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                                               “STEAGUL ORASULUI PECICA” 
Descrierea si semnificatiile elementelor insumate ale steagului Orasului Pecica, judetul Arad 

 
 
 

1.Descrierea steagului  
 
 Steagul propriu și unic al orașului Pecica se compune dintr-un dreptunghi culcat, având raportul 

dintre laturi 2:3 ( ca la Drapelul României). 
In mijlocul steagului se găsește stema orașului, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 273/2013. 

potrivit Anexei nr. 2 a hotărârii, „ stema orașului Pecica se compune dintr-un scut triunghiular cu 
marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp de argint, se află un zid de cetate, peste care 
broșează un stindard dacic, de culoare neagră. În partea inferioară, scutul este reprezentat tripartit în 
pal; în dextra, în câmp albastru, se află un braț înarmat cu un sceptru, totul de argint; în senestra, în 
câmp albastru, se află două cruci încrucișate, una ortodoxă și alta latină, ambele de aur; în vârf, în câmp 
verde, se află o pâine de aur și o fascie undată de argint. Scutul este timbrat cu o coroană murală de 
argint cu 3 turnuri crenelate.” 

 
 
2. Semnificațiile elementelor si ale culorilor steagului 
 
- Descrierea stemei 
 
Stema orașului Pecica se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. În partea 

superioară, în câmp de argint, se află un zid de cetate, peste care broșează un stindard dacic, de culoare 
neagră. În partea inferioară, scutul este reprezentat tripartit în pal; în dextra, în câmp albastru, se află 
un braț înarmat cu un sceptru, totul de argint; în senestra, în câmp albastru, se află două cruci 
încrucișate, una ortodoxă și alta latină, ambele de aur; în vârf, în câmp verde, se află o pâine de aur și o 
fascie undată de argint. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate. 

 
- Semnificatiile elementelor insumate ale stemei 
 
“Zidul de argint și stindardul dacic amintesc de cetatea dacică Ziridava, localizată ipotetic în zonă. 

Brațul înarmat cu un sceptru se referă la răscoala condusă de Petre Seghedinaț. Cele două cruci 
semnifică credința locuitorilor, iar pâinea reprezintă răspândirea faimei acestui produs pentru calitatea 
sa, renumita „ Pâine de Pecica” . Fascia undată simbolizează râul Mureș, care străbate orașul. Coroana 
murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.”  

 
- Semnificatia culorilor modelului steagului        

  
Steagul localității are un fundal auriu, care reprezintă lanurile de grâu și face referire la caracterul 

agricol al zonei și la Pita de Pecica. 
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