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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Domnul Ioan Balin se acrediteazã în calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Regatul Maroc.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Domnul Mihai Dinucu se acrediteazã în calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Ucraina.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Bucureºti, 9 octombrie 1998.
Nr. 336.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea stemelor unor municipii
În temeiul art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema þãrii ºi
sigiliul statului,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã stemele municipiilor: Aiud Ñ judeþul Alba,
Oradea Ñ judeþul Bihor, Cãlãraºi Ñ judeþul Cãlãraºi, Târgoviºte Ñ judeþul
Dâmboviþa, Galaþi ºi Tecuci Ñ judeþul Galaþi, Hunedoara ºi Orãºtie Ñ judeþul Hunedoara, Slobozia Ñ judeþul Ialomiþa, Ploieºti Ñ judeþul Prahova,
Zalãu Ñ judeþul Sãlaj, Fãlticeni ºi Suceava Ñ judeþul Suceava, Roºiori de
Vede Ñ judeþul Teleorman, Drãgãºani Ñ judeþul Vâlcea, ºi Bucureºti, conform anexelor nr. 1Ð16 ºi 1a)Ð16 a), care fac parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca

Bucureºti, 30 septembrie 1998.
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ANEXA Nr. 1
STEMA
MUNICIPIULUI AIUD, JUDEÞUL ALBA

3
ANEXA Nr. 2

STEMA
MUNICIPIULUI ORADEA, JUDEÞUL BIHOR

ANEXA Nr. 1 a)

ANEXA Nr. 2 a)

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei

elementelor însumate ale stemei

municipiului AIUD, judeþul ALBA

municipiului ORADEA, judeþul BIHOR

Descrierea stemei:
Stema municipiului Aiud, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut tãiat, având partea superioarã despicatã;
în primul cartier, pe câmp roºu, se aflã o poartã de aur
dotatã cu o cruce ºi cu douã medalioane cuprinzând
motive populare, de aur; în spaþiul deschis al porþii se
zãresc un ciorchine de strugure ºi o frunzã de viþã de vie,
de asemenea, de aur; în cartierul secund, pe câmp de
azur, un grifon de argint, limbat roºu, þinând cu gheara
dreaptã o spadã, iar cu cea stângã, o balanþã, ambele din
acelaºi metal.
În partea inferioarã, pe fond de aur, o carte deschisã,
naturalã.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã, de argint, formatã din cinci turnuri crenelate.

Descrierea stemei:
Stema municipiului Oradea, potrivit anexei nr. 2, se
compune dintr-un scut tãiat; în partea superioarã, pe câmp
albastru, se aflã o cruce latinã, þinutã de un arhanghel
înaripat, de argint aureolat, de aur, plasat în dreapta, ºi
de un leu de aur, rampant, încoronat ºi limbat, cu coada
bifurcatã, plasat în stânga.
În partea inferioarã, pe câmp roºu, se aflã o cetate de
aur cu cinci bastioane.
În interiorul cetãþii se aflã o carte deschisã, naturalã.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã, de argint, formatã din ºapte turnuri crenelate.
Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ arhanghelul de argint ºi crucea latinã simbolizeazã
rolul bisericii ortodoxe în evoluþia spiritualitãþii locuitorilor
urbei;
Ñ leul încoronat simbolizeazã lupta de apãrare dusã
de voievozi de-a lungul vremii;
Ñ construcþia simbolizeazã Cetatea Oradea;
Ñ cartea face aluzie la culturã; în secolul trecut a
funcþionat aici Academia de Drept, iar actualmente existã o
serie de instituþii de culturã, precum Universitatea.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ poarta relevã valoarea creaþiei folclorice;
Ñ strugurii, ponderea pe care a avut-o în trecut viticultura;
Ñ sabia, participarea locuitorilor la lupta de apãrare;
Ñ balanþa, atributul organului administrativ orãºenesc;
Ñ cartea deschisã aminteºte importantele instituþii culturale existente în aceastã urbe (Biblioteca Bethlen, constituitã în anul 1662, ºi Muzeul de ªtiinþe Naturale, în anul
1796).
Compression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
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ANEXA Nr. 3
STEMA
MUNICIPIULUI CÃLÃRAªI, JUDEÞUL CÃLÃRAªI

ANEXA Nr. 4
STEMA
MUNICIPIULUI TÂRGOVIªTE, JUDEÞUL DÂMBOVIÞA

ANEXA Nr. 3 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

ANEXA Nr. 4 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei

elementelor însumate ale stemei

municipiului CÃLÃRAªI, judeþul CÃLÃRAªI

municipiului TÂRGOVIªTE, judeþul DÂMBOVIÞA

Descrierea stemei:
Stema municipiului Cãlãraºi, potrivit anexei nr. 3, se
compune dintr-un scut albastru, încãrcat cu un ostaº
ecvestru, de argint, gonind spre dreapta ºi purtând geantã,
sabie ºi flintã din acelaºi metal.
În partea inferioarã, o terasã roºie pe care se aflã un
caducel de aur.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din ºapte turnuri crenelate.

Descrierea stemei:
Stema municipiului Târgoviºte, potrivit anexei nr. 4, se
compune dintr-un scut albastru, având la bazã un zid crenelat, de argint, cu douã turnuri laterale, rotunde ºi crenelate; în centru, douã personaje domneºti, de aur,
flancheazã un copac de argint, dezrãdãcinat, deasupra
cãruia se aflã acvila cruciatã, de aur, cu ciocul ºi cu
ghearele roºii; pasãrea heraldicã este însoþitã, în dreapta,
de un soare de aur, figurat, iar în stânga, de o semilunã
înfãþiºatã, de asemenea, figurat, în aceeaºi cromaticã.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din ºapte turnuri crenelate, din care iese o acvilã
cruciatã, neagrã, cu zbor deschis.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ ostaºul reprezintã un cãlãraº purtãtor de ºtafetã,
categorie întâlnitã în epoca domnitorului Constantin
Brâncoveanu. Acest element face aluzie la denumirea localitãþii Ñ arme vorvitoare;
Ñ caducelul evocã faptul cã de-a lungul anilor aºezarea
a fost centru comercial.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ zidul crenelat aminteºte de monumentele istorice
existente în vechea capitalã a Þãrii Româneºti;
Ñ acvila cruciatã atestã originea latinã a neamului
românesc ºi continuitatea sa neîntreruptã în vatra strãmoºeascã;
Ñ cele douã personaje voievodale evocã instituþia domniei ºi organizarea statalã.
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ANEXA Nr. 5
STEMA
MUNICIPIULUI GALAÞI, JUDEÞUL GALAÞI
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ANEXA Nr. 6

STEMA
MUNICIPIULUI TECUCI, JUDEÞUL GALAÞI

ANEXA Nr. 5 a)

ANEXA Nr. 6 a)

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei

elementelor însumate ale stemei

municipiului GALAÞI, judeþul GALAÞI

municipiului TECUCI, judeþul GALAÞI

Descrierea stemei:
Stema municipiului Galaþi, potrivit anexei nr. 5, se compune dintr-un scut tãiat de un brâu undat, de argint; în
partea superioarã, pe fond albastru, o corabie neagrã, cu
douã catarge care au pânzele ºi flamurile de argint, pluteºte pe valuri.
Câmpul inferior este despicat. În cartierul din dreapta,
pe fond roºu, doi peºti de argint, adorsaþi; în cartierul din
stânga, pe fond de aur, un caducel negru.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din ºapte turnuri crenelate.

Descrierea stemei:
Stema municipiului Tecuci, potrivit anexei nr. 6, se
compune dintr-un scut despicat; în cartierul din dreapta, pe
fond albastru, un turn de veghe, de argint, aºezat în vârful
unei coline, de asemenea, de argint; în cartierul secund,
pe fond roºu, un iepure de aur, ridicat în douã labe, însoþit în partea superioarã de douã stele de argint cu cinci
raze.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din cinci turnuri crenelate.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ evidenþiazã rolul acestui oraº în dezvoltarea navigaþiei ºi a pescuitului.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ simbolizeazã trecutul istoric al municipiului ºi evocã
bogãþia cinegeticã a regiunii.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ANEXA Nr. 7
STEMA
MUNICIPIULUI HUNEDOARA, JUDEÞUL HUNEDOARA

ANEXA Nr. 8
STEMA
MUNICIPIULUI ORÃªTIE, JUDEÞUL HUNEDOARA

ANEXA Nr. 7 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

ANEXA Nr. 8 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei

elementelor însumate ale stemei

municipiului HUNEDOARA, judeþul HUNEDOARA

municipiului ORÃªTIE, judeþul HUNEDOARA

Descrierea stemei:
Stema municipiului Hunedoara, potrivit anexei nr. 7, se
compune dintr-un scut tãiat; în partea superioarã, pe fond
albastru, o construcþie impunãtoare de argint. Partea inferioarã, despicatã, cuprinde în dreapta, pe fond de aur, un
corb negru care þine în cioc un inel de aur cu o piatrã
roºie ºi care stã pe o crenguþã verde de stejar, având
douã frunze ºi douã ghinde; în stânga, pe fond roºu, vasul
specific pentru metalurgie, de aur, în poziþie de curgere a
metalului, ºi trei stele din acelaºi metal. Scutul este timbrat
de o coroanã muralã de argint, formatã din ºapte turnuri
crenelate.

Descrierea stemei:
Stema municipiului Orãºtie, potrivit anexei nr. 8, se
compune dintr-un scut partajat în furcã, cuprinzând în partea superioarã, pe fond de azur, un zbor natural (douã
aripi albe plasate faþã în faþã); în partea din dreapta, pe
câmp roºu, o bornã de hotar, de argint, având în partea
superioarã o sferã; pe aceasta s-a plasat un ecuson
albastru, încãrcat cu douã sãbii de argint; în partea din
stânga, pe câmp de aur, o carte având coperþi naturale
(pergament); pe faþa cãrþii s-a conturat o cruce însoþitã de
ornamente florale ºi s-a scris cuvântul PALIA.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã
din cinci turnuri crenelate.
Semnificaþia elementelor însumate:
Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ construcþia Ñ castelul corvineºtilor aminteºte de treÑ borna de hotar, însemnul oraºului din epoca feudalã,
cutul istoric;
aminteºte de colonizarea saºilor în aceastã zonã;
Ñ corbul cu inel în cioc, preluat din stema lui Iancu de
Ñ sãbiile fac aluzie la lupta de apãrare dusã de localHunedoara, face parte din tradiþia heraldicã a aºezãrii;
nici
de-a lungul vremii;
Ñ elementele din ultimul cartier evocã activitatea metaÑ
cartea cu coperþi de pergament aminteºte de prima
lurgicã.
lucrare în limba românã, tipãritã aici în anul 1852;
Ñ crucea conturatã pe copertã relevã caracterul religios
al cãrþii, aminteºte rolul ortodoxismului în pãstrarea fiinþei
naþionale româneºti;
Ñ zborul relevã activitatea în domeniul aviaþiei ºi evocã
permanenta
aspiraþieFor
a omului
spre progres.
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
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ANEXA Nr. 9
STEMA
MUNICIPIULUI SLOBOZIA, JUDEÞUL IALOMIÞA

ANEXA Nr. 10
STEMA
MUNICIPIULUI PLOIEªTI, JUDEÞUL PRAHOVA

ANEXA Nr. 9 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

ANEXA Nr. 10 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei

elementelor însumate ale stemei

municipiului SLOBOZIA, judeþul IALOMIÞA

municipiului PLOIEªTI, judeþul PRAHOVA

Descrierea stemei:
Stema municipiului Slobozia, potrivit anexei nr. 9, se
compune dintr-un scut tãiat printr-o diagonalã suprapusã de
o bandã de aur, încãrcatã cu douã buchete formate din
floarea-soarelui ºi un spic de grâu, interpuse de o retortã
albã.
În partea superioarã a scutului, pe câmp de azur, este
reprezentatã o construcþie religioasã, de argint, dotatã cu
trei ferestre ºi o poartã închisã.
În partea inferioarã, pe fond roºu, se aflã un pergament
desfãºurat, pe care se distinge scrierea veche, validat cu
sigiliu, totul în culoare naturalã.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din ºapte turnuri crenelate.

Descrierea stemei:
Stema municipiului Ploieºti, potrivit anexei nr. 10, se
compune dintr-un scut albastru, încãrcat cu doi lei de aur,
cu limba roºie, care susþin un stejar dezrãdãcinat, de
argint. Totul este aºezat pe o eºarfã roºie pe care sunt
înscrise iniþialele M.V.V. Scutul este timbrat de o coroanã
muralã de argint, formatã din ºapte turnuri crenelate.
Semnificaþia elementelor însumate:
Ð reprezentarea, preluatã din sigiliul lui Mihai Viteazul
ca domn al celor trei þãri româneºti, aminteºte faptul cã
acest voievod a întemeiat oraºul;
Ð iniþialele M.V.V. reprezintã prescurtarea numelui Mihai
Viteazul-Voievod.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ð construcþia, preluatã din vechea stemã a localitãþii,
aminteºte de edificiul ctitorit de Matei Basarab, ºi de activitatea edilitarã desfãºuratã de-a lungul anilor de locuitori;
Ð pergamentul desfãºurat sugereazã prima atestare
documentarã a localitãþii (1614);
Ð retorta, floarea-soarelui ºi spicele de grâu evidenþiazã
economia localitãþii ºi locul important pe care îl deþine în
producþia de ulei pe þarã, precum ºi în industria de
îngrãºãminte chimice
ºi alimentarã. Technologies’ PdfCompressor.
Compression
by CVISION
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ANEXA Nr. 11
STEMA
MUNICIPIULUI ZALÃU, JUDEÞUL SÃLAJ

ANEXA Nr. 12
STEMA
MUNICIPIULUI FÃLTICENI, JUDEÞUL SUCEAVA

ANEXA Nr. 11 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

ANEXA Nr. 12 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei

elementelor însumate ale stemei

municipiului ZALÃU, judeþul SÃLAJ

municipiului FÃLTICENI, judeþul SUCEAVA

Descrierea stemei:
Stema municipiului Zalãu, potrivit anexei nr. 11, se
compune dintr-un scut roºu, încãrcat cu un tânãr înaripat,
de aur, þinând în mâna dreaptã o sabie din acelaºi metal,
cu care loveºte un balaur negru, pe care îl calcã cu
picioarele. În mâna stângã personajul poartã o balanþã de
aur, cu talgerele în echilibru; în ºef, pe fond roºu, un brâu
crenelat de argint.
Scutul este timbrat cu o coroanã muralã de argint, formatã din ºapte turnuri crenelate.

Descrierea stemei:
Stema municipiului Fãlticeni, potrivit anexei nr. 12, se
compune dintr-un scut roºu, încãrcat cu trei movile de aur,
cele de pe flancuri având în vârful lor câte un brad negru;
în ºef, în dreapta, un soare de aur, figurat, iar în stânga,
o semilunã de argint, de acelaºi fel.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din cinci turnuri crenelate.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ð brâul crenelat semnificã importanþa strategicã a aºezãrii (poartã de acces spre Transilvania);
Ð tânãrul înaripat evocã lupta împotriva rãului;
Ð balanþa atestã atributul organului administrativ al urbei
de a împãrþi dreptatea.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ð se evocã relieful ºi flora specifice aºezãrii.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ANEXA Nr. 13
STEMA
MUNICIPIULUI SUCEAVA, JUDEÞUL SUCEAVA

ANEXA Nr. 13 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

ANEXA Nr. 14
STEMA
MUNICIPIULUI ROªIORI DE VEDE, JUDEÞUL TELEORMAN

ANEXA Nr. 14 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei

elementelor însumate ale stemei

municipiului SUCEAVA, judeþul SUCEAVA

municipiului ROªIORI DE VEDE, judeþul TELEORMAN

Descrierea stemei:
Stema municipiului Suceava, potrivit anexei nr. 13, se
compune dintr-un scut albastru, încãrcat cu o cetate crenelatã, de argint, dotatã cu ferestre, aºezatã pe o câmpie
verde.
În faþa cetãþii, Sfântul Gheorghe ecvestru (cal alb), nimbat de aur, purtând mantie, brâu ºi cizme roºii, strãpunge
cu o lance de aur balaurul negru.
În ºef se aflã capul de bour având o stea cu cinci raze
între coarne, flancat în dreapta de o stea cu opt raze, iar
în stânga, de o semilunã, toate de aur.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din ºapte turnuri crenelate.

Descrierea stemei:
Stema municipiului Roºiori de Vede, potrivit anexei
nr. 14, se compune dintr-un scut despicat, prima parte
fiind tãiatã printr-un brâu negru, crenelat; în primul cartier,
pe câmp roºu, trei spice de grâu, dispuse în evantai, ºi
doi ºtiuleþi de porumb, totul de aur; în cartierul secund, pe
fond albastru, un caducel de argint.
În partea stângã, pe fond de argint, un braþ cu
mâneca hainei roºie, ieºind din flancul stâng al scutului ºi
þinând steagul Þãrii Româneºti (o fâºie galbenã ºi una
albastrã prinse de o hampã de argint, cu vârf auriu).
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din cinci turnuri crenelate.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ð simbolizeazã vechea cetate de scaun a Sucevei, al
cãrei patron era Sfântul Gheorghe.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ð braþul face aluzie la roºiori, unitãþi militare specifice
Þãrii Româneºti (arme vorbitoare);
Ð banda evocã vechile castre romane existente, în antichitate, în zonã;
Ð celelalte elemente amintesc activitãþile economice
specifice aºezãrii.
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ANEXA Nr. 15
STEMA
MUNICIPIULUI DRÃGÃªANI, JUDEÞUL VÂLCEA

ANEXA Nr. 16
STEMA
MUNICIPIULUI BUCUREªTI

ANEXA Nr. 16 a)

ANEXA Nr. 15 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei

elementelor însumate ale stemei
municipiului BUCUREªTI

municipiului DRÃGÃªANI, judeþul VÂLCEA

Descrierea stemei:
Stema municipiului Drãgãºani, potrivit anexei nr. 15, se
compune dintr-un scut albastru, încãrcat cu un ºevron de
argint, pe care se aflã trei cruci treflate, roºii; în partea
superioarã, doi butuci de viþã de vie, fiecare prins pe un
arac, cu frunze ºi struguri de aur, plasaþi unul în dreapta
ºi altul în stânga. La baza scutului, pe fond roºu, douã
sãbii de argint, încruciºate, cu vârful în sus.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din cinci turnuri crenelate.
Semnificaþia elementelor însumate:
Ð butucii de viþã de vie fac aluzie la viticultura tradiþionalã;
Ð ºevronul, crucile ºi sãbiile evocã lupta de apãrare, în
special evenimentele ce au avut loc în zonã în timpul
Revoluþiei de la 1821.

Compression by CVISION Technologies’

Descrierea stemei:
Stema municipiului Bucureºti, potrivit anexei nr. 16, se
compune dintr-un scut roºu, în care este înfãþiºat Sfântul
Dumitru, aureolat ºi în poziþie pedestrã, purtând vestimentaþia specificã legiunilor romane ºi însemnele specifice unui
sfânt militar: suliþa ºi crucea.
Scutul este plasat pe pieptul unei acvile cruciate, de
aur, cu ciocul ºi ghearele roºii, ce poartã o coroanã deschisã. În gheara dreaptã acvila þine o sabie de argint, cu
mâner de aur, iar în cea stângã, un sceptru în aceeaºi
cromaticã.
În partea inferioarã se aflã o eºarfã tricolorã pe care
s-a scris deviza: ”PATRIA ªI DREPTUL MEUÒ.
Întreaga reprezentare este plasatã într-un scut albastru,
timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din ºapte
turnuri crenelate, din care iese o acvilã cruciatã, naturalã,
cu zborul deschis.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ð Sfântul Dumitru este patronul oraºului;
Ð acvila cruciatã atestã faptul cã stema aparþine capitalei þãrii;
Ð coroana deschisã, asemãnãtoare cu cea purtatã de
Mircea cel Bãtrân, aminteºte de îndelungata existenþã a
aºezãrii;
Ð culoarea eºarfei pe care s-a scris deviza simbolizeazã participarea locuitorilor municipiului la Revoluþia din
Decembrie 1989. For Evaluation Purposes Only
PdfCompressor.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea stemelor unor oraºe
În temeiul art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema þãrii ºi
sigiliul statului,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã stemele oraºelor Cãlan, Haþeg ºi Petrila din
judeþul Hunedoara, Gura Humorului, Siret, Solca ºi Vatra Dornei din judeþul
Suceava, Bãile Govora ºi Horezu din judeþul Vâlcea, conform anexelor
nr. 1Ð9 ºi 1a)Ð9a), care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Bucureºti, 30 septembrie 1998.
Nr. 686.
ANEXA Nr. 1
STEMA
ORAªULUI CÃLAN, JUDEÞUL HUNEDOARA

ANEXA Nr. 1 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei
oraºului CÃLAN , judeþul HUNEDOARA

Descrierea stemei:
Ñ roata dinþatã face aluzie la produsele realizate de-a
Stema oraºului Cãlan, potrivit anexei nr. 1, se compune lungul vremii de unitatea metalurgicã din Cãlan, produse
dintr-un scut roºu, despicat printr-un pal de azur; în partea cãrora li s-a conferit ”Steaua calitãþiiÒ în Spania în anul
dreaptã se aflã oala de turnat fontã, din care curge metal 1992;
peste o jumãtate de roatã dinþatã, totul din aur.
Ñ spicele de grâu sunt o aluzie la valorificarea produÎn partea stângã, douã spice de grâu, de argint.
selor agricole obþinute de locuitorii oraºului, îndeletnicire de
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, for- tradiþie, având în vedere zona geograficã în care este situmatã din trei turnuri crenelate.
atã aºezarea;
Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ palul aminteºte de Râul Strei, care împarte oraºul în
Ñ oala de turnat fontã reprezintã activitatea tradiþionalã douã pãrþi, contribuind la dinamizarea vieþii sociale ºi la
Compression
a locuitorilor în domeniul
by CVISION
metalurgiei;
Technologies’ PdfCompressor.
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ANEXA Nr. 2
STEMA
ORAªULUI HAÞEG, JUDEÞUL HUNEDOARA

ANEXA Nr. 3
STEMA
ORAªULUI PETRILA, JUDEÞUL HUNEDOARA

ANEXA Nr. 2 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

ANEXA Nr. 3 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei

elementelor însumate ale stemei

oraºului HAÞEG, judeþul HUNEDOARA

oraºului PETRILA, judeþul HUNEDOARA

Descrierea stemei:
Stema oraºului Haþeg, potrivit anexei nr. 2, se compune
dintr-un scut tãiat, cu partea superioarã despicatã. În primul cartier, pe fond de azur, un cãlãreþ în armurã, þinând
în mâna stângã, ridicatã, paloºul Ñ totul de argint. În cartierul doi, pe câmp roºu, un pergament natural, desfãºurat,
validat cu sigiliul din cearã roºie, ataºat cu ºnur albastru.
Pergamentul poartã în partea superioarã literele TH, iar în
partea inferioarã, cifra 1247. În partea inferioarã a scutului,
pe câmp de argint, s-a plasat un corb natural, þinând în
cioc un inel de aur cu piatrã roºie, aºezat pe douã ramuri
verzi de mãslin, dispuse una în bandã ºi alta în barã.
Scutul este timbrat cu o coroanã muralã de argint, formatã
din trei turnuri crenelate.

Descrierea stemei:
Stema oraºului Petrila, potrivit anexei nr. 3, se compune dintr-un scut despicat. În dreapta, pe fond roºu,
Sfânta Varvara Ñ reprezentatã bust Ñ, încoronatã ºi
aureolatã cu aur, þinând în mâna dreaptã o cruce din acelaºi metal ºi o ramurã verde, iar în mâna stângã, un potir,
de asemenea, de aur.
În partea din stânga, pe fond de azur, un scut roman
ce se suprapune peste o lance încruciºatã cu hampa, care
susþin steagul dac, toate de argint.
În ºef, pe fond de aur, douã ciocane de miner, de
culoare neagrã, încruciºate ºi multiplicate.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din trei turnuri crenelate.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ corbul cu inel în cioc este preluat din stema familiei
Huniade ºi evocã faptul cã, odinioarã, în aceastã zonã corvineºtii aveau posesiuni;
Ñ cãlãreþul cu paloºul evidenþiazã rolul locuitorilor din
Haþeg în lupta de apãrare;
Ñ pergamentul desfãºurat face aluzie la nobilimea
românã, existentã în fosta Þarã a Haþegului;
Ñ literele înscrise în partea superioarã a pergamentului
reprezintã prescurtarea de la Þara Haþegului;
Ñ cifra 1247 aminteºte de prima atestare documentarã
a localitãþii.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ Sfânta Varvara este ocrotitoarea minerilor;
Ñ scutul roman ºi steagul dac fac dovada istoriei îndelungate a aºezãrii;
Ñ ciocanele încruciºate, simbol al mineritului, atestã
faptul cã extracþia cãrbunelui constituie activitatea economicã care a determinat progresul aºezãrii.
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ANEXA Nr. 4
STEMA
ORAªULUI GURA HUMORULUI, JUDEÞUL SUCEAVA
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ANEXA Nr. 5

STEMA
ORAªULUI SIRET, JUDEÞUL SUCEAVA

ANEXA Nr. 4 a)

ANEXA Nr. 5 a)

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei

elementelor însumate ale stemei

oraºului GURA HUMORULUI, judeþul SUCEAVA

oraºului SIRET, judeþul SUCEAVA

Descrierea stemei:
Stema oraºului Gura Humorului, potrivit anexei nr. 4, se
compune dintr-un scut albastru cu un cerb de aur, alergând spre dreapta, sprijinindu-se cu picioarele din spate pe
o câmpie verde.
Scutul este timbrat cu o coroanã muralã de argint, formatã din trei turnuri crenelate.

Descrierea stemei:
Stema oraºului Siret, potrivit anexei nr. 5, se compune
dintr-un scut albastru, cu chipul Sfântului Ioan Botezãtorul
îmbrãcat în blanã, totul de argint, nimbat cu aur, þinând în
mâna dreaptã o cruce din acelaºi metal ºi ieºind dintr-un
zid crenelat de argint. ªeful, micºorat, dinþat, negru, este
încãrcat cu trei lacrimi de argint. Scutul este timbrat de o
coroanã muralã de argint, formatã din trei turnuri crenelate.

Semnificaþia elementelor însumate:
Este vechea stemã; evocã fauna specificã.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ Sfântul Ioan Botezãtorul este protectorul oraºului
Siret; ºeful aminteºte de pierderile teritoriale ale Moldovei
istorice.
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ANEXA Nr. 6
STEMA
ORAªULUI SOLCA, JUDEÞUL SUCEAVA

ANEXA Nr. 7
STEMA
ORAªULUI VATRA DORNEI, JUDEÞUL SUCEAVA

ANEXA Nr. 7 a)

ANEXA Nr. 6 a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei

elementelor însumate ale stemei

oraºului SOLCA, judeþul SUCEAVA

oraºului VATRA DORNEI, judeþul SUCEAVA

Descrierea stemei:
Stema oraºului Solca, potrivit anexei nr. 6, se compune
dintr-un scut tãiat, având cromatica albastru ºi roºu, încãrcat în centru cu o construcþie cu poartã ºi turn, cu acoperiº conic, de aur. Construcþia este însoþitã de trei brazi
dezrãdãcinaþi, de argint, doi plasaþi în câmpul superior, iar
unul, în vârful scutului. Scutul este timbrat de o coroanã
muralã de argint, formatã din trei turnuri crenelate.

Descrierea stemei:
Stema oraºului Vatra Dornei, potrivit anexei nr. 7, se
compune dintr-un scut albastru, cu douã veveriþe afrontate,
de aur, sprijinindu-se pe labele inferioare, þinând în labele
superioare un izvor de ape minerale, roºu, cu ghizdurile ºi
jetul de apã de argint. Câmpia verde este încãrcatã cu un
con de brad, de aur. Scutul este timbrat de o coroanã
muralã de argint, formatã din trei turnuri crenelate.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ construcþia aminteºte de un monument istoric vechi
(ctitoria lui ªtefan Tomºa din anul 1622);
Ñ copacii fac aluzie la bogãþia silvicã.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ evocã bogãþiile naturale (apele minerale);
Ñ evocã specificul faunei ºi al florei.
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ANEXA Nr. 8
STEMA
ORAªULUI BÃILE GOVORA, JUDEÞUL VÂLCEA
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ANEXA Nr. 9

STEMA
ORAªULUI HOREZU, JUDEÞUL VÂLCEA

ANEXA Nr. 8 a)

ANEXA Nr. 9 a)

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei

elementelor însumate ale stemei

oraºului BÃILE GOVORA, judeþul VÂLCEA

oraºului HOREZU, judeþul VÂLCEA

Descrierea stemei:
Stema oraºului Bãile Govora, potrivit anexei nr. 8, se
compune dintr-un scut dotat cu un ºevron rãsturnat. În
partea superioarã, pe fond de aur, simbolul fântânii
moderne al apelor minerale, de azur; ºevronul albastru
este încãrcat cu cinci arbori dezrãdãcinaþi, de argint. În
partea inferioarã, pe fond roºu, o carte naturalã, deschisã,
pe care se suprapune o balanþã neagrã cu talgerele în
echilibru. Scutul este timbrat de o coroanã muralã de
argint, formatã din trei turnuri crenelate.

Descrierea stemei:
Stema oraºului Horezu, potrivit anexei nr. 9, este formatã dintr-un scut tãiat, cu partea superioarã despicatã. În
primul cartier, pe fond de azur, se aflã un edificiu religios,
privit din faþã, cu o turlã cu acoperiº ascuþit, terminat cu o
cruce ”în cruciuliþeÒ, totul de argint.
În cartierul doi, pe fond de azur, o acvilã bicefalã de
aur.
În partea inferioarã, pe fond roºu, o farfurie de ceramicã, de argint, având reprezentat în centru un cocoº
roºu, iar pe margine, ornamente geometrice redate cu
negru.
În dreapta ºi în stânga farfuriei se aflã douã crengi
verzi de stejar care se încruciºeazã la baza scutului, fiecare fiind formatã din trei frunze ºi câte o cochilie de
ghindã.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din trei turnuri crenelate.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ semnul apelor minerale evocã faptul cã localitatea
este o staþiune balneoclimatericã;
Ñ arborii, elementul specific al reliefului, amintesc de
dezvoltarea pomiculturii, relevã, codificat, permanenta regenerare a naturii ºi a societãþii;
Ñ cartea deschisã ºi balanþa cu talgerele în echilibru
vorbesc despre Mãnãstirea Govora, monument istoric aflat
la marginea aºezãrii, cât ºi despre faptul cã aici s-a tipãrit
Pravila în vremea lui Matei Basarab.

Semnificaþia elementelor însumate:
Ñ edificiul religios reprezintã renumita ctitorie brâncoveneascã ce dã faimã localitãþii;
Ñ acvila bicefalã este un semn specific familiei
Cantacuzino, din care fãcea parte ºi Constantin
Brâncoveanu; evocã ornamentul existent pe stâlpul de la
Foiºorul lui Dionisie, de la ctitoria de aici;
Ñ figurile heraldice din câmp amintesc, pe de o parte,
natura specificã zonei, pãdurile de stejar, iar pe de altã
parte, renumita ceramicã de Hurez, chintesenþã a creaþiei
populare din zonã.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de protecþie a muncii pentru activitãþi în domeniul sãnãtãþii
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
având în vedere:
Ñ art. 5 alin. (5) ºi pct. 11 din anexa nr. 2 la Legea protecþiei muncii nr. 90/1996;
Ñ art. 3 ºi art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
Ñ Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ Protecþia muncii nr. 41 din 8
iunie 1998,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de protecþie a
muncii pentru activitãþi în domeniul sãnãtãþii, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare
în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului
ordin în Monitorul Oficial al României.
Începând cu aceeaºi datã se abrogã prevederile din
Normele departamentale de protecþie a muncii, care se
referã la activitãþi în domeniul sãnãtãþii.

Art. 3. Ñ Normele specifice de protecþie a muncii pentru activitãþi în domeniul sãnãtãþii sunt obligatorii pentru
toate activitãþile cu acest profil ºi se difuzeazã celor interesaþi prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protecþia
muncii ºi prin alþi agenþi autorizaþi de Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale.

Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Bucureºti, 22 iulie 1998.
Nr. 411.
MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de protecþie a muncii pentru elaborarea ºi turnarea oþelului
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
având în vedere:
Ñ art. 5 alin. (5) ºi pct. 5 din anexa nr. 2 la Legea protecþiei muncii nr. 90/1996;
Ñ art. 3 ºi art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
Ñ Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ Protecþia muncii nr. 37 din
8 iunie 1998,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de protecþie a
muncii pentru elaborarea ºi turnarea oþelului, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare
în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului
ordin în Monitorul Oficial al României.
Începând cu aceeaºi datã se abrogã prevederile din
Normele departamentale de protecþie a muncii, care se
referã la activitatea de elaborare ºi turnare a oþelului.

Art. 3. Ñ Normele specifice de protecþie a muncii pentru elaborarea ºi turnarea oþelului sunt obligatorii pentru
toate activitãþile cu acest profil ºi se difuzeazã celor interesaþi prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protecþia
muncii ºi prin alþi agenþi autorizaþi de Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale.

Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Bucureºti, 22 iulie 1998.
Nr. 412.
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