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Dintr-un studiu amplu dedicat situaþiei cãminelor

c
Investiþia publicã în formarea resurselor umane

culturale din România (realizat de CSCDC), am selectat

este minimã. Atât la nivelul cãminelor culturale, cât
ºi la nivelul unor instituþii judeþene (cum ar fi
Centrele Judeþene pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale) existã o mare
cerere de programe de formare profesionalã.
Referenþi culturali, directori de cãmine, ba chiar ºi
referenþi de specialitate, cu toþii îºi recunosc
limitele în ceea ce priveºte: semnificaþia noþiunii de
„culturã”, managementul aºezãmintelor ºi al
proiectelor culturale, surse alternative de finanþare
ºi aºa mai departe. O listã completã a subiectelor în
jurul cãrora se pot organiza programe de formare a
resurselor umane este imposibilã. Probabil cã
asemenea programe ar trebui sã înceapã,
deocamdatã, cu stabilirea unei tematici minimale.
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cele mai interesante (ºi, într-un fel, îngrijorãtoare)
rezultate ale cercetãrii. Studiul sugereazã existenþa,
în fiecare judeþ al României, a patru categorii de cãmine
culturale: invizibile, obiºnuite, emblematice ºi
extraordinare.

REZULTATE GENERALE
c
În mai multe judeþe (dacã nu cumva în toate),

nimeni nu cunoaºte numãrul exact ºi starea
locaþiilor cãminelor culturale. Statisticile oficiale
judeþene (ºi, implicit, cele naþionale) ar trebui
interpretate, cel mult, ca aproximãri vagi ale

c
Date fiind caracteristicile bugetelor locale („de

situaþiei reale.
c
Autoritãþile judeþene sunt complice ºi, de aceea,

tolerante în ceea ce priveºte starea precarã a
infrastructurii, aplicarea arbitrarã a legislaþiei ºi

subzistenþã”), ideologia potrivit cãreia cultura este
un produs de lux dã seama de situaþia
îngrijorãtoare a majoritãþii cãminelor culturale din
România.

funcþionarea anemicã a cãminelor culturale.
c
Din diverse motive, cum ar fi efectele secundare ale
c
Asocierea, din raþiuni electorale, a reprezentanþilor

puterii locale ºi judeþene cu cele mai importante
manifestãri

culturale

diminueazã

simþitor

autoritatea potenþialã a aºezãmintelor culturale.
De multe ori, reprezentanþii Consiliului Judeþean,
ai primãriilor sau ai consiliilor locale lasã sã se
înþeleagã cã organizarea de spectacole în
comunele judeþului este un privilegiu periodic,

Legii nr. 84/2004 pentru înfiinþarea unor comune,
în aproximativ 5-7% dintre comunele României nu
existã locaþii pentru cãminele culturale sau, dacã
existã, acestea sunt impracticabile. În cifre absolute,
numãrul acestor comune ar putea fi de ordinul
sutelor, cel puþin dacã þinem cont cã într-un singur
judeþ (Olt) existã 11 asemenea cazuri. Prin Legea
84/2004 s-au înfiinþat, în toatã þara, 111 comune
noi.
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care ar trebui rãsplãtit electoral.
c
În aproximativ 40% dintre comunele României existã
c
Atât la nivel local, cât ºi la nivel judeþean, nu existã

politici culturale coerente. Prin urmare, dacã nu
lipseºte cu desãvârºire, instituþia cãminului
cultural are o existenþã episodicã ºi marginalã în
viaþa comunitãþilor rurale din România.

câte o singurã locaþie pentru cãminul cultural. Circa
53-55% dintre comune dispun de douã, trei, patru
sau mai multe locaþii. Acestea din urmã întâmpinã
mari dificultãþi în administrarea minimalã a
locaþiilor.
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locaþiile cãminelor culturale gãzduiesc ºi alte
instituþii, cum ar fi: farmacie, cabinet medical,
cabinet veterinar, firmã de cablu TV, poºtã, ºcoalã,
primãrie, consiliu local, magazin, bar, grãdiniþã etc.
De multe ori, aceastã situaþie se traduce în cheltuieli
suplimentare (în special, plata utilitãþilor) din partea
cãminelor culturale.
c
Infrastructura cãminelor culturale, cele mai multe

construite între anii 1950-1980 ºi, de atunci
încoace, renovate superficial este, în general,
modestã.
c
Chiar dacã sunt relativ mici, bugetele locale ar

putea suporta renovarea unui cãmin cultural, cu
condiþia ca autoritãþile locale sã-ºi propunã astfel
de proiecte. Menþinerea infrastructurii cãminelor
culturale este mai uºoarã pentru comunele care
administreazã câte o singurã locaþie sau în cele
privilegiate de politicile bugetare judeþene.

c
Aplicarea

inegalã a legislaþiei

aºezãmintelor

culturale este o consecinþã a doi factori: imprecizia
legislativã, respectiv rezistenþa primãriilor ºi a
consiliilor locale în ceea ce priveºte ideea de
autonomie instituþionalã relativã. Imprecizia Legii
292/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
aºezãmintelor culturale în privinþa termenelor ºi
sancþiunilor este alibiul cel mai des invocat pentru
amânarea indefinitã a aplicãrii acesteia. Zvonurile
recurente privind modificarea Legii 292/2003
privind organizarea ºi funcþionarea aºezãmintelor
culturale au reprezentat un motiv ideal pentru
amânarea aplicãrii acesteia. Motivele cu adevãrat
importante sunt beneficiile mutuale, materiale sau
simbolice, care decurg din subordonarea cît mai
completã a aºezãmintelor culturale faþã de primãrii
ºi consilii locale.
c
În ciuda pãstrãrii aparenþelor legale, selecþia

persoanelor care asigurã conducerea cãminelor
culturale (referenþi culturali, directori de cãmine)

c
Mai puþin de 50% dintre cãminele culturale din

depinde mai ales de preferinþele puterii locale.

România sunt avizate ºi conduse de un director de
cãmin, aºa cum ar trebui sã se întâmple, potrivit
Legii 292/2003 privind organizarea ºi
funcþionarea aºezãmintelor culturale.

Acest aspect este considerat o fatalitate, inclusiv
de autoritãþile judeþene. Relaþiile referentului
cultural sau ale directorului cu primarul sau
viceprimarul sunt preferate

competenþei în

domeniu.
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c
Dupã decenii întregi de naþionalizare culturalã, se

poate percepe o anumitã tendinþã inversã, de
revalorizare a ceea ce este încã nestandardizat,
local, eventual exotic. Totuºi, în multe cazuri,
persistenþa explicitã sau implicitã a unei ierarhii
„naþionale” a valorilor îi împiedicã pe mulþi sã
identifice ºi sã exploateze micile diferenþe locale.
c
În condiþiile unei infrastructuri precare, cele mai

active cãmine culturale par a se orienta cãtre tipuri de
activitãþi mai puþin dependente de aceasta, cum ar fi
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c
În aproximativ 15% dintre comunele României,
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inventarea sau reinventarea unor sãrbãtori în aer liber
sau amenajarea unor mici muzee locale.
c
În circa 35% dintre comunele României, discoteca

organizatã în incinta cãminului cultural este
activitatea cea mai frecventã, profitabilã ºi, în
acelaºi timp, controversatã. Aºa cum aratã acum,
majoritatea discotecilor organizate în cãminele
culturale n-au nimic de-a face cu ideea de culturã.

c
În cel puþin 30% dintre comunele României,

alocaþiile de la bugetul local pentru cãminele
culturale sînt nule. În restul comunelor, cea mai
mare parte a alocaþiilor bugetare acoperã doar
c
În aproximativ 55% dintre comunele României,

incinta principalã a cãminului cultural este
închiriatã

periodic,

pentru

salarizarea referenþilor culturali sau, dupã caz, a
directorilor de cãmin.

organizarea

ceremoniilor locale (nunþi, mese de pomenire,
botezuri). Alãturi de discoteci, ceremoniile locale
sunt cele mai vizibile, frecvente ºi profitabile

JUDEÞE DIFERITE, CÃMINE CULTURALE
ASEMÃNÃTOARE

activitãþi organizate la cãminele culturale.
Luând în considerare infrastructura, aspectele
instituþionale, respectarea legislaþiei domeniale ºi
natura activitãþilor pe care le desfãºoarã, se poate
spune cã în fiecare judeþ din România se regãsesc
aceleaºi patru categorii de cãmine culturale:
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Invizibile (circa 15%)

c
Veniturile proprii anuale ale unui cãmin cultural

depãºesc numai în cazuri excepþionale suma de
100 milioane lei vechi. Acestea provin, aproape în
exclusivitate, din organizarea discotecilor ºi a
ceremoniilor locale.

DE ANSAMBLU

Atât pentru locuitorii comunelor respective, cât ºi
pentru autoritãþile culturale judeþene, aceste cãmine nu
existã sau sunt ca ºi inexistente. În statisticile oficiale
nu existã date despre ele. Acolo unde nu existã locaþii,
autoritãþile locale sînt indiferente sau sceptice în
legãturã cu eventualele proiecte. Dacã existã locaþii,
acestea sunt jalnice. Referentul cultural sau directorul
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Cãmin cultural în comuna Tatuleþti (judeþul Olt)
în clãdire construitã
de cãmin nu-ºi au rostul. În mod curios, existã localitãþi
în care, deºi cãminul cultural nu existã sau este o ruinã,
primãriile menþin pe statele de platã (600-800
RON/lunã) persoane clasificate ca referenþi culturali. De
regulã, aceasta este situaþia comunelor înfiinþate recent
ºi a comunelor marginale din punct de vedere geografic,
respectiv marginalizate în raport de circulaþia fondurilor
bugetare judeþene.

Obiºnuite (circa 65%).
Aspecte din interiorul cãminului cultural
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Potrivit statisticilor oficiale, aceste cãmine culturale ar
trebui sã fie relativ active. În realitate, existenþa lor este
episodicã ºi nu convinge pe nimeni. Programele de
activitãþi abundã în evenimente de tipul „Zilele
Eminescu”, „8 Martie” sau „serbare realizatã în
colaborare cu ºcoala. „Oricine trãieºte la þarã” ºtie foarte
bine cã astfel de „activitãþi” sunt inventate pentru a
justifica salariul referentului cultural sau al directorului
de cãmin. Cãminul cultural se deschide sîmbãta, pentru
discotecã, eventual ºi duminica, în cazul în care cãminul
se închiriazã pentru o nuntã. Referentul cultural sau

- comuna Tãtuleºti (jud. Olt)

Emblematice (circa 15%).
Este vorba despre circa 10-15 cãmine culturale
(întotdeauna aceleaºi), uºor de identificat în fiecare
judeþ, care susþin reþeaua de evenimente culturale
regionale. Identificarea acestor cãmine culturale se
poate face în cel puþin douã feluri: (a) chestionând
autoritãþile judeþene cu privire la cele mai active cãmine
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directorul de cãmin este, în fapt, „omul bun la toate” al
Primãriei, ocupându-se de anchete sociale, informarea
cetãþenilor, recensãminte, mijlocirea eliberãrii
diverselor acte oficiale, managementul echipei locale
de fotbal, organizarea meselor festive ºi aºa mai
departe. Bugetul cãminului cultural este un cerc vicios:
veniturile se transformã, via bugetul local, în salariul
referentului cultural. În multe cazuri, o fracþiune a
veniturilor potenþiale ale cãminului cultural (costul
biletelor netãiate) suplimenteazã veniturile
referentului cultural, ale directorului de cãmin ºi a
câtorva persoane din anturajele acestora.

din partea autoritãþilor judeþene (contacte personale,
schimb de informaþii, sprijin instituþional ºi logistic,
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eventual sprijin material). În contrapartidã, formaþiile ºi
soliºtii acestor cãmine culturale menþin iluzia cã fiecare
judeþ este, în felul sãu, „un nesecat izvor de culturã”.
Practic, în fiecare judeþ, acestea sunt singurele cãmine
culturale „vizibile” dincolo de graniþele localitãþii.
Vizibilitatea lor este, totuºi, problematicã: pe de o parte,
pentru restul cãminelor culturale, acestea reprezintã
singurele modele de urmat; pe de altã parte, ele indicã
limitele politicilor culturale judeþene. Includerea unor
comune în circuitele de reprezentare ºi schimb cultural
înseamnã, totodatã, excluderea altor comune, adicã

Clãdirea cãminului cultural din comuna Iancu
Jianu (judeþul Olt) - aspect exterior îngrijit
culturale din judeþ; (b) participând la orice festival
intrajudeþean organizat cu sprijinul Consiliului Judeþean
ºi notând provenienþa soliºtilor ºi a formaþiilor invitate.
Aceste cãmine beneficiazã de sprijin ºi interes constant

reproducerea oficialã a participãrii ºi a accesului inegal
la culturã. Calitatea de „model” a acestor cãmine
culturale are o altã consecinþã negativã: reproducerea
unui model de acþiune culturalã care asociazã
aºezãmintele culturale din mediul rural cu o noþiunea de
„culturã” redusã la aspecte folclorice ºi festiviste, pe
care l-am putea numi „modelul festivalului”.

INSTITUÞIA CÃMINULUI
CULTURAL - O VEDERE
DE ANSAMBLU
INSTITUÞIA CÃMINULUI
CULTURAL - O VEDERE
DE ANSAMBLU

Interiorul cãminului cultural din Iancu Jianu

Cãmin cultural cu identitate precisã - comuna

- întreþinerea clãdirii ºi a dotãrilor se fac cu greu

Coloneºti (jud. Olt)

din fonduri locale
07

Evoluþia acestor cãmine culturale este greu de explicat,
altfel decât prin calitãþile personale ale câtorva
persoane. De la caz la caz, acestea pot fi: referentul
cultural sau directorul de cãmin, primarul, viceprimarul,
un profesor de la ºcoala din localitate sau un artist
amator local. În ciuda puþinãtãþii resurselor ºi, uneori, în
ciuda ºicanelor venite din partea diverselor facþiuni ale
puterii locale, agendele acestor cãmine sunt bogate ºi,
mai ales, credibile. Activitãþile ºi evenimentele culturale
5.3. INFRASTRUCTURA

organizate aici nu sunt neapãrat spectaculoase (pentru

CULTURALÃ

cã nu depãºesc graniþele localitãþii), dar mobilizeazã o

FOCUS:
CÃMINELE CULTURALE

mare parte a localnicilor. Din pãcate, soarta acestor
cãmine culturale depinde foarte mult de entuziasm ºi
relaþii personale, aºa cã viitorul lor este, prin definiþie,

Cãmin cultural cu o bunã identificare localã
- comuna Gostavãþu (jud. Olt)

incert.
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Pregãtiri atente pentru pentru organizarea unor
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Cãminul cultural din Coloneºti - amenajarea

activitãþi culturale în cãminul cultural din

spaþiului interior

Gostavãþu
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Excepþionale (circa 5%).

