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“E o adevărată
nenorocire de a putea
prevedea tot și de a nu
putea împiedica nimic.“

mihai Eminescu
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Un concept modern de intermediere
financiară prezent în
piață
-creditare P2P “peer to
peer”-

Analizând literatura de speși
cialitate
rezultatele empirice cu privire
Lect. Univ. Dr. Renate la importanța
intermedierii fibratu, ulbs
nanciare, se
poate observa că majoritatea studiilor
recunosc corelația pozitivă dintre dezvoltarea intermedierii financiare și
creșterea economică. Astfel se
dovedește adevarată și există multe
lucrări ce demonstrează cu dovezi

puternice că
dezvoltarea intermedierii financiare este
condiționată de
de
nivelul
Conf. Univ. Dr. Răzvan
dezvoltare
șerbu, ulbs
economică.
Din punct de vedere rațional,
intermediere
pentru
motivațiile
financiară în economia modernă pot fi
ilustrate prin următoarele:
continuare ^n pag. 4

ECO-ECONOmIA
O VIzIUNE DE
DEzVOLTARE
DURAbILĂ A
SOCIETĂţII (II)

Conf. Univ. Dr.
Virgil nicula, ulbs
Planul
B 3.0 presupune o serie
de soluţii inspirate de
dezvoltării
conceptul
pentru
durabile
depăşirea crizei iminente care ar interveni în
care
în
ipoteza
tendinţele actuale se vor
menţine (Planul A): stabilizarea climei, controlul
numeric al populaţiei,
eradicarea sărăciei şi
refacerea ecosistemelor
Pământului. În viziunea
lui Lester Brown, odată
şi
înţelegerea
cu
măsurarea realităţii, vom
putea acţiona în timp util
pentru dezvoltarea în
condiţii eco-economice a
spaţiului rural.
Planul B 4.0, a patra

lucrării
a
ediţie
subintitulată „Mobilizare
generală pentru salcivilizaţiei”,
varea
2010,
în
apărută
urgenţa
subliniază
aplicării măsurilor propuse care să asigure
climatică
stabilizarea
prin creşterea eficienţei
energetice şi prin reducerea consumului de materiale, promovarea unei
agriculturi raţionale, ecoprotejarea
logice,
diversităţii plantelor şi
animalelor, eradicarea
sărăciei şi stabilizarea
demografică, asigurarea
hranei pentru locuitorii
planetei, alături de necesitatea participării înla
societăţi
tregii
acţiunile prin care să se
realizeze toate aceste
deziderate.
continuare in pag. 5

Conf. Univ. Dr. Paul lucian,
ulbs
găzduit cea de a 21-a sesiune a
conferinţei părţilor la Conferinţa –
cadru a Naţiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice şi cea de a 12 a sesiune a Reuniunii părţilor la Protocolul de la Kyoto. La 12 decembrie,
părţile au ajuns la un nou acord global
privind schimbările climatice.
Acordul prezintă un rezultat echilibrat
cu un plan de acţiune pentru limitarea
încălzirii globale, mult sub 2 grade Celsius. Primul acord este obligatoriu din
punct de vedere juridic şi universal
privind schimbările climatice, care va
deschide lumii posibilitatea de a evita

schimbări
climatice periculoase. Este o foaie de
parcurs pentru o lume mai bună, mai
justă şi mai durabilă. U.E. a luptat pentru ca acest acord să fie cât mai puternic.
ONG-urile, comunitatea de afaceri şi
fiecare cetăţean au responsabilitatea
de a transpune acest acord în acţiuni.
A afirmat în discursul său Carole Dieschbourg, ministrul mediului al Luxemburgului, care deţine preşedenţia
consiliului U.E.
La acestă conferinţă au participat 150
de lideri, care au adoptat în mod oficial o poziţie de negociere pentru
conferinţă.
Noul acord global privind schimbările
climatice, semnat la Paris, a formulat
un obiectiv pe termen lung: guvernele
au convenit să menţină creşterea temperaturii medii la nivel mondial mult
sub 2 grade Celsius, peste nivelurile
preindustriale şi să continue eforturile
de a o limita la 1,5 grade Celsius.
- continuare in pag. 3 -

bruxelles

Romania spre o
economie circulară
Nu cumva distrugem planeta
fără un motiv și o răsplată
anume?
alain de botton
România are, alături de Bulgaria, cea mai mică valoare
economică generată în PIB la
fiecare kg de resurse primare
consumate.
Consumul intern de resurse (în
tone/capita) a crescut de mai
mult de trei ori din anul 2000 în
2014 (de la 7 la 22), spre deosebire de media UE care a înregistrat o scădere, de la 16,8
la 13,3.
Deși consumul intern de
resurse s-a triplat, în aceeași
perioadă
PIB-ul/capita
(Euro/capita) nu a ajuns nici
măcar la dublu (3900 în 2000,
față de 7500 în 2014).

continuare in pag. 2

CONOTAȚII ALE
COEXISTENȚEI
NAȚIONALITĂȚILOR
DIN
SUD-ESTUL
TRANSILVANIEI

Agenda 2030 pentru dezvoltarea
durabilă
În
perioada 30
noiemb r i e - 11
decemb r i e
2 0 1 5 ,
Parisul a

Conf. Univ. Dr.
Cornel Jucan, ulbs

Conf. Univ. Dr. Silvia
Mărginean, decanul
facultății de științe
econoMice, ulbs

Cărți ale
profesorilor
Facultății de Științe
Economice
publicate în
perioada mai 2016
– mai 2017
Devenită demult o tradiție,
prezentarea la deschiderea
festivă a IECS 2017 a cărților
publicate de profesorii Facultății
de Științe Economice în perioada
dintre conferințe, ne arată că și în
anul care a trecut realizările în
acest domeniu sunt remarcabile.
Fiecare dintre titlurile de mai jos
este rezultatul unui efort intelectual consistent și reflectă
satisfacția realizării profesionale.
Ordonate alfabetic, titlurile în
română și cele în engleză sunt
enumerate cu convingerea că
vor trezi nu doar interesul
comunității academice și a
studenților ci, deopotrivă, curiozitatea publicului larg.
- continuare in pag. 7 -

Se poate spune că zona
de sud-est a Transilvaniei
Lect. Univ. Dr. Dumitru reprezintă un teritoriu
special din mai multe
troancă, ulbs
puncte de vedere:
peisaje variate, care îți oferă privirii aproape
toate formele de relief, dar mai ales oamenii
care îl populează, reprezentanți ai mai multor
naționalități care au conviețuit aici împreună
de sute de ani. Și n-au făcut-o oricum, ci întro armonie greu de explicat în multe alte părți
ale lumii.
sașii
și
denumiți
câteodată
Sașii,
transilvăneni, au ajuns în Transilvania în urma
unei colonizări inițializată de regele Geza al
II-lea (1141-1162) al Ungariei.

- continuare in pag. 8 -
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Conf. Univ. Dr.
Cornel Jucan, ulbs
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Rata de eliminare a deșeurilor
prin depozitare este ca medie în
UE de 52%, pe când în România este de doar 29%. Rata de
reciclare a deșeurilor este ca
medie în UE de 42% (în Danemarca este chiar de peste 60%,
în Austria și Belgia de peste
50%, existând doar 4 țări cu valorificare între 15 și 20%). Până
și Bulgaria are o rată de 28%, în
timp ce România are o rată de
doar 2,5-3%...
Risipa de alimente în România,
după datele InfoCons, este de
cca 86 de kilograme/persoană,
mai exact, circa 1,7 milioane de
tone de alimente sunt aruncate
anual. Principalii responsabili
de risipa alimentară sunt
gospodăriile
(42%)
și
producătorii (39%).
Datele plasează România, una
dintre cele mai sărace țări din
UE având
peste 40% din
locuitori în pragul sărăciei, pe
un “onorabil” loc 10, dintr-un
total de 27 de țări analizate anul
trecut de catre Eurostat. Altfel
spus, românii aruncă aproximativ
35%
din
alimentele
cumparate, procentul crescând
ușor în perioada marilor
Sărbători de Paști, Craciun, etc.
În Monitorul Oficial nr. 92 din 4
februarie 2015 a fost publicată
Hotărârea nr. 4/2015 a Camerei
Deputaților privind aprobarea
opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European,
Consiliu,
Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor – Spre o economie
circularaă un program „deșeuri
zero“ pentru Europa COM
(2014) 398.
În cadrul acestui act normativ
se stipulează următoarele
chestiuni:
Luând în considerare Proiectul
de opinie nr. 4c–19/406, adoptat de Comisia pentru afaceri
europene, în ședința din 10 decembrie
2014,
Camera
Deputaților constată că docu-

mentul abordează o prioritate
economică și de mediu pentru
Uniune și anume, tranziția spre
sistemele bazate pe economia
circulară care păstrează valoarea adaugată în produse cât
mai mult timp posibil precum și
eliminarea deșeurilor. Acestea
mențin resursele în cadrul
economiei în cazul în care un
produs a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață, astfel încât
resursele să poată fi utilizate iar
și iar, într-o manieră productivă,
și astfel să creeze în continuare
valoare. Analiza acestui proces
socioeconomic constituie o prioritate pentru Uniunea Europeana și pentru Romania.
Camera Deputaților salută consacrarea și întărirea conceptului de economie circulară și a
principiului urmăririi țintei de
„deșeuri zero“ în politicile de
mediu ale Uniunii Europene.
Camera Deputaților recunoaște
relevanța posibilităților oferite
de noile directive privind
achizițiile publice ecologice
(APE) și atingerea obiectivului
orientativ de 50% din totalul
achizițiilor publice mentionat în
comunicare. Cu toate acestea,
este de rținut că aplicarea
practică a metodelor care ar
conduce la atingerea acestei
ținte poate fi ușor afectată negativ de formalism și deghizare a
achizițiilor publice clasice în
unele verzi, așa cum, spre exemplu, se producea prin solicitarea prezentării certificării
EMAS sau ISO 14001 acolo
unde acestea nu au relevanță
practică, doar în scopul
acoperirii cerințelor de raportare. Camera Deputaților
solicită Comisiei Europene să
aibă în vedere o eventuală relaxare a acestui obiectiv mai
degraba decât să persiste în
atingerea
unei
ținte
de
relevanță discutabilă, dacă din
monitorizare ar rezulta o
asemenea tendință.
În comunicare se menționează
Parteneriatul public-privat „Industrie cu procese sustenabile
prin utilizarea eficientă a
resurselor
și
eficiența
energetică“ (SPIRE) și inițiativa

tehnologică comună „Bioindustrii“ drept contribuții active la
obiectivele în materie de
economie circulară.
Progresul tehnic și schimbările
structurii consumului aduc noi
provocări gestionării deșeurilor.
Este de amintit, în acest context, generarea crescută de
deșeuri provenite din echipamentele de tehnica de calcul și
de comunicații iar introducerea
acestei categorii de deșeuri întro economie circulară ar aduce
certe avantaje. Este adevărat
că necesită un efort substanțial
de cercetare-inovare, susținut
la nivelul Uniunii Europene, inclusiv prin antrenarea tinerilor,
principalii utilizatori ai acestui tip
de produse, încă din fazele timpurii ale punerii lor pe piață.
Apreciază stabilirea priorității de
promovare a investițiilor directe
în opțiuni de gestionare a
deșeurilor, respectiv în prevenire, reutilizare și reciclare,
recomandând
sprijinirea
cercetării și inovării în domeniile tehnologice relevante, inclusiv la scară de laborator și la
scară pilot. Programele de
finanțare europene ar trebui să
fie mai flexibile în acest domeniu, astfel încât în special IMMurile să poată avea acces la
finanțare cât mai simplu, debirocratizat și rapid. Ar fi indicat
ca obiectivul prioritar în acest
domeniu să fie scurtarea intervalului de timp de la concept la
punerea pe piață a noilor
tehnologii. Nu se poate vorbi
despre o țintă de „deșeuri zero“
fără un efort susținut de cercetare-dezvoltare, iar politica de
subvenționare ar trebui să
vizeze și implementarea noilor
tehnologii de valorificare a
deșeurilor.
Salută menționarea în comunicare a proiectării în vederea
unei mai bune gestionări a
deșeurilor din construcții și
demolări și recomandă ca în
cadrul
de
evaluare
a
performanței de mediu a
clădirilor, stabilite prin Comunicarea
Comisiei
intitulată
Oportunități
de
utilizare
eficientă a resurselor în sectorul

roMânia, bucurești, sediul guvernului
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clădirilor, să fie incluse: analiza
tehnicilor
de
construcție
tradiționale, istorice din statele
membre, precum și analiza impactului evoluției suprafeței
medii a unității locative și a
acoperirii solului prin suprafețe
betonate.
Sugerează ca viitoarele analize
ale inițiativelor Uniunii Europene, în ceea ce privește politica de reducere a deșeurilor,
precum și analizele rezultatelor
acestora să includă secțiuni
specifice impactului asupra
copiilor și tinerilor, pentru a ține
seama de particularitățile de
varstă
care
generează
sensibilități și riscuri distincte de
cele ale adulților.
Consideră că trecerea la o
economie
circulară
completeaza Strategia Europa 2020
privind utilizarea eficientă a
resurselor pentru o creștere
inteligentă. Progresul în atingerea obiectivului „deșeuri
zero“ se cere urmărit și analizat
distinct, având în vedere că
statele membre au puncte de
plecare diferite și structuri economice diferite.
Postulat și teoretizat de ceva
timp în spațiul dezbaterilor globale,
economia
circulară
înseamnă, ceva mai mult, decât
să redefinim, cei 3 R ai vechii
economii socialiste: reciclarerefolosire-recondiționare. Principiile fondatoare ale economiei
circulare sunt, preluate din
surse publice* de cunoaștere:
deșeul este hrană, diversitatea
înseamnă putere, energia vine
din resurse regenerabile, sistemele nu sunt liniare ci circulare. Toate aceste principii sunt
opuse celor ce fac parte în viața
noastră de zi cu zi: deșeul este
gunoi și nu ne interesează
sfârșitul său, uniformitatea și
similaritatea înseamnă eficiență
și competitivitate, energia este
doar din petrol, gaze și
cărbune, iar sistemele sunt gândite doar să producă, să
plaseze în consum și să reia ciclul de la capăt cu alte resurse.
Planeta pământ are resurse finite de materii prime în timp ce

omenirea este o masă infinită
ce crește ca dimensiune și amploare. Este momentul să descriu aici un mini-subsistem al
economiei circulare. În viitor nu
vom cumpăra frigiderul ci îl vom
prelua în leasing, producătorul
și viitorul utilizator vor conlucra
pentru a crea și a susține un
sistem închis pentru acest bun
de consum. Probabil că materiile prime folosite vor trebuie să
fie procurate, din ce în ce mai
progresiv, din reciclare. Poate
că minele de exploatare a metalelor rare vor fi înlocuite de
minele de exploatare a gropilor
de gunoi. Iar gazul natural va fi
de fapt biogaz care se va produce din deșeurile alimentare
tot de la groapa de gunoi. Majoritatea produselor alimentare
realizate de industrie vor trebui
să își scadă termenul de
întrebuințare pentru a fi
cumpărate cât mai proaspete,
ca să nu stea prea mult la raft,
consumând prea multă energie
washington
pentru
refrigerare.
Poate
lanțurile alimentare vor deveni
din ce în ce mai scurte!?....
În ceea ce privește biogazul, se
pare a fi și este este o chestie
ce ține de viitorul foarte
apropiat. Un oraș american și-a
creat deja, propriul sistem de
prelucrare a gazului necesar
consumului urban, extras exclusiv de la groapa de gunoi.
BIBLIOGRAFIE
Lazăr, V.N., na, Economia
circulară: riscuri și oportunități,
http://www.apdcr.ro/ro/files/sem
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Ţările participante, înainte şi în
timpul conferinţei de la Paris, au
prezentat planuri de acţiune
naţionale cuprinzătoare privind
clima, în vederea reducerii
emisiilor gazelor cu efect de
seră. Guvernele ţărilor participante au convenit ca, la fiecare
5 ani, să comunice contribuţiile
lor pentru a stabili obiective mai
ambiţioase. De asemenea,
acestea au acceptat să se informeze reciproc, precum şi
publicul cu privire la rezultatul
eforturilor lor de realizare a
obiectivelor pe care şi le-au propus,
pentru
a
asigura
transparenţa şi supravegherea.
UE şi alte ţări dezvoltate vor
continua să ofere finanţare pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru a sprijini ţările în
curs de dezvoltare să reducă
emisiile, dar şi să îşi consolideze
capacitatea
de
rezistenţă
la
efectele
schimbărilor climatic.
Delegaţiile din 195 de ţări,
prezente la conferinţa mondială
pe teme climatice, de la Paris,
au încheiat un acord pentru a
limita încălzirea globală, obiectiv neatins în prezent. Obiectivul
pe termen lung, de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de
seră, adaptarea la schimbările
climatice şi finanţarea politicilor
în domeniul schimbărilor climatice în ţările în curs de dezvoltare, un mecanism de a
revizui în creştere şi în mod regulat angajamentele ţărilor, constituie temele negocierilor
dificile cu care se confruntă cele
195 de ţări
Conceptul de obiective
dezvoltării durabile (ODD) s-a
născut la Conferinţa Naţiunilor
Unite
pentru
Dezvoltare
Durabilă (Rio+20), în 2012.
ODD înlocuiesc cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului
(ODM) cuprinse în textul
Declaraţiei Mileniului adoptată
în septembrie 2000 la ONU.
Majoritatea statelor lumii, printre
care şi România, se reuneau în
2000 în jurul unui angajament
de a reduce sărăcia globală şi a
salva milioane de vieţi.
Declaraţia Mileniului a constituit
în perioada 2000-2015 unica
agendă globală în domeniul
dezvoltării asupra căreia a existat un acord la cel mai înalt nivel
şi care includea ţinte precise:
reducerea sărăciei extreme şi a
foametei; realizarea accesului
universal la educaţie primară;
promovarea egalităţii de gen şi
emanciparea femeilor; reducerea
mortalităţii
infantile;
îmbunătăţirea
sănătăţii
materne;
combaterea
HIV/SIDA, a malariei şi a altor
boli; asigurarea sustenabilităţii
mediului şi crearea unui
parteneriat global pentru dezvoltare.
Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului au adus o contribuţie
importantă la conştientizarea
publică,
creşterea
voinţei
politice şi mobilizarea de
resurse pentru lupta împotriva
sărăciei la nivel global. ODM au
ajutat la concentrarea acţiunii,
la reformarea politicilor prin încorporarea obiectivelor şi
ţintelor de dezvoltare în strategiile naţionale şi la crearea de
instituţii care să implementeze

aceste planuri în mod eficient.
De exemplu, sărăcia extremă la
nivel global a fost înjumătăţită,
ţinta
de
înjumătăţire
a
numărului de oameni care nu
au acces la surse de apă mai
bună a fost atinsă, nouăzeci la
sută dintre copiii din statele
aflate în curs de dezvoltare au
acum acces la educaţie primară
şi mult mai multe fete au acces
la educaţie comparativ cu anul
2000.
Rezultatele pozitive nu au fost
însă echilibrat distribuite. Începând cu 2008, progresul realizat până atunci a fost negativ
influenţat de criza financiară şi
economică. Cel mai slab progres s-a înregistrat în ţările
aflate în situaţii de conflict sau
recent angajate în procesul de
stabilizare şi reconstrucţie,
unde
lipsa
capacităţilor
instituţionale a influenţat negativ îndeplinirea obiectivelor.
România s-a alăturat liderilor
celor 195 state membre ale
ONU la Summit-ul privind dezvoltarea din septembrie 2015
adoptând Agenda 2030 pentru
dezvoltare durabilă, un program
de acţiune globală în domeniul
dezvoltării cu un caracter universal şi care promovează
echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile –
economic, social şi de mediu.
Pentru prima oară, acţiunile
vizează în egală măsură statele
dezvoltate şi cele aflate în curs
de dezvoltare.
În Agenda 2030 se regăsesc
cele 17 Obiective de Dezvoltare
Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de
Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se
stabileşte o agendă de acţiune
ambiţioasă pentru următorii 15
ani în vederea eradicării
sărăciei extreme, combaterii
inegalităţilor şi a injustiţiei şi
protejării planetei până în 2030.
Aceste obiective sunt: fără
sărăcie – Eradicarea sărăciei în
toate formele sale şi în orice
context;
foamete „zero” –
Eradicarea foametei, asigu-
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rarea securităţii alimentare,
îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile; sănătate şi bunăstare –
Asigurarea unei vieţi sănătoase
şi promovarea bunăstării tuturor
la orice vârstă; educaţie de calitate – garantarea unei educaţii
de calitate şi promovarea
oportunităţilor de învăţare de-a
lungul vieţii pentru toţi; egalitate
de gen – realizarea egalităţii de
gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor; apă curată şi
sanitaţie
–
asigurarea
disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie
pentru toţi; energie curată şi la
preţuri accesibile – asigurarea
accesului tuturor la energie la
preţuri accesibile, într-un mod
sigur, durabil şi modern; muncă
decentă şi creştere economică
– promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării

depline şi productive a forţei de
muncă şi a unei munci decente
pentru toţi; industrie, inovaţie şi
infrastructură – construirea unor
infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile
şi
încurajarea
inovaţiei;
inegalităţi reduse – reducerea
inegalităţilor în interiorul ţărilor
şi de la o ţară la alta; oraşe şi
comunităţi durabile – dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor
umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente
şi durabile; consum şi producţie
responsabile – Asigurarea unor
tipare de consum şi producţie
durabile; acţiune climatică – luarea unor măsuri urgente de
combatere a schimbărilor climate şi a impactului lor; viaţa
acvatică – conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor,
mărilor şi a resurselor marine
pentru o dezvoltare durabilă;
viaţa terestră – protejarea,

restaurarea şi promovarea
utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea
durabilă a pădurilor, combaterea deşertificării, stoparea şi
repararea degradării solului şi
stoparea pierderilor de biodiversitate; pace, justiţie şi instituţii
eficiente – promovarea unor
societăţi paşnice şi incluzive
pentru o dezvoltare durabilă, a
accesului la justiţie pentru toţi şi
crearea unor instituţii eficiente,
responsabile şi incluzive la
toate nivelurile şi parteneriate
pentru realizarea obiectivelor Consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea
parteneriatului global pentru
dezvoltare durabilă.
Aceste obiective sunt mai
ambiţioase şi mai greu de realizat, deoarece vizează atât
statele foarte bogate, dar şi cele
sărace şi foarte sărace.

veneția
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Beneficiile
dimensiunii
și
specializării în economiile de scară;
diversificarea riscurilor specifice activelor; punerea în comun a
lichidităților sau a altor riscuri
(atunci când apar contingențe incerte).
În esență, intermediarii financiari
sunt firmele care împrumută de la
asociați si clienți (din economii) și
acordă credite companiilor care au
nevoie de resurse pentru investiții.
Intermedierea financiară este o
trăsătură generalizată a tuturor
economiilor lumii. În același timp,
atunci când ne gândim la intermedierea financiară, instant ne gândim
la bănci, și la funcțiile lor pasivă și
activă, ca receptor de depozit respectiv furnizor de credite. Dar,
dacă analizăm întreaga istorie a
lumii reale, descoperim că vechiul
mod de intermediere financiară
este persoană-persoană sau
instituție-persoană, fără condiția
obligatorie ca in ecuație să existe o
bancă. Aceasta instituție specifică a
fost creată în mod natural mai târziu
în istorie.
Având în vedere procesul de intermediere financiară convențională,
băncile operează și gestionează în
timp banii pe baza mai multor teorii,
cum ar fi: teoria creării creditelor
bancare (predominantă acum un
secol) în care fiecare bancă
creează credite și bani; teoria rezervelor fracționare a băncilor în
care fiecare bancă este un intermediar financiar, iar sistemul bancar
poate să creeze bani folosind principiul "multiplicatorului de moneda";
și teoria intermedierii financiare
care consideră că băncile atrag
economii și le împrumută la fel ca și
alți intermediari financiari nonbancari. De fapt, având în vedere teoria
intermedierii financiare, se pare că
băncile se comportă ca orice alt intermediar nonfinanciar. Aici sunt

evidențiate cele două procese principale, cel al creării de monedă și
cel al intermedierii financiare. În
general, adesea procesul de creare
de monedă și intermedierea
financiară sunt combinate pentru a
caracteriza sistemul bancar.
Un alt aspect important al intermedierii financiare este binomul returnare versus risc. În procesul de
colectare a economiilor, investitorii
caută să gestioneze portofoliile de
active financiare pentru a obține
cea mai mare rentabilitate posibilă
la un anumit profil de risc. Analizând 30 de piețe, timp de 8 ani
intre 1996-2003, rezultatele arată
că preferința națională pentru
finanțarea pieței crește pe stabilitatea
politică,
deschiderea
societății, inegalitatea economică și
concentrarea pieței de acțiuni.
În era Internetului, tranzactionarea
devine o provocare. În acest mediu,
așa-numit "sharing economy" împrumuturile Peer-to-Peer (sau
Crowdlending) și Crowdfunding
devine o oportunitate a intermediarilor financiari netradiționali,
putând să ofere oportunități și profituri foarte mari. Aceste metode pot
să fie folosite și pentru a evita unele
costuri ale intermedierii financiare
clasice. Toate acestea, se referă la
un mod diferit prin care cineva își
poate investi banii în afaceri,
folosind o platformă online.
Este într-o continuă creștere utilizarea de servicii de telecomunicatii de tip peer-to-peer (Skype,
FaceTime, WhatApp etc.), se
cumpără și se vinde peer-to-peer
(pe eBay, Amazon, etc.), dar cu
toate acestea, datele empirice
arată că puțini indivizi știu despre
creditarea peer-to-peer de pe platformele de acest tip. Potrivit unui
studiu publicat de PwC, putin peste
15% dintre britanici au auzit despre
platformele de împrumut P2P, în
timp ce 98% dintre aceștia au auzit
despre băncile principale din
această țară.
Acordarea de împrumut de tip peerto-peer (P2P) este o metodă relativ
nouă pentru România pentru
obținerea creditului însă dinamica

este impresionantă și pare să fie
inițiată ca o cale pentru debitorii cu
venituri mai reduse (debitori cu
riscuri ridicate) pentru a accesa împrumuturile fără garanții. În același
timp, împrumutul peer-to-peer
devine o oportunitate pentru investitorii individuali din economiile
dezvoltate. În Statele Unite, împrumuturile de tip peer-to-peer sunt
forme de intermediere financiară
care combină crowdfunding (mulți
investitori plaseaza mici sume de
capital în diverse scopuri prin intermediul platformelor de internet) și
împrumuturi pe piață (investitori
instituționali care oferă împrumuturi
pentru întreprinderi prin intermediul
platformelor online). Una dintre cele
mai mari bănci de investiții americane – Goldman Sachs a dezvoltat,
în 2016, platforma de creditare online – Marcus – prin intermediul
căreia acordă împrumuturi online
cu scadențe de până la 6 ani la rate
de dobândă ce variază între 5-22%.
Toate aceste operațiuni sunt dezvoltate pe internet, astfel încât împrumuturile de pe piață se
confruntă cu costuri de operare
scăzute, constrângeri minime de
reglementare și modele bazate pe
date.
Din
punct
de
vedere
al
reglementării, împrumuturile P2P
sunt abordate diferit de autoritățile
de reglementare din diferite țări.
Unele autorități le percep ca părți
din sectorul bancar (Franța, Germania și Italia) altele ca forme alternative ale intermedierii financiare
(SUA, Marea Britanie, Australia, Argentina, Canada, Noua Zeelandă,
Australia, etc.).
In Romania procesul este la început, sunt doar cateva firme de
avocatura care s-au implicat în
această formă modernă de intermediere si putem aminti aici “Reff si
Asociatii” una dintre firmele de
avocatură cu cea mai rapidă
creștere pe această piața, firma
reprezentând
rețeaua
internațională de avocați Deloitte
Legal în România. Firma “Reff si
Asociatii” a asistat un client din
S.U.A. în implementarea unei plat-
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forme de creditare peer-to-peer în
urma cu mai bine de un an de zile,
prima pe piața locală. La ora
actuală sunt doar câteva platforme
care activează specific pe piața
românească și aceasta din cauza
unei piețe cu o educație financiară
ce lasă de dorit. Cu toate acestea,
platforma P2P Bondora din Estonia, raporta in trimestrul II 20017 un
număr de 135 de investitori retail
romani care au conturi de tranzactionare active, iar pe piața din
România activează platforma P2P
FriendCredit (cu operațiuni denominate în CHF).
Companiile ce iși propun să dezvolte astfel de platforme, sunt
entități care nu acceptă depozite ca
alți
intermediari
financiari
tradiționali, deci nu iși asumă nici
un risc în bilanțurile lor, ceea ce
înseamnă că nu plătesc dobânzi
pentru aceste fonduri. Ele doar
intermediază, generând venituri din
comisioanele primite de la debitori
și creditori investitori. Investitorii pot
alege nivelul de rentabilitate pe
care îl solicită, aleg structura
investițiilor și profilul propriu al
riscului (pe baza unei evaluări a
riscului de credit reprezentat pe
platforme). Tehnic, investitorii își
plasează banii în platforma de creditare P2P online într-un cont,
împărțind sumele în credite mici,
care sunt împrumutate de alți
clienți. Pentru investitori nu există
nici o garanție pentru banii investiți.
Ei iși asuma acest risc fiind motivați
de potențialul randamentului mai
mare pe care l-ar putea câștiga. Din
punctul de vedere al debitorilor, nu
există un impediment în a alege
între intermedierea financiară
tradițională și împrumuturile platformelor P2P, atâta timp cât isi
primesc banii, în unele situații chiar
mai rapid în comparație cu
finanțarea traditională bancară.
Împrumutul P2P pare să fie activ și
mai vizibil încă de aproximativ un
deceniu în urmă, câștigând o
creștere rapidă pe piețe mari precum SUA, Marea Britanie și China.
În Statele Unite, cele mai mari companii de creditare online sunt Lend-

ingClub (2007) și Prosper (2006) cu
o istorie însemnată și altele mai noi,
cum ar fi Upstart (2014) . În Marea
Britanie, împrumutul peer-to-peer a
apărut tot cu aproximativ un deceniu în urmă, și sunt active platforme
precum Zopa (2005), Ratestter
(2010), LendInvest (2013), Landbay (2014).
În Asia există câteva inițiative care
au apărut rapid ca actori locali
cheie (Crowdo - Malaysia, Societăți
de finanțare - Indonezia, Moolah Singapore, WebLab Holdings Hong Kong, Paipaidai, CreditEase
- China, CrowdCredit și Manea Japonia). Merită menționat faptul
că în China pare să fie cea mai
mare piață de creditare P2P
datorată și dimensiunilor acestei
piețe în general, și a ponderii
populației cu venituri medii.
Autoritatea de Supraveghere
Financiară din România raportează
1805 de intermediari financiari, care
pot furniza servicii financiare în conformitate cu reglementările financiare. Acestea sunt organizate ca
întreprinderi de investiții, instituții de
credit, societăți de investiții autorizate, instituții de credit autorizate în
intermediari în baza autorizației
emise de CNVM.
Conform exemplelor practice și a
datelor
empirice
studiate,
considerăm că, în cazul României,
numarul de potențiali clienți are o
dinamica
remarcabilă,
într-o
continuă creștere. Trebuie adăugat
că dobânzile medii pentru depozitele populației au fost aproape
de 1% p.a. si astfel, platformele
P2P de împrumut ar putea
reprezenta o adevărată oportunitate de investiție pentru unii investitori retail. În același timp, IMM-urile
sunt vizate pentru împrumuturi pe
aceasta piață, pentru finanțarea și
alte nevoi financiare.
Dacă există mulți utilizatori de
aplicații bancare mobile și/sau de
servicii bancare online, aceasta ar
putea fi un motiv în plus și o atitudine pozitivă pentru adoptarea tot
mai accelerate a metodelor moderne de tranzacționare a monedei.
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Dezvoltarea economică pe termen
lung fără a afecta mediul nu este un
simplu deziderat ecologist, ci
înglobează o multitudine de componente care capătă un rol tot mai important în dezvoltarea durabilă, de
unde necesitatea tot mai des
dezbătută de a asigura echitatea între
generaţii, dar şi în cadrul acestora.
Dezvoltarea producţiei materiale
din ultimele decenii, concomitent cu
creşterea populaţiei şi a cerinţelor de
energie, de materii prime pentru industrie şi de produse alimentare au
accentuat conflictul dintre om şi
natură, dintre procesele de dezvoltare
economico-socială
şi
resursele naturale, cu urmări tot mai
îngrijorătoare asupra echilibrului ecologic al planetei.
Amploarea planetară a problemelor de mediu cu care se
confruntă societatea umană în
prezent a pus în faţa specialiştilor şi a
factorilor de decizie o serie de modele
de evoluţie pentru următorii ani. De
aceea, continuarea în acelaşi ritm,
sens şi stil, poate fi justificată de capacitatea (verificată în cursul istoriei)
că omenirea va găsi soluţiile de ieşire
din criză la momentul potrivit, dar nu
poate fi susţinută pentru că în materie
de mediu efectele nu sunt imediate.
Aceste efecte, cel mai adesea ireversibile, sunt deja simţite. Stoparea
ritmului de dezvoltare economică la
nivelul minim al asigurării materiale şi
al creşterii populaţiei este o soluţie
nerealistă. Controlul populaţiei este
neacceptat de religie sau tradiţie
(evoluţia populaţiei în China sau India
schimbă multe reguli ale economiei
mondiale), iar limitarea accesului
populaţiei la bunăstare este împotriva
firii umane.
Impunerea în rândul societăţii a
unei atitudini ecologice prin metode
dictatoriale nu este fezabilă, istoria
recentă dovedind încă o dată (evenimentele din Tunisia, Egipt, Libia, Siria,
Ucraina şi probabil alte ţări care vor
urma), dacă mai era nevoie, că
soluţiile nedemocratice nu sunt viabile. Practic, singura soluţie unanim
acceptată este dezvoltarea durabilă,
care conduce la promovarea elementelor economiei de piaţă într-un
cadru democratic, prin respectarea
exigenţelor şi criteriilor ecologice.
Elaborarea unui nou model de dezvoltare a societăţii umane presupune
o schimbare a vechilor concepte, mai
ales a celor economice şi racordarea
lor la specificul managementului de
mediu şi la condiţiile crizei actuale.

Munții carPați

În acest sens, ne-am oprit la analiza a două din componentele de
bază ale conceptului dezvoltării durabile: economia, pe de o parte şi
protecţia mediului, pe de altă parte.
Aceste componente se regăsesc şi
ca puncte de plecare ale domeniului
eco-economiei, care trebuie să elaboreze mecanisme, criterii, instrumente, modele ce pot fi avute în
vedere într-o viziune economicoecologică de dezvoltare a societăţii.
Găsirea alternativelor optime între
economie şi protecţia mediului depinde de abilitatea factorilor de decizie
la nivel local sau central de a alege şi
utiliza instrumente financiar-economice adecvate unei eficiente promovări
a acţiunilor de protecţia mediului. Instrumentele financiare ce pot fi utilizate, a căror eficienţă a fost verificată
în alte ţări sunt: impozite (taxe) care
pot fi promovate şi sub forma unor
diferenţieri de taxe; subsidii care să
încurajeze schimbarea de atitudine şi
să disponibilizeze fonduri pentru stoparea poluării; introducerea unor noi
mecanisme ale economiei de piaţă
(comerţ cu dreptul de emisii,
asigurări); stimulente pentru consolidare financiară etc.
Se pune însă şi problema rezultatelor şi consecinţelor economice ale
dezvoltării durabile. Din acest punct
de vedere, nu există o experienţă pe
termen lung în aplicarea acestui concept. O serie de consecinţe pot fi intuite, fără a avea în vedere un anume
grad de certitudine şi fără a pretinde
că ar fi epuizate: îmbunătăţirea calităţii
serviciilor; evoluţia sectoarelor mari
consumatoare de energie şi resurse
spre tehnologii “mai curate” şi utilizatoare de mai puţine resurse; dezvoltarea unor noi tipuri de preocupări,
locuri de muncă, activităţi; reducerea
resurselor şi urgenţelor de mediu şi în
special a efectelor acestora.
Constatăm că, la nivel mondial sa ajuns deja la un larg consens în
ceea ce priveşte limitele tipului de
creştere economică ce a predominat
în secolele XIX şi XX. Conceptul de
dezvoltare durabilă reprezintă o
punte între un deziderat al dezvoltării
urmărit cinci decenii fără rezultate
satisfăcătoare şi o mişcare de salvare
a naturii şi a mediului ambiant. Este o
alianţă a două mari curente contemporane, născute ambele în secolul
XX.
Noţiunea de dezvoltare durabilă,
numită şi eco-dezvoltare, presupune
realizarea unei interdependenţe între
cele trei modalităţi principale de atingere a acestui deziderat: educaţie,
cercetare ştiinţifică, acţiune politică.
„Până acum câțiva ani afirmam
cu convingere că dezvoltarea
durabilă presupune creşterea
economică (nu creştere zero sau

negativă) în consonanţă cu cerinţele
echilibrului ecologic (nu cu prezervarea naturii pur şi simplu) şi cu întreaga dezvoltare umană. In condiţiile
actuale ale recesiunii economiei
mondiale, trebuie să regândim
aceste noţiuni şi să încercăm găsirea
unor soluţii adecvate de continuare a
dezvoltării durabile, chiar în condiţiile
scăderii rezultatelor financiare. Desigur, conceperea şi înfăptuirea noului
gen de dezvoltare depind de
experienţa anterioară a oamenilor şi
guvernelor, de capacitatea de receptare a prezentului, de dificultăţile
multiple cu care se confruntă
popoarele în prezent”( Brown L.,
Lumea pe marginea prăpastiei –
cum să prevenim colapsul ecologic şi
economic, 2011).
Fundamentul tehnic substanţial al
acestei dezvoltări va fi un nou mod
tehnic de producţie. Una dintre
trăsăturile fundamentale ale acestuia
constă în aşezarea lui pe aşa-zisele
tehnologii “moi” - biotehnologiile - şi
restrângerea până la eliminare a
celor “tari” (mecanizate, chimizate), a
căror folosinţă a poluat puternic anumite zone geografice. Problema care
se pune nu este de a şti care este
volumul creşterii, ci aceea referitoare
la genul creşterii căutate şi realizate.
Desfăşurându-se în condiţiile
unor resurse limitate şi în mare
măsură neregenerabile şi nerecuperabile, procesul creşterii economice nu este un set continuu de fluxuri
circulare, ai cărui poli sunt producţia
şi consumul personal final. Aceasta
înseamnă că, pe de o parte, dezvoltarea economică este dependentă
de mediul natural, de calitatea lui. Pe
de altă parte, orice activitate
economică provoacă dereglări între
natură şi economie, între om şi
mediul său natural.
Nicolas Georgescu-Roengen a
adus o contribuţie fundamentală la
modificarea opticii asupra dezvoltării
economice: “în ultimele secole, progresul tehnic, industrial a fost asigurat
în condiţiile înlocuirii tot mai accentuate a sursei solare de energie (sursă
primară, cea mai bogată în entropie
joasă de o infinită bogăţie şi putere de
regenerare) cu sursele de energie
provenind din utilizarea resurselor
minerale terestre (surse finite, cele
mai sărace în entropie joasă, cu o
putere infinit mai mică). Consumul
masiv şi ireversibil de astfel de
resurse provoacă un consum rapid al
zestrei speciei umane şi îi scurtează
cariera( Georgescu-Roengen, N.,
Legea entropiei și procesul economic, 1996).
Astăzi, mai mult ca oricând, se
adeveresc teoriile ilustrului cercetător
român, în sensul că procesele socialeconomice negative şi pozitive pen-

tru Terra sunt luate în considerare de
către oameni în mai multe moduri:
găsirea şi folosirea de noi tipuri de energie, gospodărirea cu grijă a celor
existente, evitarea oricărui fenomen
de poluare a mediului natural, de
degradare a factorilor de mediu. Iată
de ce, una dintre cele mai importante
opţiuni contemporane este selectarea cu responsabilitate – pentru
specia umană şi pentru viitorul ei – a
tipului de dezvoltare economică.
Stringenţa găsirii şi aplicării unui
astfel de tip de dezvoltare decurge din
manifestarea tot mai puternică a
crizei ecologice, care se suprapune
peste efectele resimțite, deja, ale unei
noi crize economico-financiare globale.
Organizaţia Naţiunilor Unite
(ONU) a aprobat desemnarea anului
2017 ca Anul Internaţional de Turism
Durabil pentru Dezvoltare, în scopul
de a creşte contribuția sectorului la
creşterea economică şi la
îmbunătăţirea socială şi a mediului.
Această proclamare este “o oportunitate unică de a extinde contribuţia
sectorului turismului la cei trei piloni ai
durabilităţii (economic, social şi de
mediu), precum şi creşterea gradului
de conştientizare cu privire la
adevăratele dimensiuni ale unui sector care de obicei se subestimează și
pentru a dedica un an de activităţi
care promovează turismul ca un
pilon-cheie pentru un viitor mai bun şi
o viaţă mai bună pentru noi toţi”, a declarat Taleb Rifai, secretarul general
al OMT.
Rezoluţia, aprobată la data de 4
decembrie 2016, recunoaşte
importanţa turismului internaţional şi,
în special, desemnarea unui an
internaţional de turism durabil, pentru
a promova o înţelegere mai bună
între popoarele de pretutindeni, să
conducă la o conştientizare mai mare
a bogăţiilor patrimoniului ale diferitelor
civilizaţii şi să ducă la o mai bună
apreciere a valorilor inerente ale
diferitelor culturi, contribuind astfel la
consolidarea păcii în lume”.
Potrivit comunicatului, această
decizie vine într-un moment deosebit
de important, în care comunitatea
internaţională adoptă nouă Agenda
2030 şi Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă (ODS), aprobate de către
Adunarea Generală a ONU din luna
septembrie 2016.
Turismul apare în rândul ţintelor
următoarelor trei obiective: promovarea creşterii economice
susţinute, inclusivă şi durabilă, ocuparea forţei de muncă deplină şi
productivă şi muncă decentă pentru
toţi; consum şi producţie durabilă;
conservarea şi utilizarea durabilă a
oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru dezvoltarea durabilă.
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Într-o viziune ecologică, turismul
se află într-o strânsă interacţiune cu
elementele abiotice, biotice, antropice, economice, sociale, culturale ale
mediului, depăşind sfera strictă a
mediului înconjurător. Dezvoltarea
turismului ţine cont de principiile
dezvoltării durabile, în sensul
conservării şi protejării patrimoniului
natural şi cultural, dar şi al reducerii
presiunii antropice asupra mediului,
inerentă în condiţiile practicării turismului pe scară largă. În acest sens,
considerăm oportune abordări privind
ecoturismul, valorificarea produselor
culinare tradiţionale, promovarea
ideilor privind trecerea de la agropensiunile turistice la eco-pensiuni.
Concludentă în acest sens este şi
aprecierea făcută de specialistul
elveţian prof. Jost Krippendorf (Les
devoreurs de paysages, 1999):„dacă
putem să pierdem, şi apoi reconstruim capitalul în alte domenii ale
economiei, nu acelaşi lucru se
întâmplă şi în turism, unde substanţa
de bază – peisajul şi pământul - o
dată pierdută, este iremediabil
pierdută”.
Locul turismului în dezvoltarea
durabilă este logic dat de rolul său ca
industrie care vinde mediul fizic şi
uman ca produs al său. Turismul este
una din industriile care trebuie să se
implice în dezvoltarea durabilă, ca industrie a resurselor, dependentă de
înzestrarea naturii şi moştenirea
culturală a fiecărei societăţi; turismul
vinde aceste resurse ca parte a produsului său şi, în acelaşi timp, împarte
anumite resurse cu alţi utilizatori, inclusiv populaţia locală.
Este în interesul turismului să fie
activ în problema dezvoltării durabile
şi să lucreze în cooperare cu celelalte
industrii în asigurarea calităţii bazei de
resurse şi a supravieţuirii acesteia.
Dezvoltarea durabilă în turism
este o necesitate, având în vedere că
economia şi mediul sunt feţe ale
aceleiaşi monede, cu alte cuvinte
cele două sunt strâns legate şi interdependente.
Industria turismului a acceptat conceptul de dezvoltare
durabilă şi a adoptat noţiunea de turism durabil, care „dezvoltă ideea satisfacerii nevoilor turiştilor actuali şi a
industriei turistice şi, în acelaşi timp, a
protejării mediului şi a oportunităţilor
pentru viitor. Se are în vedere satisfacerea tuturor nevoilor economice,
sociale, estetice etc. ale actorilor din
turism, menţinându-se integritatea
culturală, ecologică, diversitatea
biologică şi toate sistemele ce susţin
viaţa”( OMT , Codul global de etică
pentru turism).
Dar, despre durabilitate în turism
o să discutăm pe larg întrun număr
viitor al jurnalului.
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20 Mai: Ziua eroilor în roMânia
1917, Mărășești, PriMa linie de aPărare

Mănăstirea Moldovița

21 Mai: Ziua Mondială a culturii
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Conf. Univ. Dr. Silvia
Mărginean, decanul
facultății de științe
econoMice, ulbs

sibiu, Păltiniș

cercetări
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evocări
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Lect. Univ. Dr. Dumitru
troancă, ulbs
urmare din pagina 1
Motivele principale se pare că au
fost cele economice și militare, întrucât, în contextul de atunci, al
ocupării de către regii maghiari a
unui teritoriu din ce în ce mai vast
către est, invaziile turcilor, tătarilor,
cumanilor și ale mongolilor
deveniseră tot mai dese, mai deranjante și mai greu de respins. Culoarul Rucăr-Bran era o cale de
acces destul de facilă pentru invadatori atunci când doreau să
ajungă în Transilvania din sud,
drept pentru care s-a simțit tot mai
mult nevoia protejării Transilvaniei
prin organizarea unei forțe de
protecție la ieșirea din culoar.
Acesta este motivul pentru care
regii maghiari au apelat la invitarea
unor coloniști din diverse popoare,
precum sașii (care erau de fapt o
populație mixtă germană și
valonă), secuii, pecenegii, uzii sau
chiar a Cavalerilor Teutoni care, intrând ulterior în conflict cu regele
Andrei al II-lea al Ungariei (12051235), au fost expulzați din Transilvania. Evident, nu era foarte ușor
să strămuți pe cineva din locurile
de baștină într-o altă zonă situată
la peste 1000 km depărtare. De
aceea, sașilor aduși în Transilvania
le-a fost ”facilitată” această decizie
prin oferirea unor privilegii de care
populația existentă în regiune nu sa putut bucura până atunci. În
prima treime a secolului al XIII-lea,
în anul 1224, sașii au dobândit prin
Bula de Aur Andreanum, o
importantă diplomă de privilegii
conferită de regele Andrei al II-lea
al Ungariei, o organizare administrativ-teritorială și ecleziastică proprie pe teritoriul comitatului Sibiu
(Comitatus Chybiniensis). Acest
comitat era condus de un comite
regal, bucurându-se de statut autonom, sub numele de Pământul
crăiesc, compus din șapte scaune.
Sașii din Țara Bârsei și cei din
nord-estul Transilvaniei au fost, la
rândul lor, organizați în cadrul districtelor regale ale Brașovului și
Bistriței.
În urma marii invazii mongole din
1241, Transilvania a rămas într-o
stare deplorabilă, lucru care l-a determinat pe regele Bela al IV-lea să

odăile de refugiu

inițieze un program de refacere a
organizării zonei. Printre măsurile
luate în calcul s-au regăsit aducerea unor noi coloniști, convinși să
vină prin oferirea unor privilegii deosebite, susținerea comerțului,
dezvoltarea primelor orașe (Sibiu,
Cluj, Brașov, Bistrița sau
Sighișoara) dar și construirea unor
noi cetăți de piatră cu rol defensiv.
Dacă pentru orașe, care aveau
fortificații și ziduri de apărare, și
pentru cetăți protejarea acestora
era o chestiune de bună organizare în interiorul zidurilor, pentru
comunitățile țărănești, mult mai expuse, fiecare invazie însemna distrugerea parțială sau uneori totală
a comunității, membrii acesteia
neavând unde să se refugieze din
calea invadatorilor în căutare de
pradă. Cum bisericile se aflau de
obicei în centrul comunității, de
fiecare dată când avea loc câte o
invazie, populația încerca să se
adăpostească acolo, de multe ori
fără succes însă, pentru că invadatorii treceau totul prin foc și
sabie. Așa s-a născut probabil, din
necesitate, ideea de a înconjura
lăcașele de cult, transformate temporar în refugii, cu ziduri de
protecție în interiorul cărora să te
poți adăposti. Uneori, fiind necesar
ca membrii comunității să rămână
acolo pentru perioade de timp mai
îndelungate (ajungând până la
câteva luni), aceste incinte au fost
lărgite sau consolidate, dezvoltate,
astfel încât au ajuns să preia rolul
de casă pentru familiile din comunitate care se închideau în interiorul
zidurilor pe perioada atacurilor.
Un exemplu elocvent în acest sens
este biserica-cetate din Prejmer,
cel mai bine păstrată și cea mai
puternică
biserică-cetate
medievală din Estul Europei ,
înscrisă din 1999 pe lista Patrimoniului cultural mondial UNESCO.
Fiind prima localitate care stătea în
calea invadatorilor ce urcau prin
pasul Buzău, biserica a fost
fortificată prin ridicarea unei incinte
înalte și puternice (zidurile aveau 34 m grosime și 12 m înălțime) care
era înconjurată de un șanț lat cu
apă. Luptătorii de la crenele erau
aprovizionați cu muniție pe drumul
străjii, care se afla chiar pe ziduri.
Tot acolo se găsea și un dispozitiv
foarte interesant pentru vremea
aceea, ”orga morții”, constituită din

mai multe arme așezate laolaltă,
într-un ansamblu, și care trăgeau
toate deodată, producând un zgomot infernal dar și pierderi însemnate în rândul dușmanilor.
Demn de menționat este faptul că,
în incinta cetății țărănești, au fost
construite de-a lungul timpului 272
de camere dispuse pe 4 niveluri,
pe care locuitorii comunității le
foloseau pe post de locuințe provizorii pe durata asediului. Aici
puteau depozita grânele, dar
puteau și locui în siguranță pe timpul asediului fiindcă fiecare familie
avea propria sa cameră. Toate
camerele sunt numerotate, existând o corespondență între
numărul camerei și numărul casei
în care locuia în sat familia
respectivă. Printre aceste camere
se află și încăperea care
adăpostește școala și unde copiii
localnicilor își puteau continua
învățătura pe timpul unei asediu.
Întregul areal cuprins în triunghiul
dintre orașele Brașov, Sighișoara și
Sibiu este împânzit cu circa 200 de
biserici fortificate care se găsesc în
satele ce aveau populație
săsească sau mixtă, formată din
sași, români și maghiari sau secui.
Este un fenomen pe care nu-l mai
întâlnim în nicio altă zonă din
România sau din această parte a
Europei, constituind un important
element de atracție pentru turiști.
Existența sașilor pe aceste teritorii
a lăsat însă și altfel de urme. Modul
în care ei își organizau comunitatea, dar și o parte din obiceiurile
lor au fost preluate treptat, în decursul multor ani, și de către
locuitorii de alte etnii, mai ales de
către români.
Sursa: http://www.amazingromania.net
În satele în care populația
săsească era majoritară, pe
aproape fiecare stradă sau grup de
străzi exista o vecinătate, un fel de
asociație a locuitorilor din acea
zonă. Vecinătatea a funcționat ca o
instituție socială în comunitatea
săsească, bazată pe ajutor reciproc, pentru binele fiecăruia în
parte și al tuturor împreună.
Elocventă
în
demonstrarea
afirmației de mai sus, este descrierea făcută vecinătăților de
către Stephan Ludwig Roth:
,,Vecinătatea este o comunitate
frăţească, teritorială, ai cărei mem-
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bri beau din aceeaşi fântână, stau
de gardă în timpul nopţii pentru securitatea tuturor, îşi construiesc
împreună casele, se comportă ca
şi rude în cazul ivirii unei boli sau
catastrofe, îi cinstesc împreună pe
cei care i-au părăsit, apoi, din devotament au grijă de văduvă şi de
copii rămaşi orfani.”
Vecinătatea era condusă de un
”foatăr”, un lider a cărui denumire
românizată provine din germanul
”Vater” (tată). De altfel, așa cum se
poate observa în această parte a
Transilvaniei, multe cuvinte folosite
în graiul popular sunt cuvinte transformate din limba germană, preluate strict fonetic, atribuindu-li-se
același înțeles ca în cuvântul original. În fapt, vecinătățile aveau doi
foatări, unul bătrân și unul tânăr,
fiecare din ei fiind aleși pentru un
an, obligatoriu dintre gospodarii de
frunte.
Luna Februarie era de obicei momentul anual în care vecinătatea
planifica o întâlnire de bilanț,
denumită de români Rihtog (din
originalul german ”Richtag”, însemnând într-o traducere liberă ”ziua
rânduielii”). Atunci era deschisă
lada vecinătății, în care se păstrau
toate evidențele cu cheltuielile și
încasările comune, dar și listele cu
participarea membrilor vecinătății la
evenimentele importante de peste
an. Tot atunci se stabileau și amenzile pentru cei care nu s-au supus
regulilor și îndatoririlor vecinătății, și
se rezolvau conflictele sau
neînțelegerile între membrii
vecinătății. Tot la întâlnirea
respectivă se făceau planurile pentru anul următor, se stabileau
amenzile și noile cheltuieli necesare în perioada următoare.
Membrii unei vecinătăți își împrumutau bani la nevoie, participau la
anumite munci împreună, foloseau
la comun produse și unelte agricole, participau la evenimentele importante din viața membrilor
comunității – botezuri, nunți și
înmormântări. Mai mult, se ajutau
unii pe alții la muncile câmpului sau
la realizarea unor construcții sau
amenajări pentru oricare dintre
membri. Spre exemplu, dacă una
din familii dorea să repare
acoperișul unei case, activitate ce
necesita un număr mai mare de
lucrători pentru o perioadă scurtă
de timp, foatărul convoca bărbații

în putere într-o anumită zi, iar
aceștia dădeau curs invitației,
unindu-și forțele pentru a termina
această activitate într-un termen
cât mai scurt, astfel încât familia
respectivă să nu stea prea mult cu
casa descoperită. În mod similar,
oricare dintre ei putea solicita ajutorul celorlalți în astfel de situații.
Dacă unul din membrii vecinătății
nu putea să participe la o astfel de
activitate, ele era scutit dacă avea
un motiv întemeiat, dar această
situație nu se putea repeta,
deoarece ar fi dus la excluderea
acelei persoane din comunitate,
decizie radicală care ar fi avut
duble consecințe nefaste pentru
persoana în cauză: pe de o parte
privarea de ajutorul vecinătății și,
pe de altă parte, rușinea pe care ar
fi trebuit să o suporte datorită acestei excluderi. După stabilirea tuturor
acestor detalii, membrii vecinătății
sărbătoreau cu vinul și rachiul plătit,
pe lângă amendă, de cei ce nu sau supus regulilor în anul tocmai
încheiat.
Și femeile din vecinătate aveau o
întâlnire a lor, în care dezbăteau
problemele vecinătății ce cădeau în
sarcina femeilor. De asemenea,
ele administrau vasele şi celelalte
bunuri ale vecinătăţii, care
aparţineau de activitatea de
bucătărie.
Este interesant de observat că o
parte din aceste reguli ale
vecinătăților au fost preluate și de
românii din zonă, mai ales în satele
cu populație mixtă. Unele din obiceiuri s-au păstrat și după plecarea
sașilor: bărbații români din satele
din zonă se ajută reciproc la munca
câmpului sau la construcții, atunci
când se toarnă o placă sau o
fundație la casă, iar în unele sate și
românii au vesela comunității, pe
care fiecare din membrii o poate
folosi atunci când are un eveniment
major în familie, mai ales că la astfel de evenimente participă, de
regulă, aproape tot satul. Nu sunt
singurele obiceiuri bune preluate
de la sași, dar sunt o parte mică din
moștenirea culturală care a
influențat atât de pregnant viața
românilor din această zonă,
făcându-i într-o oarecare măsură
diferiți, prin organizare, prin obiceiuri, de românii din alte părți ale
Transilvaniei și mai ales de românii
din celelalte provincii istorice ale
României.
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