




Sigla reprezinta un vultur ( acvila) stilizat, cu aripile deschise, avand ciocul rosu si 
conturul albastru. 

Vulturul este incadrat intr-un triunghi imaginar, cu doua laturi egale. In partea 
inferioara a vulturului este prezentata o esarfa, colorata rosu pe fata si albastru pe 
revers, pe care stau scrise literele UNPR cu alb.

Ca semn heraldic, destul de raspândit în Europa, acvila simbolizeaza puterea si 
nobletea, încorporeaza virtutea Tatalui ideal si este socotita o pasare razboinica si 
protectoare. Pe stema Valahiei este înfatisata cu aripile desfacute, în ofensiva, si într-o 
ipostaza de subliniata vigilenta. Pentru prima oara este semnalata pe o moneda batuta 
de Vlaicu Voda (1368), preluata si pe un sigiliu al lui Mircea cel Batrân, la 1390, unde 
apare tinând crucea în cioc si privind spre un crai nou care îmbratiseaza soarele. 
Interesant este aici de adaugat ca pe monedele dacice descoperite pâna acum apare 
adeseori o acvila, destul de asemanatoare cu reprezentarile de mai târziu ale stemei 
valahe, tinând coroana de lauri într-o gheara.

Triunghiul - Triunghiul este simbolul manifestării. Va amplifica orice este pus în 
interiorul lui Este un simbol al focului, al gandirii, al sentimentului. Triunghiul 
echilateral simbolizeaza omul echilibrat. In natura triunghiul ne apare sub forma 
trinitatii. 

Rosu: una dintre cele mai intense culori, se afla in topul preferintelor generale, unii 
numind-o chiar "culoarea culorilor". 

Exprima frumusete, forta, senzualitate, dorinta, iubire, dar si joc, daruire, libertate.

Un text scris cu rosu iese usor in evidenta si este retinut mai rapid. Este si un simbol al 
autoritatii, folosit pentru a atrage atentia si a avertiza. A fost folosita in secolul XIX de 
mai multe armate europene pentru uniforme. Culoarea rosie a panglicii simbolizeaza 
razboi, soare, generozitate.

Albastru: fie ca este vorba de culoare marilor sau a cerului, albastrul evoca spatiile 
deschise, calmul, linistea, simbolizand pacea, libertatea.

Una dintre cele mai populare culori, a capatat de-a lungul istoriei o gama larga de 
semnificatii si conotatii simbolice. In perioada Evului Mediu, spre exemplu, lapis-lazuli, 
pigment albastru folosit in pictura, era atat de pretuit incat valora la fel de mult ca 
aurul. In Grecia Antica si in Imperiul Roman albastrul deschis era culoarea lui Zeus / 
Jupiter 

Esarfa/Panglica - Poate fi asemuita cu o Diadema, colan, cununa, cingatoare, un 
crampei de nemurire, participa la actiuni generoase, eroice. Simbolizeaza act de curaj, 
succes, triumf, realizare, victorie. 
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