
Localitatea Stema Descrierea stemei 
Bănia 

 

Stema comunei Bănia se compune dintr-un scut tripartit, 
rotunjit, cu vârful în jos. 
In partea superioară, în câmp de argint, cinci copaci verzi, 
așezați în semicerc (un brad și patru stejari), având 
rădăcinile împletite. 
In partea inferioară, în câmp verde, este reprezentată o 
vacă, spre dreapta, din profil, de argint. 
Scutul este trimbrat de o coroana murală de argint, cu un 
turn crenelat. 
Semnificațiile elementelor însumate: 
Cei cinci copaci reprezinta bogăția silvică a zonei 
montane. 
Vaca reprezintă ocupația de bază a locuitorilor, respectiv 
creșterea animalelor. 
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că 
localitatea are rangul de comună. 

Bozovici 

 

Stema comunei Bozovici se compune dintr-un scut 
triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit. 
In primul câmp, pe fond albastru, se află un pește, de 
argint, înotând spre dreapta. 
In câmpul al doilea, pe fond argintiu, se află două prune 
în culori naturale, unite printr-o codiță, având o frunză 
verde spre stânga. 
In câmpul inferior, pe fond roșu, se află trei albine, de 
aur, dispuse două la una. 
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un 
turn crenelat. 
Semnificațiile elementelor însumate: 
Peștele (păstrăvul) reprezintă bogăția piscicolă a zonei, în 
localitate existând și o păstrăvărie. 
Albinele reprezinta o importantă îndeletnicire a 
locuitorilor, și anume apicultura. 
Prunele simbolizeaza bogăția pomicolă a zonei. 
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că 
localitatea are rangul de comună. 

Dalboșeț 

 

Stema comunei Dalboșeț se compune dintr-un scut 
triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie dintr-
un câmp zidit de argint. 
In partea superioară, pe fond roșu, se află o liră de aur. 
In partea inferioară, pe fond roșu, se află trei ghinde 
înmănunchiate și două spice de grâu încrucișate, orientate 
dreapta - stânga, totul de aur. 
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un 
turn crenelat. 
Semnificațiile elementelor însumate: 
Zidul de argint amintește de vestigiile istorice descoperite 
pe teritoriul comunei și care atestă existența așezării încă 
din perioada Imperiului Roman. 
Lira de aur simbolizeaza bogata activitate culturală din 



localitate, desfășurată de corul căminului cultural și al 
bisericii ortodoxe. 
Spicele de grâu arată că ocupația locuitorilor este 
agricultura. 
Ghindele exprimă bogăția silvică a zonei și potențialul 
turistic. 
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că 
localitatea are rangul de comună. 

Eftimie Murgu 

 

Stema comunei Eftimie Murgu se compune dintr-un scut 
triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat și despicat. 
In partea dreapta, sus, în câmp de argint, se află o 
inflorescență de liliac albastru cu argintiu. 
In partea stânga, sus, pe fond verde, este așezată o gura de 
mină, de argint cu arcada neagră, peste care broșează 
doua ciocane negre. La baza intrării în mină se află un 
element de zidărie de argint. 
In câmpul inferior, pe fond albastru, se află trei fascii 
ondulate, de argint, de aur și de argint. 
In vârful scutului, sub cele trei fascii, se afla o roată de 
moară cu făcaie, de aur. 
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un 
turn crenelat. 
Semnificațiile elementelor însumate: 
Liliacul reprezinta bogăția naturală a localității, 
semnificând seninătatea. 
Gura de mină reprezintă ocupația de bază a locuitorilor 
din zonă, iar verdele și argintul semnifică prosperitatea și 
avuția acestora. 
Cele trei fascii împreună cu roata de moară cu făcaie pun 
în evidență o ocupație tradițională. 
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că 
localitatea are rangul de comună. 

Lapușnicu Mare 

 

Stema comunei Lapușnicu Mare se compune dintr-un scut 
triunghiular cu marginile rotunjite, roșu, încărcat cu un 
căprior de argint. 
In partea superioară, în dreapta și în stânga căpriorului, se 
află câte o cruce de aur treflată. 
In vârful scutului se află o căprioară păscând, orientată 
spre dreapta, de aur. 
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un 
turn crenelat. 
Semnificațiile elementelor însumate 
Cele două cruci reprezintă cele doua biserici ortodoxe din 
zonă, respectiv Lapușnicu Mare, construită în anul 1770, 
și Moceriș, construită în anul 1880. 
Căprioara reprezintă bogăția cinegetică a zonei. 
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că 
localitatea are rangul de comună. 



Prigor 

 

Stema comunei Prigor se compune dintr-un scut 
triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie 
îngustă, de argint. 
In partea superioară, în câmp de aur, se află trei munți 
verzi, peste care broșează o mână, ținând o cruce, totul de 
aur. 
In partea inferioară, în câmp roșu, se află o roată de aur. 
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un 
turn crenelat. 
Semnificațiile elementelor însumate: 
Mâna de aur ținând crucea este imaginea simbolică a 
luptei anticomuniste duse de preotul Coriolan Buracu în 
anul 1950 și după. 
Munții verzi fac trimitere la bogăția silvică a localității, 
aflată în zona Semenicului. 
Brâul undat de argint simbolizeaza izvoarele râului Nera, 
iar roata reprezintă ocupația tradițională a locuitorilor, 
rotăritul. 
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că 
localitatea are rangul de comună. 

Șopotu Nou 

 

Stema comunei Șopotu Nou se compune dintr-un scut 
triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. 
In câmpul superior, roșu, un vrej de iederă însoțit dreapta-
stânga de două cununi de spice, totul de aur. 
In câmpul inferior, de azur, pe o terasă neagră, un cal de 
argint, liber, în galop, spre dreapta. 
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu un 
turn crenelat. 
Semnificațiile elementelor însumate: 
Cununile de spice semnifică bogăția zonei. 
Iedera este simbolul perenității și al belșugului, al 
renașterii și al veșnicei reîntoarceri, care se leagă de 
speranțele oamenilor locului. 
Calul de argint, liber, fără frâu sau șa, în galop, este 
simbolul unui nou început și al încrederii. 
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că 
localitatea are rangul de comună. 

 
 


