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EXPLICAȚIA HERALDICĂ A SIMBOLURILOR ȘI CULORILOR ELEMENTELOR 

ÎNSUMATE ALE STEMEI ȘI ALE DRAPELULUI UNITĂȚII ADMINISTRATIV 

TERITORIALE – ORAȘUL TECHIRGHIOL, JUDEȚUL CONSTANŢA 

 

 

 

DESCRIEREA  STEMEI: 

Stema orașului Techirghiol, conform Anexei 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile 

rotunjite, tăiat în bandă, dreapta pe fond roșu este redat Tekir de aur ducând în mâna stângă de 

căpăstru un măgar de aur și în mâna dreapta un baston. Tekir este îmbrăcat în cămașă cu nasturi, 

brâu și șalvari, pe cap căciulă și este desculț. În stanga pe albastru un soare stilizat de aur, iar vârful 

scutului este încărcat cu un brâu undat negru. 

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate. 

 

SEMNIFICAŢIA  ELEMENTELOR  ÎNSUMATE: 

Tekir și măgarul său reprezintă personajele din legenda lacului Techirghiol și anume un bătrân 

turc olog și orb și un măgar rănit care s-au vindecat odată ce s-au scăldat în lac. Cu ajutorul 

bastonului din mâna dreaptă și a măgarului, Tekir reușește să se deplaseze. Statuia lui Tekir și a 

măgarului sunt amplasate în mijlocul localității Techirghiol. 

Propietățile terapeutice ale lacului, dar și culoarea acestuia sunt redate de brâul negru, soarele este 

viața, în timp ce albastru este culoarea apei, a mării.  
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș. 

 

DESCRIEREA  DRAPEULULUI  HERALDIC: 

Modelul drapelului reprezintă o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea 

drapelului de 2/3 compus astfel: pe fond alb stema orașului, care se compune dintr-un scut 

triunghiular cu marginile rotunjite şi denumirea unității administrativ teritoriale ”Orașul 

Techirghiol” cu litere albe. 

 

Combinația cromatică folosită corespunde regulilor heraldice, iar culorile ce se regăsesc sunt:  

alb( sau argint)- desemnează atât absenţa, cât şi suma tuturor culorilor. De aceea se asociază vieţii, 

luminii, divinităţii, purităţii;   

rosu - reprezinta focul, simbolizeaza mărirea, bravura și generozitatea, dar și sângele vărsat în 

lupte, puterea de viață și energia strămoșească. 

albastru- reprezintă apa dar și aerul, cel mai nobil element după foc și simbolizează blândețea, 

frumusețea, noblețea și buna credință. 

galben(sau aurul) - reprezintă pământul, este simbolul forţei şi bogăţiei.  

negru- este asociat durabilităţii, încrederii,înţelepciunii. 
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