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Descrierea stemei: 
 

 Stema judeţului Teleorman, potrivit Anexei nr. 1, se compune dintr-un scut 

triunghiular cu flancurile rotunjite, împărţit în furcă răsturnată: 1) pe albastru, un coif antic 

de argint cu obrăzar zimţat şi ornamente de aur: doi ochi cu sprâncenele unite având corn la 

arcadă şi capăt, despicate de un apărător de nas, asuprite de două brâie cu pene de vultur; pe 

obrăzarul drept se află un vultur ţinând în cioc un peşte şi în gheare un mistreţ, iar pe 

obrăzarul stâng se află un ţap; 2) pe argint, un copac smuls, în culoare naturală; 3) pe roşu, o 

turtă roşie bordată cu aur, încărcată cu o oaie de aur păscând pe o terasă verde şi asuprită de 

litera ϴ, de aur. 

 

Semnificaţiile elementelor însumate: 
 

Coiful princiar getic din tezaurul de la Peretu reprezintă bogatele valori arheologice şi 

istorice, zonele strategice şi bătăliile purtate în teritoriu. 

Copacul simbolizează pădurea locală generând toponimul Teleorman. 

Fondul de argint reprezintă bogăţia apelor ce străbat judeţul (Dunărea, Teleormanul, 

Vedea, Călmăţuiul, Oltul ş.a.), cu biodiversitatea şi importanţa lor comercială, economică, 

istorică.  

Oaia pe turtă roşie bordată cu aur se referă la cea mai veche stemă a judeţului (existentă 

la 1715), la tradiţiile şi performanţele zootehnice locale – brendul Carabaşa/Oaia cu cap 

negru  de Teleorman.  
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DESCRIEREA  ŞI  SEMNIFICAŢIILE  

elementelor însumate ale stemei  judeţul Teleorman 
 

 

 

VARIANTA .2. 
 

 

 

 

 

 

Descrierea stemei: 
 

 Stema judeţului Teleorman, potrivit Anexei nr. 3, se compune dintr-un scut 

triunghiular cu flancurile rotunjite, împărţit în furcă răsturnată: 1) pe roşu, un coif antic de 

argint cu obrăzar zimţat şi ornamente de aur: doi ochi cu sprâncenele unite având corn la 

arcadă şi capăt, despicate de un apărător de nas, asuprite de două brâie cu pene de vultur; pe 

obrăzarul drept se află un vultur ţinând în cioc un peşte şi în gheare un mistreţ, iar pe 

obrăzarul stâng se află un ţap; 2) pe argint, un copac smuls, în culoare naturală; 3) pe 

albastru, o turtă roşie bordată cu aur, încărcată cu o oaie de aur păscând pe o terasă verde şi 

asuprită de litera ϴ, de aur. 

 

Semnificaţiile elementelor însumate: 
 

Coiful princiar getic din tezaurul de la Peretu reprezintă bogatele valori arheologice şi 

istorice, zonele strategice şi bătăliile purtate în teritoriu. 

Copacul simbolizează pădurea locală generând toponimul Teleorman. 

Fondul de argint reprezintă bogăţia apelor ce străbat judeţul (Dunărea, Teleormanul, 

Vedea, Călmăţuiul, Oltul ş.a.), cu biodiversitatea şi importanţa lor comercială, economică, 

istorică.  

Oaia pe turtă roşie bordată cu aur se referă la cea mai veche stemă a judeţului (existentă 

la 1715), la tradiţiile şi performanţele zootehnice locale – brendul Carabaşa/Oaia cu cap 

negru de Teleorman.  
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DESCRIEREA  ŞI  SEMNIFICAŢIILE  

elementelor însumate ale stemei  judeţul Teleorman 
 

 

 

 

VARIANTA .3. 
 

 

 

 

 

 

Descrierea stemei: 
 

 Stema judeţului Teleorman, potrivit Anexei nr. 5, se compune dintr-un scut 

triunghiular cu flancurile rotunjite, împărţit în furcă: 1) pe albastru, o turtă roşie bordată cu 

aur, încărcată cu o oaie de aur păscând pe o terasă verde şi asuprită de litera ϴ, de aur; 2) pe 

argint, un copac smuls, în culoare naturală; 3) pe roşu, un coif antic de argint cu obrăzar 

zimţat şi ornamente de aur: doi ochi cu sprâncenele unite având corn la arcadă şi capăt, 

despicate de un apărător de nas, asuprite de două brâie cu pene de vultur; pe obrăzarul drept 

se află un vultur ţinând în cioc un peşte şi în gheare un mistreţ, iar pe obrăzarul stâng se află 

un ţap. 

  

  Semnificaţiile elementelor însumate: 
 

Oaia pe turtă roşie bordată cu aur se referă la cea mai veche stemă a judeţului (existentă 

la 1715), la tradiţiile şi performanţele zootehnice locale – brendul Carabaşa/Oaia cu cap 

negru de Teleorman.  

Copacul simbolizează pădurea locală generând toponimul Teleorman. 

Fondul de argint reprezintă bogăţia apelor ce străbat judeţul (Dunărea, Teleormanul, 

Vedea, Călmăţuiul, Oltul ş.a.), cu biodiversitatea şi importanţa lor comercială, economică, 

istorică.  

Coiful princiar getic din tezaurul de la Peretu reprezintă bogatele valori arheologice şi 

istorice, zonele strategice şi bătăliile purtate în teritoriu. 
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