
DOI: 10.30816/ICONN5/2019/60

Nume de beri între autohtonism 
şi multiculturalism

Mihaela Munteanu Siserman
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Centrul Universitar Nord Baia Mare, România

Beer names between locality and multiculturalism

Abstract: The shifts which have appeared in Romanian culture after its transition 
to market economy can also be seen in language – for instance, in the choice of 
trade names. The corpus analysed draws attention to two aspects: on the one hand, 
the onomastic tendency of being conservative, which can be accounted for by the 
producers’ wish to preserve brand names, due to their connection with tradition 
or status as landmarks among local brands in the food industry: (the beer brands) 
Bucegi, Ursus, Silva, Azuga. On the other hand, Romanian beer brands mirror the 
openness towards a foreign market, which is (also) salient in the brand names 
and is underpinned by various reasons: (the beer brands) Bergenbier, Tuborg, 
Staropramen. 
At the same time, the emergence of craft beers has favoured the occurrence on 
the corresponding market of onomastic innovations and novel associations in the 
naming of these products.
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1. Brandurile de bere – la congruenţa dintre psihosocial şi economic
Goana personală de a fi „în trend” cu ceva anume se manifestă azi cu consec-

venţă, în varii domenii ale existenţei socioculturale. Iniţial, competiţia individului cu 
sine însuşi (mai precis cu propria reprezentare despre sine) a vizat adaptarea individu-
ală şi, mai apoi, adoptarea unor tipare sociale privite din perspectiva unui determinism 
istoric şi, ulterior, din perspectiva unui determinism cultural.

Această stare de spirit, întreţinută de creşterea potenţialului economic al indivizi-
lor aparţinând unor paliere sociale şi profesionale diferite, s-a multiplicat şi transformat 
rapid, de la nivelul de stereotipie la cel de prejudecată, în ceea ce priveşte consumul. 
Majoritatea acestor „conserve mentale” despre „a fi cool”, a aglutinat persuasiv tradiţiile 
locale şi, mai apoi, naţionale, reuşind să-şi impună forţa de schimbare printr-o încărcă-
tură emoţională individuală, predominant amorfă (v. Şchiopu 1997: 530), de cele mai 
multe ori de sorginte empirică sau particulară.

Sintagma „a fi în pas cu moda”, devenită leitmotivul primei revoluţii industriale 
– cu referire directă la vestimentaţie – (în această perioadă având loc trecerea de la pro-
ducţia individuală la cea de serie, prin care s-a încurajat consumul într-o societate încă 



774  •  Mihaela Munteanu Siserman

nesaturată de produse) s-a extrapolat ulterior şi la 
alte bunuri de larg consum.

Prin plusvaloarea generată de congruenţa 
vectorului creativitate individuală cu vectorul 
reprezentând nevoile din zonele egoului individual 
superior1, dezvoltarea societăţii, în ansamblu, a 
condus treptat la o supraproducţie de bunuri, care, 
în esenţa lor, se cereau triate, personalizate, şi, dacă 
exigenţele economice o permiteau, chiar individua-
lizate pentru un consumator anume. 

Din acest moment al dezvoltării industriei, 
necesitatea penetrării prejudecăţilor deja formate 
la nivel individual şi schimbarea comportamentu-
lui individual de consum devine ţinta predilectă a 
campaniilor de marketing, acestea vizând schim-
bări comportamentale pe cât posibil la o scară soci-
ală cât mai mare. Bineînţeles, în această categorie se 
incadreză cu succes incontestabil şi produsul uşor 
alcoolizat, cel mai consumat în lume – berea. 

Utilizarea unei mărci comerciale are o sem-
nificaţie deosebită, creând, în mentalul individual 
şi concomitent în mentalul colectiv, o legătură sinergică între calităţile produsului în 
cauză şi utilizatorul-consumatorul acelui produs. Cu alte cuvinte, cel care consumă un 
produs recunoscut ca fiind „de/în top” îşi „translatează” performanţa acelui produs, 
„up-gradându-şi” asfel propria „valoare”.

Am putea afirma, la prima vedere, că asistăm pasivi la posibila disoluţie a calităţii 
şi tradiţiei în favoarea productivităţii şi notorietăţii: notorietate dobândită uneori prin 
metode mai puţin licite (dacă ar fi să vorbim operaţiuni de „branding” sau „rebranding” 
folosite pentru a promova o marcă comercială de bere care nu se sfieşte să transmită pe 
varii canale media mesajele subliminale care incită la consum). 

Totuşi, lucrurile nu par să fie chiar aşa. Histerezisul comportamental al consuma-
torilor se pare că este mult mai mare decât cel prezumat. În această confruntare asime-
trică dintre, pe de o parte, produsele autohtone, care prezintă avantajul unei „memorii 
gustative” puternic impregnată în subconştientul individual (dar fără suport financiar 
necesar autosusţinerii pe piaţă) şi, pe de altă parte, cel al produselor care au dat putere 
concernelor achizitoare, care, în virtutea notorietăţii lor, sunt capabile să subziste 
fără eforturi mari de marketing, se pare că nu există, cel puţin deocamdată, învinşi şi 
invingători.

1 Carl R.  Rogers (2005) evidenţiază interconexiunile mentale individuale generate de 
interferenţa palierelor superioare ale piramidei nevoilor, aşa cum a fost definită de Abraham 
Maslow: nivelul 3 – Les besoins d’amour et d’appartenance, nivelul 4 – L’estime nécessaire şi nivelul 
5 Auto-actualisation.

Figura 1. Berea Nenea 
Iancu (https://berarul.ro/

berea-nenea-iancu-la-sticla-
este-gata-de-rafturi/)
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2. Nume de producători si comercianţi de bere 
care operează în arealul românesc

Figura 2. Branduri de bere din Cehia (https://www.tvl.ro/praga/bere-cehia.html)

Deşi în prezent, în industria berii, asistăm la numeroase fuziuni şi absorbţii de 
mari companii producătoare sau de comercializare a berii, se observă cu uşurinţă com-
portamentul prudent al concernului absorbant, în ceea ce priveşte scoaterea de pe piaţă 
a unei mărci de bere aflată în portofoliul societăţii absorbite. 

Asistăm aşadar, în domeniul producţiei de bere sau a comercializării acesteia, la 
o simbioză între autohtonism şi multiculturalism, care nu face altceva decât să între-
gească unitatea în diversitate specifică spaţiului economic şi cultural european.

Spre exemplu, trecerea la economia de piaţă în România, departe de a fi distrus 
mărcile autohtone (chiar dacă fabricile au fost preluate de mari corporaţii de comerţ 
sau producţie internaţionale), acestea au fost rebranduite, mizându-se efectiv pe com-
portamentul deseori compulsiv şi stereotip al consumatorilor. Cazurile cele mai eloc-
vente de multinaţionale care au preluat şi rebranduit mărci româneşti de bere sunt:

– Concernul Heineken controlat de olandezi, comercializează cea mai mare 
parte a mărcilor autohtone de bere2: Bucegi, Ciuc, Gambrinus, Harghita, Neumarkt, Silva, 
Stejar, alături de mărci internaţionale: Golden Brau, Gosser, Heineken, Schlossgold, Zifer;

– Concernul Ursus Breweries este o divizie a concernului japonez Asashi, 
comercializează mărcile româneşti: Azuga, Ciucaş, Timişoreana, Ursus, Stejar şi marca 
străină Grolsch;

– Concernul Martens, olandez, comercializează mărcile de bere: Cozia, 
Negoiu, Postăvaru, Senior Premium, Soveja, alături de Steiner şi Anker ori marca proprie 
MaDonna;

– Concernul United Romanian Breweries Bereprod (URBB) – Carlsberg care 
comercializează mumai mărci străine de bere: Carlsberg , Guinness, Holsten, Kilkenny, 
Skol, Tuborg, Tuborg Christmas Brew, Tuborg Strong;

2 Corpusul pe care am realizat investigaţia onomastică a fost constituit prin consultatea 
anumitor site-uri de profil din internet şi, totodată, din corpusul personal (216 nume de beri).
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– Concernul Bergenbier comercializează majoritar mărci străine produse în 
România: Miller Genuine Draft, Beck’s, Hoegaarden, Leffe, Löwenbräu, Staropramen, 
Stella Artois, Miller Genuine Draft şi berea autohtonă Noroc3;

– Romaqua Group comercializează berile Albacher, Dorfer, Albrau;
– Sam Mills Satu Mare – berea Samburger;
– San Miguel Brewery – berea San Miguel.
Alături de aceşti „giganţi” ai berii – comercianţi sau producători – îşi găsesc locul 

şi mici producători şi comercianţi autohtoni4 cu o paletă largă de specialităţi de bere cu 
nume autohtone şi străine, care încearcă să găsească o breşă în oferta de beri, cu reţete 
inedite şi denumiri aşişderea:

– Producătorul Zăganu cu mărcile de bere: Zăganu Adonis Pale Ale, Zăganu 
Blondă, Zăganu Brună, Zăganu India Pale Ale, Zăganu Roşie, Fabrica de bere bună;

– Producatorul Fabrica Terapia – comercializează berile: Clinica de bere, 
Terapia Gold, Terapia Platin;

– Comerciantul Hophead – berile străine Dark’oh, Opium, Pure C, Red Line, 
Immigrant şi mărcile artizanale autohtone Auto Pilot şi neBRUNĂ dupa tine;

– Bereo comercializează berile: Bereta, Bereta Not Great, Not Terrible, Bereta 
What The Fruit, Bereta CALL to ART – Bereta IPA – Bereta El Dorado, Bereta Victoria 
Secret, One Beer Later, One Beer Later American Ale, One Beer Later American Indian Pale 
Ale, One Beer Later American Stout;

– Fabrica de Bere Bucureşti: Griviţa;
– SanoVita: Sanovita Ginger Beer;
– Berăria Băneasa: Ground Zero Beer;
– Fabrica de bere Jilava: Hop Hooligan.
Alţi producători şi restaurante care desfac bere arizanală autohtonă sau străină cu 

denumirile: Perfektum, Sikaru, Oriel Beer, Amistad Beer, Casino Craft, Urbis Anno 2016, 
Haramin, Meşterul Manole, Meşterul Manole BocK, Meşterul Manole – Buchetul Anei, 
Val-Dieu Blonde, Val-Dieu Brune, Val-Dieu Brune Magnum, Val-Dieu Cuve 800, Sboina, 
Oraşul vechi, 1717, Berestroika, Klausen Burger, Vlad Ţepeş, Ordinul Berarilor Nembeer, 
Cearfisă Brewery, Ignat Brewery, Koschei Russian Imperial Stout, Lederhosen etc.

3. Categorii onomastice
În general, numele de beri trimit la puţine categorii onomastice, deoarece deno-

minaţia este stabilită, cu preponderenţă, prin intermediul unor structuri nominale 
lexicalizate.

Din corpusul analizat, am identificat următoarele categorii:

3 Vezi detalii despre tema norocului şi simboluri ale norocului în spaţiul cultural românesc 
la Delia-Anamaria Răchişan (2018: 90–105).

4 Apariţia berii artizanale (cunoscută şi cu denumirea craft beer) este determinată, în primul 
rând, de nevoia consumatorului de diversitate pe piaţa de profil. Pe de altă parte, în comparaţie 
cu berea fabricată de marile corporaţii, berea artizanală este produsă, de regulă, în microberării, 
după metode tradiţionale şi în cantităţi reduse (limitate).
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a) toponime: Arădeana, Bistriţeana, Haţegana, Nemţeana, Timişoreana.
Sufixul antroponimic -ean, -eană din sistemul derivativ românesc identifică, în 

aceste contexte onomastice, produse devenite branduri local-naţionale şi, uneori, chiar 
internaţionale.

– Berea (artizanală Bucureşti) ale căror sortimente trimit la nume de cartiere 
bucureştene: Rahova, Pantelimon (beri de tip lager5), Drumul Taberei, Dristor (beri 
nefiltrate);

– Bucur6 (< Bucureşti): prin sloganul şi figurativul care se regăseşte în elementele 
etichetei, berea evocă un timp al Bucureştilor de altădată;

Figura 3. Berea Bucur

b) în denominaţia multor beri se regăseşte o trimitere directă la un oronim, sim-
bol geografic naţional de cele mai multe ori:

Bucegi, Ciucaş, Călimani, Ciuc, Negoiu, Postăvaru, Zăganu7;

5 Diferitele sortimente de bere, prin convenţie internaţională, sunt clasificate în funcţie de 
frecvenţa joasă de fermentaţie de tip Lager (4–5% alcool), procesul de fermentaţie producându-
se la o temperatură joasă 10–12 grade Celsius, cu diferite subcategorii, în funcţie de gust şi aromă 
(Pilsner, Special şi Extra Lager, Bock şi Black); frecvenţa înaltă de fermentaţie de tip Ale, cu 
diverse (sub)categorii India Pale Ale (IPA), American Pale Ale (APA), Red Ale, Stout, Imperial 
Stout, Porter, Strong Ale, Dubbel, Tripel, Quadruppel, Belgian Ale, Hefeweizen, Scotch Ale, 
English Bitter (ESB). În acest caz, procesul de fermentaţie are loc la o temperatură mai ridicată – 
14–250 C (pentru detalii, vezi https://www.bautura-online.ro/blog/totul-despre-bere/).

6 „Nu întâmplător am optat pentru Bucur – bere de bulevard. Bulevarul era, şi este în con-
tinuare, acel loc unde se întâmplă toate lucrurile importante din viaţa urbei, locul unde se adună 
cele mai interesante personaje şi se spun poveşti extraordinare, la un pahar de bere de calitate” 
(Markovits 2019).

7 „Berea noastră se numeşte Zăganu, după numele vârfului muntos Zăganu, la poalele 
căruia se află fabrica noastră, dar şi în onoarea vulturului bărbos (Zăganu), care trăia în zonă şi 
care a fost vânat până la dispariţie acum mai bine de 80 de ani ...” (https://www.bere-zaganu.
ro/).
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Valoarea generică: Bergenbier, 3 Monts.
Numele berii reiterează numele localităţii – locul de fabricaţie:
– Azuga, Harghita, Lăpuşna, Soveja, Chişinău, Bere de casă Fălticenii Vechi; 
– Clujul nefiltrat (toponimul circumscrie un spaţiu renumit pentru mărcile de 

bere + adjectivul determinativ care trimite, în acest context distribuţional, la o speciali-
tate de bere, din ce în ce mai mult căutată de consumatori); 

– evocarea toponimului se poate face indirect, printr-o descripţie definită, decrip-
tată într-o comunitate etnolingvistică: Şapte Coline (în tradiţia locală şi naţională capi-
tala regiunii Moldova – oraşul Iaşi – este denumit, la fel ca Roma şi Constantinopol, 
„oraşul celor şapte coline”.

Mărcile multiculturalismului sunt evidenţiate şi prin opţiunea „traducerii” 
unor nume de locuri în diferite limbi, mai ales acolo unde au existat populaţii etnice 
minoritare:

– oraşul transilvănean Cluj(-Napoca) apare şi cu denumirea sa în limba germană 
Klausenburg, ortografiat prin alăturare: Klausen Burger;

– Samburger (Satu Mare);
– Neumarkt (Târgu Mureş);
– Kronstadt Bere Blondă (Braşov).
c) regionime: Transylvania (bere artizanală produsă în Satu Mare), Silva (nume 

rezultat prin trunchierea numelui Transilvania), Produs în Bucovina; 
d) hidronime: Dunărea (bere din perioada comunistă), Alutus (<  Olt), Amstel 

(râu care traversează oraşul Amsterdam).
e) antroponime:
– în puţine cazuri, numele berii reiterează numele producătorului: Stella Artois 

(producător belgian), Dark’oh (bere artizanală clujeană – numele proprietarului Darko 
Jovik); 

– prenume, hipocoristice: Carol Beer, Carlsberg (după numele fiului fondatorului 
fabricii daneze – Carl), Gambrinus8, Bere Sara (nume provenit de la numele unei pen-
siuni din Banat); 

– simboluri culturale (simbonime), mitologice, istorice, repere muzicale 
moderne, cu o existenţă reală sau imaginară: Vlad Ţepeş, Nenea Iancu, Olovina Amon-Ra, 
Samson, Belzebouth, Meşterul Manole, Meşterul Manole – Buchetul Anei, Adonis, Argus, 
Iron Maiden Trooper, MaDonna;

f) zoonime: Noah (bere artizanală produsă de un târgumureşean, a cărui nume 
provine de la câinele său9); 

8 Potivit legendei, Gambrinus era un sticlar din regiunea belgiană Flandra. Numele berii 
româneşti produsă în perioada comunistă de fabrica Griviţa, iar apoi de fabrica Gambrinus, este 
omonim cu numele unei beri populare din Cehia (vezi şi Răduţă 2013).

9 „Aveam nevoie de un nume. Ceva ce să reprezinte pasiunea mea, ceva ce atunci când 
pronunţi să te ducă cu gândul la ceva personal pentru mine. Mergeam cu Noah (n.r. căţelul fami-
liei, un Golden Retriever) la mama să facem bere... mereu amândoi. Şi l-am strigat: «Hai să mer-
gem că avem de făcut bere, Noah!». Şi atunci am zis... asta e: Bere Noah! Nu voiam să pun un 
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g) nume biblice: Oriel (bere artizanală) arhanghelul Uriel, al cărui 
nume în ebraică înseamnă Dumnezeu este lumina mea – de remarcat 
logoul care însoţeşte eticheta berii + un arhanghel cu aripile desfăcute), 
Valentins, Benediktiner (a fost aleasă berea Vaticanului), Petrus Tripel.

4. Categorii lexico‑semantice
În ceea ce priveşte denumirile de beri care se găsesc în reţeaua 

comercială a diferitelor magazine de desfacere (magazine populare, „de 
cartier” sau supermarketuri care operază în România), acestea prezintă 
o mare diversitate, atât din punct de vedere onomastic, cât şi structural. 

a) cu trimitere directă la produs, fie în limba română, fie într-o 
limbă străină: Carul cu bere10, Mustaţă de bere, Fabrica de bere bună, Bere 
Sara, Bire da Manicomio, Bier Garten, Beer House, Estetica Bere, Etica del 
bere, Weiss Beer.

Unele dintre acestea au o puternică încărcătură istorică, readucând în memoria 
consumatorului-client amintirea unor vremuri faste apuse. 

Mustaţă cu bere – trimitere indirectă la figurativ (structura denominativă – semn 
al calităţii: o bere bună îşi lasă „urmele” prin „mustaţa” conturată în jurul buzelor celui 
care o savurează).

b) sortimentaţii de bere:
Dezvoltarea industriei de bere a condus la diversificarea acesteia în funcţie de 

culoare pe de o parte, iar pe de altă parte, în ultimii ani ai obţinerii unor reţete-hibrid, 
care dau o notă fructată sau de diferite esenţe: 

Culoare: de cele mai multe ori, eticheta berii conţine, în diferite limbi, o trimitere 
la tipul de bere, în funcţie de culoare: Ciucaş bere blondă, Val-Dieu Blonde, Oriel Blond, 
Ursus Black, Waiss Beer, Zăganu (cu sortimentele Blondă, Brună, Roşie), Golden Brau 
(„Bere aurie”), Red line, 

Esenţe: Ginger Beer, Bereta What The Fruit, Bere cu miere, India Pale Ale (IPA), 
Ursul păcălit de capră – ciocolată albă, Argus Rodie, Crabbies bere cu ghimbir, Karamalz, 
bere, B-life bere zmeură, lavandă şi eucalipt, B-life bere flori de soc, cimbru şi lămâie11.

c) nume cu o decriptare intertextuală, în care unul (unele) dintre elementele 
componente este (sunt) „răsturnat(e)” în mod intenţionat pentru a produce diferite 
efecte de sens (atragerea atenţiei clientului prin ineditul structurii onomastice): Ursul 
păcălit de capră, Capra cu 3x nurori, Capra cu 2x bani. 

Strategia de marketing la care recurge, în acest caz producătorul, prin diferitele 

nume care să sune pompos, voiam ceva personal. Să fie parte din mine. La fel cum e pasiunea 
berii” (Sfârlea 2019).

10 La Caru’ cu bere este prima berărie din Bucureşti, înfiinţată în 1879. Astăzi, simbol al 
centrului istoric bucureştean. Numele restaurantului vine de la modalitatea în care se aducea 
berea: într-un car. 

11 Vezi despre semnificaţia unor plante în Delia-Anamaria Răchişan (2017: 989–1004).

Figura 4. 
Berea Oriel
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sortimente ale brandului Capra noastră (trimiterea directă la brand prin reiterarea 
cuvântului capră este întărită şi de sloganul care însoşeşte marca respectivă: „Schimbă 
povestea! Mergi la vot”: aşa cum numele conţine un nucleu semantic „ancorat” într-o 
tradiţie culturală care poate fi schimbată, consumatorul este „invitat” să participe, elec-
toral, la schimbare(!).

d) elemente vegetale şi animale:
Buturuga, Stejarul, Edelweiss, Zimbrul, Zăganul, Capra Noastră, Cobra (bere pre-

parată în India), Tiger (Singapore), Dog Days of Summer. 

e) tehnica specială de preparare:
Ursus Nefiltrată, Franziskaner bere nefiltrată, Ursus retro bere nepasteurizată.
f) categorii profesionale, bresle, ranguri nobiliare, demnităţi, însemne: Three 

Happy Brewers, Ordinul Berarilor, Noah-Poet of Aple Ale, Noah Prince of Stout, Leffe 
Royale, Corona.

g) diferite toposuri, cu puternică rezonanţă autohtonă sau spaţii exclusiviste, 
semn al distincţiei:

Oraşul Vechi, Casino Craft, Urbis Anno 1216 (bere a cărei reţetă datează din anul 
1216 şi a fost fabricată, pentru prima dată, într-o abaţie). 

h) jocuri de cuvinte, calambururi:
Producătorii de bere artizanală manifestă o predilecţie pentru asocierile inedite 

de cuvinte, ca posibilă strategie de a se impune pe piaţa autohtonă de profil:
Nebrună după tine,Cearfisă Brewery, Berestroika (joc de cuvinte, după modelul 

Perestroika!), Three Happy Brewers (microberărie artizanală din Bucureşti, proprietate a 
doi italieni şi un belgian), Jar Gon.

i) nume-enunţuri, cu trimitere la diferite reprezentări stereotipice: Măgăriţa e 
prea căpoasă, Oaia e prea creaţă, iar sloganurile care însoţesc numele produsului devoi-
leză gusturile fructate ale acestuia, Vaca e prea înaltă: Satisfacţii depline în muncă şi viaţă 
cu afine ori Satisfacţii depline în muncă şi viaţă cu cireşe amare, respectiv Satisfacţii depline 
în muncă şi viaţă cu cicoare de vară. 

j) nume de bere circadiene, care presupun o anumită ciclicitate: Dog Days of 
Summer, Capra Noastră 4 Saison, Morning Glory.

k) trimiteri la elemente astronomice/ astrofizice.
Producătorul artizanal, prin reiterarea structurii comparative (recurgând prin 

calchiere după structura din domeniul culinar Varză a la Cluj12) propune câteva for-
12 Structura comparativă, după modelul morfosintactic al limbii franceze, este frecvent 

întâlnită în registrul culinar (gastronimic), desemnând anumite reţete culinare specifice, ca mod 
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mule mai puţin comune: Bere à la Cluj Gaura Neagră, Bere à la Cluj Ursa Amară (joc de 
cuvinte cu trimitere indirectă la constelaţia Ursa Mare, dar în context bahic este vorba 
de senzaţia gustativă amăruie, una dintre calităţile acestui produs), Bere à la Cluj Phaza 
Lunii (de remarcat grafia).

Goana omului modern pentru găsirea unor terapii alternative celor alopate (în 
acest sens, vezi Munteanu Siserman 2017, 2019) a condus la apariţia unor producători 
recunoscuţi mai ales pentru produsele naturiste şi medicamentele „neconvenţionale”: 
firmele producătoare Terapia şi Sanovita, care vin cu o ofertă (şi) în industria berii: 
Clinica de bere, Terapia Gold, Terapia Platin.

l) nume pragmatice, create pentru diferite ocazii: Tuborg Christmas Brew.
m) nume care exprimă o urare: Noroc, Skol (în suedeză).

5. Din punct de vedere structural, formaţiunile nominale 
care desemnează această categorie de băutură, pot fi:

a) simple: Noroc, Ursus
b) compuse: 
– prin alăturare: formaţiuni constituite din elemente aparţinând aceluiaşi idiom: 

Oraşul Vechi, Pitica Roşie, Artizanii Berii, Fabrica de bere bună, Golden Brau, Hop 
Hooligans, Bereta Not Great, Not Terrible, Maddam Porte Romane; 

– prin contopire: Cearfisă, Grimbergen, Eichbaum, Weihenstephan;
– sigle, abrevieri, cifre (cifre + litere): HAB, Capra Noastră 3 Triplă (numeralul 

dublează adjectivul, cifra trei trimiţând la cantitatea „triplată” de malţ), 1717 (bere arti-
zanală produsă la Sibiu)13.

6. Nume de beri în funcţie de limba de origine 
Faţă de perioada de dinainte de 1989, unde numele acestui produs reitera anu-

mite toponime, devenite mărci specifice unor arealuri geografice sau realităţi comu-
niste (Griviţa, Bucegi, Rahova, Mamaia) din care elementele străine lipseau aproape 
în totalitate, astăzi asistăm la o largă paletă denominativă, din care nu lipseşte inovaţia 
onomastică, prin structurile nominale create prin jocuri de cuvinte, combinaţii inso-
lite de structuri aparţinând unor limbi diferite. Motivaţia acestora este dată, pe de o 
parte de aspectele socioeconomice şi politice ale lumii contemporane, care are ca efect 
direct deschiderea spre multilingvism şi multiculturalism: „Astfel de mozaicuri lingvis-
tice creează impresia de multiculturalism specific globalizării. Această opţiune deno-
minativă trimite cu gândul la un newspeak orwellian, în care coexistă reminiscenţe 

de preparare, unui anumit topos: exemplu, Varză à la Cluj, Spaghete à la Carbonara, Căprioară à 
la Baden etc. Pentru mai multe exemple, vezi şi M. Munteanu Siserman (2013a, 2013b, 2015). 

13 Anul reprezintă un reper în istoria berii: data la care s-a fondat prima fabrică de bere din 
România.
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autohtone cu englezisme şi cu mostre din lexicul limbilor europene sau asiatice, îndă-
rătul cărora se distinge cu dificultate semnificatul lămuritor” (Felecan D. 2011: 74).

– română: Timişoreana, Stejar, Azuga, 
– germană: Klausen Burger, Oettinger hefeweisbier, 
– engleză: Balkan Brakfast,
– franceză: Maddam, MAddam Bio (de remarcat ortografierea aproximativă), 

Leffe Vieille Cuvée
– italiană: Birra Moretti Toscana, Peroni Nastro Azzuro bere blondă, 
– spaniolă: Salitos, Desperados,
– cehă: Staropramen, 
– maghiară: Csíki Sör14, Borsodi,
– combinaţii rezultate din diferite limbi: Bourbon Baby.

Concluzii
La fel ca în cazul multor produse alimentare, alcoolice şi nonalimentare15 cu 

desfacere pe piaţa românească asistăm, pe de o parte, la perpetuarea unor nume de 
beri, prelungire a unor tradiţii deja consacrate, nume care au rămas puternic grefate în 
memoria consumatorului român (Bucegi, Azuga). Pe de altă parte, dinamica şi fluctu-
aţia acestora (unele dispar de pe piaţă, altele penetreză, mai ales în cazul berilor pro-
duse artizanal) sunt determinate de factori economici (de cele mai multe ori definiţi 
în termeni de rentabilitate) şi conduc la apariţia unor companii străine care operează 
pe teritoriul românesc sau, dimpotrivă, beri româneşti fabricate pe teritoriul altor ţări 
(Arădeana). Cu titlu de exemplu, Bergenbier SA propune consumatorilor mărci locale 
(nume româneşti şi străine – Noroc, Bergenbier), mărci internaţionale produse local 
(Staropramen, Stella Artois, Beck’s, Löwenbrau) sau specialităţi importate (Corona, Leffe, 
Hoegaarden). 

Efectul creat la nivelul receptorului-client (mai mult sau mai puţin cunoscător al 
acestui produs) este, în primul rând, la nivelul semnificantului-nume: o paletă foarte 
diversificată de posibilităţi onomastice, datorată, cu precădere, factorilor economici, 
prin politicile de globalizare/mondializare. Pe de altă parte, opţiunea consumatorului 
pentru un anumit produs poate fi determinată şi de asocierea unei mărci (nume) cu 
ideea de calitate, pentru că, nu de puţine ori, numele – brandul determină un anumit 
comportament consumerist.

Totodată, apariţia microberăriilor care produc bere artizanală a deschis drumul 
spre inovaţii onomastice, fie prin diferite combinaţii de lexeme autohtone, până la 

14 Bere artizanală produsă în secuime, a cărui denumire Igazi Csíki Sör semnifică în 
maghiară „Adevărata bere Ciuc”. Denumire care a condus la intentarea, în 2017, a unui proces de 
către compania olandeză Heineken, deţinătoare a brandului Ciuc Premium.

15 A se vedea produsele „retrocomuniste” din industria alimentară: Eugenia, (cioco-
lata) Rom, Kandia, (vinurile) Cotnari, Jidvei etc., industria textilă: Braiconf, produse cosmet-
ice: Gerovital, Farmec (cu game diversificate), (pasta de dinţi) Cristal, produse de cuăţenie şi 
detergenţi Nufărul, Dero etc.
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nivel de enunţuri structurate, fie prin propunerea unui onomasticon mozaic, consti-
tuit din împumutul unor cuvinte aparţinând unor sisteme lingvistice străine, deoa-
rece „xenismele onomastice proliferează şi penetrează treptat toate compartimen-
tele economice, fenomen valabil pentru majoritatea ţărilor, indiferent de continent” 
(Felecan O. 2013: 139). 
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