Primăria Oraşului Tălmaciu
Judeţul Sibiu
“STEMA ORAŞULUI TĂLMACIU”
Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei
Oraşului Tălmaciu, din judeţul Sibiu

Descrierea heraldică a stemei VARIANTA 7
Stema oraşului Tălmaciu, se compune, conform anexei nr.1, dintr-un scut
francez medieval triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat, având partea superioară
despicată.
În dreapta, în câmp de argint, se află un copac natural desrădăcinat.
În stânga, în câmp roşu, se află un quatruetru terminat la extremităţi cu câteo
frunzăde tei, totul de aur.
În vârful scutului, în câmp albastru, se află o fortificaţie cu poartă şi trei turnuri
crenelate, fiecare turn cu câte o gură de tragere. Fortificaţia este plasată pe o stâncă,
totul de argint.
Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor stemei:
Copacul face trimitere la bogaţia silvică a zonei şi la prelucrarea lemnului.
Quatruetrul sugerează prezenţa elementelor heraldice caracteristice arealului
istoric, cel sibian în care se află Tălmaciul.
Fortificaţia pune în evidenţă rolul cetăţii Tălmaciu în Evul Mediu
transilvănean. Cetatea medievală Landskrone de la Tălmaciu, construită în 1370 la
sudul localității, pe un deal ce domină trecerea spre defileul Oltului. A făcut parte din
sistemul de apărare a sud-estului Transilvaniei.
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are
rangul de oraş.
Preşedinte de şedinţă,

Secretar,
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Descrierea heraldică a stemei VARIANTA 3
Stema oraşului Tălmaciu, se compune, conform anexei nr.1, dintr-un scut
francez medieval triunghiular cu marginile rotunjite, cu un câmp roşu, încarcat o şapă
albastră. În șapă se află o fortificaţie cu poartă şi trei turnuri crenelate, fiecare turn cu
câte o gură de tragere de argint. Fortificaţia este plasatăpe un deal verde.
În dreapta scutului, în câmp roşu, se află trei brânduşe de aur iar în stânga o
dangă de înfierat vitele de aur.
În stânga scutului, în câmp de argint, este plasat un căprior natural, orientat
spre dreapta.
Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor stemei:
Fortificaţia pune în evidenţă rolul cetăţii Tălmaciu în Evul Mediu
transilvănean. Cetatea medievală Landskrone de la Tălmaciu, construită în 1370 la
sudul localității, pe un deal ce domină trecerea spre defileul Oltului. A făcut parte din
sistemul de apărare a sud-estului Transilvaniei.
Brânduşele fac trimitere la rezervaţia naturală "Şuvara Saşilor" unde vegetează
mai multe specii floristice rare printre care şi brânduşa.
Danga pentru vite folosită din anul 1826, evocă marca juridică a oraşului.
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are
rangul de oraş.
Preşedinte de şedinţă,

Secretar,
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Descrierea heraldică a stemei VARIANTA 1
Stema oraşului Tălmaciu, se compune, conform anexei nr.1, dintr-un scut
francez medieval triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint,
având partea superioară despicată.
În dreapta, în câmp roşu, se află un cap de berbec de aur.
În stânga, în câmp verde, se află trei brânduşe de aur.
În vârful scutului, în câmp albastru, se află o fortificaţie cu poartă şi trei turnuri
crenelate, fiecare turn cu câte o gură de tragere de argint. Fortificaţia este plasatăpe
un deal verde.
Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor stemei:
Capul de berbec reprezintă ocupaţia specifică zonei creşterea animalelor.
Brânduşele fac trimitere la rezervaţia naturală "Şuvara Saşilor" unde vegetează
mai multe specii floristice rare printre care şi brânduşa.
Fortificaţia pune în evidenţă rolul cetăţii Tălmaciu în Evul Mediu
transilvănean. Cetatea medievală Landskrone de la Tălmaciu, construită în 1370 la
sudul localității, pe un deal ce domină trecerea spre defileul Oltului. A făcut parte din
sistemul de apărare a sud-estului Transilvaniei.
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are
rangul de oraş.
Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

