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HOTĂRÂRE nr. 1.129 din 14 octombrie 2021
privind aprobarea modelului de steag al judeţului Timiş

EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1045 din 2 noiembrie 2021

Data intrării în vigoare 02-11-2021
În temeiul , şi al  şi  art. 108 din Constituţia României, republicată art. 2 alin. (2) art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015
privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC
(1) Se aprobă modelul de steag al judeţului Timiş, prevăzut în .anexa nr. 1
(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului de steag al judeţului Timiş sunt prevăzute în 

.anexa nr. 2
(3)  şi  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Anexele nr. 1 2

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎŢU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Kelemen Hunor

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,

Cseke Attila Zoltán
Bucureşti, 14 octombrie 2021.
Nr. 1.129.

Anexa nr. 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

MODELUL STEAGULUI
judeţului Timiş



Pagina 2 din 2

Anexa nr. 2

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale modelului steagului judeţului Timiş

Descrierea steagului
Modelul de steag al judeţului Timiş are formă dreptunghiulară.
Lăţimea steagului este egală cu 2/3 din lungimea acestuia. Forma şi dimensiunile steagului judeţului Timiş sunt 
cele stabilite, în condiţiile legii, pentru drapelul României. Steagul este alb.
În partea superioară a dreptunghiului se înscrie cu litere majuscule de tipar de culoare roşie vermion ROMÂNIA.
În interiorul dreptunghiului se reproduce întocmai stema judeţului Timiş.
În partea inferioară a dreptunghiului se înscriu cu aceleaşi caractere de culoare albastru cobalt cuvintele: 
JUDEŢUL TIMIŞ.
Dimensiunile acestor litere vor fi mai mici decât cele folosite pentru cuvântul ROMÂNIA.
Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.

Semnificaţiile elementelor şi culorilor steagului
Descrierea stemei
Stema judeţului Timiş se compune dintr-un scut tăiat.
În partea superioară, pe câmp roşu, se află un leu din aur ieşind din crenelurile unui zid din aur zidit.
Leul ţine o sabie încovoiată, cu vârf lat, din argint.
În colţul din dreapta sus se află un soare din aur, iar în stânga sus o lună din argint în creştere.
În partea inferioară, pe câmp albastru, este reprezentată o fascie undată din argint.
Semnificaţiile elementelor însumate
Leul cu braţ înarmat, caracteristic Banatului Timişan, simbolizează apărătorii ţinutului şi ai creştinătăţii împotriva 
armatelor otomane; leul poartă sabia victorioasă a lui Pavel Chinezu, comite de Timiş.
Zidul din aur simbolizează cetatea Timişoarei.
Soarele din aur simbolizează, prin poziţia sa, ţelurile înalte pentru care au luptat eroii acestui ţinut.
Luna din argint reprezintă perechea soarelui.
Fascia undată din argint, pe câmp albastru, simbolizează râul Timiş, cel care dă numele judeţului.
Albul ales pentru steag semnifică puritate şi pace. Timişoara, reşedinţa judeţului, odinioară un mare centru militar, 
a devenit în anii postrevoluţionari un oraş al păcii, toleranţei şi înţelegerii între bănăţenii de diferite naţionalităţi şi 
confesiuni religioase. Această toleranţă caracterizează întreg judeţul, cu rădăcini adânci în istorie.
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