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Păstoritul în perioada interbelică a fost marcat de două mari probleme. 

Prima a reprezentat-o organizarea tuturor oierilor în contextul noului stat, în 
„Uniunea generală a oierilor din întreaga ţară”, deziderat asumat de 
învăţătorul Nicolae Munteanu din Poiana Sibiului, care în acest scop 
fondează, începând cu anul 1934, publicaţia Stâna1. 

Revista a apărut, lunar, începând din aprilie 1934, şi până în august 
19382, şi se dorea a fi un port-drapel al intereselor oierilor, o promotoare a 
uniunii acestora, fondatorul ei realizând mai devreme decât alţii că în 
economia de piaţă, cei singuri vor fi înghiţiţi şi speculaţi, în lipsa unei direcţii 
unice la care să adere toţi3.  

Cea de-a doua problemă a fost lupta permanentă pentru deţinerea 
controlului vânzării lânii către producătorii de postavuri şi, în general, 
problema ameliorării desfacerii produselor păstoreşti. În acest sens, Nicolae 
Munteanu a gândit şi a înfiinţat o cooperativă prin intermediul căreia oierii 
care erau membri să fie feriţi de speculanţii extrem de numeroşi în epocă, care 
făceau averi de pe urma lor. 

Oierii transhumanţi transilvăneni au început să fie afectaţi şi să resimtă 
lipsa păşunilor începând cu anul 1829, când, în urma războiului ruso-turc 

                                                             
 Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş, România; e-mail: rtotoianu@yahoo.com. 
1 Pentru detalii privind revista, vezi Maior 2012, p. 113-137. 
2 Popa 1980, p. 102. 
3 Munteanu 1934, p. 22-23. 
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(1828-1829), s-a încheiat Tratatul de Pace de la Adrianopol (14 septembrie 
1829). După acest episod, Ţărilor Române le-a fost permis exportul de cereale 
spre vestul Europei, lucru care a determinat desţelenirea şi cultivarea cu 
cereale a unor suprafeţe de mii de hectare, care anterior erau exploatate ca 
păşuni. O altă „lovitură” a fost reforma agrară care a dus la împărţirea marilor 
moşii boiereşti, astfel că păşunea de primăvară, toamnă şi iarnă era tot mai 
dificil de găsit şi mai scumpă4. 

După Primul Război Mondial, ca o consecinţă a progreselor tehnice şi 
a reformei agrare, nu s-a schimbat numai structura agriculturii româneşti, ci 
şi modul în care mărginenii practicau oieritul. Unde anterior exista o târlă cu 
mai mulţi asociaţi, după război fiecare avea oile proprii şi aceasta s-a întâmplat 
în ciuda faptului că experienţa acumulată de-a lungul veacurilor, le-a arătat 
faptul că oieritul este rentabil atunci când se face la „scară mare”, în turme 
numeroase şi cu produse valorificate în comun. Acum oierii sunt dependenţi 
de câţiva comercianţi care îi speculează după bunul plac: „[…] dacă e vorba 
să cumpere ceva, bat la aceeaşi uşă în ore sau zile diferite şi îşi ridică preţul 
unul altuia, la fel când vor să vândă, oferind aceiaşi marfă aceluiaşi negustor”5. 
În aceste condiţii, era imperios necesar ca oierii să se organizeze, astfel încât 
să nu mai fie victime ale speculanţilor şi ale propriei lor dezorganizări. 

Încă din primul număr, Stâna a publicat o serie de articole în care se 
sublinia ideea organizării şi coordonării tuturor oierilor, atrăgând atenţia 
asupra avantajelor care vor decurge în urma înfiinţării acestei structuri. 

În cadrul unei conferinţe ţinute la radio în 19 martie 1934, ministrul 
Agriculturii de atunci, Manolescu-Strunga, vorbind despre viaţa agricolă a 
satelor, atrăgea atenţia asupra necesităţii transformării radicale a acesteia, 
preconizând înfiinţarea de asociaţii în fiecare sat, cărora li se vor da avantaje 
şi li se vor face înlesniri fiscale de către stat. Ministrul vedea aceste asociaţii: 

„[…] ca nişte mici academii săteşti în care săteanul va fi deopotrivă profesor 
şi elev, […] aceste asociaţii vor fi celula de bază de la care să pornească noua 
viaţă a agriculturii româneşti”6. 

Activitatea de înfiinţare a unor reuniuni ale oierilor a fost o „poruncă” 
a momentului, iar pentru a pune în practică acest deziderat, ministrul 
Manolescu-Strunga îl delega pe Nicolae Munteanu cu titlul de „Inspector de 
control şi pentru organizarea oieritului în întreaga ţară”. De altfel, datorită 
activităţii acestuia, începând din deceniul 2 al secolului XX, existau deja astfel 
de reuniuni la Poiana, Jina, Rod, Tilişca şi Răşinari, în judeţul Sibiu, şi la Şugag 

                                                             
4 Dăncilă 1934a, p. 2. 
5 Ibidem, p. 2-3. 
6 Streaşină 1934, p. 14-15. 
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şi Loman, în judeţul Alba7. Reuniunea din Poiana s-a înfiinţat în anul 1922, 
iar cele din Şugag şi Loman în 19288.  

În calitatea sa de inspector responsabil cu organizarea păstoritului, 
Nicolae Munteanu a întocmit un referat adresat Departamentului Agriculturii 
şi Domeniilor Statului, în care prezenta viziunea sa privind organizarea acestei 
îndeletniciri în România. Munteanu preconiza înfiinţarea unor reuniuni de 
oieri în fiecare comună. Toate reuniunile dintr-un judeţ urmau să formeze 
uniunea oierilor din unitatea administrativă respectivă, iar toate uniunile 
judeţene alcătuiau „Uniunea generală a oierilor din întreaga ţară”. 

Reuniunile şi uniunile erau organizaţii strict profesionale ce se 
conduceau şi se administrau în baza unor statute pe care le elabora ministerul, 
care de altfel le şi controla şi supraveghea activitatea, sancţionând abaterile, 
urmând ca acestea să se bucure de toată libertatea numai în ceea ce privea 
acţiunile lor pur profesionale9. 

Propunerea lui Munteanu ca aceste reuniuni şi uniuni să funcţioneze în 
baza unor statute elaborate de minister era o soluţie comodă de a eluda 
necesitatea înregistrării lor la tribunal, ca asociaţii cu statute proprii, el 
cunoscând dificultăţile care trebuiau depăşite în vederea constituirii unor 
asociaţii. El justifica necesitatea intervenţiei statului în această chestiune, 
apelând dreptul la asociere prevăzut de constituţie, atrăgând totodată atenţia 
că: „[…] statul poate prevedea recunoaşterea unor asociaţii prin derogarea de 
la legea acestora”10.  

În susţinerea ideii implicării directe a ministerului în sprijinul înfiinţării 
reuniunilor, el aducea argumente din istoria Transilvaniei secolului al XVIII-
lea, când, pentru a contracara preţurile de monopol la care Înalta Poartă 
cumpăra animalele, oierii s-au organizat în tovărăşii sau companii cu sprijinul 
direct al reprezentanţei consulare austriece de la Bucureşti11. 

În finalul referatului atrăgea atenţia asupra situaţiei oierilor, subliniind 
faptul că dacă în trecut problema ciobănească avea şi o pronunţată latură 
politică, acum aceasta a căpătat un aspect pur economic, îngreunând situaţia 
oierilor, deoarece: „[…] astăzi nu se mai poate pretinde cu aceiaşi sorţi de 
izbândă un privilegiu care ar lovi imediat în interesele unei alte clase de 
producţie”12. 

Revista Stâna şi activitatea învăţătorului Nicolae Munteanu au avut un 
impact mare în rândul comunităţilor de oieri, lucru susţinut de faptul că, 
începând cu numărul trei al revistei, suntem anunţaţi că reuniunilor existente 
                                                             
7 Informaţiuni 1934a, p. 24. 
8 Munteanu 1937a, p. 25. 
9 Ciobanul 1934, p. 5. 
10 Ibidem, p. 6. 
11 Ibidem, p. 7. 
12 Ibidem. 
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deja li se adăugaseră altele noi. Astfel, în 23 mai 1934 s-a constituit Uniunea 
Oierilor din judeţul Gorj, cei prezenţi la înfiinţare plecând hotărâţi de a fonda 
reuniuni, fiecare, în comunele lor13, lucru care s-a şi întâmplat. Câteva zile mai 
târziu, la 28 mai 1934, s-a înfiinţat „Reuniunea economilor de oi din Novaci”, 
avându-l ca preşedinte pe învăţătorul Ion Giugiulan14. 

Iată, deci, că modelul propus de Munteanu funcţiona, însă nu în toate 
cazurile, cum preconiza el, ci de sus în jos, înfiinţându-se la Gorj uniunea şi 
apoi reuniunile. 

În judeţul Alba, la 2 mai 1934 s-a ţinut o consfătuire la care au fost 
prezenţi Ion Didiu şi Ion Cândroi din Pianu de Sus, Ion Merion şi Ion 
Petraşcu din Loman, Ion Teodorescu din Strungari şi Ion Stanciu din 
Purcăreţi, care au înfiinţat „Uniunea oierilor din judeţul Alba”, membri în 
comitetul de conducere fiind cei prezenţi15. 

Eforturile de organizare s-au concretizat în primul congres al oierilor 
din întreaga ţară, preconizat a se ţine în 21 noiembrie 1935, la Sibiu. Iniţiatorii 
doreau ca acesta să fie prima mare adunare a oierilor din România, care, de 
data aceasta uniţi, vor reprezenta o forţă socială, economică şi politică de care 
se va ţine seama şi care va face cunoscut guvernului toate doleanţele sale16. 

Din revista Stâna cunoaştem şi ordinea de zi a primului congres al 
oierilor care cuprindea 12 puncte: cuvântul de deschidere, organizarea oierilor 
şi a oieritului, valorificarea produselor, chestiunile legate de impozit şi diferite 
alte taxe, vânatul în munţi, localizarea oieritului, revista Stâna, înfiinţarea 
Uniunii Oierilor, propuneri şi interpelări urmate de închiderea lucrărilor17. La 
Sibiu au fost prezenţi peste 2000 de oameni care şi-au spus doleanţele, în sala 
Thalia, şi au pus bazele „Uniunii generale a oierilor din întreaga ţară”, asociaţie 
profesională care şi-a propus două scopuri: apărarea intereselor profesionale 
de ordin material şi ridicarea culturală a oierilor la nivelul timpurilor actuale18. 

În primăvara anului 1936, „Uniunea generală a oierilor din întreaga 
ţară” a fost recunoscută oficial ca persoană juridică19. Încă din luna februarie, 
organizaţia a închiriat o casă cu trei camere şi pivniţă la Poiana Sibiului, noul 
sediu fiind inaugurat cu fast în 16 februarie20. 

Pentru a combate specula, Nicolae Munteanu a pornit, încă din 1935, 
o acţiune energică, de comun acord cu ministrul Agriculturii de atunci, 
Gheorghe Cipăianu, care a decis că, în chestiunea valorificării lânii se va 

                                                             
13 Informaţiuni 1934b, p. 23. 
14 Informaţiuni 1934c, p. 23. 
15 Informaţiuni 1934b, p. 23. 
16 Munteanu 1935, p. 4-5. 
17 Ordinea de zi 1935, p. 19 
18 Apostoloiu 1936, p. 7. 
19 Munteanu 1937a, p. 27. 
20 Informaţiuni 1936, p. 38. 
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implica statul. Era necesară o instituţie care să preia această chestiune şi cum 
„Uniunea generală a oierilor din întreaga ţară” nu era încă constituită s-a găsit 
varianta valorificării lânii prin Uniunea Sindicatelor Agricole din Bucureşti21. 

Astfel, s-a încheiat o convenţie prin care fabricanţii de postav se obligau 
să cumpere de la Uniunea Sindicatelor Agricole 2000000 kg de lână ţigaie, 
obişnuită, curată, uscată şi „fără codinice”22. Centrele de colectare erau fixate 
la Constanţa, Cernavodă, Babadag, Brăila, Feteşti, Ciulniţa, Bazargic, Craiova, 
Bârlad, Valul lui Traian, Sărata, Cetatea Albă, Oradea şi Satu Mare. Nicolae 
Munteanu atrăgea atenţia însă că nu s-a fixat un preţ pentru lâna ţurcană, 
totodată sfătuindu-i pe oieri să nu o vândă la un preţ mic23. 

În anul următor, în luna aprilie, „Uniunea generală a oierilor din 
întreaga ţară”, legal constituită, a înaintat un memoriu adresat guvernului, în 
care cerea ca lâna să fie valorificată exclusiv prin intermediul ei şi să se fixeze 
preţurile pentru diferitele categorii de lână, în raport cu „scumpetea care a 
crescut în general şi la postavuri”. Lucrurile fiind tergiversate, uniunea oierilor 
a trimis în 14 mai o telegramă adresată prim-ministrului Gheorghe Tătărescu 
şi ministrului Agriculturii, V. P. Sassu, în care se reafirma încrederea că 
guvernul va lua măsuri drepte pentru oieri. A doua zi, 15 mai, la Uniunea 
Camerelor de Agricultură de la Bucureşti, avea loc o şedinţă pentru 
valorificarea lânii la care uniunea oierilor nu a fost invitată, dar la care au 
participat Mircea Negură, subsecretar de stat la Agricultură, Constantin 
Garoflid, preşedintele Uniunii Centrale a Sindicatelor Agricole şi Viticole, C. 
Sescioreanu, preşedintele Uniunii Camerelor Agricole, reprezentantul 
fabricanţilor de postav, Lazăr Margulies de la Buhuşi, generalul Rădulescu, în 
numele Ministerului Armatei, Gheorghe Ionescu-Brăila, directorul general al 
Serviciului Sanitar Veterinar din Ministerul Agriculturii, şi Păun Popa, 
inspector general în acelaşi minister24. 

Din nou uniunea oierilor a fost înlăturată din chestiunea valorificării 
lânii de către Uniunea Sindicatelor Agricole din Bucureşti, care prinsese gustul 
banilor şi a acţionat prin intermediul „culiselor ministeriale”, întrucât 
protocolul cu ministerul prevedea încasarea de către intermediar a sumei de 
1,50 lei/kg, drept comision. Acum debutează lupta dintre uniunea oierilor, pe 
de o parte, şi uniunea sindicatelor şi fostul ministru al Agriculturii ,V. P. Sassu, 
pe de altă parte25.  

În urma eforturilor depuse, după cum constata N. Munteanu, s-au ales 
cu:  
                                                             
21 Munteanu 1937a, p. 27. 
22 Termenul de codinice se referă la lâna existentă în jurul cozii, care de obicei este plină de 
pârtale (excremente uscate), prin urmare nu are valoare economică, şi de obicei se aruncă. 
23 Chestia 1934, p. 20-21. 
24 Munteanu 1936b, p. 2-4. 
25 Munteanu 1937a, p. 27. 
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„[…] măgulitoarele declaraţii ale D-lor Gh. Tătărăscu, Prim Ministru, care se 
mândreşte cu originea sa gorjeană, judeţ în bună parte oieresc; V. Sassu, care 
a dat în strungă şi este un adevărat frate al oierilor şi M. Negură, care ne-a 
asigurat că toate cererile oierilor vor fi satisfăcute din simplul motiv că ele sunt 
juste; iar cu beneficiile alţii, cari culeg fără să fi sămânat! [...] Primim cu 
demnitate lovitura ce ni s-a dat de guvernul liberal […]”26. 

Al doilea congres al oierilor a avut loc la Târgu Jiu, în 21 noiembrie 
1936, pe ordinea de zi figurând, alături de deschiderea oficială, o secţiune de 
referate despre: creşterea oilor, problema laptelui de oaie, fondul de 
valorificare a produselor, valorificarea lânii şi legea oieritului. S-a abordat şi 
problema revistei Stâna, apoi darea de seamă financiară a uniunii, urmate de 
închiderea lucrărilor27. Pe lângă aceste două congrese, s-a mai ţinut unul la 
Câmpulung Muscel la 21 noiembrie 1937, iar următorul, preconizat a se ţine 
în anul 1938 la Braşov, nu a mai avut loc28. 

Cu prilejul congresului de la Târgu Jiu, la care a participat şi Mircea 
Negură, devenit între timp ministrul cooperaţiei, în chestiunea valorificării 
lânii, Uniunea Oierilor a fost sfătuită să înfiinţeze o cooperativă, cu 
promisiunea că va aceasta fi sprijinită personal de proaspătul ministru29. 
Anticipând parcă această situaţie, încă din luna martie a anului 1936, s-a 
înfiinţat în cadrul uniunii oierilor „Fondul pentru valorificarea produselor”, 
la care au subscris foarte mulţi dintre membri30.  

În situaţia creată, urmând sfatul ministrului Mircea Negură, s-a 
constituit „Cooperativa oierilor”, ale cărei statute au fost prezentate, discutate 
şi aprobate în comitetul „Uniunii generale a oierilor din întreaga ţară”, la 28 
februarie 1937. Cooperativa a fost fondată, având un capital social de 250000 
lei, subscris de membrii comitetului executiv al uniunii, şi a obţinut toate 
aprobările forurilor legale în 26 octombrie 193731. Scopul era ajutorarea 
oierilor cu banii necesari exercitării profesiunii lor, eliminarea speculanţilor şi 
intermediarilor din desfacerea produselor, favorizarea fabricării produselor 
lactate într-un mod cât mai bun şi contribuirea alături de uniunea oierilor la 
ameliorarea raselor. Durata pentru care s-a înfiinţat cooperativa era 
nelimitată, raza de activitate cuprinzând judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, 
Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad şi Trei-Scaune32. 

                                                             
26 Munteanu 1936b, p. 6. 
27 Munteanu 1936a, p. 14. 
28 Popa 1980, p. 104. 
29 Munteanu 1937a, p. 27. 
30 Dela U.O. 1936, p. 27. 
31 Munteanu 1937b, p. 1-6. 
32 Apostoloiu 1937, p. 6. Pentru detalii privind statutul „Cooperativei oierilor”, vezi 
Apostoloiu 1938, p. 4-20. 
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În primăvara aceluiaşi an, s-a constituit o comisie în vederea stabilirii 
valorificării lânii, din care făcea parte şi Nicolae Munteanu. După două 
şedinţe, în 21 şi, respectiv, 27 aprilie, ministrul cooperaţiei semna protocolul 
prin care valorificarea lânii se făcea prin intermediul uniunii oierilor, însă, în 
mod suspect, ziarele nu au publicat lămuriri referitoare la această chestiune, 
iar trei zile mai târziu, într-un comunicat de presă s-a dezminţit implicarea 
uniunii oierilor în valorificarea lânii. În 24 mai a fost publicat decretul prin 
care ministrul Agriculturii, P. V. Sassu, împuternicea Uniunea Sindicatelor 
Agricole din Bucureşti să intermedieze vânzarea lânii33. 

În acest fel, uniunea oierilor a primit un exemplu clar de „politică 
dâmboviţeană”, singurul câştig fiind creşterea preţului lânii. Cu toate 
eforturile depuse, uniunea nu va reuşi niciodată să deţină monopolul 
valorificării lânii. O altă direcţie în care uniunea s-a implicat, fără prea mare 
succes însă, a fost valorificarea brânzeturilor, domeniu în care, aşa cum 
recunoştea însuşi preşedintele Munteanu, nu se putea face prea mult deoarece 
„producţia brânzei se află în acelaşi stadiu ca acum 2000 de ani”34. 

În general, mărginenii Sebeşului comercializau mai rar laptele crud, şi 
acesta numai de vacă, prin vânzarea în pieţele de la oraş. Principalul produs 
valorificat a fost brânza şi derivatele laptelui, smântâna şi untul. În perioada 
interbelică, mai precis în 1931, locuitori din Loman furnizau brânză unui 
negustor clujean care avea prăvălia în Piaţa Unirii, în faţa statuii lui Matei 
Corvin. Marfa era predată în gara din Sebeş, plata făcându-se prin intermediul 
băncii. Totul decurgea bine câtă vreme negustorul, Fr. Sigmund, era mulţumit 
de produse. De altfel, le-a şi impus lomănarilor cum să o prepare:  

„Mi-au spus pentru ca brânza să iasă bună şi să se ţină bine, trebuie ca laptele 
din care se face să fie cât mai curat […] şi să am grijă să nu-şi ia miros de la 
vase. Mi-a spus apoi că din cheag se poate strica foarte uşor o brânză şi să dau 
cheag numai atât ca laptele să se închege după o jumătate de oră […] Când 
fac brânza de burduf mi-a spus să curăţ caşul de coajă iar cojile să nu le bag 
în brânză […]”35. 

Principalul impediment în vânzarea brânzeturilor româneşti era 
calitatea îndoielnică a acestora şi varietatea redusă de tipuri de brânză produse. 
Dintr-o statistică privind importul şi exportul de brânză al României rezultă 
că în anul 1931 s-au exportat 169000 kg şi s-au importat 110000 kg, în 1932 
s-au exportat 124200 kg şi s-au importat 72000 kg, în 1933 s-au exportat 3800 
kg şi s-au importat 47800 kg, iar în anul 1934 s-au exportat 108800 kg şi s-au 
importat 63000 kg36, deci vedem că pe piaţa românească era prezentă brânza 

                                                             
33 Munteanu 1937a, p. 28. 
34 Ibidem, p. 28. 
35 Dăncilă 1934b, p. 22-23. 
36 Găluşcă 1936, p. 11. 
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din import în cantităţi considerabile. Astfel stând lucrurile, s-a insistat asupra 
ameliorării condiţiilor de igienă în procesul de preparare a brânzei, pentru a 
obţine un produs de calitate, lucru care s-a reuşit în cazul celei de burduf, 
cerută pe piaţă şi al cărei preţ a ajuns la 45-55 lei/kg. 

Uniunea Oierilor avea un plan ambiţios în ceea ce privea înfiinţarea 
unor şcoli-stână în toate regiunile ţării pentru a pregăti baci pricepuţi. Se 
preconiza înfiinţarea unui număr de trei stâni-şcoli, una la Obârşia Lotrului, 
care să deservească judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Sibiu, Alba şi 
Hunedoara, a doua în regiunea Covasna-Treiscaune, pentru judeţele aflate în 
stânga Oltului şi pentru cele din Muntenia şi Moldova, şi o a treia, în 
Dobrogea, care să deservească judeţele de peste Dunăre37. 

S-a iniţiat deschiderea unei prime stâne de acest tip la Obârşia Lotrului, 
cu realizarea ei fiind însărcinat inginerul dr. Ioan Dăncilă, care a întocmit un 
plan după cum a văzut la şcolile-lăptărie din Occident, unde el însuşi s-a 
specializat. Cu toate acestea, „Planul a fost admirat de conducătorii ţării 
noastre, însă nici până azi nu ni s-au pus la dispoziţie fondurile necesare, cu 
toate că promisiuni am avut […]”38. S-au deschis totuşi două şcoli de ciobani, 
sub coordonarea Ministerului Agriculturii, una la Costiugeni-Chişinău, iar 
cealaltă la Constanţa, funcţionând pe lângă „Oieria Palas”39. 

Uniunea oierilor s-a implicat şi în problema păşunilor. În 25 februarie 
1937, la Prefectura Sibiu, s-a ţinut o conferinţă în legătură cu exploatarea şi 
administrarea păşunilor, la care uniunea a fost invitată să-şi spună punctul de 
vedere. Prin preşedintele Nicolae Munteanu, uniunea a prezentat o serie de 
propuneri concrete: comunele care au hotar peste nevoile lor să fie convinse 
să-l arendeze oierilor, să se constituie în fiecare judeţ câteva păşuni mari 
pentru oieri care să satisfacă păşunatul în perioada toamnă-iarnă, Bălţile 
Dunării şi rezervele de stat să fie arendate oierilor, să se permită păşunatul 
pădurilor de munte după un plan bine stabilit, toamna, primăvara şi iarna să 
se permită păscutul oilor în plantaţii, şanţurile şi plaiurile să fie lăsate libere 
pentru păscutul din mers al turmelor, iar arăturile în zona şoselelor să se 
oprească; comunele care au „păşuni de câmp” sau goluri de munţi să le 
repartizeze prin tragere la sorţi, să fie plasate în golurile de munţi în primul 
rând oile şi apoi boii. Urmează apoi propuneri privind protecţia oilor în câmp 
liber: să nu mai fie obligatorie legarea de „jujauă”40 a câinilor ciobăneşti, să se 
stabilească anumiţi „munţi protectori” ai urşilor, iar dacă aceştia vor produce 
pagube, oierii să fie despăgubiţi de asociaţiile de vânătoare41. În urma acestor 
                                                             
37 Moţiunea 1937, p. 89-90. 
38 Munteanu 1937a, p. 29. 
39 Ibidem, p. 29. 
40 Jujeul este o bucată de lemn ce se atârnă la gâtul câinilor, pentru a-i împiedica să alerge 
după vânat sau să treacă prin anumite locuri. 
41 Munteanu 1937c, p. 1-4. 
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solicitări, uniunea oierilor a înregistrat anumite succese. În ceea ce priveşte 
păşunatul în Bălţile Dunării s-a reuşit clarificarea situaţiei, stabilindu-se clar 
perioada sezonului de iarnă, cuprins între 1 noiembrie şi 31 martie, interval 
pentru care oierii trebuiau să achite o taxă de 4 lei/cap de oaie, iar pentru 
perioada din cursul lunii aprilie şi până la plecatul la munte urmând să achite 
„preţul tarifar în vigoare”42. 

Mărginenii Sebeşului s-au confruntat încă din Evul Mediu cu 
insuficienţa păşunilor. Din acest punct de vedere, situaţia nu s-a schimbat 
prea mult nici în perioada interbelică, existând frecvente semnalări în presa 
vremii, referitoare la necesitatea păşunilor. 

În ziarul Curentul, apărut la Bucureşti în 11 septembrie 1937, sub titlul 
Crescătorii de vite din Munţii Sebeşului n-au deajuns loc pentru păşune, era tras un 
semnal de alarmă referitor la situaţia mărginenilor Sebeşului, dându-se 
exemplul locuitorilor din Şugag, „comună curat românească cu 2500 locuitori 
şi 18000 capete de vite de tot felul” şi care „[…] simt astăzi lipsa păşunilor 
faţă de putiinţa de înmulţire al numărului vitelor”, impunându-şi limite care 
le constrâng dezvoltarea economică. Ei pot fi întâlniţi cu oile „în munţii din 
judeţul Gorj ori prin fundul munţilor Haţegului”43.  

Situaţia nu era diferită nici în cazul lomănarilor, care, în numele 
„Comunei politice” şi reuniunii oierilor, înaintaseră un memoriu prefectului 
judeţului Alba în care se arăta că aveau 1400 vite mari şi peste 14000 oi pentru 
care deţineau doar 1621 ha de păşune. Acestea erau răspândite în golurile 
munţilor Canciu şi Cârpa, care ţineau de ocolul silvic Cugir-Hunedoara şi ai 
munţilor Auşel, Clăbucet, Bilele şi Măgura Haţegului, arondaţi ocolului silvic 
Petroşani-Hunedoara. „Blânda oaie ne-a fost singurul izvor de venit”, se 
plângeau mărginenii prefectului, încunoştinţându-l că noul cod silvic interzice 
păşunatul în orice pădure de orice esenţă şi vârstă. Povăţuiţi fiind să reducă 
numărul animalelor, ei răspund că: „[…] există o limită sub care nu se poate 
trece”44. 

Ştirea a fost preluată de ziarul Timpul, care, sub titlul Doleanţele oierilor din 
Munţii Sebeşului, prezenta situaţia acestora, oferind şi soluţia prin care în mod 
obişnuit era rezolvată această problemă, derogarea dată de minister de la 
dispoziţiile legii, prin care să se permită acestor oieri să pască „pe marginea 
pădurilor şi în anumite plantaţii”45. De altfel, asta cereau şi lomănarii, adică să 
se găsească o modalitate de a împăca interesele silvicultorilor cu cele ale 
oierilor46. 

                                                             
42 Munteanu 1937a, p. 32. 
43 Crescătorii 1937, p. 21. 
44 Zamora 1938, p. 13-14. 
45 Informaţiuni 1938, p. 40-41. 
46 Zamora 1938, p. 15. 
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Revenind la situaţia şugăjenilor, uniunea oierilor a intervenit la 
Ministerul Pădurilor pentru a împroprietări comunele care aveau lipsă de 
păşuni, cu munţii rămaşi ai statului în urma reformei agrare47. Din fericire 
pentru ei, Comisia de expropriere şi împroprietărire a expropriat în anul 1937 
în favoarea comunei Şugag, o suprafaţă de 3235 iugăre de păşune aflate pe 
goluri de munte din terenul statului, însă la măsurătoarea făcută s-au găsit 
doar 1615 iugăre „loc bun de păşunat”. Pentru acoperirea lipsurilor, comuna 
fiind dispusă să cumpere de la stat golurile de munte Balele, Gotul şi Prislop, 
împreună cu poienile de pe marginea acestora, direcţia de cadastru a măsurat 
şi fixat limita despărţitoare între proprietăţile statului şi comună, inspectorii 
ministerului avizând favorabil împroprietărirea48. 

De altfel, şugăjenii au fost primii locuitori ai zonei care au reuşit să 
cumpere terenuri, încă din anul 1850 achiziţionând de la nobilul din Cioara, 
Gregor de Bartsai, păşunea Smida Mică din muntele cu acelaşi nume, 
contractul de vânzare-cumpărare fiind semnat de şugăjenii Creţu Constantin 
şi Nicolae Marcu, în calitate de delegaţi ai unui număr de 50 săteni, care 
cumpără respectiva păşune în comun, pe bază de egalitate în drepturi. După 
război însă, au primit cea mai grea lovitură, fiind deposedaţi în timpul 
regimului comunist de munţii şi pădurile agonisite cu trudă49. 
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ME - Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru Conservarea 

şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş. Baia Mare. 
MEFRA - Mélanges de l’École française de Rome - Antiquité. Roma. 
MEJSR  - Middle-East Journal of Scientific Research. International 

Digital Organization for Scientific Information. Deira, Dubai. 
MFMÉ - A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica. 

Szeged. 
Mir nauki  - Mir nauki, kulturi, obrazovania. Gorno-Altaysk.  
MN  - Muzeul Naţional. Muzeul Naţional de Istorie a României. 

Bucureşti 
Mots  - Mots. Les langages du politique. ENS Editions. Paris. 
Muzeológia  - Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Univerzita Komenského v 

Bratislave. 
Múzeum  - Slovenské národné múzeum. Bratislava. 
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Natura - Natura. Revistă pentru răspândirea ştiinţei. Bucureşti. 
NK  - Národní knihovna: knihovnická revue. Národní knihovna 

České republiky. Praga. 
Numizmatika - Numizmatika. Slovenská numizmatická spoločnosť. 

Bratislava. 
PA - Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru Cultură 

Alba. Alba Iulia. 
PBF - Präehistorische Bronzefunde. München. 
PolSci - Romanian Journal of Political Science. Societatea Academică 

din România. Bucureşti. 
Pontica - Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie. 

Constanţa. 
PQCS - Philippine Quarterly of Culture and Society. University of San 

Carlos. Cebu. 
PZ - Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft fuer 

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für 
Prähistorische Archäologie. Berlin. 

Raţiunea  - Raţiunea. Revistă bilunară de liberă cugetare. Bucureşti. 
RB  - Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud. Bistriţa 

(continuă File de Istorie). 
RES  - Review of European Studies. Canadian Center of Science and 

Education. Toronto. 
RevHisto - Revista de Historiografía. Instituto de Historiografía Julio 

Caro Baroja. Universidad Carlos III de Madrid. 
RHA  - Revue historique des armées. Ministère de la Défense. Paris. 
RHSEE/RESEE - Revue historique du sud-est européen. Academia Română. 

Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études sud-est 
européennes). 

RI - Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia 
Română. Bucureşti. 

RIR  - Revista istorică română. Institutul de Istorie Naţională din 
Bucureşti. 

RMM-MIA  - Revista muzeelor şi monumentelor. Monumente Istorice şi de 
Artă. Bucureşti. 

Romantisme  - Romantisme. Revue du dix-neuvième siècle. Editeur Armand 
Colin. Paris. 

România liberă - România liberă. Bucureşti. 
Rossiyskaya istoriya  - Rossiyskaya istoriya. Akademicheskiy nauchno-izdatel’skiy, 

proizvodstvenno-poligraficheskiy i knigorasprostranitel’skiy 
tsentr Nauka. Moscova. 

RRH - Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. Bucureşti. 
RRSE - Revista română de studii eurasiatice. Centrul de Studii 

Eurasiatice, Universitatea „Ovidius” Constanţa. 
SA  - Sociological Analysis. Oxford University Press. Oxford. 
SAA - Studia Antiqua et Archaeologica. Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi. 
SAI - Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice şi 

Filologice a RPR. Bucureşti. 
SArcheologiczne - Sprawozdania Archeologiczne. Instytut Archeologii i 

Etnologii PAN. Cracovia. 
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Sargetia - Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane Deva. 

SC - Studii şi comunicări. Asociaţia Folcloriştilor şi Etnografilor 
din judeţul Sibiu (din 1992 devine Studii şi Comunicări de 
Etnologie). 

SCB  - Studii şi cercetări de bibliologie. Academia RPR. Bucureşti. 
SCIV(A) - Studii şi cercetări de istoria veche. Bucureşti (din 1974, Studii 

şi cercetări de istorie veche şi arheologie). 
SCN - Studii şi Cercetări de Numismatică. Institutul de Arheologie 

„Vasile Pârvan” Bucureşti. 
SJ - Saalburg Jahrbuch. Bericht des Saalburg Museum. Mainz am 

Rhein. 
SJAHSS - Scholars Journal of Arts. Humanities and Social Sciences. 

Scholars Academic and Scientific Publishers (SAS). 
SlovArch - Slovenská Archeológia. Nitra. 
SlovNum - Slovenská numizmatika. Národný numizmatický komitet 

Slovenskej rebuliky a Archeologický ústav SAV. Nitra. 
SM  - Svobodnaya mysl. Obshchestvo s ogranichennoy 

otvetstvennost’yu Politizdat. Moscova. 
SMIM - Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie 

„Nicolae Iorga” al Academiei Române. Bucureşti. 
SMIMed  - Studii şi materiale de istorie medie. Institutul de Istorie 

„Nicolae Iorga” al Academiei Române. Bucureşti. 
Socialismul  - Socialismul. Bucureşti. 
SP - Studii de Preistorie. Asociaţia Română de Arheologie. 

Bucureşti. 
SS  - The Social Sciences. Western Social Association. Dubai. 
Stâna - Stâna. Revistă profesională şi de cultură. Organ al oierilor din 

întreaga ţară. Poiana Sibiului. 
Steaua - Steaua: literară, artistică şi culturală. Uniunea Scriitorilor din 

România. Cluj-Napoca. 
StudiaTC - Studia Theologia Catholica. Universitatea „Babeş-Bolyai” 

Cluj-Napoca. 
StudiaUBBH - Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia. 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
Studii  - Studii. Revistă de istorie. (din 1974 Revista de istorie şi din 

1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti. 
Suceava - Anuarul Muzeului Judeţean Suceava. 
SUCH - Studia Universitatis Cibiniensis, Serie Historica. Universitatea 

„Lucian Blaga” Sibiu. 
Syria - Syria. Archéologie, art et histoire. Revue d’art oriental et 

d’archéologie. Institut français du Proche-Orient. 
Századok - Századok. A Magyar Történelmi Társulat folyóirata. 

Budapesta. 
TAD - Türk Arkeoloji Dergisi. Ankara. 
Telegraphul  - Telegraphul. Bucureşti. 
Terra Sebus - Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal „Ioan 

Raica” Sebeş. 
Thraco-Dacica - Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti. 
Transilvania  - Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania. Sibiu. 
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Tyragetia - Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a 
Moldovei. Chişinău. 

UPA - Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie. 
Berlin. 

Vestnik Moskovskaya  - Vestnik Moskovskaya gosudarstvennaya khudozhestvenno-
promyshlennaya akademiya imeni S. G. Stroganova. Moscova. 

Vestnik Omskogo  - Vestnik Omskogo universiteta. Seriya Istoricheskiye nauki. 
Omskij Gosudarstvennyj Universitet. Omsk. 

Vestnik Tatarskogo  - Vestnik Tatarskogo gosudarstvennogo gumanitarno-
pedagogicheskogo universiteta. Filologija i kul’tura. Kazan. 

VI  - Voprosy istorii. Institut russkoy istorii Rossiyskoy akademii 
nauk. Moscova. 

VF  - Voprosy filosofii. Izdatel’stvo «Nauka». Moscova. 
VTT - Veszprémi Történelmi Tár a Veszprém Megyei Múzeumi 

Igazgatóság kiadványa. Veszprém. 
WASJ  - World Applied Sciences Journal. International Digital 

Organization for Scientific Information. Deira, Dubai. 
Xenopoliana  - Xenopoliana. Buletin al Fundaţiei Academice „A. D. 

Xenopol” Iaşi. 
Ziridava - Ziridava. Muzeul Judeţean Arad. 

 


