmier așe-
zată în exergă și compusă din două rămurele unite 
jos, este reprezentată din profil, spre dextra, statuia 
„Gânditorul” de Auguste Rodin, deasupra căreia apare 
legenda cu litere capitale în două rânduri: „SAVAN-
TUL / ANULUI”, totul în relief.

Pe revers, în exergă, pornind de la ora 6 apare le-
genda circulară cu caractere capitale în relief: „• ACA-
DEMIA DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI”, iar în câmp se 
gravează inscripţia în trei rânduri: „[anul cu cifre ara-
be] / [prenumele laureatului] / [numele de familie al 
laureatului]” (figura 7).

VI. MEDALIA COMEMORATIVĂ  
„70 DE ANI AI ACADEMIEI DE ȘTIINŢE  
A MOLDOVEI”

Medalia comemorativă „70 de ani ai Academiei de 
Știinţe a Moldovei” a fost instituită cu ocazia celebrării 
aniversării a 70-a de la înființarea primelor instituţii 
academice de cercetare la Chișinău și a 55-a de la fon-
darea Academiei de Știinţe a Moldovei ca instituţie de 
sine stătătoare. Autorul concepţiei și a desenului grafic 
al medaliei, ca și în cazul celei similare de la 60 de ani, 
este membrul corespondent al AȘM Mariana Șlapac.

A fost avizată de CNH la 12 aprilie 2016 (proces-
verbal nr. 439-IV) și instituită de AȘM prin Hotărârea 
Consiliului Suprem pentru Știinţă și Dezvoltare Teh-
nologică al AȘM nr. 129 din 21 aprilie 2016, urmând 
să fie înregistrată ulterior în Armorialul General al Re-
publicii Moldova.

Iată descrierea distincţiei:
„Însemnul Medaliei „70  de ani ai Academiei de 

Știinţe a Moldovei” a Academiei de Știinţe a Moldo-
vei reprezintă un medalion rotund, cu diametrul de 
30 mm, monocolor, de argint, și cu toartă de suspensie 
în partea superioară, prin care însemnul se prinde cu 
un inel de baretă.

Pe avers este reprezentată în relief imaginea zeiţei 
Atena, stând în picioare pe capitelul unei coloane de 
ordin ionic ce iese din marginea medalionului, pri-
vind spre dreapta, îmbrăcată în peplos și purtând coif, 
sprijinind cu mâna dreaptă egida, iar cu cea stângă ţi-
nând o suliţă pe care se încolăcește un șarpe și având la 
piciorul stâng o bufniţă privind în faţă, totul încadrat 
într-o cunună ovală deschisă formată din două ramuri 
de măslin, care ies din spatele capitelului.

Pe revers este reprezentată în relief faţada princi-
pală a sediului central al Academiei de Știinţe a Mol-
dovei (Chișinău, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 

Figura 5. Medalia „Meritul Știinţific” clasa I și clasa II 
(2016);

Figura 7. Medalia „Savantul Anului” (de masă, 2016) 

Figura 6. Medalia „Meritul Știinţific” clasa I și clasa II 
(2016)
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nr.  1), însoţită dedesubt de milesimele „1946–2016”, 
iar în exerga medalionului de legenda semicirculară 
cu caractere capitale, de la ora 8 la ora 4: „ACADE-
MIA DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI”.

Bareta medaliei este din metal de culoarea argintu-
lui, de formă dreptunghiulară, cu lungimea de 30 mm 
și înălţimea de  10  mm, având în partea inferioară o 
toartă de care se suspendă însemnul medaliei, iar pe 
verso un sistem de prindere. Bareta reprezintă în câmp 
emailat alb-albastru azuriu milesimul „70” la dextra, 
urmat de o ramură de măslin așezată în bară, și are pe 
perimetru un chenar liniar, totul de argint și în relief.

Înălţimea totală a distincţiei este de 46,5  mm.”  
(figura 8). 

CONCLUZII

În concluzie, putem afirma că sistemul distincţi-
ilor corporative al Academiei de Știinţe a Moldovei, 
așa cum s-a cristalizat în anul 2016, se constituie într-
un ansamblu închegat și armonios, născut în sânul 
instituţiilor academice și înscris cu succes în sistemul 
naţional de distincţii departamentale. Edificarea lui a 
presupus mai multe etape legate de conștientizare a 
necesităţilor proprii mediului savant, de identificare a 
locului distincţiilor academice în faleristica naţională 
corporativă, de căutare a unor viziuni aparte concep-
tuale și grafice. Colaborarea cu Comisia Naţională de 
Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldo-
va, intensificată din anul 2010, a permis finalizarea 
procesului de înregistrare a însemnelor faleristice mai 
vechi în Armorialul General al Republicii Moldova și 
dezvoltarea logică a sistemului faleristic academic.
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Figura 8. Medalia comemorativă „70 de ani ai Academiei 
de Știinţe a Moldovei” (2016)

Eleonora Romanescu.  Zi de sărbătoare, u.p., 120 × 160 cm, 1965


