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Vlá da republiky Moldova přijala dne 16.6.1997 usnesení č . 554,
kterým schvaluje nařízení „ O praporu, vlajce a rozlišovacích znacích
celních orgá nů “.

Celní prapor Republiky Moldova je tvořen modrým obdélníko-
vým listem o poměru stran 2:3, se znakem celní služby a bílým pru-
hem poblíž dolního lemu listu. Znak vychá zí ze stá tního znaku re-
publiky, ale má  více roztažená  křídla a v drá pech drží bílý caduceus a
bílou sekeru. Bílý pruh o šířce 2/9 šířky listu je vzdá len od dolního
lemu 1/9 šířky listu. Jeho horní hrana je tvořena č tvercovým ozube-
ním s jedená cti úplnými a dvěma polovičními zuby na okrajích listu.

Modrá  barva odpovídá  modré na stá tní vlajce a značí loajalitu a
slušnost (pořá dnost) pracovníků  celní služby, naději na jasné nebe a
mírovou spoluprá ci ná rodů . Bílý pruh se zuby symbolizuje hranice
republiky a připomíná  historické pohraniční pevnosti Moldovy. Orel
ze stá tního znaku symbolizuje suverenitu země a připomíná , že celní
služba je dů ležitou stá tní institucí. Caduceus (Hermova hů l) předsta-
vuje ekonomický význam celní služby spojený se svobodnou výmě-
nou zboží. Samotná  hů l symbolizuje zá konnou moc, hadi neustá lý
boj dobra se zlem, moudrost a ochrahu zá jmů  stá tu. Křídla pak snad-
nost přechodu přes hranice při vzá jemně výhodných vztazích. Sekera

symbolizuje zplnomocnění celníků  kontrolovat zboží a chrá nit stá t a jeho občany před nezá konnými
č innostmi.

Existují tři varianty oficiá lní varianty - prapor Departmentu celní sprá vy, standardní celní prapor
a ná mořní (říční vlajka).

Prapor Departmentu existuje v jediném exemplá ři a používá  se při oficiá lních příležitostech.
Rozměry jsou 100x150 cm. Oproti standardnímu provedení je navíc opatřen zlatými třá sněmi na třech
straná ch a žerďový lem je ozdoben festony ze zlatých nití. Dá le k praporu patří dvě šň ů ry ukončené
třapci v ná rodních barvá ch a tříbarevná  stuha připevněná  ke čnělce. Žerď  je dřevěná , tmavočervená ,
hrot je tvořen odlitkem zlatého orla ze stá tního znaku. Patka žerdi je kovová . Horní č á st žerdi obsa-
huje 11 úchytů  k nimž je pomocí tříbarevné šň ů ry prapor připevněn.

Standardní varianta se vyvěšuje na všech celních přechodech Moldovy a úřadovná ch Depart-
mentu celní sprá vy, přičemž stá tní vlajka musí mít čestnější místo. Jsou-li stá tní i celní vlajka  vyvě-
šeny na jednom stožá ru, je celní vlajka umístěna o polovinu šířky listu níže pod vlajkou stá tní a nesmí
být větší. Poměr stran celní vlajky je 2:3 (obr.:1). V podobě praporu se navléká  na tyč  nebo se jako
vlajka připevň uje na stožá r pomocí lanka.

Ná mořní (říční) vlajka celní sprá vy se vyvěšuje na hlavní stěžeň  všech plavidel celní sprá vy. Na
zá ďový stěžeň  se vyvěšuje stá tní vlajka. Poměr stran ná mořní vlajky je 1:2 a její vzhled je stejný jako
standardní varianta s tím, že vlající č á st je v podobě vlaštovčího ocasu s vykrojením do 1/4 délky lis-
tu. Z celkového poč tu 15 a dvou polovin zubu na bílém pruhu je díky vykrojení vidět pouze 13 a pů l
zubu (obr.:2).

(podle materiá lu zaslaných A.N.Basovem (Bělorusko) napsal Petr Exner)

IN THIS
SUPPLEMENT
The supplement deals

with the customs flag of Mol-
dova.

The flag consists of a
blue leaf with an eagle in the
form of the national emblem
but with a caduceus  (Her-
mes’s staff) and an axe as
symbols of the customs ser-
vice and protection of the
state from illegal activities in
its claws instead of an olive
branch and a mace.

There exist the official
banner of the customs servi-
ce, the standard flag or ban-
ner used at the customs hou-
ses and offices (Fig. 1) and a
naval (river) variant which is
swallow-tailed (Fig. 2).
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