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DESCRIERE ȘI SEMNIFICAȚIILE  
elementelor însumate ale modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc 

 

MENIREA STEAGULUI 

Steagul municipiului Târgu Secuiesc are menirea de a completa însemnele 
municipiului Târgu Secuiesc alături de Stema municipiului Târgu Secuiesc, fiind expresie a 
unităţii locale ce subliniează identitatea locuitorilor. 

DESCRIEREA STEAGULUI 

Forma steagului este dreptunghiulară, fiind împărţită în două părţi inegale de-a 
lungul dreptunghiului. Steagul are două fâşii, partea superioară de culoare roşie cu o latură 
mai mică ( cu o latitudine de ¼ din drapel), iar partea de jos, mai mare, de culoare albă în 
mijlocul căreia se află 2 fâşii încrucişate de culoare albastră ( 1/6 al drapelului). Pe partea 
stângă a  fâşiei albe este plasată Stema municipiului Târgu Secuiesc, cu simbolurile heraldice 
actuale, respeCtând întru totul însemnele acestuia. 

Deasupra stemei, într-o formă semicirculară este trecută denumirea unității 
administrativ teritoriale “ MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC  “ cu litere negre, iar sub stemă, într-
o formă semicirculară, denumirea acesteia în limba maghiară “ KÉZDIVÁSÁRHELY 
MUNICíPIUM   “, cu litere negre.  
 Steagul reprezintă o pânză dreptunghilară, cu dimensiuni de 90 X 135 cm și se fixează 
pe hampă în partea stângă, pe lățime.    
  
SEMNIFICAȚIILE ELEMENTELOR ȘI ALE CULORILOR STEAGULUI 

Descrierea stemei:  
        Stema municipiului Tg.Secuiesc, judeţul Covasna se compune dintr-un scut triunghiular 
cu marginile rotunjite, cu şef. În câmp albastru, pe o terasă verde se află o căruţă de aur, 
ieşind din flancul senestru al scutului, trasă de un cal de argint, cu surugiul călare, îmbrăcat 
în costum argintiu şi cizme negre, suflând într-o goarnă de poştaş, de aur. Din căruţă ies trei 
spice de grâu, de aur. În şeful roşu, pe linia despărţitoare se află un tun de aur, întors spre 
dextra. Scutul este timbrat de o coroană murală cu cinci turnuri crenelate. Este stema 
conferită oraşului Tg. Secuiesc în anul 1909, corectată, iar câmpul scutului, fără şef, este 
aproape identic cu stema oraşului din 1740. Căruţa cu trei spice de grâu simbolizează 
ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, poştaşul face referire la faptul că aici a funcţionat 
o staţie de poştă între Transilvania şi Moldova, iar tunul semnifică participarea activă a 



oraşului în revoluţia din 1848-49, prin fabricarea de tunuri, totodată aminteşte de 
revoluţionarul Gábor Áron. Coroana murală cu cinci turnuri crenelate arată rangul de 
municipiu al unităţii administrativ-teritoriale. 

- roșul simbolizează mărirea, bravura și generozitatea, puterea de viață și energia 
strămoașă, focul; 

- albul desemnează atât absența, cât și suma tuturor culorilor și se asociează cu viața, 
cu lumina , cu divinitatea și cu puritatea; 

- albastrul (sau azurul) reprezintă apa, dar și aerul, cel mai nobil element după foc, și, 
simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.  

 

 

 

Președinte de ședință                                                                                Secretar general   


