
ANEXA NR. 3 

 

EXPLICAȚIA HERALDICĂ A CULORILOR ȘI SIMBOLURILOR 

“STEMA ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ” 

 

DESCRIEREA STEMEI: 

Varianta nr. 1: Stema Orașului Tîrgu Neamț este reprezentată,  conform Anexei nr. 1, printr-un scut 
(écu) cu fond albastru (bleu céleste – azur), cu un zid crenelat de argint pe care s-a plasat un scut pe 
fond roșu (guenles) de dimensiuni mai mici încărcat cu o viță-de-vie dezrădăcinată cu două coarde, 
două frunze și patru struguri de aur. Scutul este timbrat cu o coroană murală cu trei turnuri de argint. 
Varianta nr. 2: Stema Orașului Tîrgu Neamț este reprezentată, conform Anexei nr. 1, printr-un scut 
cu un brâu undat, însoțit în partea superioară pe fond albastru de o cetate cu două turnuri de argint, iar 
în partea inferioară pe fond roșu un sigiliu de aur. Scutul este timbrat cu o coroană murală cu trei 
turnuri de argint. 
Varianta nr. 3: Stema Orașului Tîrgu Neamț este reprezentată, conform Anexei nr. 1,  printr-un scut 
împărțit în trei cartiere: în primul cartier, în partea stângă, pe fond albastru, se regăsește un zid crenelat 
de argint; în al doilea cartier, în partea dreaptă, pe fond roșu, se regăsește un sigiliu de aur; în al treilea 
cartier, în partea de jos, pe fond albastru deschis, se regăsește un brâu undat de argint. 
 

SEMNIFICAȚIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE ALE STEMEI: 

Varianta nr. 1: Semnificația acestei reprezentații o găsim în simbolul de “cetate” – element al 
continuității (reprezentând Cetatea Neamț) și aracul de viță-de-vie – preluat de pe vechiul sigiliu al 
orașului Tîrgu Neamț din anul 1931 – simbolizând continuitatea milenară, tradiția, bogățiile solului și 
subsolului, comuniunea cu natura. 
Varianta nr. 2: Semnificația acestei reprezentări o găsim în ilustrarea simbolică a elementelor 
componente: apa râului Ozana, Cetatea Neamțului și sigiliul vechi al orașului de la 1931. 
Varianta nr. 3: Semnificația în această reprezentare este aceeași ca la Varianta nr. 2. 
 Combinația cromatică utilizată corespunde regulilor heraldice, dar și celor estetice: 
 Albastrul simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea, buna credință (în alb-negru se 
reprezintă prin linii orizontale). 
 Roșul simbolizează noblețea și mândria (în alb-negru se reprezintă prin linii verticale). 
 Argintul simbolizează candoarea, inocența, devotamentul, corectitudinea. 
 
 

“SIGILIUL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ” 
 

DESCRIEREA SIGILIULUI: 
 
 Sigiliul orașului Tîrgu Neamț este reprezentat, conform Anexei nr. 2, prin două cercuri 
concentrice, în primul cerc fiind încadrată o coardă de viță-de-vie cu patru ciorchini și două frunze, iar 
în cel de-al doilea cerc fiind inscripționat un text în limba latină cu caractere gotice – “S. CIVIUM DE 
NIMCZ”, toate aceste elemente având culoarea auriu. Fondul sigiliului are culoarea vișiniu. 



 
 
SEMNIFICAȚIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE ALE SIGILIULUI: 

Semnificația acestei reprezentații o găsim în simbolul coardei de viță-de-vie - continuitatea 
milenară, tradiția, bogățiile solului și subsolului, comuniunea cu natura și în textul inscripționat – “S. 
CIVIUM DE NIMCZ” – “Sigiliul orășenilor din Neamț”, care reprezintă o imitație, după o pecete mai 
veche, de pe la sfârșitul secolului al XIV-lea sau începutul secolului al XV-lea. 


