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REFERAT DE APROBARE
privind însușirea proiectului de stemă a județului Harghita

Până în prezent, județul Harghita nu are o stemă reprezentativă aprobată de Guvern,
care să simbolizeze istoria zonei, tradițiile istorice si realitățile economice si socialculturale ale județului.
Potrivit HG nr. 25/2003 privind metodologia de elaborare , reproducere și folosire a
stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, pașii necesari pentru
aprobarea stemei județului sunt următorii:
- Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea strictă a normelor ştiinţei şi
artei heraldice şi a tradiţiilor româneşti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de
Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române,
denumită în continuare Comisia Naţională.
- Proiectul stemei poate fi realizat de autorităţile administraţiei publice locale prin
mijloace proprii sau de către graficieni heraldişti abilitaţi de Comisia Naţională.
Macheta originală se realizează manual, cu respectarea culorilor şi metalelor specific
heraldicii.
- Stabilirea variantei finale se face de către consiliul judeţean sau consiliul local, care
va adopta în acest sens o hotărâre de însuşire.
Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (CNHGS) a Academiei
Române prin adresa nr. 19 din 16. 06. 2011 a înștiințat Consiliul Județean Harghita
despre neavizarea proiectului, motivând că ”stema este mult prea încărcată cu
mobile și smalțuri”. Consiliul Județean Harghita, printr-o adresă oficială a contestat
decizia comunicată, iar în urma contestației înaintată, CNHGS, prin adresa nr. 29 din
27. 07. 2012 a înștiințat Consiliul Județean Harghita, că își menține punctul de vedere,
opinând că argumentele ”nu reprezintă argumentări științifice”.
Ca urmare, am solicitat de la Dr. Szekeres Attila István, membru asociat al Academiei
Internaționale de Heraldică, un studiu pentru argumentarea științifică în vederea
susținerii proiectului de stemă întocmit cu ”respectarea tradiției heraldice locale”,
conform Metodologiei CNHGS.
Precizăm, că acest proiect a fost întocmit conform Metodologiei CNHGS cu
”respectarea cu prioritate a tradiţiei heraldice locale” prin combinația a două steme
istorice, a două foste comitate, foste scaune, care alcătuiesc județul actual, una
scartelată (comitatul Odorhei) și cealalta scartelată cu un scut în inimă (comitatul
Ciuc). Soarele și semiluna, vechi simboluri specifice zonei, care apar în ambele steme

menționate, ale scaunului Odorhei, respectic cel al Ciucului, au fost preluate și
așezate în cel de al II-lea cartier. Nu s-a inclus în acest proiect cartierul III din stema
istorică a scaunului Ciuc-Giurgeu-Casin, care prezintă printre altele, două gherete
grănicerești de trecere a frontierei cu câte o barieră, simbolizând granița dintre
Transilvania și Moldova.
Proiectul de stemă rezultat prezintă un scut scartelat cu un scut în inimă. Steme
asemănătoare au fost avizate de CNHGS și abrobate prin Hotărâre de Guvern.
Numeroase sunt scuturile scartelate, există steme și mai complexe. De exemplu,
stema judeţului Satu Mare este tot scartel ată cu un scut în inimă, dar chiar și unele
comune au steme mai complexe, ca de exemplu comuna Gugești din județul Vrancea.
Se poate concluziona, că proiectului de stemă al județului Harghita a fost întocmit
conform Metodologiei CNHGS, cu ”respectarea tradiției heraldice locale”.
Astfel, propunem pentru avizare și aprobare proiectului de stemă al județului
Harghita, descris mai sus, prezentat în anexă.
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