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1. Introducere

În anii imediat următori Revoluţiei din 1989 şi prăbuşirii statului socialist, peisajul urban
al marilor oraşe ale României trece prin transformări majore. Apar la început
consignaţiile, “buticurile de la colţul străzii”, chioşcurile, casele de schimb valutar şi,
treptat, supermarket-uri sau magazine alimentare, de haine sau produse electronice, cu
mărfuri de import. Pe lîngă toate acestea îşi fac apariţia şi casele de amanet. În lipsa unor
date statistice privind numărul caselor de amanet, la nivelul simplei observaţii
etnografice, o plimbare pe străzile Bucureştiului te poate duce la concluzia că numărul
acestora este destul de mare1. Aceeaşi constatare se poate face şi pentru celelalte oraşe
mari ale României, dar şi pentru alte ţări foste socialiste, cum ar fi de exemplu Rusia
(Schrader 2000).

Lucrarea de faţă are ca subiect casele de amanet din Rovinari, oraş minier situat în
judeţul Gorj, în apropriere de Tîrgu Jiu2. Case de amanet există în multe zone diferite ale
lumii (din Statele Unite, America Latină şi Europa, pînă în Singapore sau China) şi au
funcţionat sub regimuri politice şi economice diverse, începînd încă de la sfîrşitul Evului
Mediu. Astfel, aceste “instituţii de micro-finanţare”, “bănci ale săracilor” (Schrader
2000:1) sau “bănci pentru cei mici” (Caskey 1991:85) după cum au fost numite de diferiţi
autori, în ciuda diferenţelor legate de modul de funcţionare şi de felul în care au fost sau
nu reglementate de stat şi-au dovedit flexibilitatea, adaptabilitatea şi persistenţa de-a
lungul timpului. În rîndurile de mai jos voi încerca să arăt care sînt particularităţile
modului de funcţionare al caselor de amanet din Rovinari, în contextul schimbărilor
survenite la nivelul întregii societăţi şi implicit al vieţilor locuitorilor oraşului Rovinari

 Studentă la master, Facultatea de Sociologie şi Antropologie, American University in Cairo, Egipt,
avinea@yahoo.com.
1 Pentru a da un singur exemplu, între Gara de Nord şi Piaţa Matache există aproximativ 10 case de amanet.
Pe de altă parte, există zone cum ar fi Calea Dorobanţilor sau Calea Victoriei unde acestea lipsesc sau
numărul lor este semnificativ mai mic.
2 Datele ce stau la baza acestei cercetări au fost obţinute pe parcursul unei perioade de 6 săptămîni. Este vorba
de două terenuri succesive în vara anului anului 2002, terenuri colective la care au participat studenţii Masterului
de Antropologie precum şi cei ai Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA. Cu această ocazie au fost
realizate 100 de chestionare, probe de limbă, precum şi istorii de viaţă şi interviuri semi-structurate. În luna
martie 2003 am continuat terenul individual, realizînd aproximativ 30 de interviuri concentrate pe problema
caselor de amanet şi petrecînd multe ore în conversaţii libere, atît cu foşti sau actuali clienţi ai caselor de amanet,
cît şi cu angajaţii şi unul dintre proprietarii acestora.
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după 1989. Pe de-o parte voi urmări relaţiile ce se stabilesc între clienţi şi patroni (sau
angajaţii acestora), relaţiile dintre oameni şi obiectele amanetate şi felul în care acestea
circulă în timp şi spaţiu, dar şi, pe de altă parte, modul în care casele de amanet sînt
reglementate influenţează practica de la nivel local.

Cred că studiul caselor de amanet poate fi relevant pentru înţelegerea unor aspecte ale
transformărilor care au avut loc în România după căderea statului socialist la nivel macro,
al soceităţii şi al economiei în ansamblu. Există mai multe motive ce susţin această
perspectivă. Este vorba mai întîi şi la un nivel descriptiv de deja menţionata apariţie în
număr aşa de mare a caselor de amanet după 1989. Accentuarea inegalităţilor sociale,
creşterea sărăciei, inflaţia preţurilor, lipsa cronică a banilor sau şomajul pot fi unele dintre
motivele care au dus, chiar dacă în mod indirect la răspîndirea caselor de amanet. În
paralel, este vorba şi de o nouă oportunitate economică pentru micii întreprinzători,
dornici de a avea propria lor afacere şi de a obţine profit, răspunzînd unei cereri a pieţii.
În al doilea rînd, autorii care s-au ocupat de casele de amanet au subliniat faptul că aceste
instituţii sînt întotdeauna foarte influenţate de schimbările de la nivel macroeconomic,
numărul lor şi caracteristicile funcţionării acestora reprezentînd un fel de barometre
sensibile la transformările de ansamblu (Ching Chang 2001:560; Caskey 1991:96-97). De
exemplu Schader, în cercetarea sa asupra caselor de amanet din St. Petersburg, stabileşte
o legătură directă între practica amanetării ca strategie de supravieţuire a gospodăriilor
sărace şi situaţia generală economică, politică şi socială a Rusiei (Schrader 2000:1-4).
Aceasta nu exclude însă posibilitatea existenţei caselor de amanet şi sub alte regimuri
politico-economice sau sociale, aşa cum o demonstrează studiul lui Caskey despre
“renaşterea” acestor instituţii în Statele Unite începînd cu anii ’80 (Caskey 1994), ci doar
subliniază importanţa înţelegerii contextului mai larg pentru situaţia particulară a caselor
de amanet din Rovinari şi a specificităţii acestora în ansamblul trasformărilor din
perioada postsocialistă. Pe de altă parte, aşa cum au subliniat unii autori, în perioada de
masive transformări ce a urmat căderii statului socialsit şi de nesiguranţă socială
accentuată, practicile de la nivel local capătă o importanţă mult mai mare, putînd la rîndul
lor influenţa noile structuri ce apar (Burawoy şi Verdery 1999:3).

În general, casele de amanet au atras puţin atenţia antropologilor, cei care s-au ocupat de
acestea fiind mai mult istorici, economişti sau sociologi, din perspectivele teoretice şi cu
metodele caracteristice fiecărei discipline în parte. Pe lîngă descrieri detaliate ale modului
de funcţionare (obiectele primite la amanetat, dobînzile practicate, rata de răscumpărare,
etc.), ale reglementărilor legale, distribuţiei geografice sau ale caracteristicilor economice
ale clienţilor, aceste cercetări încearcă să stabilească rolul pe care îl au casele de amanet
în piaţa financiară de credit (Caskey 1991:86-87), felul cum acestea reflectă performaţa
economică de la nivel naţional (Ching Chang 2001:553) sau importanţa pe care o au în
acumularea capitalului şi finanţarea întreprinderilor mici (Ismail şi Ahmad  1997:1349-
1352). Aceste studii cu abordarea lor instituţională sînt desigur foarte utile, aducînd o
imagine de ansamblu asupra caselor de amanet din zone geografice şi contexte
economice diferite şi oferind posibilitatea realizării unor comparaţii. Cu toate acestea
ceea ce mi se pare că lipseşte din aceste cercetări este o mai accentuată atenţie acordată
percepţiilor şi practicilor concrete ale oamenilor. Toate aborează într-un mod sau altul
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problema clienţilor caselor de amanet, sublinind, aşa cum face Caskey faptul că aceştia
apariţin unei categorii sociale cu venituri mici, mijlocii sau instabile, excluse de la
sistemul bancar formal (Caskey 1994:68-83). Cu toate acestea accentul nu este pus pe
felul în care aceste case de amanet sînt folosite şi interpretate de oamenii care apelează la
ele, ci pe delimitarea unor categorii de clienţi. O excepţie ar putea fi Schrader, care
folosind chestionare reuşeşte să ofere o imagine mai detaliată asupra condiţiilor de viaţă,
situaţiei veniturilor sau percepţiei subiective ale celor ce frecventează casele de amanet
(Schrader 2000:57-97). Cred că o perspectivă antropologică asupra caselor de amanet şi o
abordare etnografică, care să descrie practicile concrete ale oamenilor, dar şi percepţiile
lor subiective sau modurile în care amanetarea se integrează în gestionarea resurselor din
gospodărie poate duce la o mai adîncă înţelegere a acestor instituţii atît de răspîndite. În
plus, studiul caselor de amanet poate îmbogăţi în mod semnificativ literatura legată de
unele dintre subiectele centrale din dezbaterile antropologice, precum: formele de
schimb, consumul sau creditul şi banii.

În rîndurile de mai jos, voi încerca mai întîi să prezint la modul general caracteristicile
funcţionării caselor de amanet, încadrîndu-le într-un minim cadru teoretic şi arătînd în ce
măsură studiul acestora poate fi relevant pentru subiectele menţionate mai sus. Apoi, voi
schiţa antecedentele caselor de amanet actuale în România de dinainte de instaurarea
statului socialist, dar şi situaţia legislativă prezentă. Următoarea parte a lucrării va stabili
contextul economic, social şi politic al statului post socialist şi al oraşului Rovinari,
precum şi relevanţa acestui context pentru studiul caselor de amanet. În ultima parte voi
descrie cazul particular al caselor de amanet din Rovinari, punînd accentul pe două
dimensiuni. Prima este legată de relaţiile care se stabilesc între clienţi şi proprietarii (sau
angajaţii) caselor de amanet, dar şi de relaţiile sociale mobilizate prin practica amanetării,
prin care aceasta este transformată dintr-o activitate economică formalizată într-una
informală în contextul unei situaţii legislative ambigue şi imprecise. Cea de-a doua
dimensiune se opreşte mai detaliat asupra relaţiilor dintre oameni şi obiectele lor şi a
modului în care amanetarea face parte integrantă din gestionarea resurselor gospodăriilor
şi modifică consumul din cadrul acestora.

2. Casele de amanet: O prezentare teoretică

Dacă descriem amanetarea, într-un mod general şi foarte schematic, ca o relaţie între un
creditor şi un debitor, ce presupune un transfer de bani de la primul către al doilea şi un
alt transfer al unui bun personal în sens invers, atunci fără îndoială este vorba de o
activitate cu origini foarte îndepărtate în timp. “Amanetarea este, probabil, tot atît de
veche precum proprietatea privată şi trocul şi cu mult mai veche decît activitatea
bancară”, observa Schrader (2000: 10). Există o diversitate de tipuri de împrumuturi în
care anumite obiecte sau bunuri proprietate personală, mobile sau imobile, sînt oferite în
gaj. Acestea pot fi informale şi în afara controlului statului (cămătăria) sau, dimpotrivă,
efectuate de instituţii ale statului (ipoteca). Cu toate acestea, cred că este utilă distincţia
dintre acestea şi casele de amanet propriu-zise. Acestea din urmă sînt instituţii financiare
(publice sau private, orientate către profit sau cu scopuri caritabile) ce presupun existenţa
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unui cadru formalizat; este vorba de o activitate reglementată într-un mod sau altul (în
grad mai mare sau aproape deloc), care se desfăşoară într-un spaţiu delimitat (casa de
amanet) şi în care se acceptă doar anumite tipuri de obiecte (bunuri mobile).

Conform unor autori primele case de amanet au fost înfiinţate în China (Caskey 1994:13).
În Europa apariţia acestora datează de la sfîrşitul secolului al XV-lea. Înfiinţate chiar de
către biserică, mai întîi în Italia unde purtau numele de monti di pieta, casele de amanet
au fost gîndite ca instituţii caritabile, non-profit şi au apărut dintr-o încercare de
combatere a cămătăriei, condamnată cu vehemenţă de doctrina creştină3. Primul fondator
al unei case de amanet se pare că a fost franciscanul Giovanni Calvo, iar instituţia
înfiinţată la Roma a primit aprobarea Papei Paul III (Porter 1842:348). Din Italia acestea
s-au răspîndit în toată Europa centrală şi vestică. Treptat, încep să apară case de amanet
conduse de guvernele locale ce practică dobînzi foarte mici, dar şi altele particulare
orientate către profit (Caskey 1994:13-14; Schrader 2000:11). În Franţa, de exemplu, s-a
dezvoltat sistemul de case de amanet municipale, unde rata dobînzii era strict
reglementată, în timp ce în Anglia, au avut succes casele de amanet private orientate în
mod evident către profit. În ansamblu, fie că era vorba de case de amanet publice sau
particulare, tranzacţiile erau reglementate în ceea ce priveşte dobînda praticată sau
perioada împrumutului.

Foarte sumar spus, casele de amanet oferă celor care au nevoie urgentă de bani o sumă
echivalentă cu o parte din valoarea unui obiect lăsat ca amanet pentru o perioadă ce
variază între o lună şi jumătate de an, cu posibilitate de prelungire. Pentru a răscumpăra
obiectul, care rămîne pe toată durata împrumutului în casa de amanet, clientul trebuie să
plătească suma iniţială la care se adaugă dobînda şi, uneori, alte taxe pentru depozitare
sau evaluare. Condiţiile tranzacţiei sînt certificate printr-un contract. Dacă obiectul nu
este răscumpărat în momentul expirării contractului, acesta rămîne în proprietatea casei
de amanet care are dreptul să îl vîndă ulterior. Marea majoritate a celor ce s-au ocupat de
casele de amanet consideră această tranzacţie ca un tip de credit pe o durată mică de timp
şi cu dobîndă, iar obiectele implicate funcţionează drept garanţii (Schrader 2000:5).
Pentru alţi autori însă, creditul oferit de casele de amanet nu este un credit real, ci mai
degrabă este vorba de vînzarea unui obiect sub valoarea sa, cu dreptul de re-cumpărare
peste un anumit interval de timp (Scully, citat de Schrader 2000:5; Caskey 1994:37;
Bosanquet 1896:217). Cred că interpretarea serviciilor oferite de casele de amanet ca
tipuri particulare de împrumut este mai adecvată, în special dacă luăm în calcul şi
percepţia oamenilor care practică amanetarea. Cu toate acestea mi se pare mai important
de stabilit care sînt caracteristicile ce diferenţiază tranzacţiile acestora de altele
asemănătoare, prin ce se disting casele de amanet de alte instituţii financiare, precum
băncile sau de alte tipuri de creditare.

După cum observă Davis serviciile oferite de casele de amanet pot fi considerate un tip
special de schimb (1998:51). Autorii care s-au ocupat de problema schimbului au
clasificat diversele forme întîlnite în viaţa socială în tipuri distincte plecînd de la anumite
coordonate: bunurile schimbate, natura tranzacţiei, motivaţia sau scopul relaţiei de
schimb şi identitatea actorilor implicaţi şi relaţiile dintre aceştia (Davis 1998:60; Plattner

3 Pentru detalii, vezi, de exemplu, Jean Delumeau, 1997: 261-271.
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1989:209). Unul dintre avantajele caselor de amanet a fost considerat a fi faptul că
împrumutul oferit de acestea este practic la dipoziţia oricui are urgentă nevoie de bani,
indiferent în ce scop. Deoarece garantarea împrumutului este dată de obiectul lăsat la casa
de amanet proprietarul nu are nevoie de nici un fel de informaţii privind situaţia
financiară a clientului (Schrader 2000:6; Caskey 1991:90; Ahmad şi Ismail 1997:1345).
În acest sens amanetarea se diferenţiază şi de împrumuturile oferite de bănci unde
identitatea financiară a debitorului este foarte importantă şi determină de fapt accesul
acestuia la credit, dar şi de împrumuturile informale sau vînzarea pe datorie, care se
bazează, fie pe relaţiile sociale dintre cei implicaţi în schimb, fie pe o cunoaştere locală şi
neoficială privind posibilităţile financiare ale debitorului. În ceea ce priveşte actorii
implicaţi în schimbul efectuat într-o casă de amanet, cel puţin la nivel teoretic acesta pare
a fi unul bazat pe interese strict economice impersonale, în care identitatea debitorului
sau a creditorului nu au importanţă. Dacă însă luăm în calcul şi ale aspecte ale acestor
tranzacţii situaţia pare a nu mai fi aceeaşi. Este vorba pe de-o parte de relaţia care se
stabileşte între obiectele amanetate şi bani. Mai exact, aşa cum am arătat mai sus, în cazul
caselor de amanet se oferă o sumă de bani contra unui obiect, iar această sumă depinde de
valoarea la care este evaluat obiectul. Astfel, modul şi principiile după care se face
această evaluare devin extrem de importante atît din puctul de vedere al proprietarului, cît
şi al clientului. Dacă pentru bujuteriilor evaluarea se face relativ simplu, prin stabilirea
unui preţ fix pentru gramul de aur, în cazul altor tipuri de obiecte primite de casele de
amanet valoarea dată acestora devine un element cheie. Deşi în general se oferă între
80% şi o pătrime din “valoarea de pe piaţă”, există anumite atribute ale obiectelor ce apar
doar prin folosire, numite de Plattner “experience quality” şi acestea sînt cele care au
relevanţă în evaluarea obiectelor ce sînt aduse la casele de amanet (Plattner 1989:214).
Prin folosire obiectele devin unice şi cum nu există reguli standardizate pentru a aprecia
valoarea acestora pentru a reduce riscul creat de informaţia imperfectă cea mai bună
soluţie este personalizarea relaţiei de schimb (idem). Schimbul devine astfel, după cum
spunea şi Simmel sursa valorii date obiectelor (Appadurai 1986:4). Pe de altă parte,
tranzacţiile efectuate de casele de amanet se desfăşoară în timp. Există o perioadă de timp
ce trece de la încheierea contractului cu oferirea banilor de către proprietar şi respectiv a
obiectului amanetat de către client pînă la schimbul invers, care de fapt încheie relaţia
dintre cei doi. Astfel, dimensiunea temporală devine foarte importantă în înţelegerea
specificului caselor de amanet. Deşi, teoretic creditul oferit este asigurat prin obiectul
amanetat, deci situaţia nerecuperării acestuia de către client nu ar trebui să pună
probleme, majoritatea autorilor au observat că proprietarii caselor de amanet preferă ca
oamenii să-şi recapete bunurile (Ching Chan 2001:559; Caskey 1991:90; Ahmad&Ismail
1997:1346; Schrader 2000:9). Există mai multe motive: profitul obţinut din dobînzi este
mai are decît cel din vînzarea bunurilor pierdute, un client ce a pierdut deja un obiect la
casa de amanet nu va mai avea ce să amaneteze data viitoare cînd va avea nevoie de bani.
Astfel, pentru a reduce acest risc este posibil ca relaţii personale să se creeze între
creditori şi debitori.

Clienţii caselor de amanet au fost descrişi ca avînd venituri mici sau inconstante şi ca
neavînd prin aceasta acces la alte instituţii financiare, cum ar fi de exemplu băncile
(Caskey 1994:69-70; Ahmad şi Ismail 1997:1344). Banii obţinuţi sînt în general destinaţi
consumului (hrană, locuinţă, medicamente sau diverse alte taxe) şi plăţii unor alte datorii.
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Cu toate acestea, cei foarte săraci, aflaţi la limita subzistenţei nu au acces la casele de
amanet, tocmai pentru că au nevoie de un obiect cu o oarecare valoare pentru a obţine
bani. De aceea clienţii caselor de amanet sînt cei care au nevoie urgentă de o anumită
sumă de bani, indiferent căror scopuri aceasta le este destinată. După cum a arătat şi
Schrader atunci cînd accentul este pus pe clienţi, pe practica concretă a amanetării şi pe
modul în care aceasta se integrează în viaţa lor ca strategie de a obţine bani, unitatea de
analiză trebuie să fie gospodăria (Schrader 2000:57). Acest lucru nu presupune lipsa
deciziilor individuale, ci faptul că acestea trebuie recunoscute ca avînd importanţa lor, dar
în contextul grupului domestic. Decizia de a apela la serviciile unei case de amanet face
parte aşadar din gestionarea resurselor din gospodărie, resursele fiind în acest caz
obiectele.

Dincolo de delimitarea clienţilor potenţiali ai caselor de amanet, cred că foarte important
în înţelegerea specificului acestora este observarea practicilor concrete ale oamenilor
legate de amanetare şi modului în care obiectele sînt integrate şi percepute în acest
context. Carrier defineşte consumul drept “modul semnificativ de folosire (mentală sau
materială) pe care oamenii îl dau obiectelor (lucruri, idei sau relaţii) care le sînt asociate
(proprietate sau contemplare)” (Carrier 1997:128). Astfel, studiul practicilor legate de
casele de amanet devine relevant pentru domeniul consumului şi pentru felul în care
gospodăriile se reproduc prin acesta (Carrier şi Heyman 1997:362). Un aspect foarte
important pentru înţelegerea felului în care amanetarea face parte din consumul din
gospodării este circulaţia obiectelor, de multe ori ignorată în studiile despre consum, după
cum constata şi Carrier (1994: 360). Obiectul amanetat circulă dinspre gopodărie către
casa de amanet, fiind în acest fel înstrăinat, proprietarul rămînînd acelaşi pentru a numită
perioadă de timp, lipsit totuşi de un element foarte important al oricărei proprietăţi –
dreptul de folosire. Pînă la recuperarea obiectului prin restituirea sumei împrumutate şi a
dobînzii, acesta se află într-o suspendate într-o stare incertă. În cazul unei tranzacţii
complete, obiectele refac traiectoria iniţială, doar că în sens invers, de la casa de amanet
înapoi în gospodărie. După cum sublinia Appadurai, înţelesurile obiectelor sînt înscrise în
felurile în care sînt folosite şi traiectoriile pe care le urmează (Appadurai, 1986: 5).
Astfel, cred că se poate spune că folosirea obiectelor în practica amanetării prin evaluarea
acestora şi “transformarea” lor în bani, prin înstrăinarea temporară, prin circulaţia lor
între gospodărie şi casa de amanet, toate acestea motifică înţelesul pe care oamenii îl dau
obiectelor şi modurile subiective în care acestea sînt investite. De asemenea, apare
întrebarea privind natura obiectelor în cadrul acestei tranzacţii economice.

Rîndurile de mai sus au avut rolul de a oferi o cît de sumară imagine asupra modului de
funcţionare general al caselor de amanet şi a problemelor teoretice pe care acesta le
ridică. Ele vor fi exemplificate în cazul particular al caselor de amanet din Rovinari.

3. Cîteva repere pentru o istorie a caselor de amanet din România

Scopul acestei părţi din lucrare este de a stabili cîteva repere ale istoriei caselor de
amanet din România din perioada anterioară instaurării statului socialist. Nu este vorba
de o istorie detaliată (aceasta ar putea constitui subiectul unei cercetări separate), ci de
schiţarea unei imagini sumare care să aşeze într-o perspectivă istorică cazul actual şi
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particular al caselor de amanet din Rovinari. De asemenea, voi prezenta în linii mari,
contextul legislativ contemporan şi modul de funcţionare în ansamblu al caselor de
amanet actuale, precum şi felul în care activitatea acestora a fost percepută de către
opinia publică în ultimii ani.

În Codul civil din 1864 există un capitol special dedicat amanetului, definit ca “unu
contractu prin cari datorniculu remite creditorului seu unu lucru mobile spre sicuranţa
datoriei”4. Este vorba în acest caz de stabilirea unor reguli minime pe care trebuie să le
respecte persoanele fizice implicate în amanetare, reguli care conform articolului 1696 nu
se aplică caselor de împrumut pe amanet “în privinţa căroru se va urma după legile şi
reglementările relative la dînsele”. Cu toate acestea primul act normativ ce reglementează
funcţionarea caselor de amanet în România este legea promulgată de Carol I la 21
februarie 1906 – “Lege pentru înfiinţarea caselor de împrumut pe amanet”5. La nivel
ipotetic se poate presupune că au existat case de amanet şi înainte de această dată, iar
legea a apărut tocmai din necesitatea controlării mai stricte a acestora de către stat.

Conform legii din 1906, Ministerul de finanţe concesiona pentru o perioadă de 30 de ani
dreptul înfiinţării şi întreţinerii caselor de amanet unui “sindicat de capitalişti”, care
trebuia la rîndul său să constituie o societatea anonimă cu sediul în Bucureşti (cu un
capital de 1 milion de lei), ce urma să preia drepturile sindicatului. Această societate
trebuia apoi să înfiinţeze în decurs de un an prima casă de amanet în Bucureşti şi altele în
oraşele mari într-un interval de 10 ani. Alte societăţi nu aveau dreptul legal de a înfiinţa
case de amanet pe perioada celor 30 de ani ai concesiunii decît în situaţia în care în Iaşi,
Galaţi, Brăila, Craiova societatea concesionară nu ar fi înfiinţat o casă de amanet pe
perioada celor 10 ani sau în alte oraşe decît cele de mai sus în care nu ar fi existat
asemenea case de împrumut. În vederea respectării obligaţiilor inerente concesiunii,
societatea trebuia să depună la Ministerul Finanţelor o garanţie de 50.000 lei în efecte de
stat, aceasta putînd fi înlocuită prin ipotecă din momentul deschiderii caselor de amanet.

Legea este extrem de precisă în stabilirea obiectelor ce puteau fi amanetate (“efecte şi
obiecte mobiliare cari se află în întrebuinţare”, adică haine, rufărie, tacîmuri, mobilă;
obiecte preţioase - aur, argint, dar şi pietre preţioase; mărfuri ce nu au intrat în consum),
dar şi în menţionarea celor interzise (obiecte legate de cultul religios, armament, unelte
sau obiecte ude şi murdare). De asemenea este precizată valoarea împrumutului minimal
acordat (3 lei); procentului împrumutului din valoarea estimată a obiectului (pentru efecte
şi mărfuri, maxim 1/3, iar pentru obiecte preţioase, 1/2); posibilitatea de a plăti
împrumutul în rate; durata împrumutului (3 luni, cu posibilitate de prelungire de încă 3
luni, după plata taxelor); dobînda maximă ce poate fi percepută (8%); posibilitatea
perceperii unor alte taxe şi valorile lor maxime (de înregistrare, preţuire, păstrare,
asigurare); precum şi obligativitatea asigurării obiectelor împotriva incendiilor. În
continuare legea mai stipulează obligativitatea eliberării unei “recipise la purtător”
necesare pentru restituirea sau reînnoirea împrumutului şi care trebuie să conţină: număr
de înregistrare, descrierea obiectelor, data, suma împrumutată, scadenţa şi condiţiile

4 Vezi Codul Civil al Principatelor Unite Române, titlul XV – “Despre amanetu”, publicat în Monitorul
Oficial, partea I, nr. 271 din 4 decembrie 1864.
5 Legea a fost publicată în 1908, la Bucureşti, la Tipografia Ghiţă I. Nicolaevici.
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împrumutului. În cazul nerăscumpărării obiectelor acestea se puteau scoate la licitaţie
publică după un termen de cel puţin 30 de zile de la scadenţă. Suma de bani obţinută
urma să fie folosită pentru achitarea împrumutului, plătirea unei taxe de licitaţie, iar restul
rămînea la dispoziţia proprietarului timp de un an, iar în cazul neridicării se împărţea
între fondul de rezervă şi Ministerul de Finanţe.

Casele de amanet erau văzute ca instituţii de utilitate publică, fiind scutite de taxe fiscale
(pe clădiri sau pe profit), dar avînd obligaţia de a da Ministerului de Finanţe jumătate din
profitul net obţinut, acesta urmînd a ajunge apoi la societatea Crucea Roşie. Modul de
funcţionare al caselor de amanet se afla sub supravegherea unui delegat al Ministerului de
Finanţe. În 1907 Carol I promulgă o altă lege (“Lege pentru înfiinţarea unei case de
licitaţiuni şi pentru complectarea unor disposiţiuni ale legei caselor de împrumut pe
amanet”6) prin care se aduc cîteva precizări şi reglementări noi la cea din anul anterior
legate de: obiectele revendicate ca furate sau pierdute, de cazul pierderii sau furtului
chitanţei aflate la client, de funcţionarea caselor de amanet din alte oraşe decît
Bucureştiul. Casele de amanet sînt autorizate prin această lege să primească bunuri în
păstrare, contra unor taxe de păstrare şi asigurare şi să ofere servicii de vînzare prin
licitaţie după aceleaşi norme ca şi în cazul obiectelor nerăscumpărate la amanet. În
oraşele în care există case de amanet vînzările silite de bunuri mobiliare trebuiau să se
facă obligatoriu prin acestea.

La exact 30 de ani distanţă, în 1936, deci după expirarea concesiunii din 1906, Carol al
II-lea emite o altă legea pentru înfiinţarea caselor de împrumut pe amanet.7 Cele două
legi sînt aproape identice, fiind vorba de o nouă concesiune a statului pentru o aceeaşi
perioadă de timp. Diferenţele sînt minore, ele nu apar la nivelul principiilor de bază, ci se
referă în special la sumele de bani implicate (capitalul social al societăţii ce a primit
dreptul de a înfiinţa case de amanet, suma ce trebuie depusă la Ministerul de Finanţe
drept garanţie, suma minimă care se împrumută, etc.). Singurele modificări mai notabile
ar fi: obligativitatea de a deschide cîte o casă de amanet în toate municipiile ţării în
decurs de 10 ani de la acordarea concesiunii, scăderea dobînzii maxime percepute de la 8
la 4,5 % şi a taxelor pentru preţuire, păstrare şi asigurare, precum şi eliminarea taxei de
evaluare, prelungirea de la un an la cinci ani a intervalului în care proprietarul putea să-şi
răscumpere restul cuvenit după vinderea obiectului la licitaţie. De asemenea se mai
primeau la amanetat şi titluri, efecte de stat, obligaţiuni şi acţiuni cotate la bursă.8

Spre deosebire de alte ţări socialiste, cum ar fi Rusia (Schrader 2000:26-29) în România
înainte de 1990 nu au existat case de amanet9. În mod paradoxal, decretul-lege numărul

6 Publicată în aceeaşi broşură.
7 Decretul-lege nr. 2561 din 12 noiembrie 1936, publicat în Monitorul oficial, partea I, nr. 264 din aceeaşi
dată.
8 Conform decretului-lege numărul 3621 din 4 noiembrie 1937, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr.
155 din aceeaşi dată.
9 Schrader arată cum în ideologia socialistă casele de amanet nu erau instituţii acceptabile prin faptul că
profitul obţinut de acestea devenea o formă a exploatării capitaliste. Cu toate acestea, casele de amanet nu
au fost desfiinţate, ci preluate de stat şi transformate în “servicii destinate gospodăriilor” (Schrader 2000:
26-29). Se pare că şi în Ungaria au existat înainte de 1989 case de amanet controlate de stat, care purtau
denumirea de BAV (comunicare personală).

dragos
Highlight
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2561/1936 nu a fost niciodată abrogat. Explicaţia ar putea fi găsită în faptul că nici nu a
fost nevoie ca această lege să fie abrogată, deoarece la 20 iulie 1948 proaspătul instaurat
stat socialist promulgă decretul 152 privind fuzionarea societăţilor anonime, echivalent
cu desfiinţarea acestora. După 1989, pe fondul creşterii şomajului, apariţiei inflaţiei,
adîncirii inegalităţilor sociale şi în contextul unei situaţii legislative în continuă
schimbare, casele de amanet îşi fac din nou apariţia.

4. Casele de amanet astăzi. Legislaţie şi mod de funcţionare

Regimul juridic privind caselor de amanet la ora actuală este destul de ambiguu şi ciudat.
Cum decretul-lege din 1936 nu a fost niciodată abrogat, cel puţin la nivel teoretic, casele
de amanet ar trebui să funcţioneze conform prevederilor acestuia. Cu toate acestea acest
lucru nu este posibil, în primul rînd deoarece este vorba de o concesiune a statului de 30
de ani, a cărei valabilitate a expirat, iar în al doilea rînd multe dintre prevederile de atunci
au devenit la ora actuală desuete10. Astfel, legislaţia modernă care se aplică caselor de
amanet este de fapt aceeaşi cu cea pentru societăţi comerciale, neexistînd o lege specială
care să reglemeteze funcţionarea propriu-zisă a caselor de amanet11. Mai precis, pentru a
deschide o casă de amanet, trebuie de fapt, înfiinţată o societate comercială care să aibă
ca obiect de activitate “alte activităţi de creditare”, potrivit codului CAEN 652212.

De asemenea operaţiunile caselor de amanet sînt supuse taxei pe valoare adăugată,
potrivit ordonanţei de urgenţă nr. 17 din 14 martie 200013, astfel: corespunzător
comisionului încasat în cazul în care împrumutul este restituit la termen, corespunzător
sumei obţinute din vînzarea bunurilor devenite proprietatea casei de amanet în urma
nerestituirii împrumutului şi corespunzător preţului de achiziţie pentru bunurile devenite
proprietatea casei de amanet şi care nu sînt repuse în vînzare. În plus, în cazul
comercializării bijuteriilor din metale preţioase proprietarii caselor de amanet sînt obligaţi
să reţină şi să gireze la bugetul de stat accizele stabilite în ordonanţa de urgenţă nr. 158
din 200114.

Mai trebuie avute în vedere şi prevederile legii garanţiilor reale mobiliare, privind
drepturile creditorului de a intra în posesia bunului garantat şi de a-l vinde după expirarea
contractului15. Proprietarii caselor de amanet trebuie să respecte şi legea privind

10 Pe site-ul de prezentare al unei case de amanet din Zalău (www.amanet.nindan.home.ro) despre această
lege din 1936 se spune că este “din timpurile cînd se trăgea cu arcul şi se făceau gajuri la libera înţelegere a
părţilor”.
11 Vezi Legea nr. 31, din 16 noiembrie 1990, publicată în Monitorul oficial, partea I, nr. 33 din 29 ianuarie
1998.
12 În acest cod CAEN (Clasificare a activităţilor din economia naţională), publicat în Monitorul oficial,
partea I, nr. 301bis din 5 noiembrie 1997, activităţile caselor de amanet sînt cuprinse în secţiunea L –
Activităţi financiare, bancare şi de asigurări; grupa 652 – Alte intermedieri financiare (în afara celor
efectuate de instituţii monetare); cod 6522.
13 Vezi Monitorul oficial, partea I, nr. 113 din 15 martie 2000.
14 Vezi Monitorul oficial, partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001.
15 Este vorba de Legea nr. 99 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice din 26 mai 1999,
publicată în Monitorul oficial, partea I, nr. 236 din 27 iulie 1999.
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prevenirea spălării banilor, avînd obligaţia de a stabili identitatea clienţilor pentru orice
tranzacţie ce depăşeşte suma de 10.000 de euro16. De asemenea, începînd din 2002,
pentru a efectua operaţiuni cu metale preţioase casele de amanet trebuie să obţină o
autorizaţie de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor17. Oficiile
judeţene pentru protecţia consumatorilor au obligaţia de a certifica metalele preţioase prin
aplicarea mărcii de titlu şi a mărcii de garanţie individuale a celor ce efectuează
operaţiuni cu metalele preţioase. Aceste atribuţii au fost preluate de la Banca Naţională.

Aşa cum se poate observa toate aceste prevederi legislative nu stabilesc nici un fel de
reguli şi condiţii privind funcţionarea concretă a caselor de amanet, fiind preocupate mai
curînd spre stabilirea şi monitorizarea taxelor datorate statului. În plus, cel puţin una
dintre dispoziţiile ce trebuiesc respectate de patronii caselor de amanet (cea referitoare la
stabilirea identităţii clientului în momentul în care suma împrumutată depăşeşte 10.000
de euro), este cel puţin ciudată prin neconcordanţa lor cu practica concretă. Tocmai
datorită specificulului caselor de amanet sumele ce pot fi împrumutate nu ating niciodată
un prag atît de ridicat şi arareori depăşesc 10 milioane de lei. Cu toate acestea şi posibil
dintr-o încercare de remediere a acestui gol legislativ, începînd din anul 2002, printre
atribuţiile Oficiilor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor a fost inclusă şi verificarea
respectării drepturilor consumatorilor la casele de amanet18.

Astfel, există o serie de condiţii pe care trebuie să le îndeplinească acestea pentru a trece
peste controalele OJPC:

 funcţionarea legală a agentului economic (certificat de înregistrare, autorizaţie
sanitară, avizul pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, autorizaţia de
mediu, autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii);

 afişarea în mod vizibil a denumirii firmei şi a programului de funcţionare;
 oferirea informaţiilor atît verbal, cît şi în scris (inclusiv despre obiectele care

se primesc şi cele care nu se primesc ca amanet);
 existenţa spaţiilor corespunzătoare pentru prestarea serviciilor şi condiţiile de

păstrare a bunurilor amanetate;
 eliberearea unui bon, recipise sau alt document scris pentru bunul amanetat,

cu datele de identificare ale împrumutatului, descrierea amanetului, data
amanetului, suma împrumutată, scadenţa împumutului;

 încheierea unui contract de amanet.

În ceea ce priveşte contractul de amanet trebuie verificat dacă clauzele sînt clare şi
precise şi dacă există clauze privind: obiectul contractului; părţile contractante; evaluarea
bunului (cu menţionarea bunurilor ce se primesc ca amanet, cine evaluează bunul,

16 Conform punctului d), articolul 8 şi punctului 1), articolul 9 din legea nr 21 din 18 ianuarie 1999,
publicată în Monitorul oficial, partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999.
17 Conform Legii nr. 261 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 190 din 200
privind regimul metalelor preţioase din România.
18 Prin aceste noi dispoziţii apare şi posibilitatea obţinerii unor date statistice privitoare la numărul caselor
de amanet.
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legalitatea evaluatorului, criteriile de evaluare, care este împrumutul minim şi cel
maxim); precizarea cheltuielilor de evaluare, păstrare şi asigurare şi dacă ele se scad din
suma împrumutată; obligaţiile părţilor; dobînda sau comisionul şi precizarea includerii
sau nu a TVA în comision; condiţiile şi termenul de restituire a bunului; dobînda
percepută pentru întîrzierea la restituirea împrumutului; răspunderea casei de amanet în
cazul pierderii, sustragerii, incendierii obiectelor amanetate şi despăgubirea acordată;
termenul împrumutului.

Deşi la o primă vedere aceste condiţii par detaliate şi amănunţite, de fapt reglementările
existente lasă aspectele cele mai importante la latitudinea proprietarilor caselor de
amanet. Practic, aceştia pot să-şi stabilească propriile reguli de funcţionare în ceea ce
priveşte tipurile de obiecte primite, modul de evaluare, dobînda practicată sau termenul
împrumutului, aceste aspecte fiind cele care au cea mai mare importanţă pentru clienţii
caselor de amanet. Chiar obligativitatea existenţei contractului poate să nu aibă o
semnificaţie prea mare, mai important fiind modul în care acesta este completat, ţinînd
cont că acestea sînt în general tipărite.

Dacă această situaţie legislativă este foarte diferită de cea din perioada interbelică, nu este
neapărat neobişnuită, ţinînd cont de faptul că este vorba de case de amanet particulare,
orientat către profit şi nu de instituţii de utilitate publică aşa cum erau cele de dinainte de
instaurarea statului socialist. Chiar dacă autorul nu vorbeşte pe larg despre contextul
legislativ al caselor de amanet din Rusia, menţionînd doar precizările existente în Codul
civil (obligativitatea dovedirii identităţii clientului şi încheierii unui contract de amanet),
din datele prezentate se poate deduce că nici în acest caz nu există o legislaţie specifică
care să stabilească rata dobînzilor sau tipul de obiecte amanetate (Schrader 2000:33-55).
În Statele Unite însă, majoritatea statelor impun limite superioare pentru dobînzi (între
1,5 şi 25% pe lună), stabilesc durata împrumutului (între 1 şi 3 luni), iar unele chiar
reglementează ce obiecte pot fi amanetate (Caskey 1994:37-44).

Toate cele de mai sus susţin afirmaţia de la începutul capitolului privind situaţia
legislativă a caselor de amanet din România ca fiind neclară şi imprecisă. Pe de-o parte
există reguli ce trebuie respectate, dar pe de altă parte acestea lasă foarte mult loc
deciziilor individuale ale proprietarilor. În mod firesc, în stabilirea ratei dobînzii, a
obiectelor acceptate drept amanet sau a duratei împrumutului, aceştia se vor ghida pe de-
o parte de dorinţa legitimă de a obţine profit şi de concurenţa existentă pe piaţă, dar şi pe
de altă parte şi în mod inevitabil, de contextul local, de situaţia materială a clienţilor şi de
relaţiile sociale care se pot stabili cu aceştia. Evident, aceste două aspecte se auto-
determină şi influenţează reciproc. Acest lucru este cu atît mai mult valabil, după cum se
va vedea şi în cazul particular al oraşului Rovinari, în comunităţile mici unde
interacţiunile sociale sînt mult mai accentuate, iar cunoaşterea locală reciprocă joacă un
rol important.
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Ţinînd cont de toţi aceşti factori se poate spune că, în România casele de amanet se află la
limita dintre o activitate economică formală şi o practică informală, ele nu apaţin pe de-a
întregul nici unei laturi a economiei, fiind cumva între şi avînd caracteristici din ambele.
Autorii consultaţi nu şi-au pus această problemă în mod explicit, cu cîteva excepţii în
care casele de amanet sînt definite ca instituţii financiare informale puse în opoziţie cu
băncile (Ismail&Ahmad 1997:1343; Ching Chang 2001:557). În cercetările privitoare la
economia informală s-a subliniat faptul că aceasta se dezvoltă mai ales, dar nu în mod
obligatoriu, în cazurile în care reglementările şi controlul statului asupra activităţilor
economice sînt extrem de stricte, pe fondul nesatisfacerii nevoilor societăţii de către
sistemul formal (Portes 1994:433-443; Smith 1989:309; Lomnitz 1989:43). Contextul
legislativ al caselor de amanet din România pare să sugereze însă altceva. Într-adevăr,
practicile informale apar ca răspuns la condiţiile din sectorul formal, dar nu datorită
excesului de reglementări, ci tocmai laxităţii acestora. De aceea, cred că este mai utilă o
abordare mai puţin dihotomică, în care distincţia dintre formal şi informal să nu fie prea
de tranşantă, cele două fiind mai curînd complementare decît antitetice19. Se poate spune
că în cazul de caselor de amanet forma este formală, în timp ce fondul tinde către
informalitate.

Pentru a completa această imagine de ansamblu voi descrie mai jos în linii mari situaţia
caselor de amanet din Bucureşti. Casele de amanet din capitală primesc, în mare
majoritate doar aur, foarte puţine acceptînd la amanetat şi alte obiecte, dacă este cazul
doar aparatură electronică sau electrocasnică. Între diferitele calităţi ale aurului se fac
diferenţieri, luîndu-se de asemenea în calcul şi starea în care se află obiectul. Astfel,
pentru aurul de 18k se oferă preţul cel mai bun (între 185.000 şi 220.000 de lei pe gram),
pentru cel de 14 k între 160.000 şi 200.000 lei20. Preţul oferit scade pentru aur roşu,
verighete şi pentru bijuterii desperecheate sau cu defecte, ori pentru obiecte din aur ce
depăşesc 20 de grame. În evaluarea bijuteriilor contează aşadar doar calitatea aurului şi
greutatea, neluîndu-se în calcul existenţa pietrelor, vechimea sau calitatea lucrăturii.
Există de asemenea în anumite situaţii penalizări ce se plătesc în cazul în care se întîrzie
în perioada de graţie de 5 zile de la data expirării contractului şi limite minime pentru
sumele împrumutate (de exemplu, 200.000 lei). Comisionul21 este în jur de 1% pe zi, iar
perioada maximă pe care poţi să închei un contract este 30 de zile, evident cu
posibilitatea de înnoire (pe o perioadă care uneori nu este precizată, alteori este stabilită
la maximum două luni, cu plătirea dobînzii la încheierea fiecărei luni).

In opinia publică din Romania casele de amanet au o imagine de “soluţie de extremă
urgenţă”. Unele titluri de ziar sugerau că “De sărbători bătrînii şi-au amanetat dinţii de
aur”22sau ca “În lipsa unor venituri sigure, ieşenii şi-ar amaneta şi nevestele”23. Autorii

19 Această abordare o urmează pe cea sugerată de Liviu Chelcea în prezentarea “Economia informală – un
concept util?” de la conferinţa Societăţii de Antropologie Culturală din România, toamna 2002.
20 La cursul BNR preţul unui gram de este de aproximativ 380.000 de lei.
21 Toate casele de amanet numesc dobînda practicată comision. Cred că motivul este unul strategic,
sugerînd prin termenul de comision o plată a unui serviciu, în timp ce cuvîntul dobîndă trimite mai uşor la
datorie.
22 Cristian Cristescu, “De sărbători bătrînii şi-au amanetat dinţii de aur”, Ziarul de azi, 7 ianuarie 2003.
23 Mihai Popa, “Ieşenii au luat cu asalt casele de amanet”, Jurnalul, 19 ianuarie 2001.
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care au cercetat casele de amanet din diferite regiuni au subliniat faptul că în opinia
publică acestea sînt în general considerate drept instituţii aparţinînd trecutului, străine de
ritmul “vieţii moderne” şi pe cale de dispariţie. Mai mult chiar, imaginea lor nu este
dintre cele mai favorbile, proprietarii fiind văzuţi ca nişte oameni fără scrupule, ce nu
urmăresc decît să se îmbogăţească de pe urma celor săraci, lipsiţi de resurse financiare
(Ching Chang, 2001: 551; Schrader, 2000: 159).

Cum în România casele de amanet au reapărut după o perioadă de absenţă din peisajul
urban destul de îndelungată, acestea nu poartă urmele celor de dinainte şi sînt văzute mai
curînd drept instituţii noi, specifice situaţiei socio-economice de după 1989. În ansamblu,
imaginea acestora este cea a unei ultime salvări dintr-o situaţii de criză – “o soluţie de
extremă urgenţă”, “un colac de salvare” – aflată la dispoziţia oricui şi la care apelează
oameni din toate categoriile sociale. Tonurile melodramatice nu lipsesc, aşa cum arată şi
citatele de mai sus, mai ales atunci cînd se subliniază în acelaşi timp profiturile de
milioane de lei lunar pe care le obţin proprietarii, concurenţa acerbă dintre aceştia şi
sumele mici oferite pe obiectele amanetate sau înstrăinarea unor bijuterii de familie sau a
verighetelor. Unele case de amanet au început chiar să-şi facă publicitate, folosind pentru
această inclusiv mijloace de comunicare moderne precum internetul, din dorinţa de a
prezenta într-un mod cît mai transparent principiile după care funcţioneză unui public
puţin familiarizat cu acestea şi de a îl atrage în acest fel. Aşa este, de exemplu, casa de
amanet Nindan din Zalău, care are propriul site pe internet, unde, pe lîngă o istorie a
caselor de amanet din întreaga lume sînt prezentate în mod detaliat condiţiile de
funcţionare şi sînt subliniate avantajele frecventării caselor de amanet24.

5. Rovinari şi statul postsocialist

În literatura antropologică occidentală, şi în special în cea anglo-saxonă, s-a scris destul
de mult atît despre modul de organizare şi de funcţionare al sistemului socialist, cît şi
despre transformările survenite odată cu prăbuşirea acestuia, acordînd atenţie atît
schimbărilor de la nivel macro, cît şi răspunsurilor, reacţiilor şi practicilor cotidiene ale
oamenilor de la nivelul comunităţilor locale (cum ar fi, pentru a da doar cîteva exemple,
Kornai 1992; Verdery 1996; Verdery şi Burawoy 1999; Hann 2002).

Dezintegrarea structurilor statului şi economiei centralizate, în paralel cu încercările de
introducere în fostele ţări socialiste a unei economii de piaţă, a proprietăţii private sau a
societăţii civile, au dus în ansamblu la apariţia unui climat de insecuritate, lăsînd loc
improvizaţiilor şi accentuînd importanţa soluţiilor găsite la nivel micro, al comunităţilor
locale, fie ele inovaţii sau forme de întoarcere către modalităţi de organizare ce amintesc
de cele socialiste (Verdery şi Burawoy 1999:2). Majoritatea autorilor care s-au ocupat de
zona Europei de Est după prăbuşirea statelor socialiste au subliniat creşterea inegalităţilor
sociale şi accentuarea sărăciei, pe fondul inflaţiei preţurilor, şomajului, micşorarea

24 www.amanet.nindan.home.ro
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beneficiilor acordate de către stat şi situaţiei legislative nesigure (Hann 2002:4, Verdery
şi Burawoy 1999:16).

De asemenea, a fost observată polarizarea survenită în cadrul acestor societăţi, prin
distribuţia inegală a bogăţiei şi a accesului la resurse şi bani, care practic circulă numai în
anumite părţi ale societăţii (Lăţea şi Chelcea 2002:86). Pe de-o parte se află cei care au
reuşit să acumuleze capital economic şi politic prin mobilizarea reţelelor sociale anterioare
şi aproprierea resurselor fostului stat, dar şi, mai ales în ultimii ani, apariţia noilor elitelor
cosmopolite, care lucrează, de exemplu, în firme private străine, iar practicile şi
ideologiile lor tind să fie globale (Sampson, 2002: 298-300). Pentru toţi aceştia
disponiblitatea financiară nu constituie o problemă, ei au acces la bunurile de consum
vestice ce pătrund pe piaţă şi adoptă stiluri de consum caracteristice celor occidentale. La
polul opus se află clasele defavorizate de schimbările postsocialiste – foştii angajaţi ai
CAP-urilor, pensionarii, muncitorii din industrie sau şomerii – lipsiţi de orice fel de
venituri sau cu venituri neregulate şi mici. Pentru toţi aceştia pricipala problemă a devenit
cum să facă rost de bani pentru a putea supravieţui, iar strategiile folosite sînt în general
cuprinse într-un orizont temporal foarte scurt (Lăţea şi Chelcea 2002:86; Verdery şi
Burawoy 1999:2). Steven Sampson a descris această polarizare a societăţilor ţărilor foste
socialiste faţă de forţele globale ce îşi fac din ce în ce mai mult simţită prezenţa cu ajutorul
a doi termeni: fragmentare şi integrare. Fragmentarea se manifestă pe coordonate etnice,
regionale şi de clasă sau gen, apărînd în zonele excluse acumulării de capital şi
constituindu-se ca un fel de metaforă pentru diferenţele sociale tot mai accentuate şi
practicile politice contradictorii. Integrarea se referă la acele zone sau grupuri care au
intrat în ciclul acumulării resurselor, este procesul prin care oamenii aderă la anumite
norme culturale şi sociale comune şi globale (Sampson 2002:302-303).

Lipsa banilor fiind una dintre importantele manifestări ale inegalităţilor sociale şi un
fenomen atît de răspîndit, unii autori au definit tipul de economie ce caracterizează fostele
state socialiste drept “economie cu plată amînată”25 (Lăţea şi Chelcea 2002:83). Este
vorba de trecerea de la lipsa bunurilor din economia de penurie a sistemului socialist la
lipsa banilor din societăţile post socialiste (idem). Confruntaţi cu lipsa banilor, oamenii
adoptă diverse strategii de supravieţuire, care de obicei nu se exclud reciproc, ci sînt
combinate în funcţie de resursele locale disponibile, de reţelele sociale la care se poate
apela şi de alţi factori sociali, culturali sau economici. Cîteva dintre aceste soluţii ar fi:
împrumuturile de la rude sau prieteni, ieşirea din economia monetarizată şi apelarea la
troc, cumpărare pe datorie, furtul din întreprinderile statului, retragerea către o economie
de subzistenţă, comerţul prin turism, etc. La toate acestea se poate adăuga amanetatul.
Dacă situăm studiul practicilor oamenilor legate de casele de amanet acestea nu pot fi
înţelese izolat, separat de alte metode pe care le folosesc membrii gospodăriei pentru a
face faţă lipsei de bani. Aceste strategii se întreţes şi devine important de văzut în ce

25 Această formulare se referă conform autorilor la “o mare varietate de practici începînd cu formule de
amînare de scurtă durată acceptat economic şi social, pînă la forme extreme de amînare a plăţilor fără sfîrşit
sau ne-plată” (Chelcea&Lăţea, 2002: 86).

dragos
Highlight
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circumstanţe se apelează la casele de amanet şi de ce acestea sînt sau nu preferate uneori
altor alternative.

După cum au arătat şi Puiu Lăţea şi Liviu Chelcea în ceea ce priveşte vînzarea pe datorie
putem considera casele de amanet drept un aspect al transformărilor economice mai largi
ce caracterizează perioada de după căderea statului socialist, mai precis este vorba tocmai
de această lipsă a banilor (Lăţea şi Chelcea 2002:86). În plus, aşa cum am arătat deja,
studiul practicilor celor ce apelează la casele de amanet este relevant şi pentru înţelegerea
schimbărilor care au avut loc în această perioadă în modurile de consum, în gestionarea
resurselor din gospodărie şi în formele de schimb. În perioada socialistă lipsa bunurilor a
dus la apariţia unor practici de consum particulare cum ar fi acumularea, reciclarea sau
raţionalizarea, iar achiziţionarea lor presupunea soliditatea şi diversitatea relaţiile şi
reţelele sociale (Chelcea 2002:34-37; Berdhal 1999:104-132). Unele dintre aceste practici
au fost reluate datorită lipsei de bani, dar altele noi au apărut de asemenea, cum ar fi auto-
consumul, dezacumularea din cadrul gospodăriilor. Spus foarte simplu, oamenii în loc să
achiziţioneze lucruri noi, le folosesc pe cele deja acumulate pentru a acoperi anumite
necesităţi ale traiului zilnic sau se întorc către moduri de producţie şi consum ce au loc în
interiorul gospodăriilor, reducînd interacţiunile cu economia de piaţă.

În ansamblu, acest context general este valabil şi semnificativ şi pentru cazul particular al
Rovinariului. Cu toate acestea există şi caracteristici locale care îl disting de alte zone
mono-industriale, afectate de restructurările economice stabilite de către stat. Una dintre
aceste caracteristici este chiar felul în care oraşul a apărut. În 1981, prin decretul
Consiliului de stat numărul 367, este înfiinţat oraşul Rovinari şi, în acelaşi timp Centrul
industrial-agrar cu acelaşi nume (Mihăilescu 1990:108). Practic, este vorba de un “oraş
nou”, construit pe teren gol, în aproprierea exploatărilor miniere, cu scopul precis de a
adăposti forţa de muncă destinată acestora şi termocentralei. Dacă primele blocuri au
început să fie construite cu puţin înainte înainte de data oficială a înfiinţării oraşului,
istoria exploatării miniere care a determinat de fapt apariţia sa este mult mai veche şi
începe în anii ‘5026. De asemenea, migraţia populaţiei către acest judeţ începe în anii ’70,
între 1971-1975 venind aproximativ 9000 de persoane (Mihăilescu 1990:106). Cu toate
acestea, importanţa dată procesului de industrializare şi sistematizării a fost mult mai
accentuată în ultima decadă a regimului socialist. La aceasta se adaugă şi importanţa dată
în ideologia socialistă “oamenilor muncii” şi mai ales chinteseţei proletariatului
reprezentată de minieri27. Aceşti factori explică poate amploarea pe care a căpătat-o
migraţia în zonele industriale începînd cu anii ’80 şi, în cazul Rovinariului însăşi apariţia
acestuia pe hartă. Născut printr-o decizie a statului, acesta este populat tot prin intervenţia
acestuia. Este vorba de aşa numitele “acţiuni” (acţiunea 3000, 7000) de detaşare, de

26 Pentru o perioadizare a dezvoltării economice şi sociale a oraşului se poate consulta articolul lui Vintilă
Mihăilescu (1990: 105-108).
27 Deşi în ideologia socialistă muncitorii aveau o poziţie privilegiată prin “cultul muncii” de exemplu,
datorită căreia aceştia s-au bucurat de un capital simbolic special, mulţi autori au subliniat adevărata lor
poziţie de “subalteritate” prin care erau lipsiţi de putere reală (vezi, de exemplu Kideckel, 1993: 60-65;
2002: 118).
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transferare a oamenilor de la locul lor de muncă anterior.28 Dacă, într-adevăr 60% din cei
4000 de locuitori ai oraşului din 1982 erau originari din afara judeţului Gorj (Mihăilescu
1990: 109) este greu de stabilit cîţi dintre aceştia au fost obligaţi să vină aici. Din relatările
oamenilor, se pare că mulţi au venit de bunăvoie auzind de noul oraş de la prieteni sau
rude sau citind pur şi simplu anunţurile din ziare şi fiind atraşi de condiţiile economice
atrăgătoare - locuinţă asigurată, salarii mai mari decît ale altor muncitori şi aprovizionarea
mult mai bună decît în alte zone ale ţării. “N-am dus lipsă de nimic. Ceauşescu, bietul, fie
iertat, a avut grijă ca să fie, să aprovizioneze, să audă tot ce ne trebuia. Nu ne lipsea un
capăt de aţă. Bani aveam. Trăiam ca belferii.” (G.B.) Structura socială a noului oraş era
astfel, cel puţin în anii ’80, una eterogenă, era vorba de o comunitate în curs de constituire
în care reţelele sociale, legăturile de rudenie, prietenie sau colegialitate abia începeau să se
formeze. Cu toate acestea, atît cît am putut deduce din datele pe teren, spre deosebire de
Valea Jiului, aici nu au funcţionat cu prea mare intensitate excluderile şi delimitările
bazate pe originea noilor locuitori29. O explicaţie ar putea fi, lipsa “autohtonilor”, chiar cei
ce aveau locul de origine în satele adiacente exploatării miniere, erau de fapt nou veniţi.

Mulţi autori care s-au ocupat de statele postsocialiste au subliniat faptul că muncitorii din
industrie au avut cel mai mult de suferit de pe urma restructurărilor din economie.
Conform lui Hann, “suferinţa (muncitorilor) este uneori mai mare decît cea trăită în zonele
rurale, deoarece un întreg mod de viaţă ia sfîrşit şi eşti lipsit de puterea de a face ceva
pentru a împiedica acest lucru” (Hann 2002:4). Kideckel vorbeşte de denigrarea muncii
industriale sau subalternizarea acesteia şi de plasarea muncitorilor pe treapta cea mai de
jos a noilor categorii politico-economice şi culturale din perioada postsocialistă. Acestea
se manifestă la nivelul vieţii cotidiene prin diminuarea accesului la resurse, fie ele
materiale sau simbolice, accentuata izolare a acestora faţă de alte grupuri sociale şi
sentimentul de insecuritate din ce în ce mai acut (Kideckel 2002).

Principalele schimbări structurale ce au dus la apariţia acestor fenomene caracteristice şi
oraşului Rovinari sînt, pe lîngă creşterea costului vieţii şi şomajul masiv, în special aşa
numitele disponibilizări. Deşi în conştiinţa publică, minerii din Valea Jiului sînt
adevăraţii actori ai disponiblizărilor, acest fenomen cu toate consecinţele sale economice
şi sociale este caracteristic multor zone din România, cu efecte dintre cele mai drastice în
zonele mono-industriale30. În Rovinari primele disponibilizări au fost făcute în 1997,
urmate multe alte etape, ultimele fiind cele din februarie 2003, cînd conform spuselor
unui informator au mai trecut în şomaj aproximativ 1000 de oameni. Numărul şomerilor a
crescut de la 31 în 1991, la 87 în 1996, 1771 în 1997, 2194 în 1998 şi ajungînd la 2452 la
sfîrşitul anului 2000 în timp ce numărul salariaţilor din industria extractivă a scăzut de la
6439 în 1997 la doar 1614 în 1998. În urma acestor transformări masive zona Motru-
Rovinari a fost declarată conform Hotărîrii de Guvern 193/1999 zonă defavorizată pe o
perioadă de 10 ani31. Avantajele economice oferite de statutul de zonă defavorizată nu au

28 Acest fenomen nu este singular pentru Rovinari, o situaţia asemănătoare întîlnindu-se în Valea Jiului
(Crăciun&al., 2002: 71).
29 Pentru detalii privind Valea Jiului se poate consulta Crăciun&al, 2002.
30 Zona Văii Jiului a atras cea mai mare atenţie din partea cercetătorilor (Crăciun&al., 2002; Kideckel,
2002; Chiribucă&al., 2000)
31 Publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 134 din 1 aprilie 1999.
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avut însă efecte vizibile asupra vieţii cotidiene a oamenilor32. Marea majoritate au
cheltuit sumele oferite în momentul disponiblizării, rămînînd acuma practic fără nici o
sursă de venit. Alţii au încercat să se stabilească în locurile de origine, dar în multe cazuri
această soluţie nu s-a dovedit viabilă chiar pentru cei veniţi iniţial din acelaşi judeţ, iar
oamenii s-au întors tot în Rovinari33.

Această situaţie a dus la apariţia unui puternic sentiment de excludere şi de insecuritate în
rîndul locuitorilor oraşului, ce s-a făcut simţit în mod acut în timpul interviurilor.
Conform datelor din chestionarele efectuate în vara lui 2002, 63% din cei întrebaţi afirmă
că o duceau mai bine înainte de 1989, iar punctul de referinţă pentru înrăutăţirea vieţii din
oraş este anul 1997, anul primelor disponibilizări. Imaginea unui oraş “pe moarte”, lipsa
locurilor de muncă sau salariile mici oferite de “privatizaţi”, perceperea viitorului într-un
mod sumbru şi dramatizat sînt constante ale interviurilor34. Ca în alte zone din România
şi nu numai, femeile sînt cele care au avut cel mai mult de suferit de pe seama
restructurărilor economice de la nivelul statului (Pine, 2002). Spre deosebire de alte zone
miniere, cum ar fi Valea Jiului, în Rovinari femeile au muncit alături de băraţi în mină,
fiind în acelaşi timp şi primele care au fost disponiblizate. Multe femei îşi amintesc că
“luarea/punerea ordonanţei”, expresia cel mai des folosită pentru disponiblizare, a fost
rezultatul unor acţiuni de manipulare; ele au fost obligate, minţite şi ameninţate că altfel
vor fi date pur şi simplu afară, fără beneficiile materiale oferite. Lipsite de veniturile de
pînă atunci şi avînd la dispoziţie foarte puţine alternative de a găsi un loc de muncă,
femeile se simt nedreptăţite şi regretă siguranţa pe care o aveau înainte de 198935. Pine
vorbeşte de excluderea tot mai mare în perioada postsocialistă a femeilor din domeniul
public şi retragerea acestora către sfera privată a gospodăriei şi a relaţiilor de rudenie
(Pine, 2002: 102-106).

Desigur acest context al dezindustrializării, al adîncirii inegalităţilor sociale şi al
şomajului nu a afectat doar femeile, ci întreaga populaţie a oraşului. Întrebarea firescă
este ce soluţii au găsit oamenii confruntaţi cu aceste probleme? Puţini s-au “privatizat”

32 Conform Ordonanţei de Urgenţă 24/1998 (publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 378 din 2
octombrie 1998) în zonele defavorizate societăţile comerciale şi întreprinzătorii particulari beneficiau de
anumite scutiri de taxe şi impozite. După cum arată Kideckel aceste măsuri nici nu au fost respectate în
anumite cazuri, avînd scopul mai mult de a neutraliza potenţialele proteste ale muncitorilor (Kideckel,
2002: 117).
33 În ciuda relatărilor oamenilor despre sutele apartamentele vîndute “pe o ladă de bere” este foarte greu de
stabilit numărul exact al celor ce au părăsit oraşul în urma disponibilizărilor. Datele statistice nu sînt de
prea mare ajutor, chiar dimpotrivă neagă informaţiile date de locuitori. Astfel, în 1997 populaţia stabilă a
oraşului era de 12 647, înregistrîndu-se 1191 de stabiliri şi 701 de plecări. În 1998, trăiau în Rovinari 12670
de oameni, numărul stabilirilor şi plecărilor fiind aproape egal, 608, respectiv 616.
34 Una dintre marile probleme ale oraşului şi sursă de nemulţumire constantă pentru locuitori este lipsa
alientării cu energie termică şi apă cladă de după 1990. Acest subiect a revenit constant în conversaţiile cu
oamenii, fie ca argument pentru deteriorarea situaţiei din zonă după 1990, fie ca exemplificare a
indiferenţei şi ignoranţei celor “de sus” faţă de problemele lor. Această situaţie nu apare în statisticile
oficiale, astfel conform datelor preliminare ale recensămîntului din 2002, din numărul total de locuinţe
(4494), 4351 sînt dotate cu încălzire prin centrală termică.
35 În plus, femeile se confruntă cu ceea ce unii autori au numit “sexualizarea locului de muncă”, prin care
accesul la locurile de muncă este restricţionat pentru cele ce nu mai sînt la prima tinereţe (Pine, 2002: 97).
În schimb pentru cele tinere apare posibilitatea “muncii sexuale”, fie în alte ţări (Italia sau Japonia), fie în
România, dar în general, în alte oraşe.
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deschizîndu-şi magazine sau baruri, ateliere de reparat electronice sau case de amanet.
Cei care au avut posibilitatea, în special cei din judeţul Gorj s-au retras la ţară, practicînd
o agricultură de subzistenţă36. Unii au ales soluţia migraţiei, plecînd, ilegal sau nu, în
străinătate pentru a lucra pentru perioade mai scurte sau mai lungi de timp. Printre alte
soluţii şi strategii adoptate se numără: comerţul prin turism (în special în Turcia, Ungaria
şi “la sîrbi”), amploarea acestuia scăzînd însă în ultimii doi-trei ani; cumpărarea de bunuri
pe datorie, debraşările de la elecricitate, gaz sau telefon, munca la negru sau cu ziua sau
furtul de fier vechi sau cărbune din carieră. În cazul furtului este foarte greu de stabilit
amploarea acestui fenomen, totuşi cred că nu este lipsit de semnificaţie faptul că foarte
mulţi oameni mi-au pomenit de această practică, unul dintre aceştia afirmînd chiar că
30% din populaţia Rovinariului se ocupă cu furtul de fier vechi. Iată ce explicaţie mi-a
dat un localnic pentru numărul mare al celor care practic trăiesc de pe urma fierului
vechi: “Aici oamenii s-au obişnuit să le dea statul totul şi cînd nu se mai întîmplă asta nu
mai ştiu cum să se descurce şi atunci se duc şi fură fier vechi.” (S. C.) O altă soluţie este,
desigur amanetarea bunurilor

Am încercat să schitez în rîndurile mai sus contextul general, atît de la nivelul acţiunilor şi
politicilor statului, cît şi reflectarea acestora la nivel local, context care cred că este
semnificativ şi indispensabil în înţelegerea modului de funcţionare al caselor de amanet
din Rovinari, a felului în care oamenii se folosesc de această sursă de a obţine bani şi cum
acestea practici se integrează şi modifică organizarea economică a gospodăriilor. În
rîndurile de mai jos voi încerca să detaliez măcar cîteva din aceste aspecte.

6. Casele de amanet din Rovinari

În Rovinari există la ora actuală 7 case de amanet, deţinute de 5 proprietari37. Amenajate
în spaţiile comune din blocului, în apartamente, în magazine sau în gherete ridicate după
1989, acestea ocupă deobicei suprafeţe foarte mici. Cu o singură excepţie (Casa de
amanet Diana, deschisă în martie 2003) ele nu poartă nici un nume, în exterior fiind,
eventual aşezat un panou pe care scrie cu litere mari Casă de Amanet şi numele firmei38.
Pe uşa de intrare sînt lipite afişe cu informaţii privind orarul de funcţionare, comisionul
practicat, preţurile oferite pentru aur, termenele minime şi maxime le contractelor şi, în
cîteva cazuri, aşa numitele “zile de graţie” (perioada care se oferă după expirarea
contractului pînă ca obiectul amanetat să intre în proprietatea definitivă a casei de
amanet) sau obiectele ce se primesc ca amanet. În interior, locul destinat angajatului,
calculatorului (4 dintre casele de amanet folosesc o evidenţă informatizată a contractelor)
şi seifului este separat de restul spaţiului prin gratii. Nu există spaţii distincte amenajate
pentru depozitarea obiectelor luate în amanet sau pierdute de proprietari şi repuse în
vînzare. Acestea, purtînd un număr de înregistrare, stau aşezate alandala într-un colţ sau

36 Trebuie menţionată aici şi partea cealaltă a monedei. Este vorba de cei care s-au stabilit în Rovinari în
acestă perioadă (semnificativ, numărul populaţiei nu a cunoscut variaţii foarte mari, crescînd constant
începînd din 1990 de la 8308 la 13 167 în 2002), venind în special din Tîrgu Jiu datorită preţurilor
apartamentelor şi costurilor întreţinerilor mai mici.
37 Doi dintre aceştia au cîte două case de amanet, situate în zone diferite ale oraşului.
38 Un singur exemplu cred că este suficient: S.C. ŞTABU S.R.L. În general, atunci cînd se referă la o casă
de amanet anume locuitorii din Rovinari o denumesc după numele proprietarului (“la Ovidiu”, “la Ionuţ”)
sau, într-un caz după barul în vecinătatea căruia se alfă (“la amanet la Amicii).
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stivuite pe rafturi, uneori acoperite de o perdea. Conform afişelor de la intrare preţul
oferit la amanet pentru un gram de aur, fără a se preciza calitatea acestuia, variază între
220.000 şi 225.000 de lei, comisionul practicat este de 1% pe zi (cu o singură excepţie, de
0,9%), iar prima zi este gratuit. Două dintre casele de amanet precizează perioada de
graţie de 5 zile, în timp ce la una singură există afişe ce precizează o perioadă minimă a
împrumutului de 5 zile şi una maximă de 30 de zile. Acolo unde se precizează ce obiecte
se primesc la amanetat, acestea sînt: aur, electronice şi autoturisme.

Marea majoritate a caselor de amanet sînt situate în ceea ce rovinărenii numesc centrul
oraşului, mai precis în zona unde se află piaţa, majoritatea magazinelor alimentare şi a
barurilor, discoteca, precum şi instituţiile statului: primăria, poliţia şi poşta. Alte două
amaneturi se află în S-uri, ambele deschise de proprietari care mai au cîte o casă de
amanet în centru, iar casa de amanet deschisă în luna martie a acestui an este amplasată
vizavi de liceu39. În general, casele de amanet au angajaţi care se ocupă de încheierea şi
evidenţa contractelor, precum şi de evaluarea obiectelor (există o singură excepţie,
patronul fiind în acest caz cel preia acestă activitate). Patronul este cel care stabileşte
suma oferită pentru un gram de aur, principiile generale după care ar trebui evaluate
obiectele şi preţul de repunere în vînzare al acestora în cazul în care nu sînt răscumpărate
de clienţi. De asemenea, tot proprietarii se ocupă şi de procesul de marcare al aurului la
bancă sau, începînd cu 2002 la oficiile locale ale ANPC pentru ca acesta să poată fi la
rîndul lui dat spre vînzare.

Prima casă de amanet se pare că a apărut în Rovinari la cîţiva ani după 1989, prin 1993, şi
mai funcţionează şi astăzi. Treptat au început să se înfiinţeze şi altele, cea de-a doua
deschizîndu-se în 1995. Cu toate acestea, conform spuselor oamenilor numărul lor a
început să crească mai mult abia după după 1997, motivul invocat cel mai frecvent pentru
această evoluţie fiind următorul “după prima ordonanţă oamenii şi-au cheltuit banii şi nu
mai aveau din ce să trăiască” (R. O.). La început casele de amanet primeau doar aur şi
electronice, diversificînd pe parcursul timpului tipul de obiecte acceptate ca amanet.
Astăzi varietatea acestora este extrem de mare. Pe lîngă bijuterii de aur, aparatură
electronică şi electrocasnică (televizoare, video-uri, aspiratoare, maşini de gătit sau de
spălat, casetofoane, etc.) şi autoturisme, mai poţi vedea în casele de amanet din Rovinari:
butelii, biciclete, pături, covoare, haine de piele, undiţe, telefoane mobile, instrumente
muzicale (o orgă electronică şi un acordeon), ba chiar şi o vază mare de cristal.

6.1. Clienţii. Cine amanetează?
“Toată lumea amanetează…!”(F.)

Cel puţin la nivelul datelor actuale de teren, dar şi conform spuselor tuturor oamenilor cu
care am vorbit (indiferent dacă aceştia sînt sau au fost clienţi ai caselor de amanet, ori
susţin că nu au amanetat niciodată ceva) practica amanetării este foarte răspîndită în
Rovinari, devenind ceva absolut firesc sau, chiar “un mod de viaţă”, după cum s-a

39 Zonele oraşului sînt diferenţiate cu ajutorul literelor. Astfel, oamenii nu spun, “locuiesc pe strada
Termocentralei”, ci “stau în M-uri”.
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exprimat unul dintre proprietarii caselor de amanet40. Potrivit angajatului uneia din casele
de amanet din Rovinari aceştia au în rulare aproximativ 200-300 de contracte în mod
constant, în timp ce alt proprietar susţine că are în jur de 800 de contracte pe lună. Aceste
date nu spun însă mare lucru privind numărul persoanelor sau gospodăriilor care
amanetează ceva în cursul unei luni, deoarece este posibil ca o singură persoană să
amaneteze mai mult decît un obiect, făcînd pentru fiecare cîte un contract separat sau ca
mai mulţi membrii dintr-o gospodărie să amaneteze ceva simultan.

Cei care amanetează nu pot fi încadraţi din punct de vedere al veniturilor într-o singură
categorie. Nu se poate spune de exemplu că în Rovinari doar şomerii apelează la casele
de amanet, ci şi cei care lucrează şi au salariu. În general, gospodăriile într-adevăr foarte
sărace, aflate la limita de jos a subzistenţei, în care nici unul dintre membrii nu lucrează şi
care trăiesc prin beneficiile oferite de stat (ajutor de şomaj, ajutor social41, alocaţiile
copiilor şcolarizaţi) sau din venituri ocazionale (munca cu ziua sau furtul de fier vechi)
nu au acces la casele de amanet, deoarece le lipsesc obiectele care ar putea fi acceptate de
acestea. Există situaţii, în care oamenii spun că acum nu mai au acces la casele de amanet
deoarece au pierdut acolo ceea ce aveau cu ceva timp înainte – “Ce să mai
amanetezi…?!? Pielea de pe tine, că altceva nu mai ai…” (G.) Aşa este de exemplu,
cazul lui V.C., disponibilizată în 1997, care trăieşte din ajutorul social dat de primărie,
creşte copilul fiicei ei şi îşi completează veniturile lucrînd cu ziua la colectat de fier vechi
şi mai este ajutată cu produse de către sora ei ce locuieşte într-unul satele din aproprierea
Rovinarului. În perioada în care lucra, amaneta frecvent, dar după 1997 a pierdut treptat
toate bujuteriile pe care le avea. Astăzi nu ar mai putea amaneta decît televizorul sau
aragazul, dar nu face acest lucru deoarece spune că ştie că nu ar mai avea bani ca să le
recupereze. Astfel, accesibilitatea caselor de amanet este determinată de doi factori, pe
de-o parte, de existenţa unor obiecte care să fie primite de acestea şi, în majoritatea
cazurilor, existenţa unei surse de bani, fie ea momentane, care să permită recuperarea
obiectului. Există în mod evident o componentă de calcul strict economic în decizia de a
împrumuta bani de la casa de amanet, oamenii încercînd să evite (fără să reuşească
întotdeauna) situaţia în care amanetează ceva, ştiind sigur că vor pierde acel lucru.

Unele dintre gospodăriile în care există cel puţin o sursă de venit constantă (salariu sau
ajutor de la rude plecate să muncească în străinătate) apelează la rîndul lor la casele de
amanet, motivul fiind faptul că banii cîştigaţi sînt insuficienţi pentru acoperirea tuturor
cheltuielilor din gospodărie în contextul creşterii constante a preţurilor. Un alt motiv
invocat este apariţia unor cheltuieli neprevăzute, cum ar fi pentru a da un singur exemplu,
medicamentele. “Chiar dacă ai salariu tot nu-ţi ajung banii. Trebuie să plăteşti
hangaralele, mîncarea, să mai cumperi şi haine sau o pereche de pantofi…” (G. B.)
Potrivit estimărilor proprietarilor sau angajaţilor de la casele de amanet, nu există printre
clienţi o diferenţiere pe vîrste sau pe sexe.

40 La un moment dat am surprins din întîmplare o conversaţie între doi băieţi, care nu aveau mai mult de 10
ani despre avantajele şi dezavantajele amanetării unui televizor.
41 Conform Legii privind acordarea venitului minim garantat 416/2001, în Rovinari la ora actuală 146 de
familii primesc ajutor social. Valoarea acestuia depinde de numărul membrilor familiei, de la 600.000lei/1
persoană; 1. 134. 000 lei/2 persoane; pînă la 2.331.000 lei/5 persoane. În plus, familiilor cu copii şcolarizaţi
li se oferă 2 mese pe zi la cantina socială.
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Rezumînd, se poate spune că gospodăriile din care provin clienţii caselor de amanet au
situaţii financiare diverse. În afara celor excluşi de la acest tip de credit prin lipsa
obiectelor ce se pot amaneta şi celor ce refuză să amaneteze deoarece au pierdut înainte şi
ştiu că acum nu ar mai avea cum să recupereze obiectele, există şi cei care, avînd o sursă
de venit stabilă recurg constant la casele de amanet, dar şi cei care într-o situaţie limită
recurg la acestea deşi ştiu că vor pierde.

6.2. Amanetul printre alte metode de a obţine bani

“Mai bine decît să te ştie toată
lumea că n-ai bani şi să te milogeşti să
te împrumuţi, mai bine te duci acolo,
la amanet şi poţi să-ţi acoperi
cheltuielile.”(G.B.)

Angajaţii şi unul dintre proprietarii caselor de amanet îşi aduc aminte că la început, atunci
cînd au apărut primele instituţii de acest fel în Rovinari oamenii erau temători şi
neîncrezători. Aceasta pentru că nu înţelegeau modul lor de funcţionare şi le era frică că
în ciuda existenţei contractului vor fi păcăliţi şi nu vor putea să-şi recupereze obiectele.
La teamă se adăuga şi sentimentul ruşinii, inconfortul de a “recunoaşte” că nu ai bani.
Dacă unii dintre informatori au avut probleme în a-şi aduce aminte de cîte ori au
amanetat un obiect din casă, majoritatea ţin foarte bine minte cum a fost prima dată cînd
au intrat într-o casă de amanet, ce obiect au amanetat şi pentru ce aveau nevoie de bani,
dar şi percepţia lor subiectivă asupra acestei noi practici. De exemplu, G.B. a amanetat
prima dată în 1995 o brăţară a unuia dintre fii (pe care ulterior a şi pierdut-o) pentru că
aveau nevoie urgent de bani că să repare maşina. Ea îşi aminteşte că i-a fost ruşine, dar şi
frică – “(…) nu am vrut la început, da’ce era să fac, altă soluţie nu era. Acuma m-am
obişnuit”. Astfel, timpul modifică modul în care oamenii percep casele de amanet,
ruşinea iniţială se estompează şi se transformă uneori în obişnuinţă, cu atît mai mult cu cît
din ce în ce mai mulţi oameni apelează la casele de amanet. Mai mult decît atîta, acest
sentiment difuz al ruşinii este legat de obiectul amanetat şi de raportarea la comunitate.
Astfel, o femeie îmi povestea că atunci cînd amaneta doar aur nu o vedea nimeni şi nu-i
era ruşine, dar cînd a mers prima dată să ducă la casa de amanet butelia situaţia s-a
schimbat şi s-a simţit stînjenită, obişnuindu-se însă în timp şi cu asta.

Oamenii percep serviciile caselor de amanet ca pe un “împrumut cu dobîndă” (V.C.), iar
amanetarea propriu-zisă ca o îndatorare, cu excepţia cazului în care există intenţia
explicită de a nu recupera obiectul. Iată un exemplu cred eu semnificativ: “Cînd a venit
D. din Grecia, mi-a zis să fac o listă cu toate datoriile pe care le am. Şi am pus acolo, la
asociaţie am atîta, la C. (C. este proprietara unui magazin de unde G.B. cumpără pe
datorie) atîta, ce mai era acolo, curentul, apa… Da’ de amanet nu i-am zis nimica. Şi m-a
întrebat el, da’ la amanet n-ai nimica? Ba am, butelia şi ghiulul tău…” (C.B.) În
ansamblu, casele de amanet sînt apreciate pentru că reprezintă o sursă de bani imediată,
uneori singura alternativă şi scăparea dintr-o situaţie dificilă. Puţini sînt cei care emit
judecăţi morale asupra tranzacţiilor efectuate de casele de amanet sau asupra
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proprietarilor. Chiar dacă îşi dau seama că din punct de vedere economic ei pierd prin
plata dobînzii, atitudinea oamenilor e mai curînd una resemnată. De asemenea, oamenii
sînt conştineţi că casele de amanet sînt afaceri profitabile - “Amaneturile merg cel mai
bine acuma, patronii căştigă bine, de asta au şi apărut aşa de multe în ultimul timp, că
oamenii nu mai au deloc bani” (V.). În schimb, proprietarul uneia dintre casele de
amanet îşi descrie activitatea astfel – “Ajut oamenii şi mă ajută şi ei pe mine…”(O. S.).
Desigur, există şi persoane care resping vehement casele de amanet, considerînd
activitatea acestora ca imorală, prin faptul că profită de oamenii aflaţi la nevoie pentru a
obţine profit, sau ca o hoţie, prin discrepanţa dintre valoarea reală a obiectului amanetat şi
suma de bani oferită pentru acesta. Aceştia sînt şi cei care declară că nu au călcat
niciodată pragul unei case de amanet.

A amaneta obiectele din casă nu este singura stategie folosită de membrii unei gospodării
pentru a face faţă problemelor ridicate de lipsa banilor. În general, oamenii folosesc o
diversitate de practici pentru a-şi rezolva problemele, iar una nu o exclude pe cealaltă.
Printre soluţiile folosite de oamenii din Rovinari pentru a face rost de bani, pe lîngă
amanetare, se mai numără împrumuturile informale (de la rude, prieteni sau cămătari),
precum şi cele oferite de diverse instituţii (sucursala locală a B.R.D. şi cooperativa de
credit). Apare astfel întrebarea în ce situaţii este ales amanetatul, din ce motive şi în ce fel
sînt folosiţi banii obţinuţi de la casa de amanet în organizarea economică a gospodăriei.

O constantă în interviurile realizate a fost afirmaţia că în ultimul timp a devenit din ce în
ce mai greu să te împrumuţi. Oamenii nu mai sînt dispuşi să-ţi dea bani, fie pentru că nu
au de unde, fie au dar ştiu că nu o să-i mai primească înapoi decît după mult timp ori pur
şi simplu nu vor.“Oamenii sînt răi, oamenii s-au înrăit” a fost unul dintre motivele cel
mai des invocate în explicarea dificultăţii de a te împrumuta. În alte cazuri, motivul
pentru care împrumuturile sînt evitate este din nou sentimentul de ruşine – ruşinea de a
ştii alţii că nu ai bani şi de a răspunde la tot felul de întrebări incomode. De aceea, mulţi
consideră că e mai bine să te descurci pe cont propriu, fără să mai apelezi la alţi şi să “te
obligi” prin aceasta la rîndul tău. Astfel, cel puţin la nivelul declaraţiilor casele de amanet
sînt preferate tocmai deoarece presupun o tranzacţie impersonală. Cu toate acestea, aşa
cum se va vedea mai jos, de multe ori practica propriu-zisă a amanetării în Rovinari nu
este cîtuşi de puţin impersonală, presupunînd şi punînd în circulaţie relaţiile sociale dintre
cei implicaţi.

Există în Rovinari cel puţin o persoană care se ocupă cu cămătăria. Informaţiile despre
felul în care acesta împrumută bani sînt uneori contradictorii, astfel dobînda pe care o
cere variază de la 75% la 10-15% pe lună. Se pare că în general, acesta pretinde diverse
bunuri drept garanţie (maşină, apartament, acţiuni dintr-o societate comercială, etc) şi nu
împrumută decît sume mari de bani (peste 10 milioane). Cu toate acestea, conform
spuselor unei informatoare, dobînda depinde de persoana căreia îi împrumută bani, iar
dacă te cunoaşte este posibil ca nici să nu mai pretindă dobîndă. Nu cred că astfel de
împrumuturi informale se pot constitui ca o alternativă faţă de casele de amanet. În
primul rînd pentru că suma ce poate fi obţinută de la o casă de amanet este mult mai
mică, arareori depăşind 5 milioane. În al doilea rînd, practica cămătăriei, ca peste tot în
lume, este puternic condamnată în ochii oamenilor. O altă metodă de a obţine bani este
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contractarea unui împrumut de la o instituţie financiară formală, banca sau cooperativa de
credit. Mulţi oameni nu au însă acces la aceste servicii de creditare, tocmai pentru că nu
au venituri fixe sau giranţi prin care să se asigure împrumutul. Astfel, de la început
clienţii sînt “selectaţi” potrivit unor criterii economice. Suma împrumutată nu este
folosită îndeobşte pentru cheltuielile curente ale gospodăriei, ci pentru a cumpăra ceva
nou în casă, a zugrăvi apartamentul sau pentru sărbătorirea unui eveniment mai special
(nuntă sau botez).

Toate aceste metode de a obţine bani aşa cum am zis nu se exclud reciproc, ci
funcţionează de multe ori în paralel, dar în circumstanţe şi cu scopuri diferite. În general,
banii obţinuţi de la casa de amanet intră în bugetul gospodăriei, contribuind la necesităţile
cotidiene (cumpărarea hranei, plata datoriilor către stat) sau la anumite cheltuieli
neprevăzute (o reparaţie, medicamente, plecarea din localitate, repararea maşinii). În alte
cazuri, aceştia sînt destinaţi plătirii unor datorii, cum ar fi cele rezultate din cumpărarea
pe datorie, sau achitării ratelor de la bancă. Un exemplu extrem în acest sens ar fi cel al
consilierului de la primărie, care pierzînd o sumă mare de bani la “maşinuţe” (un tip de
joc mecanic foarte iubit de rovinăreni) şi neavînd de unde să facă rost de bani şi-a
amanetat maşina (o Dacia Nova aproape nouă) cu 40 de milioane, pierzînd-o într-un
final. Desigur, se poate întîlni şi situaţia inversă cînd oamenii apelează la Cooperativa de
credit pentru a răscumpăra un obiect de la amanet pe care nu vor în nici un caz să-l
piardă. Cu toate acestea casele de amanet nu sînt folosite doar pentru acoperirea
necesităţilor stricte. Uneori, banii obţinuţi sînt folosiţi pentru distracţie sau pentru
îndeplinirea unor plăceri proprii. Aşa este cazul lui V.M., care atunci cînd mama nu a
vrut să-i dea pentru blugii pe care şi-i dorea şi-a amanetat un inel. Această constatare vine
în întîmpinarea cercetărilor efectuate în alte zone, în care se critică părerea comună
potrivit căreia banii obţinuţi prin amanetare sînt folosiţi exclusiv pentru necesităţile de
subzistenţă (Ching Chan 2001: 560; Caskey 1994: 78-83).

În rîndurile de mai jos voi pune accentul pe două aspecte care sînt caracteristice modului
de funcţionare al caselor de amanet din Rovinari şi care pot completa înţelegerea acestor
instituţii la un nivel mai general şi teoretic. Pe de-o parte voi urmări relaţiile care se
stabilesc între clienţi şi proprietarii sau angajaţii caselor de amanet şi cum modul în care
acestea sînt reglementate lasă loc apariţiei (dar nu în mod obligatoriu) unor practici
informale bazate pe relaţii sociale. Pe de altă parte, mă voi concentra asupra obiectelor şi
a “vieţii lor sociale” în practica amanetării, a modului cum circulaţia lor, evaluarea la care
sînt supuse, înstrăinarea temporară, pierderea sau recuperarea devin semnificative pentru
consumul din cadrul gospodăriilor, dar şi pentru felul în care oamenii percep aceste
obiecte. Această organizare serveşte, sper, doar la claritatea expunerii pentru că la nivelul
realităţii locale cele două aspecte sînt întreţesute şi se luminează reciproc. Foarte
schematic spus, relaţiile sociale şi practicile informale susţinute de acestea se manifestă
prin intermediul obiectelor. Pentru a da un singur exemplu, modul de evaluare al
obiectelor amanetate este semnificativ pentru percepţia oamenilor asupra lor şi pentru
deciziile legate de consumul din gospodării, dar este şi unul dintre punctele în care
practicile informale bazate pe relaţii sociale îşi fac loc în sau printre reglementările
caselor de amanet.
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6.3. Casele de amanet între activitate economică formalizată şi practică informală

Casele de amanet din România sînt instituţii financiare de credit private reglementate şi
spuse verificăriilor statului. Aceste reglementări stabilesc, aşa cum am arătat, taxele
datorate de proprietari statului (TVA şi accize pentru comercializarea metalelor
preţioase), certifică dreptul acestora de a intra în posesia obiectelor pierdute prin
neachitarea împrumutului şi, de asemenea, controlează clauzele contractului de amanet.
Există însă şi alte aspecte importante din funcţionarea caselor de amanet care nu sînt
supuse reglementărilor statului, ci depind de decizia fiecărui proprietar în parte. Acestea
sînt: tipul de obiect primite în amanet, dobînda practicată sau durata contractului şi
existenţa sau nu a posibilităţii de reînnoire a acestuia. În mod firesc acestea sînt şi
punctele în care este posibil ca relaţiile sociale dintre proprietari şi clienţi să-şi facă
simţită prezenţa şi să modifice sau să evite regurile stabilite. În plus, verificările la care
sînt supuse casele de amanet de către oficiile pentru protecţia consumatorilor se referă
doar la clauzele care trebuie să apară în contract nu şi la modul în care acesta este
completat.

Situarea caselor de amanet în cîmpul activităţilor economice devine astfel destul de
dificilă. Pe de-o parte în relaţia lor cu statul casele de amanet aparţin sectorului formal.
Desigur, ca în oricare altă activitate economică, acestea pot prin ocolirea regurilor
stabilite să treacă în sectorul informal (Portes, 1994: 444). Pe de altă parte, în ceea ce
priveşte relaţia cu clienţii acestea lasă loc schimburilor informale, bazate pe negociere şi
relaţii sociale. În acest caz mi se pare semnificativă observaţia lui Lomnitz privind
apariţia modurilor de schimb informal în interstiţiile sistemului formal (Lomnitz, 1988:
43).

Atît proprietarii cît şi angajaţii caselor de amanet din Rovinari susţin că interesul lor este
ca oamenii să-şi recupereze obiectele din două motive. Pe de-o parte profitul principal
provine din dobînzi şi nu din vînzările obiectelor pierdute. Pe de altă parte, vor să-şi
păstreze clienţii şi se tem ca aceştia să nu aibă resentimente în cazul în care au pierdut
ceva şi să prefere o altă casă de amanet. În plus, pierderea obiectelor îi exclude de la o
viitoare tranzacţie atunci cînd vor avea din nou nevoie de bani. Fiecare casă de amanet şi-
a creat în timp proprii clienţi fideli, care amanetează constant şi a căror situaţie familială
şi financiară este cunoscută. Cum în ultimii ani au apărut în oraş tot mai multe case de
amanet, în mod firesc între acestea există concurenţă, iar proprietarii adoptă diverse
metode de atragere şi fidelizare a clienţilor. De exemplu, una dintre casele de amanet din
oraş organizează periodic o tombolă, la care se trage la sorţi numărul unuia dintre
contractele lunii respective, cîştigătorului revenindu-i o bijuterie mică de aur (de obicei
un medalion sau o pereche de cercei). Proprietarul acestei case de amanet subliniază
importanţa felului în care te porţi cu clienţii – “(…) trebuie să fii înţelegător, să vorbeşi
frumos, să mai laşi de la tine, că altfel omul pleacă şi se duce la alt amanet” (O.S.). În
general nu există o perioadă de graţie clar stabilită, dar după spusele unui angajat, se
aşteaptă aproximativ 10 zile după expirarea contractului aşa încît clientul să mai aibă
posibilitatea să-şi recupereze obiectul, mai ales dacă acesta este un client fidel, a
amanetat de multe ori şi şi-a recuperat în majoritatea cazurilor obiectele.
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Există cîteva momente ale tranzacţiei dintr-o casă de amanet în care se poate observa cel
mai bine felul în care sînt implicate şi modul în care funcţionează relaţiile personale
dintre angajaţi şi clienţi. Dintre acestea cel mai semnificativ este cel al evaluării
obiectelor, deschisă negocierii. În cazul bijuteriilor existînd un peţ fix pentru gramul de
aur, posibilitatea de a obţine un preţ mai bun este mai redusă, decît în cazul altor tipuri de
obiecte. După spusele angajaţilor caselor de amanet evaluarea se face după starea în care
se află obiectele, oferindu-se între o treime şi o pătrime din preţul de pe piaţă, de la
second-hand. Întrebarea tipică a clientului este: “cît îmi dai pe asta?” Cîteva exemple
sînt suficiente: pentru un frigider Whirpool care a costat 16 milioane se oferă aproximativ
4, pentru un telefon Ericsson în jur de 400-600.000 de lei. Cu toate acestea în cazul în
care un client fidel vine de exemplu cu un televizor şi îi spune angajatului că l-a cumpărat
cu 3 milioane, atunci suma împrumutată va fi mai mare decît cea obişnuită, putînd ajunge
şi la 2 milioane. Mai mult, există situaţii în care se oferă pe un obiect mai mult decît
valorează, dar în aceste situaţii decizia îi aparţine proprietarului şi nu angajaţilor săi. În
momentul în care suma împrumutată depăşeşte valoarea obiectului, nu mai este vorba de
amanetare propriu-zisă, ci de un împrumut informal în care obiectul serveşte drept gaj.
Desigur, nu trebuie neglijată nici situaţia inversă, în care clientul cere mai puţin decît
valoarea la care este estimat obiectul, astfel, dacă pentru o butelie se oferă în jur de
300.000 de lei, acesta poată să ceară mai puţin, exact de cît are nevoie în momentul
respectiv. Statutul de client fidel care îşi recuperează obiectele are astfel multiple
avantaje, fapt confirmat de declaraţia unui angajat care spunea că dacă persoana care vrea
să amaneteze a pierdut în repetate rînduri este suspincios şi tinde să îi ofere un preţ mai
mic decît ar valora obiectul.

Un alt punct din funcţionarea casei de amanet în care relaţiile sociale şi cunoaşterea
locală joacă un rol activ este contractul de amanet. Acestea sînt tipărite şi respectă
condiţiile impuse de către oficiile pentru protecţia consumatorilor, dar completarea lor
este de multe ori incompletă. De exemplu, nu este respectată identitatea celui care
amanetează, fiind trecut numele altcuiva, al unui prieten sau al soţului/soţiei. De
asemenea, calitatea de client fidel atrage după sine o mai mare îngăduinţă în momentul
expirării contractului., întotdeauna pentru cei cunoscuţi se va aştepta mai mult pînă la
trecerea definitivă a obiectului în proprietatea casei de amanet.

Studiile despre casele de amanet au arătat că unul dintre avantajele acestora este tocmai
faptul că clientul nu este nevoit să dea foarte multe informaţii despre situaţia lui
financiară sau despre felul în care va folosi banii. Aşa cum am văzut confidenţialitatea şi
discreţia sînt apreciate şi de către oamenii din Rovinari. Acest lucru nu presupune însă şi
o tranzacţie complet impersonală. Dimpotrivă, din perspectiva clienţilor este mult mai
avantajos să fii cunoscut, să construieşti relaţii cu cei de la casa de amanet, pentru ca
după aceea să foloseşti aceste relaţii sociale în obţinerea unui preţ mai bun la amanetarea
unui obiect sau în cîştigarea înţelegerii în cazul întîrzierii restituirii împrumutului. Nu
lipsit de semnificaţii este în acest context şi faptul că rovinărenii nu merg să-şi amaneteze
obiectele în Tîrgu Jiu, deşi acolo comisionul practicat este mai mic, între 0,6 şi 0,9% pe
zi. Motivul invocat nu este cel al distanţei, al timpului consumat sau al costului
transportului (40.000 lei dus-întors) deoarce oricum mersul “la Tîrg” este o activitate
destul de frecventă din motive diverse precum: cumpărături, diverse probleme cu
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oficialităţile, ci faptul că “acolo nu mă ştie nimeni, de ce să merg la Tîrg?!”(A.I.).
Personalizarea relaţiilor dintre clienţi şi angajaţii sau proprietarii caselor de amanet nu
prezintă însă avantaje doar pentru primii. Aşa cum am arătat evaluarea unor obiecte deja
folosite implică riscul informaţiilor parţiale privind calitatea sau vechimea obiectului (în
cazul aparatelor electronice şi electrocasnice). După cum observa şi Plattner în situaţia în
care calitatea bunurilor este greu de stabilit, tranzacţiile încheiate în termeni strict
economici sînt dublate de stabilirea unor relaţii de reciprocitate (Plattner, 1989: 212). Şi
în cazul în care un obiect este pierdut şi rescos apoi la vînzare relaţiile sociale sînt foarte
importante. Preţul cu care se scoate obiectul la vînzare depăşeşte în mod firesc pe cel cu
care a fost amanetat, dar, cu toate acestea nici în acest caz nu există nişte criterii foarte
precise şi, deci, acesta rămîne deschise unei negocieri în care dorinţa de a obţine profit
joacă un rol mai mic sau mai mare în funcţie de relaţiile sociale existente.

Toate aceste aspecte ale funcţionării caselor de amanet, pe care le-am numit practici
informale deoarece nu sînt controlate sau monitorizate de stat, arată cum forţele sociale
influenţează şi transformă schimburile economice şi cum însăşi practica amanetării duce
la crearea unor noi relaţii sociale.

6.4. Practici de consum, amanetarea bunurilor şi dezacumularea din gospodării

În rîndurile de mai jos voi pune accentul pe un alt aspect care cred că este esenţial în
înţelegerea practicilor oamenilor legate de casele de amanet, mai precis este vorba de
consumul din cadrul gospodăriilor şi gestionarea obiectelor, precum şi de felul în care
acestea circulă prin amanetare şi îşi modifică astfel semnificaţiile. În cazul amanetării
cred că este mai aproape de realitate dacă vorbim de auto-consum, deoarece în acest caz
oamenii folosesc anumite resurse din gospodărie – obiectele - pentru a rotunji veniturile
insuficiente42. Pentru mulţi dintre rovinăreni practica amanetării nu este ocazională.
Desigur, există şi oameni care susţin că nu au apelat niciodată la casele de amanet sau
alţii care au recurs la această soluţie arareori, o dată sau cel mult de două ori atunci cînd
aveau nevoie urgentă de bani. Pe de altă parte, există şi categoria celor pentru care
această practică este una curentă, repetată în mod constant. Pentru aceştia, practic, a
merge la casa de amanet a devenit o activitate tot atît de firească şi continuă cum ar fi, de
exemplu, mersul la piaţă. Există aşadar obiecte a căror “viaţă socială” este în permanenţă
legată de casa de amanet, ele se află mereu într-un anumit loc al traseului ce uneşte casa
de amanet de gospodărie. Unele dintre acestea nici nu au altă utilizare decît cea a
amanetării. Acesta este cazul buteliilor, de exemplu, care nu mai sînt folosite în
gospodărie, ci sînt reciclate, căpătînd astfel funcţia de obiecte generatoare de bani.
Oamenii  şi obiectele se trezesc de multe ori prinşi într-un ciclu din care nu mai pot ieşi –
obiectul este amanetat, se prelungeşte contractul în momentul în care expiră (uneori şi
pentru perioade de aproape un an), la un moment dat se recuperează obiectul pentru ca la
scurt timp să intre din nou în aceeaşi traiectorie. A avea ceva la casa de amanet şi a fi
îndatorat în acest mod devine astfel o stare permanentă (Palska, 2000: 42-43). Există
anumite perioade pe parcursul unei luni în care această circulaţie a obiectelor se
intensifică. Acestea sînt cele dintre salarii – atunci oamenii vin şi amanetează, ca în

42 Heyman propune termenul de “dis-consumption”, care cred că este sugestiv şi pentru cazul oraşului
Rovinari (Carrier şi Heyman 1997:356).
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perioada în care se dau salariile să vină să-şi recupereze obiectele sau măcar să-şi
plătească dobînda şi să-şi prelungească contractul. Apare aşadar un ciclu lunar al
circulaţiei banilor şi bunurilor între casele de amanet şi gospodării.

În momentul în care oamenii se decid să recurgă la serviciile unei case de amanet ei
trebuie să aleagă dintre cele disponibile în gospodărie obiectul de care se pot dispensa,
chiar pentru o perioadă scurtă de timp, cel mai uşor. Majoritatea celor intervievati au
amanetat la început bijuterii de aur, trecînd apoi, dar nu în toate cazurile, şi la alte
obiecte. Aceste bijuterii au fost fie primite la ocazii speciale (aniversări, botez, logodnă),
fie, în cea mai mare parte din cazuri, cumpărate pentru plăcerea proprie. Cele mai multe
au fost achiziţionate după 1989 de pe piaţa locală sau de la persoanele ce practicau
comerţul prin turism în Turcia. De aceea, aurul care se găseşte în Rovinari este doar de
14k, iar casele de amanet nici nu afişează preţuri diferite în funcţie de calitatea aurului.
Pe lîngă funcţia estetică şi de prestigiu, bijuteriile au fost de multe ori achiziţionate şi
pentru a servi drept rezervă “pentru zile negre”. Astfel, mulţi oameni mi-au spus că de
multe ori au cumpărat sau ar dori să cumpere aur doar cu gîndul la casele de amanet. În
cazul în care bijuteriile sînt puternic investite subiectiv, avînd “valoare sentimentală”,
oamenii vor face tot posibilul să le recupereze, chiar dacă sînt perfect conştienţi că din
punct de vedere economic ar fi mult mai profitabil pur şi simplu să cumperi altele cu
aproximativ aceeaşi sumă de bani. Uneori, imposibilitatea răscumpărării bijuteriilor duce
pur şi simplu la refuzul de a mai avea altele. Pentru alţii, bijuteriile sînt obiecte
interşanjabile, iar pierderea nu este trăită prea dramatic atîta timp cît există posibilitatea
achiziţionării altora noi. “Nu mi-a părut rău cînd le-am pierdut. De ce să-mi pară?
Puteam să-mi cumpăr altele şi mai frumoase!” (V.C.)

Marea majoritate a oamenilor nu consideră amanetarea unui obiect din casă ca fiind o
înstrăinare. Ei nu au impresia că obiectul respectiv nu le mai aparţine, că şi-au pierdut
dreptul de proprietate asupra acestuia. Chiar la nivelul modului de exprimare acest lucru
este evident – “am butelia/casetofonul la amanet”. Există, firesc, dar arareori, şi opinii
total opuse – cum este cazul lui V. care a renunţat să amaneteze pentru că îi era mereu
frică să nu piardă obiectele şi i se părea că nu mai sînt ale ei. Înstrăinarea, chiar
temporară, duce în această situaţie la sentimentul pierderii proprietăţii.

Dacă la început rovinărenii amanetau în special aur cu timpul au început să se folosească
şi de alte obiecte din gospodărie. În casele de amanet în care obiectele stau la vedere
predomină “electronicele”. Conform spuselor oamenilor acestea au început să fie
amanetate mai mult după 1998 în urma cheltuirii banilor obţinuţi după disponibilizările
din anul precedent. Se pare că mulţi au folosit banii de pe ordonanţă pentru a cumpăra
aparatură electronică şi electrocasnică. În acest sens, poate nu este o simplă coincidenţă
faptul că în 1998 îşi deschide sucursală în Rovinari şi magazinul “Infomanul” din Tîrgu
Jiu specializat pe produse electronice şi electroncasnice. Pe de-o parte cred că este vorba
de efectele economiei de penurie şi lipsei bunurilor din perioada socialistă, aceste obiecte
oferind posesorilor prestigiu şi un anumit statut social în comunitate, dar şi de o investiţie
în nişte bunuri care îşi păstreză valoarea o perioadă de timp destul de mare. Situaţia
actuală îi face să renunţe tocmai la aceste obiecte pentru că “Cînd nu ai bani să cumperi
pîine la copii, amanetezi şi frigiderul că oricum nu ai ce să pui în el.”(V.C.).
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Merită menţionat un alt aspect interesant al funcţionării caselor de amanet din Rovinari.
Există situaţii în care prin intermediul sau sub acoperirea casei de amanet se pot realiza
împrumuturi informale. Astfel, în loc să te împrumuţi sau să dai bani cu împrumut, pot să
foloseşti ca substitut amanetarea unui obiect. De exemplu, S.C. şi-a amanetat telefonul
mobil special pentru a împrumuta un coleg de serviciu, acesta răscumpărînd la scadenţă
obiectul şi restituindu-l. Circulaţia obiectelor exprimă în acest fel relaţiile sociale. Există
şi alte cazuri în care obiectele devin “vehicule ale rudeniei” (Miller, 1995: 154). Un
exemplu ar fi cel al lui A.L.care a “cumpărat” casetofonul fratelui ei, mai precis l-a
recuperat de la casa de amanet. Atunci cînd se confruntă cu pierderea unui obiect prin
neputinţa de a plăti înapoi împrumutul şi dobînda, oamenii încearcă să îl “vîndă” unui
membru al familiei sau unei cunoştinţe. Pierderea este astfel suportată mai uşor, cu atît
mai mult că mai există şi popsibilitatea de a împrumuta obiectul la nevoie.

Casele de amanet funcţionează în Rovinari şi ca magazine de produse second-hand.
Obiectele care au fost pierdute de către proprietarii iniţiali şi care au trecut astfel în
proprietatea casei de amanet sînt deobicei scoase la vînzare. Dacă în alte locuri există
spaţii special amenajate pentru această categorie de obiecte, în Rovinari ele sînt
amestecate cu cele ce îşi aşteaptă încă proprietarul. Există situaţii în care amanetarea
devine în acelaşi timp vînzare şi cumpărare în felul următor: amanetezi o bijuterie şi
adaugi diferenţa pînă la preţul obiectului pe care vrei să-l cumperi.

Toate aceste practici din jurul caselor de amanet ridică întrebarea legată de natura
obiectelor implicate în amanetare. Multă vreme cercetările antropologice privind natura
obiectelor au fost domniate de dihotomia dintre daruri şi mărfuri, acestea generînd două
tipuri diferite de schimb, două economii şi chiar două ordini morale distincte
(Bloch&Parry, 1989). Începînd de la Mauss darurile au fost văzute ca obiecte
inalienabile, ce poartă în ele identitatea personală a celui ce le deţine, al căror schimb
implică obligaţii mutuale între actori sociali interdependenţi (Mauss, 1997). În opoziţie
cu acestea, mărfurile sînt obiecte fără identitatea personală, iar schimbul în care sînt
implicate este la rîndul său impersonal, anonim, bazat pe interese strict economice şi
caracteristic economiilor capitaliste. În ultimii ani tot mai mulţi antropologi au început să
critice această distincţie, observînd că există schimb de mărfuri şi în societăţile în care se
considera că sigurul schimb era cel al daruruilor, dar şi că schimburile de mărfuri nu sînt
întotdeauna aşa de impersonalizate cum se credea (Miller, 1995: 147; Bloch&Parry,
1989: 8). Desigur, tranzacţia efectuată de casele de amanet este una financiară, deoarece
implică obiecte şi bani, dar aşa cum am arătat aceasta este departe de a fi impersonală,
implicînd o întreagă reţea de relaţii sociale. Este vorba de un schimb în care se
tranzacţionează obiecte alienabile între persoane interdependente într-un grad mai mare
sau mai mic. Mai mult chiar, anumite obiecte considerate ca inalienabile îşi schimbă
natura atunci cînd sînt implicate în amanetare. Aşa este cazul verighetelor, care se
transformă din obiecte puternic investite personal în mărfuri, mai precis “mărfuri prin
metamorfoză”, create în alte scopuri, dar care la un moment dat sînt implicate în
tranzacţii economice (Appadurai, 1986: 16). Acest exemplu, arată cum prin practica
amanetării, prin traiectoriile pe care le urmează obiectele acestea îşi modifică natura şi
semnificaţiile atribuite lor de către oamenii.

dragos
Highlight
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7. Concluzii
Articolul de faţă a avut scopul de a oferi o descriere a modului de funcţionare al

caselor de amanet din Rovinari şi al practicilor oamenilor legate de acestea, în contextul
schimbărilor de la nivelul societăţii şi al economiei în ansamblu şi al felului în care acestea
au influenţat viaţa locuitorilor oraşului. Astfel, apariţia caselor de amanet în Rovinari (şi în
întreaga ţară, de altfel) este în strînsă legătură cu fenomene precum creşterea inegalităţilor
sociale şi accentuarea sărăciei, prin inflaţia preţurilor, şomajul sau micşorarea beneficiilor
acordate de stat, rezultatul fiind lipsa acută şi generalizată a banilor pentru necesităţile,
chiar minime de trai. Confruntaţi cu aceste probleme oamenii au adoptat diferite soluţii,
care nu se exclud reciproc şi care de multe ori depind de resursele locale. Una dintre
acestea este amanetarea obiectelor din gospodărie.

Aşa cum arătat, modul în care casele de amanet sînt legiferate de către stat lasă multe
aspecte importante pentru clienţi la nivelul deciziilor proprietarilor. De aceea, în ceea ce
priveşte casele de amanet din Rovinari m-am oprit mai mult asupra relaţiilor care se
stabilesc între aceştia şi clienţii lor. Astfel, în Rovinari, tranzacţiile efectuate în casele de
amanet sînt puternic personalizate şi variază în funcţie de gradul de familiaritate dintre
proprietari şi clienţi, lăsînd locul unor practici informale bazate pe cunoaşterea reciprocă.
Cazul caselor de amanet din Rovinari devine interesant din această perspectivă şi pentru
raportul dintre sectorul formal şi cel informal al unei economii. În general, s-a constatat că
cu cît regurile statului sînt mai stricte şi mai amănunţite şi nu satisfac nevoile societăţii cu
atît activităţile informale se dezvoltă mai mult. Modul de funcţionare al caselor de amanet
din Rovinari sugerează însă o situaţie inversă, mai precis, tocmai imprecizia şi laxitatea
legilor crează posibilitatea dezvoltării unor practici informale, care se inserează în cadrul
formalizat.

Un alt aspect pe care l-am urmărit în această lucrare a fost modul în care practica
amanetării se inserează în gestionarea resurselor şi consumul din gospodării, considerînd
că o abordare care se centrează doar pe instituţie este parţială deoarece amanetarea
presupune circulaţia unor obiecte între casa de amanet şi gospodărie şi de aceea acestea
din urmă trebuie să fie luate în calcul. Am urmărit astfel, “viaţa socială” a obiectelor
implicate în amanetare, felul în care circulaţia acestora, evaluarea la care sînt supuse,
înstrăinarea temporară modifică percepţia oamenilor asupra lor. În general, casele de
amanet au atras mai mult atenţia istoricilor şi economiştilor. Cu toate acestea cred că
studiul lor poate fi interesant şi pentru antropologie, contribuind de exemplu la domenii
considerate deja clasice cum ar fi pentru a menţiona doar două, tipurile de schimb şi
consumul.
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