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Campania de informare și promovare la nivel național a consumului de
carne și produse din carne de oaie ajunge la Ploiești

„Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai...”
așa începe cea mai frumoasă epopee păstorească din lume
și odată cu ea, se deschide fereastra prin care poate fi privită
cultura, personalitatea și tradiția românească.

Campania națională de informare și promovare “Alege oaia”, sub coordonarea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu reprezentanți ai Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ai Federațiilor /
asociațiilor din sectorul de creștere a ovinelor, lansată la INDAGRA 2017, va continua
pe 11 noiembrie 2017 la Ploiești, unde va fi prezent și Ministrul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, Petre Daea.
Evenimentul realizat cu sprijinul Consiliului Județean Prahova va avea loc pe
platoul din fața Palatului Culturii și are ca scop încurajarea consumului de carne și
produse din carne de oaie. Consumatorii se vor delecta,
gratuit, cu mâncăruri tradiționale din carne de oaie, iar cei
interesați vor putea achiziționa carne de oaie proaspătă
sau preparată, cașcaval, brânză de burduf, cârnați din
carne de oaie și must de la producători autohtoni din judeţ.
Obiectivul final al campaniei îl constituie păstrarea
tradiţiilor locale privind obiceiurile gastronomice de
preparare a cărnii de oaie, creşterea consumului de
produse din carne de oaie, sprijinirea crescătorilor
autohtoni de ovine și înființarea, la nivel naţional, a unei piețe de Gross, iar la nivel
județean constituirea de maganize destinate comercializării cărnii și a produselor din
carne de oaie.
Haideți, pe 11 noiembrie - pe platoul din fața Palatului Culturii Ploiești, să
degustați preparate din carne de oaie! Acestea au calităţi nutriţionale deoasebite,
conținând cantități însemnate de fier, potasiu, zinc devin un aliat bun împotriva stărilor
de astenie.

Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova
Dr. Ing. Mita ENACHE – Director executiv

Compartimentul Relații Publice
Ing. Daniela DRUGEA – Director executiv adjunct

„Trecutul nu poate pieri, căci viitorul se va naşte din el...”

Scormonitori, cu spiritul liber, cu putere economică, având

temeinice cunoștințe de meteorologie, astronomie, etnobotanică și
medicină populara, păstorii români sunt și creatori de legende,
basme, ample narațiuni în proză, transmise oral prin generații.
Pendularea turmelor între munte și câmpie pe trasee fixate
dinvremuri imemoriale, a generat „drumurile oilor” și implicit
„drumurile sării”, frecvent atestate de toponime. Legendele populare
caută să explice originea acestor drumuri. „Plecând ciobanii cu oile
din munte la șes, a rămas acolo o oaie șchioapă singură. Acesta a
plecat pe urma celorlalte și le-a ajuns în Baltă. De aceea i se zise
„Drumul oii”. Altă legendă: „Turcii, jefuind țara au luat și un miel de
la o oaie. Oaia s-a luat după ei zbierând și trăgându-și coada pe
pământ, a format o dâră, numită apoi Drumul oilor”.

Drumurile pastorale purtau diferite denumiri: Drumul Oii, Drumul Lânii, Drumul

Untului, Drumul Mocănesc, Plaiul Oilor, Vadu Oii ș.a. Drumurile Oii aveau direcție radiară,
cu plecare din satele pastorale carpatice și subcarpatice și cu puncte terminus aflate uneori
la peste 1000 km distanță.

Valea superioară a Prahovei, în ciuda codrilor deși, a constituit din totdeauna un loc

de trecere între Transilvania și Țara Românească. Pe aici oierii, așa numiții mocani din
Râșnov își mânau turmele pe o potecă ce urma Valea Râșnoavei până la capătul sudic al
Predealului de astăzi, de unde coborau pe Valea Prahovei și apoi pe cea a Ialomiței până în
părțile Dunării și în Dobrogea, ori mai departe în Crimeea sau Caucaz, locuri cu pășuni
bogate și climă blândă. La Comarnic, această potecă se întânlea cu drumul oilor ce venea
dinspre obârșia Doftanei (Trăisteni - Teșila - Secăria), evitând sălbaticul defileu dintre Teșila
și Brebu. Înseși numele localității Comarnic și al pârului Belia sunt legate de terminologia
oierilor: Comarnic = încăperea sau locul unde se mulg oile sau se păstrează cașul; Belia =
locul unde se belesc, se jupoaie oile. De asemenea toponimele Dealul Lânii și Valea Cășăriei
din apropierea localității dovedesc convergența potecilor ciobănești.

Pe harta păstoritului transhumant a oierilor transilvăneni spre locurile de iernat din

Țara Românească se află și Ploieștiul cu celebra stradă „Calea Oilor” cunoscută localnicilor
sub această denumire de la 1881. După primul război mondial, strada se va numi Gen.Ioan
Dragalina, iar din 1948 până în zilele noastre, strada Gheorghe Doja. Mocanii traversau
Ploieștii de la Nord la Est, trecând pe Calea Oilor și apoi peste Dâmbu în partea de răsărit a
orașului, îndreptându-se spre Teleajen, între Berceni și Pantazi angajându-se pe „Drumul
Mare” pentru a trece Cricovul Sărat și vechiul sat de oieri Vadu Părului, cunoscut până în
secolul al XIX - lea sub numele de Cârciumari, loc de popas și adăpare a oilor.

Mahalaua

Sfântul Vasile a Ploieștiului situată în Nordul
orașului este cunoscută ca loc de stabilire a mocanilor care vor ridica și
Biserica cu Hramul Sfântul Vasile cel Mare, apărător de rele și nevoi.
Descendenții mocanilor vor ajunge în dregătoriile Ploieștiului, precum
și personalități ale stiinței și culturii românești .

În

concluzie, păstoritul transhumant a deschis drumuri de
comunicație, devenite ulterior importante rute de comunicație.
Popasurile lungi au favorizat și apariția, prin comerț, a unei economii
prospere. S-au întemeiat sate, târguri și orașe, menținându-se unitatea
spirituală a românilor și a Europei de Sud - Est.

