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Mp4. Problemele identificate la nivelul producþiei sunt

PRINCIPALELE REZULTATE

comune tuturor sectoarelor culturii ºi ele privesc în
identificarea

special lipsa aparaturii tehnice adecvate, a persoanelor

disfuncþionalitãþilor ºi a soluþiilor de remediere a

calificate în domeniu ºi a resurselor financiare. Pentru
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Scopul

acestui

studiu

a

fost

acestora în vederea formulãrii unei politici publice de

fiecare sector cultural aceste probleme se nuanþeazã în

stimulare a creativitãþii. Sugestiile ºi recomandãrile

funcþie de specificul domeniului.

noastre pornesc de la problemele identificate de

Sistemul de distribuþie cuprinde atât firmele care

specialiºtii în domeniu, includ sugestiile persoanelor

intermediazã relaþia între producãtor ºi consumator,

intervievate pentru anumite cazuri particulare ºi fac

cât ºi partea infrastructurii de distribuþie care este

trimiteri la politicile publice, iniþiativele sau mãsurile

diferitã în funcþie de fiecare domeniu în parte:

specifice care au fost luate în alte þãri. Este important sã

cinematografele în cazul industriei de film, librãriile ºi

precizãm faptul cã soluþiile identificate vizeazã în mod

bibliotecile pentru industria de carte, magazinele de

particular fiecare domeniu cultural existând similaritãþi

muzicã sau standurile de casete, CD-uri ºi DVD-uri din

care ar putea converge spre o politicã publicã generalã

magazine, instituþiile de performare a producþiilor în

de stimulare a creativitãþii, cu sub-capitole pentru

artele spectacolului ºi galeriile în artele vizuale. Cele

fiecare domeniu în parte. Prin caracterizarea industriei

mai mari ºi mai multe probleme pentru fiecare domeniu

cinematografice, muzicale ºi de carte ºi a sectoarelor

cultural au fost identificate în sectorul distribuþiei.

artelor spectacolului, vizuale ºi a arhitecturii ºi

Dupã pãrerea specialiºtilor, disfuncþionalitãþile

restaurãrii am urmãrit prezentarea principalelor

existente în distribuþie afecteazã atât producþia de

caracteristici ale producþiei, distribuþiei ºi consumului

bunuri culturale ºi implicit stimularea creativitãþii cât ºi

de bunuri culturale.

accesul publicului sau consumatorului la creaþiile

Indiferent dacã este vorba despre o industrie sau un

artistice.

Problemele

comune

sunt

legate

de

sector cultural, producþia presupune existenþa a trei

infrastructura de distribuþie prin lipsa spaþiilor de

componente esenþiale: resurse materiale (sediu,

expunere a bunurilor culturale ºi a unui sistem de

aparaturã tehnicã specificã, materiale specifice

distribuþie bine organizat atât la nivelul marilor oraºe

domeniului respectiv), resurse umane (ca pregãtire

cât ºi la nivelul întregii þãri, cele mai mari probleme fiind

profesionalã) ºi resurse financiare. Pentru perioada

la nivelul oraºelor mici ºi în mediul rural.

1990-2008, specialiºtii au identificat anumite

Prin caracterizarea situaþiei statutului creatorului în

schimbãri la nivelul producþiei specifice fiecãrui

prezent am urmãrit evidenþierea principalelor

domeniu cultural. O schimbare comunã pentru

caracteristici ale statutului social, profesional, juridic ºi

industria cinematograficã, de carte ºi muzicalã este

fiscal ºi a situaþiei financiare a artistului creator.

determinatã de schimbarea suportului de imprimare a

Statutul social ºi profesional al artistului creator se

creaþiei artistice: în cazul cinematografiei trecerea

referã la renumele social pe care acesta îl are la nivelul

timidã de la peliculã la HD (high definition), apariþia

opiniei publice ºi la renumele profesional pe care acesta

audio-book-urilor în producþia de carte ºi dispariþia

îl are în rândul colegilor de breaslã. Statutul social ºi

treptatã a înregistrãrilor pe vinil ºi pe casetã ºi apariþia

profesional al artistului presupune existenþa unui

CD-urilor, DVD-urilor ºi a device-urilor de tip MP3,

sistem de valori pe baza cãruia este judecatã
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A. INDUSTRIA CINEMATOGRAFICÃ

artistului un cuvânt important îl are în primul rând

În domeniul cinematografiei, principalele probleme

mass-media, în cazul statutului profesional al artistului

legate de resursele materiale privesc situaþia platourilor

un rol importat îl au asociaþiile profesionale ºi pãrerea

de filmare, resursele disponibile pentru developarea

specialiºtilor în domeniu. Ca ºi în cazul caracteristicilor

peliculei, lipsa echipamentelor de lumini ºi slaba

producþiei, distribuþiei ºi consumului existã asemãnãri

calitate a sunetului. O altã disfuncþionalitate care se

ºi diferenþe între statutul social ºi profesional al

manifestã în domeniul cinematografiei este lipsa

artistului creator, în funcþie de sectorul cultural în care

resurselor umane ºi slaba pregãtire profesionalã în

se încadreazã acesta. În ceea ce priveºte statutul social,

special a personalului tehnic.

profesional, juridic ºi fiscal ºi situaþia financiarã a

Noile tehnologii au pãtruns în acest domeniu, dar

artistului din cinematografie acestea sunt similare

mai greu decât în alte domenii ca de exemplu muzica

artiºtilor din artele spectacolelor datoritã faptului cã

sau producþia de carte. În continuare este preferatã

majoritatea artiºtilor din cinematografie activeazã ºi în

pelicula în defavoarea HD (high definition) care deºi

sectorul artelor spectacolului.
Statutul juridic al artistului creator se referã la

este mai avantajoasã din punct de vedere financiar nu
oferã aceeaºi calitate produsului final.

prevederile legale în privinþa drepturilor de autor,

Sistemul de distribuþie în industria cinematograficã

sistemului de remuneraþie ºi a sistemului de protecþie

cuprinde atât firmele distribuitoare de producþii de film,

socialã a artistului creator. Pe parcursul acestui raport

cât ºi infrastructura de difuzare a filmelor reprezentatã

au fost identificate probleme legate de drepturile de

în special de cinematografe sau sisteme de tip

autor ºi drepturile conexe comune tuturor sectoarelor

multiplex. În prezent activitatea sistemului de

culturale. De asemenea, au fost identificate influenþe

distribuþie este afectatã de numãrul mic de

ale neclaritãþilor juridice asupra relaþiei dintre firmele

cinematografe ºi de prezenþa scãzutã a interesului

de producþie ºi artiºti ºi dintre firmele de producþie ºi

pentru promovarea filmelor.

firmele de distribuþie. Aceste probleme poartã însã
specificul sectorului cultural în care se manifestã.
Statutul fiscal al artistului creator se referã la

Apariþia noilor tehnologii a creat posibilitatea
orientãrii spre noi forme de consum, bazate în special
pe utilizarea internetului drept canal de difuzare a

SCHIÞA UNEI POLITICI

contribuþiile pe care acesta le datoreazã cãtre sistemul

filmelor sau în format DVD pentru consumul de film
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de impozite ºi taxe, sistemul asigurãrilor sociale

domestic.

A CREATIVITAÞII:

(ºomaj) ºi sistemul asigurãrilor de sãnãtate. Acest

În ceea ce priveºte statutul social, profesional,

statut fiscal este reglementat juridic în funcþie de

juridic ºi fiscal ºi situaþia financiarã a artistului din

fiecare sector cultural. În anumite þãri existã deduceri ºi

cinematografie acestea sunt similare artiºtilor din
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înlesniri pentru aceste contribuþii la sistemul de

artele spectacolelor datoritã faptului cã majoritatea

colectare a taxelor ºi impozitelor.

artiºtilor din cinematografie activeazã ºi în sectorul
artelor spectacolului.
Sectorul non-profit dominã piaþa festivalurilor de
film, beneficiind – probabil datoritã existenþei unui

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

performanþa atât la nivelul publicului cât ºi la nivelul
criticilor de specialitate. Dacã pentru statutul social al

public mai numeros comparativ cu artele vizuale sau cu
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artele spectacolului – de o mai mare disponibilitate din

Utilizarea noilor tehnologii în procesul de producþie
determinat apariþia unor gadgeturi de stocare a

partea sponsorilor privaþi. Ca ºi în cazul celorlalte

produselor muzicale. Acestea sunt preferate de

sectoare creative, ONG-urile se confruntã cu lipsa

consumatori, ceea ce a dus implicit la gãsirea unor noi

surselor de finanþare pentru cheltuieli administrative.

strategii de promovare a suporturilor de tip CD sau
DVD.
Industria muzicii de consum din România se

B. INDUSTRIA MUZICALÃ

confruntã cu modificãri în sistemul de distribuþie.
Acesta a trecut de la o formã centralizatã, specificã

Industria muzicii de consum din România este
caracterizatã în prezent de câteva aspecte care sunt
într-o mare mãsurã rezultatul schimbãrilor produse în
acest domeniu începând din anul 1990. Una din
caracteristicile acestea este acea cã genurile muzicale
s-au diversificat ºi odatã cu acestea numãrul
interpreþilor autohtoni a crescut. Aceasta a dus la
apariþia unui numãr de case de producþii ºi studiouri de
înregistrãri independente care, pe lângã activitatea de
înregistrare a produselor muzicale a interpreþilor
români, mai au ca sursã de venit ºi prestãrile de servicii
sau coproducþia cu alte case de muzicã din strãinãtate.
Altã caracteristicã a industriei o reprezintã efectele
apariþiei noilor tehnologii în procesul de producþie ºi în
practicile de consum. Internetul are în acest sens cel
mai mare impact. Pe de o parte, internetul ajutã la
cunoaºterea pieþei muzicale, la colaborarea actorilor
din industria muzicalã româneascã cu cei din
strãinãtate ºi la facilitarea promovãrii produselor
muzicale româneºti în alte þãri. De asemenea, utilizarea
noilor tehnologii a dus la creºterea calitãþii produselor
muzicale. Pe de altã parte, utilizarea internetului în
practicile de consum ºi de transfer/schimb de materiale
muzicale a afectat vânzãrile, existând în anul 2005
chiar un boom al pirateriei. Acest fenomen a dus la
necesitatea întãririi controlului legislativ al drepturilor
de autor.

perioadei dinainte de anul 1989, la o formã
descentralizatã. Schimbarea a adus mai multe
disfuncþionalitãþi decât avantaje pentru producãtorii
muzicali, în sensul cã relaþia producãtor-distribuitor
este afectatã de faptul cã distribuitorii pun adaosuri
prea ridicate.
Organizaþiile non-profit din domeniul muzical
acordã prioritate în activitatea lor organizãrii de
concerte, mai degrabã decât producþiei muzicale sau
impresariatului. În multe cazuri, iniþiativa contractãrii
de artiºti muzicali contemporani pentru prestaþii live
este asociatã cauzelor militante: aparþine unor ONG-uri
din domeniul social sau ecologic care valorificã creaþia
muzicalã pentru a asigura vizibilitatea cauzei lor,
contribuind astfel ºi la promovarea producþiei muzicale
În ceea ce priveºte statutul social, financiar, fiscal ºi
profesional al actorilor din industria muzicii de consum
ar fi nevoie de o adaptare a legislaþiei drepturilor de
autor care în forma actualã conduce la apariþia unor
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tensiuni în relaþia compozitor/autor-interpret ºi
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distribuitorilor. O altã disfuncþionalitate care ar trebui
remediatã cât mai curând este gestionarea mai eficientã
a utilizãrii internetului în practicile de consum,
fenomenul pirateriei afecând într-o mare mãsurã piaþa
muzicii.
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literar devine mai accesibil (prin descãrcare de pe siteuri internet), dar ºi mai dificil de controlat din

Industria de carte din România se poate caracteriza prin

perspectiva drepturilor de autor, iar rolul librãriilor

dezvoltarea dupã anul 1990 a unor noi edituri ºi apariþia

scade. De asemenea, este probabil ca noua formulã de

unor grupuri editoriale care s-au specializat pe anumite

e-books (alãturi de audio-books) sã producã modificãri

produse din cultura scrisã.

în practicile de redactare (publicarea în mediul virtual,

Fluxurile de supraproducþie a anumitor genuri ºi a

deschisã comentariilor) sau de lecturã.

autorilor strãini (mai ales în prima parte a anilor 1990),
o echilibrare a producþiei în ultimii ani ºi accentul pus în
prezent pe calitatea produselor (nu pe cantitate, ca

D. SECTORUL ARTELOR SPECTACOLULUI

înainte) sunt alte caracteristici ale industriei de carte.
Sistemul distribuþiei de carte a devenit descentralizat
dupã anul 1989. Un efect al acestei schimbãri a fost

particulare ce þin de organizare, sistemul de finanþare ºi

creºterea puterii financiare a distribuitorilor, care prin

pregãtire profesionalã. Principalii actori din artele

adaosurile practicate îi dezavantajeazã pe editori, dupã

spectacolului sunt instituþiile subordonate Ministerului

pãrerea specialiºtilor în domeniu.

Culturii ºi Cultelor ºi cele care aparþin sectorului

Lipsa unui sistem financiar coerent este o altã

Domeniile incluse în acest sector corespund unor

efecte, unul din acestea fiind dispariþia multor librãrii ºi

activitãþi artistice diferite: teatrul, Opera, Opereta ºi

scãderea continuã a numãrului acestora mai ales în

dansul contemporan. Numãrul asociaþiilor profesionale

oraºele mici. De asemenea, lipsa este reflectatã în

este relativ redus comparativ cu organizarea sectorului

statutul financiar al scriitorilor români, prin lipsa unui

artelor spectacolelor din Franþa. În prezent, în România,

sistem coerent de beneficii pentru scriitori ºi de

în peisajul artelor spectacolului se observã prezenþa

O trãsãturã a industriei de carte din România,
diferitã faþã de cea din alte þãri, este o disfuncþionalitate
a strategiilor de marketing ºi promovare care au ca
DE STIMULARE
A CREATIVITAÞII:
PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI

independent.

caracteristicã a industriei de carte. Lipsa are mai multe

susþinere a creativitãþii prin metode alternative.
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Peisajul artelor spectacolului are anumite caracteristici

activã a Uniunii Teatrale ºi a Uniunii Compozitorilor ºi
Muzicologilor.
O

altã

caracteristicã

a

domeniului

artelor

spectacolului este dezvoltarea slabã a pieþei,

rezultat o competitivitate neloialã a editurilor. De

determinatã,

asemenea, se manifestã lipsa unei analize cât mai

disfuncþionalitãþile sistemului finanþãrilor publice ºi de

complete a pieþei ºi consumului de carte.
Utilizarea noilor tehnologii a fãcut ca numãrul

dupã

pãrerea

specialiºtilor,

de

raportul inechitabil între costurile de producþie ºi
profitul obþinut în urma vânzãrii producþiilor artistice.
O concluzie importantã a acestui studiu se referã la

ÞI FIRME DIN

scãzut de librãrii ºi cãrþi din biblioteci sã fie compensat

SECTORUL CULTURAL

de librãrii virtuale, cataloage online ºi publicare de

necesitatea realizãrii de investiþii în ceea ce priveºte

creaþii online.

dotãrile tehnice ºi a creºterii numãrului ºi pregãtirii

Existã iniþiative non-profit al cãror succes indicã

profesionale a specialiºtilor în sectorul tehnic.

tendinþe de diversificare a producþiei ºi consumului de

Specialiºtii în domeniu considerã cã raportul între

literaturã: din punct de vedere al difuzãrii, produsul

încasãri ºi profit este negativ deoarece cheltuielile

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

C. INDUSTRIA DE CARTE
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care se realizeazã pentru organizarea unui spectacol

producerii de obiecte artistice prin adresarea de cereri

sunt relativ mari, implicând costurile pentru locaþie ºi

cãtre Consiliile de conducere ale uniunilor cu caracter

pentru artiºti.

profesional.

În ceea ce priveºte statutul profesional al artistului

Potrivit specialiºtilor din domeniu, piaþa artelor

creator în domeniul artelor spectacolului, persoanele

vizuale este slab dezvoltatã. Acest lucru este

intervievate au subliniat cã instituþiile cu rol în

determinat de faptul cã preþurile variazã în funcþie de

pregãtirea celor ce activeazã în domeniu au început sã

anumite criterii subiective.

trateze cu o responsabilitate redusã generaþiile

O altã caracteristicã a domeniului artelor vizuale

viitoare. Legat de implicarea artiºtilor în producþiile

este faptul cã producþia de obiecte culturale este

artistice, aceºtia se confruntã cu o anumitã epuizare

condiþionatã de existenþa spaþiilor de creaþie ºi de

generatã de participarea lor în alte activitãþi diferite de

susþinerea financiarã. Chiriile percepute asupra

pregãtirea profesionalã, cum ar fi: manageriatul,

spaþiilor, modul prin care este permis accesul la

impresariatul, promovarea.

programele de finanþare ºi cumpãrãtorii obiectelor

Producþiile organizaþiilor non-profit promoveazã în
proporþie mare interdisciplinaritatea ºi spaþiile

culturale sunt factori care influenþeazã într-o mãsurã
pozitivã sau negativã procesul creator.

neconvenþionale de performare. Aceste tendinþe sunt

Principalii colecþionari de obiecte culturale sunt unele

condiþionate de accesibilitatea unui spaþiu de

instituþii bancare ºi persoane fizice din þarã sau din

performare ºi din acest motiv operatorii culturali non-

strãinãtate.

profit acuzã monopolul instituþiilor de spectacole

O ultimã caracteristicã importantã a peisajului

asupra sãlilor aflate în administrare publicã, neexistând

artelor vizuale este faptul cã sistemul de distribuþie se

în fapt posibilitatea competiþiei între actorii publici ºi

produce în condiþiile unui numãr mic de producþii, a

cei privaþi, nici pentru spaþiu, nici pentru finanþãri

costurilor pentru transport ºi pentru închirierea

publice anuale sau multianuale. În acelaºi registru,

spaþiilor. Un element definitoriu este reprezentat de

posibilitatea legalã a existenþei unor teatre-gazdã

aplicarea timbrului fiscal de 0,5%

pentru spectacole (alãturi de teatrele de repertoriu) este

acumularea de resurse financiare.

amintitã de specialiºti ca oportunitate nevalorificatã.

care nu permite

În ceea ce priveºte statutul artistului în peisajul
artelor vizuale se face simþitã prezenþa unor politici
referitoare la protecþia socialã a artiºtilor, a organizãrii

E. SECTORUL ARTELOR VIZUALE
Domeniul artelor vizuale cuprinde ca actori principali
artiºtii, galeriile, muzeele de artã ºi casele de licitaþii.
Statutul artiºtilor din peisajul artelor vizuale este
reprezentat de Uniunea Artiºtilor Plastici ºi Uniunea
Fotografilor. O proporþie ridicatã a galeriilor se aflã în
proprietatea statului, iar artiºtii pot obþine dreptul de a
utiliza anumite studiouri de creaþie în vederea
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sistemului asigurãrilor de sãnãtate. Specialiºtii din
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domeniu susþin cã stabilirea unor chirii mai mici a
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spaþiilor destinate producerii de obiecte culturale,
poate îmbunãtãþi statutul profesional ar artistului
creator.
În cadrul sectorului privat (galerii private ºi ONG-uri)
este rãspânditã pãrerea cã nu existã spaþii suficiente de
expunere ºi documentare pentru arta contemporanã
sau cã acestea sunt prohibitive din punct de vedere al
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discuþie drept element distructiv pentru calitatea
proiectelor arhitecturale promovate de cãtre actorii

Plastici din România (UAPR). Aceºtia contestã

publici.

reprezentativitatea

generalizatã a uniunii de creaþie

Organizarea de concursuri de arhitecturã a fost

pentru întreaga breaslã a artiºtilor vizuali ºi revendicã,

propusã de cãtre toþi specialiºtii intervievaþi drept

în logica acestui fapt, dreptul de a fi consultaþi alãturi de

soluþia de adoptat pentru stimularea creativitãþii în

UAPR în elaborarea politicilor publice ºi de a beneficia

acest domeniu. Specialiºtii în domeniu considerã cã

de facilitãþi ºi privilegii similare.

aceste concursuri sunt evitate de promotorii privaþi
datoritã costurilor pe care le presupun ºi de promotorii
publici deoarece, în afara costurilor pe care le

F. SECTORUL DE ARHITECTURÃ ªI RESTAURARE

presupun, acestea nu pot sta drept garanþie pentru
„onestitatea” decidentului public în aceeaºi mãsurã în

Rezumat pentru Arhitecturã

care o poate face aplicarea criteriul preþului celui mai
mic în cadrul unei licitaþii publice.

Creativitatea în arhitecturã este, de regulã, negociatã în
relaþia dintre arhitect ºi client. În cadrul acestei
negocieri, stabilitatea economicã ºi profesionalã a
arhitectului sunt factori importanþi în înclinarea
balanþei deciziei privind produsul arhitectural final.
Revistele de specialitate ºi concursurile anuale ºi
bienale de arhitecturã sunt „locurile” de întâlnire ale
publicului critic de arhitecturã. Publicaþiile cotidiene nu
sunt vãzute de cãtre specialiºtii în domeniu drept
interesate în mod deosebit de producþia arhitecturalã
sau de dezvoltarea urbanã decât atunci când este vorba
despre conflicte politice izbucnite în jurul unor astfel de

Delimitarea legislativã a unei secþiuni separate
pentru contractarea de servicii de arhitecturã
(autonomizarea domeniului în raport cu alþi prestatori
de servicii) în care sã fie introdus drept criteriu de
evaluare al promotorului public (în loc de aplicarea
criteriului preþului celui mai mic) organizarea unui
concurs de arhitecturã ar putea fi o soluþie pentru
stimularea creativitãþii pe palierul de producþie
reprezentat de arhitectura publicã. O analizã a
configuraþiei optime de desfãºurare a unor astfel de
concursuri pentru viitor ar putea fi realizatã pe baza
proiectelor implementate în acest fel pânã acum.

proiecte.
SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE
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Instituþiile publice alocã sume importante de bani

Rezumat pentru Restaurare

construirii, reabilitãrii ºi restaurãrii de edificii publice.
Când este vorba despre construirea de edificii noi,

Activitatea de restaurare din România se caracterizeazã

CREATORI, ONG-URI

serviciile de arhitecturã sunt, în cea mai mare parte a

prin realizarea unor lucrãri de restaurare limitate de

ÞI FIRME DIN

cazurilor, contractate în urma unor licitaþii publice în

fondurile reduse care de multe ori nu acoperã ºi

care sunt selectate ofertele de servicii. Modul de

cercetãrile necesare unei lucrãri de restaurare integralã

PROPUNERI DE LA

SECTORUL CULTURAL

organizare al unor astfel de licitaþii ºi mai ales criteriile

ºi existenþa unui numãr mic de firme specializate care

de selecþie aplicate sunt considerate de cãtre

se ocupã de execuþia lucrãrii.

specialiºtii arhitecþi drept inacceptabile. Criteriul

O practicã a activitãþii de restaurare este acea de

„preþului celui mai mic” a fost cel mai adesea adus în

acordarea de noi destinaþii clãdirilor. Cea mai mare

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

costurilor. Unii reprezentanþi ai ONG-urilor se situeazã
pe o pozitie antagonicã faþã de Uniunea Artiºtilor

parte a monumentelor restaurate sunt transformate în
muzee, ceea ce face ca monumentul respectiv sã nu
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aibã un potenþial foarte crescut de a aduce noi fonduri,
dupã pãrerea specialiºtilor în domeniu.
Lipsa

de

vizibilitate

pentru

publicul

larg,

neimplicarea mass-mediei în promovarea lucrãrilor de
restaurare sunt alte disfuncþionalitãþi din domeniu
potrivit persoanelor intervievate.
Altã disfuncþionalitate cu care se confruntã
domeniul restaurãrii din România þine de legislaþia care,
potrivit specialiºtilor, nu este realizatã într-o formã
adaptatã cerinþelor activitãþii de restaurare.
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Creativitatea este un proces deopotrivã psihologic ºi

2. Industria muzicalã;

social care presupune generarea de idei, concepte ºi

3. Industria de carte;

opere noi, originale. De cele mai multe ori creativitatea

4. Artele spectacolului;

este asociatã cu inspiraþia, inovaþia ºi domeniul culturii.

5. Artele vizuale;

„Creativitatea este capacitatea de a pune ordine în

6. Arhitecturã;

haosul naturii”1, spunea Eric Hoffer, fiind un act cultural

7. Restaurare.

în sine prin intervenþia sa asupra naturii ºi a ordinii

Prin analiza contextului de manifestare a creativitãþii

existente a lucrurilor. În domeniul cultural creativitatea

am dorit sã aflãm care sunt principalele caracteristici ºi

este forþa motricã, fãrã ea artiºtii nu ar fi decât simpli

prevederi legale ale fiecãrui sector cultural analizat,

meºteºugari. Creativitatea face diferenþa între un bun

care sunt principalii actori culturali ºi care a fost sau va

de consum ºi un bun cultural, între un obiect cu

fi evoluþia fiecãrui sector în parte.

destinaþie funcþionalã ºi un artefact cu destinaþie

În acest sens am considerat cã realizarea bunurilor

esteticã. În mitologia greacã muzele erau considerate

culturale se manifestã într-un sistem economic ºi social

drept inspiratoarele ºi patroanele artelor, scopul lor

care cuprinde etapele producþiei, distribuþiei ºi

fiind stimularea actului de creaþie. Într-o lume post-

consumului. La nivelul producþiei am urmãrit

modernã ºi globalizatã stimularea creativitãþii se

identificarea dificultãþilor în privinþa achiziþionãrii de

realizeazã prin politici culturale, mai puþin „spirituale”

resurse materiale (sediu, aparaturã tehnicã specificã,

dar orientate spre aspectele practice ale condiþiilor de

materiale specifice domeniului respectiv), resurse

realizare ale actului creator.

financiare ºi resurse umane (ca pregãtire profesionalã).

În acest studiu analizãm creativitatea în contextul

De asemenea, ne-a interesat sã aflãm care este raportul

aspectelor economice pe care le presupun arta ºi

între costurile de producþie ºi profitul obþinut ºi care

cultura. Scopul acestui studiu este identificarea

este implicarea investitorilor privaþi în procesul de

soluþiilor de stimulare a creativitãþii prin intermediul

producþie. La nivelul distribuþiei am dorit sã aflãm care

unei analize a contextului de manifestare a creativitãþii

sunt caracteristicile sistemului la nivel regional,

ºi a posibilelor disfuncþii existente. Motivul pentru care

naþional ºi internaþional ºi dacã existã diferenþe în ceea

SCHIÞA UNEI POLITICI

am optat pentru aceastã abordare a fost premisa cã

ce priveºte produsele/producþiile culturale româneºti ºi

DE STIMULARE

stimularea creativitãþii nu se poate realiza decât prin

strãine. La nivelul consumului am urmãrit sã

crearea unui context funcþional din punct de vedere

identificãm profilul consumatorului ºi interesul lui
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economic, juridic ºi social.
În acest sens ne-am îndreptat atenþia spre
urmãtoarele sectoare culturale creative:
1. Industria cinematograficã;

pentru produsele/producþiile culturale. Am acordat o
atenþie specialã artistului creator ºi statutului sãu. Am
dorit sã aflãm care sunt principalele probleme cu care
se confruntã artiºtii/creatorii din perspectiva statutului
social, profesional, juridic ºi fiscal ºi a situaþiei

1. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã
http://enciclopedie.citatepedia.ro/index.php?c=creativitate, la data
de 6.01.2009

financiare.
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INTRODUCERE

EXEMPLE DE POLITICI PUBLICE PENTRU

sectoarele public, privat ºi terþiar au început sã se

STIMULAREA CREATIVITÃÞII

implice în activitãþi care nu erau pânã acum parte a

În continuare vom prezenta principalele rezultate ale

au început sã redefineascã relaþiile dintre ei. De
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sferei lor de competenþã. Aceste extinderi ale implicãrii
unui studiu similar realizat de ERICarts despre

exemplu managerii galeriilor publice de astãzi devin

industriile creative la nivelul þãrilor din Uniunea

dealerii sau directorii agenþiilor artistice de mâine;

Europeanã. Proiectul numit „Creative Europe” a pornit

responsabilii cu politicile culturale pot deveni manageri

de la ipoteza conform cãreia condiþiile ºi climatul

în companii din industriile creative. Educaþia ºi

creativitãþii artistice ºi inovaþiei culturale în Europa se

formarea artisticã nu mai sunt în întregime

schimbã. Responsabilitatea pentru acestea se împarte

responsabilitatea academiilor de stat ºi a universitãþilor

tot mai mult între public, actori privaþi ºi organizaþii

ºi sunt completate de programe noi de formare privatã

non-profit. În acest context se simte nevoia dezvoltãrii

sau de cursuri oferite de organizaþii culturale

unui dialog intercultural atât în context european, cât ºi

independente,

la nivel internaþional. Se considerã cã aceste procese de

independente. În timp ce existã anumite forme de

reþele

sau

organisme

publice

colaborare ar face posibilã o schimbare în primul rând

interacþiune între actorii descriºi în Figura 1, se pare cã

în ceea ce priveºte paradigma „guvernãrii creativitãþii”

rãmân static izolaþi, depinzând de poziþia lor în cadrele

(„creativity governance”), iar în al doilea rând ar stimula

naþionale legale ºi politice sau de flexibilitatea lor

o schimbare a stilului ºi instrumentelor folosite în

financiarã.

managementul creativitãþii ºi inovaþiei2.

Concluziile ºi recomandãrile proiectului se

Ipoteza proiectului a fost cã sistemul de guvernare

concentreazã pe necesitatea schimbãrii focalizãrii

se confruntã cu o dezagregare datoratã extinderii

asupra politicilor naþionale spre crearea unei definiþii

implicãrii actorilor din sectoarele public, privat ºi terþiar

mai universale ºi mai dinamice a guvernãrii creativitãþii

în capacitãþi variate de formulare ºi influenþare a

ºi a managementului creativitãþii3.

procesului artistic creativ.

1.

În

contextul

conceptului

de

„societate

Figura 1 ilustrezã grupurile de bazã implicate în

informaþionalã” (information society), creativitatea este

evoluarea conceptului de guvernare. Ea descrie

definitã ca fiind „capacitatea de a inova” nu doar

diviziunea tradiþionalã a muncii între cele trei sectoare

individual, cât ºi în cadrul unor procese de interacþiune.

instituþionale: actorii, responsabilitãþile ºi modelele

Aceste procese complexe produc resurse la nivelul

tradiþionale de finanþare. Cu toate acestea se aºteaptã

întregii societãþi, inclusiv în ceea ce astãzi numim noua

ca grupuri diferite, responsabili cu deciziile politicilor

economie.

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE
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2. Creativitatea artisticã nu mai este privitã doar ca

PROPUNERI DE LA

industriile creative, profesioniºtii din domeniul artistic

rezultatul talentului individual, ci mai degrabã ca fiind o

CREATORI, ONG-URI

ºi diferitele grupuri de consum devin din ce în ce mai

cantitate de bunuri intangibile acumulate ºi întreþinute

culturale, organismele care oferã granturi, firmele din

diversificaþi. Aceasta se datoareazã în special faptului

atât individual cât ºi în cadrul unor procese comune de

cã membrii acestor diferite grupuri de actori din

producþie culturalã.

2. Creative Europe, Capitolul 4, Desrpe Guvernare ºi Managementul
Guvernãrii Creativitãþii Artistice în Europa (p. 3), descãrcat de pe
http://www.creativeurope.info/, la data de 6.01.2009

3. Creative Europe, Capitolul Concluzii, descãrcat de pe
http://www.creativeurope.info/, la data de 6.01.2009

ÞI FIRME DIN
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Figura 2. Reorientarea strategicã a partenerilor principali într-un

SECTORUL CULTURAL

sistem de guvernare european interactiv5
4. Creative Europe, Capitolul 4, Desrpe Guvernare ºi Managementul Guvernãrii
Creativitãþii Artistice în Europa (p. 3), http://www.creativeurope.info/,
accesat la data de 6.01.2009
5. Idem, p.4
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Figura 1. Actori, Acþiuni, Îndrumare ºi Resurse în Guvernarea Creativitãþii Artistice4

3. Inovaþia culturalã se face mai curând în cadrul
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unor reþele compuse din intermediari ºi manageri.

mai scãzut) ºi legale.
8. În urma studiului a rezultat cã nu existã o

Clusterele interdependente de actori ºi reþelele care fac

sincronizare (un sinergism) la nivel european din punct

activitatea de creaþie ºi rezultatele acesteia sunt ceea ce

de vedere al legislaþiilor, însã, pe termen lung se

am putea numi „guvernatori ai creativitãþii” (cei care

prevede posibilitatea construirii unui sistem de

determinã resursele financiare ºi cadrul legal).

standarde comune.

4. Bunurile culturale nu sunt resurse „de unicã
folosinþã.” Prin procesele de producþie ºi intermediari,

9. Studiul s-a concentrat asupra modurilor de
stimulare

a

inovaþiei

în

rândul

artiºtilor,

a

acestea pot fi folosite continuu (refolosite) ºi chiar

profesionalismului ºi mobilitãþii transnaþionale. Pentru

reinventate de alþi artiºti, manageri care se ocupã cu

aceasta este nevoie de implicarea autoritãþilor publice

producþia culturalã sau organizaþii care distribuie

din perspectiva a patru dimensiuni: compensarea

bunuri culturale ºi, pe termen lung, chiar de cãtre

inegalitãþilor de pe piaþã ºi a dependenþelor prin

„publicul creativ”.

implicarea autoritãþilor publice, în sensul flexibilizãrii

5. Resursele rezultate din procesele creative

finanþãrilor ºi oferirea de facilitãþi, tehnologii,

contribuie la crearea diversitãþii regionale ºi locale,

echipamente, etc.; armonizarea cadrelor legale ºi

dând naºtere la medii culturale unice. „Hot spot”-urile

sociale prin standarde legale ºi contracte cât ºi

creative nu sunt doar rezultatul artiºtilor, ci sunt mai

recunoaºterea mutualã a cererilor ºi realizãrilor, pentru

curând promovate ºi condiþionate de climatele culturale

stimularea mobilitãþii; dezvoltarea legilor drepturilor

regionale ºi locale.

de autor pentru bunurile artistice produse pentru sau

6. La stabilirea politicilor creative trebuie sã se aibã

prin internet; creºterea transparenþei ºi perfecþionarea

în vedere nevoia susþinerii ideilor ºi viziunilor noi, pe de

prin compararea informaþiilor prin studii empirice

o parte ºi popularizarea canalelor de distribuþie a

despre condiþia artiºtilor ºi profesioniºtilor în domeniu

bunurilor, pe de altã parte. Aceste politici trebuie sã fie

ºi monitorizarea schimbãrilor pieþelor a formelor de

flexibile ºi sã ofere alternative cum ar fi, de exemplu, în

sprijin din partea autoritãþilor publice ºi a schimbãrilor

ceea

gusturilor publicului.

ce

priveºte

finanþarea

ºi

perspectivele

interculturale.

10. Conflictul din punct de vedere al bugetelor

7. Într-un sistem ideal de management cultural ar

publice scãzute continuã, cu atât mai mult cu cât

trebui urmate câteva direcþii ºi modele: „Modelul

complexitatea pieþei de muncã în domeniul culturii

creativ” – include mãsuri care încurajeazã creativitatea

creºte. Exemple de aspecte care împiedicã dezvoltarea

DE STIMULARE

în stadii primare de cercetare ºi dezvoltare ºi susþine

unor politici îmbunãtãþite: lipsa de date empirice în

A CREATIVITAÞII:

recunoaºterea talentelor, premierea excelenþei ºi

ceea ce priveºte, de exemplu, condiþiile de muncã în

pieþei

cadrul a diferite grupuri de artiºti; sistemul drepturilor

profesionale” – se ocupã cu recompensarea artiºtilor,

promovarea

internaþionalã;

„Modelul

de proprietate intelectualã începe sã fie problematic

þinând cont de natura atipicã a muncii lor; „Modelul

într-o aºa numitã „erã digitalã”; UE nu a stabilit un

intervenþionist” – se ocupã pe de o parte de crearea ºi

sistem de monitorizare ºi schimb care sã ia în

diversificarea cererii publicului ºi pe de altã parte de

considerare toate domeniile culturale de activitate. Este

asigurarea beneficiilor financiare (ex. TVA la un nivel

necesarã înfiinþarea unui Observator European al
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politic sau instituþional, cât ºi din punct de vedere
cultural ºi spiritual.

11. Autoritãþile naþionale ºi regionale trebuie sã

16. Trebuie întreprinse cercetãri noi, la nivel

înþeleagã mai bine nevoile artiºtilor care lucreazã în

european, pentru a suplini lipsurile cercetãrilor

diferite zone ale lumii. Unele taxe ºi legi descurajeazã

precedente. În plus, cercetãrile transnaþionale trebuie

colaborarea internaþionalã. La nivelul UE, sunt necesare

sã continue ºi sã se axeze pe dezvoltarea indicatorilor

mãsuri care sã armonizeze sistemele legislative.

pentru monitorizarea „modelelor ideale de guvernare ºi

12. S-a înregistrat o creºtere a numãrului de agenþi

management” în sectorul cultural. O analizã mai

publici sau privaþi care susþin proiectele de creaþie

amãnunþitã trebuie realizatã pentru probleme ca:

culturalã, fie finanþând proiecte ºi artiºti, fie

impactul implicãrii sectorului privat în sistemul de

asumându-ºi rolul de intermediari în domeniul

management al creativitãþii; un cadru nou ºi armonizat

producþiei culturale.

pentru activitãþile fundaþiilor care ar putea îmbunãtãþi

13. Noile concepte de management al creativitãþii

strategiile pentru sprijinirea colaborãrii ºi creativitãþii

sunt problematice din punct de vedere al politicilor

artistice în Europa; o nouã programã pentru

recomandate, din cauzã cã presupun o trecere de la

învãþãmântul superior care sã aibã în vedere

realizarea unilateralã a politicilor (numai de cãtre

schimbãrile practicilor artistice ºi apariþia unui nou

agenþii publici) la parteneriate între domeniile public ºi

spaþiu cultural european; modul în care UE, în contextul

privat. În acest sens, este nevoie de asigurarea de

extinderii ei, poate beneficia de experienþele

condiþii de muncã mai bune pentru agenþii privaþi, din

instituþiilor inter-guvernamentale cum ar fi Consiliul

douã puncte de vedere: asigurarea unei interacþiuni de

Europei; modul în care mãsurile publice de sprijin ºi

calitate între ei ºi cu agenþii publici ºi, în al doilea rând,

cadrul legal, cum ar fi regulile de copyright, care sunt

dezvoltarea cadrelor legale care pot crea fundaþii

afectate de schimbãrile practicilor artistice ºi cum sunt

europene, fonduri ºi donaþii.
14. Trebuie luat în considerare cã implicarea

influenþate conceptele de „individual authorship”,
„originalitate”,

„atribuire

artisticã”

(„artistic

agenþilor privaþi nu presupune necesitatea scãderii

appropriation”), „proprietate” („ownership”), „domeniu

implicãrii sectorului public în domeniul cultural, nici

public” ºi „interes public.”

SCHIÞA UNEI POLITICI

faptul cã acesta ar trebui sã se conformeze exclusiv

DE STIMULARE

pieþei comerciale, ci mai curând cã se înregistreazã o

instituþiilor culturale este un subiect foarte intens

A CREATIVITAÞII:

tendinþã de colaborare dintre sectoarele public, privat ºi

dezbãtut în domeniul culturii ºi se referã la dilema
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nonprofit, ceea ce duce la crearea unor noi modele de
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acordãrii sau neacordãrii de subsidii. Subsidiile pot lua

management al creativitãþii artistice.

ÞI FIRME DIN
SECTORUL CULTURAL

15. În prezent se dezvoltã un spaþiu cultural

Potrivit acestui studiu, finanþarea activitãþilor ºi

mai multe forme: acordarea de voucere pentru copii ºi
tineri cu acces gratuit la spectacole de câteva ori pe an

european nou, dar care necesitã eforturi susþinute de

sau acordarea de ajutoare financiare speciale ONG-

colaborare între cei care se ocupã de managementul

urilor din domeniu. Scopurile acordãrii subsidiilor sunt

sectorului cultural, cu atât mai mult cu cât se vorbeºte

investiþia în conºtientizarea importanþei culturii ºi

despre construirea unei Europe nu doar geografic,

educaþiei culturale a tinerilor, lãrgirea publicului pentru
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colaborãrii culturale, un organism care ar trebui sã fie
independent din punct de vedere politic.

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

genuri culturale mai puþin atractive pentru consumul de

noile tehnologii ºi va fi implementatã Reþeaua de

masã ºi stimularea cererii de bunuri culturale6.

Transfer de Cunoaºtere spre domeniul industriilor

Existã diferite moduri de finanþare a domeniului

creative. Scopul acestor programe este acordarea unei

cultural. Una dintre acestea este acordarea de granturi:

atenþii speciale valorii adãugate aduse de inovaþie în

de exemplu anumite posturi de radio sau TV primesc

industriile creative.

subsidii substanþiale în schimbul acordãrii unui spaþiu

Un alt exemplu de politicã publicã de stimulare a

special de transmisie pentru emisiunile culturale ºi

creativitãþii este raportul unui studiu realizat în Marea

educative. Un alt exemplu este preþul fix la cãrþii folosit

Britanie de cãtre Departmentul pentru Culturã, Media ºi

în multe þãri din Europa (Austria, Danemarca, Germania,

Sport numit „Creative Britain. New Talents for the New

Grecia, Italia, Olanda, Portugalia ºi Spania) prin care

Economy”.

distribuitoriilor de carte li se garanteazã putere de

Politica Marii Britanii pentru stimularea creativitãþii

monopol pentru fiecare carte editatã. Aceastã mãsurã

vizeazã urmãtoarele scopuri: oferirea unei educaþii

este criticatã pentru faptul cã scade posibilitatea

creative copiilor ºi tinerilor, valorificarea talentelor în

achiziþionãrii cãrþilor la un preþ mai mic. O altã

cadrul unor joburi permanente, sprijinirea cercetãrii ºi

modalitate de acordare a subsidiilor vizeazã sistemul

inovaþiei, acordarea unui sprijin afacerilor creative,

de taxe ºi subsidiile acordate preþului de producþie ºi de

garantarea ºi protejarea dreptului la proprietate

vânzare. Spre exemplu, Marea Britanie ºi Irlanda nu

intelectualã, sprijinirea grupurilor creative, promovarea

permit stabilirea unui preþ fix la carte dar nu percep TVA

unui brand de creativitate ºi adaptarea programelor

pentru cãrþi. Deducerile la TVA pot fi observate pentru

culturale la schimbãrile permanente din domeniul

fiecare þarã din Europa în tabelul din Anexa 1 a acestui

creativitãþii.

studiu.
Pentru valorificarea talentelor în cadrul unor joburi

Pentru oferirea unei educaþii creative copiilor ºi
tinerilor va fi implementat programul „Identificã-þi

permanente va fi creatã o schemã de modele pentru a

talentul!” care va include în aria curicularã cinci ore de

sprijini ºi inspira tinerii sã urmeze cariere în sectoarele

culturã pe sãptãmânã. Aceste ore vor include lecþii

creative. Va fi implementat programul „Alegerea

despre culturã care sã ajute elevii sã se dezvolte ca

creativã” prin intermediul cãruia vor fi consiliaþi

spectatori critici, participanþi ºi creatori în lumea

absolvenþii tuturor nivelelor de învãþãmânt pentru a-ºi

culturalã ºi vor urmãri învãþarea prin intermediul

gãsi un job potrivit cu talentele ºi abilitãþile lor ºi care va

culturii. Prin acest program se urmãreºte stimularea

oferi stagii de formare în firme din industriile creative.

consumului ºi participãrii active la spectacole de teatru,

DE STIMULARE

Scopul acestui program este creºterea abilitãþilor

muzicã, dans; creºterea vizitelor la expoziþii, galerii,

A CREATIVITAÞII:

tehnice ºi profesionale, introducerea practicii uceniciei

muzee, obiective de patrimoniu, librãrii ºi arhive;

ºi înfiinþarea centrelor de excelenþã profesionalã pentru

învãþarea folosirii unui instrument muzical; înscrierea

industriile creative.

în formaþii sau grupuri muzicale; încurajarea realizãrii

Sprijinirea cercetãrii ºi inovaþiei va fi realizatã prin

de opere individuale în domeniul muzicii, artelor

valorificarea oportunitãþilor create de apariþia noilor

vizuale, filmului, artelor spectacolului; participarea la

tehnologii. În acest sens va fi formulatã Stategia privind

conferinþe,

dezbateri,

sesiuni

de

comunicãri;

conºtientizarea importanþei drepturilor de autor din
6. Idem

perspectiva consumatorului ºi a creatorului.
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programelor de formare ºi educare. Reþeaua de muzee,
galerii ºi librãrii din Anglia sunt implicate activ în

financiare, Consiliul Artelor din Marea Britanie (Arts

infrastructura creativitãþii. Librãria Britanicã acordã

Council England) realizeazã scheme de capital de risc

sprijin sferei afacerilor, în particular industriilor

specific pentru întreprinderile din sectorul cultural care

creative, prin evenimente în reþea ºi workshop-uri

doresc sã treacã de la a accesarea de granturi la

create cu acest scop. Biblioteca deþine un Centru pentru

dezvoltarea unor afaceri de succes. Se remarcã ºi

Afaceri ºi Proprietate Intelectualã care oferã facilitãþi de

implicarea Consiliului în formarea profesionalã din

informare despre domeniul afacerilor ºi proprietatea

educaþional

intelectualã prin acces liber la peste 30 de baze de date,

Management Cultural, viitorii manageri ai instituþiilor

domeniul

culturii:

prin

proiectul

sute de rapoarte ale cercetãrilor de piaþã ºi la resursele

de artã ºi culturale vor primi pregãtire profesionalã din

Oficiului de Proprietate Intelectualã din Marea Britanie.

partea specialiºtilor din sfera comercialã ºi de afaceri.
Înfiinþarea unui program de consiliere a actorilor din
domeniul creativitãþii se va realiza cu scopul garantãrii

ajutarea activitãþii a încã 48 de companii nou-înfiinþate

ºi protejãrii dreptului la proprietate intelectualã. Prin

ºi a creat un numãr de 115 locuri de muncã noi8.

acest

despre

Un alt obiectiv propus de acest studiu este

modalitãþile de a obþine cât mai mult din drepturile lor

program

actorii

sunt

informaþi

promovarea unui brand de creativitate pentru Marea

de proprietate intelectualã, cum sã le apere, sã

Britanie la nivel internaþional. În acest scop Guvernul

negocieze, sã le valorizeze ºi cum sã le exploateze (ex.

Marii Britanii va organiza un concurs internaþional de

proiectul Own It creat în anul 2004 la Universitatea de

creativitate adresat instituþiilor ºi firmelor ºi va urmãri

Arte din Londra). Reglementarea ºi protejarea

promovarea industriilor creative ºi artelor cu ajutorul

drepturilor de autor în legãturã cu modul în care noile

diplomaþiei culturale internaþionale prin organizarea de

tehnologii modificã mijloacele tradiþionale de control ºi

conferinþe ºi festivaluri.

valorizare a proprietãþii intelectuale. În acest context

SCHIÞA UNEI POLITICI
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Un studiu aratã cã de la deschiderea sa în martie 2006,
Centrul a ajutat la crearea a 47 de noi companii, la

Industriile creative se dezvoltã rapid, adaptându-se

este importantã gãsirea unor legi, modele de afaceri,

la evoluþia noilor tehnologii ºi la noile audienþe. În acest

politici publice care sã recunoascã inovaþiile

context este nevoie de adaptarea programelor culturale

tehnologice dar care sã þinã cont ºi de conþinutul

la schimbãrile permanente din domeniul creativitãþii.

drepturilor de proprietate intelectualã7.

Politica Marii Britanii în acest sens vizeazã înfiinþarea

Cu scopul acordãrii de sprijin pentru grupurile
creative în Marea Britanie a fost înfiinþat Centrul pentru

unui grup de lucru, unui website interactiv ºi
încurajarea cercetãrii în aceste sectoare dinamice.

Promovarea Cinematografiei, Mass-mediei digitale ºi a
Noilor Tehnologii. Printre serviciile sale, Centrul oferã
artiºtilor posibilitatea de a-ºi dezvolta practica utilizãrii

METODOLOGIE

mass-mediei digitale, a filmului ºi participãrii ºi a
7. Creative Britain. New Talents for the New Economy. Department
for Culture, Media and Sport, (pp. 42-49), descãrcatã de pe
http://www.culture.gov.uk/images/publications/CEPFeb2008.pdf, la
data de 9.10.2008

Pentru acestui studiu au fost realizate 50 de interviuri
semi-structurate cu reprezentanþi ai sectoarelor
8. Idem, p.58
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Pentru acordarea sprijinului pentru dezvoltarea
afacerilor creative ºi accesul acestora la resursele

culturale dupã cum urmeazã: pentru industria

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

cinematograficã 7 interviuri cu regizori, producãtori de

cu o duratã de minimum 85 de minute9.”
Principalii actori din industria cinematograficã sunt

film ºi reprezentanþi ai asociaþiilor profesionale; pentru

casele

industria muzicalã 5 interviuri cu reprezentanþi ai

Cinematografiei, firmele de distribuþie, infrastructura,

caselor de producþie, ai instituþiilor culturale de profil ai

publicul ºi Asociaþiile Profesionale.

asociaþiilor profesionale; pentru industria de carte 8

O

de

producþie,

componentã

Centrul

importantã

Naþional

a

al

industriei

interviuri cu scriitori ºi reprezentanþi ai editurilor,

cinematografiei este reprezentatã de casele de

pentru artele spectacolului 9 interviuri cu artiºti ºi

producþie. Potrivit Legii Nr. 630/2002, producãtorul de

reprezentanþi ai insituþiilor culturale de profil ai

film

asociaþiilor profesionale; pentru artele vizuale 11

responsabilitatea producerii filmului ºi, în aceastã

este

„persoana

juridicã

ce

îºi

asumã

interviuri cu artiºti vizuali, reprezentanþi ai galeriilor de

calitate, organizeazã realizarea acestuia ºi furnizeazã

artã ºi ai asociaþiilor profesionale; pentru arhitecturã ºi

mijloacele necesare tehnice ºi financiare”. În legãturã

restaurare 10 interviuri cu arhitecþi restauratori ºi

directã cu mijloacele financiare pentru realizarea unui

reprezentanþi ai instituþiilor culturale de profil ºi ai

film se aflã finanþatorul de proiect cinematografic care

asociaþiilor profesionale. Alte metode de cercetare

este „persoana fizicã sau juridicã ce finanþeazã, total

utilizate în acest raport au fost analiza documentelor ºi

sau parþial, producþia unui film10.”

informarea pe internet.

Casele de producþie desfãºoarã douã tipuri de
activitãþi: producþia propriu-zisã de filme, service-ul
pentru alte case de producþie din strãinãtate care

1. INDUSTRIA CINEMATOGRAFICÃ

constã în activitãþi administrative de tipul gãsirii locaþiei
de filmare, a tehnicienilor ºi a actorilor. În acest

1.1. Caracterizarea Sectorului Cinematografic
Legea Cinematografiei Nr. 630/2002 defineºte foarte
clar termenii cu care se opereazã în industria
cinematograficã. Astfel, filmul cinematografic este
definit ca „produsul finit al unor lucrãri în domeniul
cinematografiei, care are ca rezultat realizarea unor
filme de ficþiune, de animaþie sau documentare ºi care
este pus în valoare, iniþial, prin proiecþii în sãli sau
grãdini de spectacol cinematografic; dupã premiera
cinematograficã filmul cinematografic poate fi pus în

moment existã douã case mari de producþie: Mediapro
Pictures ºi Castel Films care au studiouri proprii ºi
realizeazã filme de bugete mari ºi aproximativ 5-6 case
de producþie mai mici, care au reuºit totuºi sã producã
filme ce au ajuns la festivalurile internaþionale de film ºi
în unele cazuri sã ºi câºtige trofee.
În prezent în industria cinematograficã din România
una din principalele surse de finanþare a proiectelor de

DE STIMULARE

film este reprezentatã de Centrul Naþional al

A CREATIVITAÞII:

Cinematografiei (CNC) care este un „organ de
9. Legea Nr.630 din 27 noiembrie 2002 cinematografiei, publicatã în
Monitorul Oficial Nr. 889/9 dec. 2002 ºi accesatã la

valoare ºi prin emisiuni de televiziune transmise prin

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=40622, în data

orice fel de mijloc, precum ºi prin difuzare pe casete

de 3.12.2008.

video, compact discuri, DVD sau prin orice alt suport;

10. Legea Nr.630 din 27 noiembrie 2002 cinematografiei, publicatã

filmul cinematografic poate fi de scurt metraj, având o
duratã de maximum 20 de minute, sau de lung metraj,

SCHIÞA UNEI POLITICI

în Monitorul Oficial Nr. 889/9 dec. 2002 ºi accesatã la
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=40622, în data
de 3.12.2008.
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Regia Autonomã de Distribuþie ºi Exploatare a Filmelor
„Româniafilm”, instituþie care se aflã sub autoritatea

cinematografiei

ºi

funcþioneazã

în

subordinea directã a Guvernului11.” Pentru asigurarea

Ministerului Culturii ºi Cultelor potrivit Art. 67 din

resurselor financiare necesare desfãºurãrii activitãþii

Ordonanþa Guvernului Nr. 39/2005.

CNC a fost înfiinþat Fondul Cinematografic care „se

Cinematografele sunt parte a sistemului de

constituie din sumele alocate Centrului Naþional al

distribuþie ºi au fãcut parte din patrimoniul

Cinematografiei de la bugetul de stat cu aceastã

cinematografiei naþionale aflat în administrarea

destinaþie ºi din surse extrabugetare12.”

Centrului Naþional al Cinematografiei. La nivel naþional

Casele de producþie mici se susþin financiar în

mai existau în funcþiune 73 de cinematografe în anul

special din activitatea în domeniul publicitãþii, iar

200614

contactele cu producãtorii de film din strãinãtate vin tot

scãzând de 7 ori15. La nivel internaþional, România

între 1995 ºi 2005 numãrul de cinematografe

prin intermediul publicitãþii. O altã sursã financiarã

ocupã ultimul loc într-o comparaþie realizatã de CSCDC

pentru casele de producþie o reprezintã obþinerea de

în 2005 cu alte 15 þãri din Europa, cu o valoare de 0,4

credite financiare directe pentru producþia filmelor ºi

unitãþi la 100.000 de locuitori, în timp ce poziþia

dezvoltarea proiectelor cinematografice de la Centrul

fruntaºã este ocupatã de Spania 10,2 unitãþi la 100.000

Naþional al Cinematografiei, pe baza concursului de

de locuitori. Problema este însã comunã pentru þãrile

selecþie a proiectelor cinematografice care se

foste comuniste – excepþie fãcând Republica Cehã ºi

desfãºoarã în douã sesiuni în lunile iulie-august ºi

Ungaria.

noiembrie-decembrie. Creditul obþinut de la CNC este:

Constituþionalã a decis cã legea prin care s-a dispus

În

luna

noiembrie

2008,

Curtea

trecerea cinematografelor de la RADEF în domeniul
„rambursabil fãrã dobândã, pentru producþie, se alocã în

public ºi administrarea autoritãþilor locale este în

urmãtoarele cuantumuri: a) pentru filmele de lung metraj

interesul public ºi nu încalcã legea fundamentalã,

de ficþiune, pânã la 65% din valoarea devizului, din care
pânã la 50% la începutul perioadei de pregãtire a filmului,
iar diferenþa pe parcursul realizãrii proiectului; b) pentru

SCHIÞA UNEI POLITICI

stabilindu-se ºi obligaþia consiliilor locale de a asigura
investiþiile pentru reabilitarea cinematografelor16.

filmele de debut regizoral, pânã la 80% din valoarea

Aceastã transformare este apreciatã pozitiv de cãtre

devizului, din care pânã la 50% la începutul perioadei de

cei pe care i-am intervievat. Unul din producãtorii ce

pregãtire a filmului, iar diferenþa pe parcursul realizãrii

activeazã în domeniul cinematografic afirmã cã:

proiectului; c) pentru filmele de scurt metraj,

DE STIMULARE

documentare ºi de animaþie, pânã la 80%, din care pânã la

„Epoca de aur în care existau reþele de cinemauri de stat a

A CREATIVITAÞII:

50% la începutul perioadei de pregãtire, iar diferenþa pe

dispãrut, un al patrulea ºi ultim punct de cotiturã ar fi aici,

PROPUNERI DE LA

parcursul realizãrii proiectului13.”
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mai ales cã a început un proces de dezintegrare ºi de
transformare a acestei regii care deþinea toatã reþeaua de

În ceea ce priveºte firmele de distribuþie la fel ca în

cinematografe de stat, care cu ocazia asta va trece în

cazul caselor de producþie existã douã firme mari:

subordinea primãriilor ºi cu ocazia asta am scãpat de un

Intercomfilm România, New Films România precum ºi

14. Sursa: INS, 2006
15. Sectorul Cultural din România. Infrastructurã. Resurse. Consum.,

11. Idem, Capitolul II, Art.4 (1).

Ed. Polirom, 2007

12. Idem, Articolul 13 (3).

16. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã www.ziare.com, la

13. Idem, Articolul 30 (1).

data de 16.12.2008.
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specialitate al administraþiei publice centrale în
domeniul

organ de stat inutil care a ajuns sã acumuleze foarte multe

organizarea Festivalului Internaþional de Film DaKino;

datorii ºi a îngropat cred starea cinematografelor.”

alte proiecte sunt realizarea de filme documentare,

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

(producãtor)

producþie de filme de televiziune ºi evenimentul
Noaptea Devoratorilor de Publicitate.

Un alt actor în industria cinematograficã este

Asociaþia pentru Promovarea Filmului Românesc

reprezentat de Uniunea Cineaºtilor din România, care

(APFR) organizeazã cel mai mare festival internaþional

„este

o

organizaþie

nonguvernamentalã,

cu

personalitate juridicã, constituitã în vederea protejãrii
activitãþii de creaþie ºi profesionale, a intereselor

de film din þarã începând din anul 2002 – Festivalul
Internaþional de Film Transilvania18

– iar din 2005

colaboreazã cu postul HBO România în cadrul

materiale ºi morale ale cineaºtilor din România17.”

proiectului „Concursul Naþional de Scenarii.” În

Uniunea are 850 de membri ºi este alcãtuitã din 14

parteneriat cu Kodak Cinelabs România, APFR a

asociaþii reprezentând profesiile de bazã care participã

susþinut prima ediþie (2007) a programului Student Ad

la realizarea filmului: Asociaþia Regizorilor de Film,

Competition, oferind studenþilor participanþi suportul

Asociaþia

Operatorilor

Scenariºtilor,

Asociaþia

de

Imagine,

Cineaºtilor

Asociaþia

tehnic pentru practicarea, timp de douã luni, a

Scenografi,

activitãþilor specifice producþiei publicitare. APFR este

Asociaþia Actorilor de Film, Asociaþia Criticilor de Film,

implicatã, prin câºtigarea unor sesiuni de finanþare

Asociaþia Filmului de Animaþie, Asociaþia Autorilor

(CNC), în organizarea pavilioanelor româneºti la

Coloanei Sonore, Asociaþia Monteurilor de Film,

festivalurile internaþionale de la Cannes ºi Berlin ºi în

Asociaþia Producãtorilor de Film, Asociaþia Inginerilor

organizarea Galei Premiilor Gopo.

din Cinematografie, Asociaþia Macheurilor de Film,

Fundaþia Anonimul organizeazã, începând cu anul

Asociaþia Cascadorilor, Asociaþia Promotorilor de Film.

2004, Festivalul Internaþional de Film „Anonimul”.

Uniunea Cineaºtilor din România deþine o salã de

Festivalul, desfãºurat la Sfântu Gheorghe, în Delta

cinematograf - cinema Studio ºi acordã anual Premiile

Dunãrii, oferã premii în valoare totalã de 23.000 de

Uniunii Cineaºtilor.

dolari19.

Un dezavantaj al cinematografiei faþã de alte

Mai existã festivaluri cu debut mai recent ºi cu o

sectoare creative este, în opinia organizatorului unui

notorietate mai restrânsã, organizate de asemenea de

festival de film, prestaþia uniunii de creaþie: „UCIN e

organizaþii non-profit: Festivalul de Film de Animaþie

destul de prãfuitã, ca ºi UAPR-ul, cred. UNITER e foarte

„Animest”, al Asociaþiei Est'n'Est, lansat în anul 2006, cu

vizibil ºi foarte dinamic, dar UCIN-ul e prãfos, învechit”

o secþiune separatã de animaþie româneascã ºi sesiuni

DE STIMULARE

de tutoriat (masterclasses), ºi Festivalul de Film de Scurt

A CREATIVITAÞII:

(reprezentant ONG).
În sectorul non-profit, industria cinematograficã are

ºi Mediu Metraj „Next”, al Societãþii Culturale Next.

o serie de reprezentanþi vizibili în special prin

Asociaþia Est'n'Est mai are la activ o ediþie a Festivalului

festivalurile de film pe care le organizeazã.

de Film Mut, organizat în cadrul programului Sibiu

Organizatoarea celui mai vechi festival de acest gen

Capitalã Culturalã Europeanã 2007 ºi douã ediþii ale

este Fundaþia Dakino, înfiinþatã în anul 1991 de cãtre
Dan Chiºu. Principalul proiect al fundaþiei este
17. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã www.ucin.ro la data
de 16.12.2008.

18. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã
http://www.tiff.ro/ro/festival, accesatã la data de 10.01.2009.
19. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã http://www.festivalanonimul.ro/festival_about_en, accesatã la data de 10.01. 2009.
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cinematografiei româneºti în strãinãtate), în cadrul
aceluiaºi proces de selecþie.

lunarã, al cãrui obiectiv este sã ofere spaþiu de

Administraþia Fondului Cultural Naþional (AFCN)

dezbatere cinefililor, pornind de la vizionarea unui film.

este încadratã de reprezentaþii ONG-urilor în categoria

Fundaþia amintitã a fost constituitã în memoria

experienþelor pozitive – „AFCN ne-a susþinut în fiecare

regizorului Cristian Nemescu ºi a sunetistului Andrei

an” (reprezentant ONG) – ca ºi Institutul Cultural

Toncu, ºi îºi propune, pe lângã promovarea creaþiilor

Român, evaluat în general pozitiv, cu excepþia

celor doi, sã sprijine ºi sã promoveze tinerii cineaºti.

Programului Cantemir care funcþioneazã, dupã unele

Principala sursã de finanþare aflatã la dispoziþia

opinii, în baza unei legislaþii greoaie:

organizaþiilor non-profit este Centrul Naþional al
Cinematografiei, cu douã sesiuni de finanþare pe an. În

„A decurs extraordinar de prost: am pierdut jumãtate din

rândurile reprezentanþilor ONG-urilor existã opinii

finanþare, [...] sunt extraordinar de stufoºi, e aproape

divergente cu privire la calitatea colaborãrii cu CNC sau

imposibil de lucrat cu Programul Cantemir. [...] Ne cereau
pânã ºi raportul final cu activitatea echipei în fiecare

la justeþea sumele oferite:

locaþie, [...] pe zile ºi pe ore. Mi s-a pãrut absurd ºi
„Cu CNC decurge foarte bine, sunt foarte rapizi, eficienþi,
nu-mi cer zeci de mii de hârtii, de justificãri la deconturi.”

revoltãtor. Cred ca am avut un dosar de 600 de pagini la
deconturi” (reprezentant ONG).

(reprezentant ONG); „CNC au fost principalii finanþatori ºi
la prima ºi la a doua ediþie. Dar sunt insuficienþi: a doua

Susþinerea financiarã oferitã de Centrul de Proiecte

oarã de fapt, pentru cã festivalul s-a dublat faþã de prima

Culturale al Municipiului Bucureºti (ARCUB), prin cele

ediþie,

fondurile

de

la

ei

au

rãmas

aceleaºi”

(reprezentant ONG).

douã sesiuni de finanþare pe an, a fost asociatã de cãtre
unul dintre respondenþi cu relaþiile politice: „La ARCUB
aº fi vrut în continuare, numai cã, având în vedere cã s-a

O observaþie a unui reprezentant de ONG care a

schimbat primarul, e un pic mai complicat”

beneficiat de câteva ori de finanþãri din partea CNC,

(reprezentant ONG). Contribuþia ARCUB la activitatea

semnaleazã îndoieli cu privire la criteriile jurizãrii:

ONG-urilor se face, conform unui respondent, prin
plata directã a colaboratorilor sau a furnizorilor cu care

„Nu ne-au sprijinit anul trecut ºi [...] ne-au dat o

ONG-ul lucreazã.
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justificare din care se vedea clar cã nici mãcar nu au

DE STIMULARE

deschis dosarul. [...] Au dat zero punctaj acolo unde ar fi

A CREATIVITAÞII:

trebuit sã dea maxim ºi au dat maxim acolo unde ar fi

priveºte colaborarea cu Ministerul Culturii, existând

PROPUNERI DE LA

trebuit sã depuncteze” (reprezentant ONG).

controverse în ceea ce priveºte criteriile de eligibilitate:

Experienþele diferã printre organizatori ºi în ceea ce
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Afirmaþia face referire la evaluarea unui proiect de

„Ministerul Culturii nu a dat curs solicitãrii noastre de

festival de film strãin ca optim promotor al

finanþare din primul an, nu am mai încercat în al doilea,

cinematografiei româneºti în strãinãtate, în contrast cu
un alt proiect al organizaþiei care, deºi includea o
secþiune româneascã ºi retrospective româneºti,
primise zero puncte la aceeaºi categorie (promovarea

pentru cã ni s-a spus încã din primul an cã nu se poate,
pentru cã dacã primim de la CNC, ei nu pot sã ne dea, deºi
alte festivaluri – a se vedea Bucharest Film Festival –
primeºte din ambele pãrþi” (reprezentant ONG).

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

Festivalului de Film Asiatic (FestAsia). Societatea
Culturalã Next mai are la activ un Cineclub cu activitate

Organizaþiile
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industria

Internaþional de Film Transilvania (TIFF), pusã în

cinematograficã întâmpinã probleme legate de

non-profit

din

contrast cu festivaluri caracterizate ca fiind de niºã

cheltuielile operaþionale (chirie ºi utilitãþi pentru sediu,

(Festivalul de Animaþie, Festivalul Filmului Mut).

comunicaþii) ca în toate sectoarele creative analizate în
studiul nostru:

Puterea de negociere a companiilor dezavantajeazã
în unele cazuri ONG-urile:

„Noi avem noroc cã mai avem niºte bani, dar care n-o sã

„Au cerut sincer ºi pe mama ºi pe tata. Am pornit de la

mai fie multã vreme, din diverse premii pe care le-a luat

niºte pachete de sponsorizare [...] ºi ei l-au vrut pe cel de

C.M. Pãrinþii lui au donat Fundaþiei toþi banii ãºtia”

30.000 de euro, pe care au reuºit sã-l cumpere cu 4000

(reprezentant ONG).

de euro. [...] Dacã noi nu-i dãm chestia asta, el se retrage”
(reprezentant ONG).

Din experienþele respondenþilor noºtri reiese cã
sponsorii privaþi au o mai mare disponibilitate pentru

Printre factorii care limiteazã capacitatea ONG-

susþinerea proiectelor non-profit din industria

urilor de a atrage sponsori se numãrã exigenþa în mass-

cinematograficã, prin comparaþie cu alte sectoare

media audio-vizualã de a plãti publicitatea radio ºi TV

culturale. Lista sponsorilor enumeraþi aratã cã aceºtia

în care este menþionat numele unui sponsor:

au fost numeroºi în comparaþie cu celelalte domenii ºi
produse

„[Noi le oferim] promovare, vizibilitate cât mai mare. [...]

electronice, de autoturisme, companii de produse

Din pãcate nu putem, decât evident, dacã avem niºte

numãrã

producãtori

de

peliculã,

de

alimentare, de telefonie mobilã, o companie de
publicitate. Contribuþia acestora variazã de la susþinere
financiarã (pentru organizare sau pentru premii) pânã

sponsori dispuºi sã ofere niºte sume foarte mari. Pe
ceilalþi nu-i putem include în spotul TV sau radio, pentru
cã se plãteºte de cãtre noi ca publicitate. Pomeneºti
numele sponsorului, plãteºti” (reprezentant ONG).

la contribuþie logisticã (autoturisme pentru deplasarea
invitaþilor) sau campanie publicitarã pro-bono. Acest
lucru poate indica faptul cã producþia cinematograficã
atrage un public mai numeros în comparaþie cu artele
spectacolului sau cu artele vizuale, motiv pentru care
sponsorul primeºte mai multã vizibilitate. Unul dintre
respondenþi descrie colaborarea cu sponsorii privaþi ca
pe un cerc vicios:
„Eºti suficient de mare, te ascultã mai uºor. Nu reuºeºti sã
ajungi mai mare dacã nu ai sprijinul sponsorilor, ca ONG,

Potrivit specialiºtilor din domeniu, posibilitatea
ONG-urilor de a atrage sponsori este influenþatã ºi de
lipsa personalului responsabil cu strângerea de
fonduri. O disfuncþionalitate similarã intervine în cazul
valorificãrii prevederii „2%” (alocarea a 2% din impozitul

DE STIMULARE

asociaþiile nu au posibilitatea financiarã sã plãteascã un

A CREATIVITAÞII:

angajat special pentru elaborarea unei campanii de
strângere de fonduri. Fondurile insuficiente se traduc în

ca instituþie non-profit, care nu poate sã se alimenteze

limitãri impuse calitãþii produsului oferit publicului:

singurã ºi sã creascã singurã” (reprezentant ONG).

„Mi-ar plãcea CinemaPro (pentru proiecþii, n.a.), pentru
20. Prevederea 2% a fost inclusã în Legea 571 din 2003 privind Codul

Povestea de succes citatã când vine vorba despre
atragere de sponsori este Asociaþia pentru Promovarea
Filmului

Românesc

(APFR),

pentru

Festivalul
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pe venit unei organizaþii neguvernamentale) 20 ;

Fiscal, publicatã în Monitorul Oficial Nr. 927 din 23 decembrie 2003.
Legea 571 a fost modificatã în decembrie 2004 prin Ordonanþa
Guvernului 138/2004 publicatã în Monitorul Oficial 1281/2004,
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„Este prezentã o piaþã foarte micã, a cãrei existenþã este
susþinutã ºi de cinematografele Hollywood Multiplex.
Aceasta ar putea fi dezvoltatã în condiþiile în care ar exista

ONG).
Susþinãtorii invocaþi de cãtre responsabilii cu
organizarea festivalurilor de film ca fiind cei mai

o frecvenþã mai mare a mersului la cinema ºi un numãr
mai mare de sãli” (regizor).

atractivi sunt institutele culturale strãine (Institutul

„[…] piaþa funcþioneazã în momentul în care existã

Francez, Institutul Goethe, Institutul Cervantes) ºi

încasãri care o sã poatã sã regleze cumva mecanismul de

festivalurile similare din alte þãri, cu care existã

piaþã, spre exemplu în alte þãri, cum sunt cele fost-

colaborãri bazate pe reciprocitate: schimb de filme,

comuniste, de exemplu în Cehia piaþa funcþioneazã în

diseminarea reciprocã a anunþurilor de înscriere în

momentul în care sunt anumite filme de succes ºi care

competiþie, etc.

aduc încasãri… Deja existã o piaþã în strãinãtate deoarece

Utilitatea statutului de ONG este comentatã în mod
diferit de cei intervievaþi, dar evaluarea se menþine în
registru negativ sau neutru. Un director de fundaþie

actorii principali se susþin unii pe alþii. La noi e ridicol ºi
cred cã ar trebui început de jos, începând de la sãli ºi apoi
continuând cu programe de educaþie în ºcoli pentru tineri”
(producãtor).

intervievat a caracterizat situaþia organizaþiei sale
astfel:

În

ceea

ce

priveºte

evoluþia

industriei

cinematografice curba descendentã a numãrului de
„Nu am ales statutul de ONG din raþiuni fiscale, ci din
raþiuni practice la momentul ãla. Era cel mai uºor sã obþii
actele ºi dura cel mai puþin, iar ca ONG poþi sã primeºti
finanþare publicã de la toate instituþiile astea, ca societate
comercialã nu poþi sã le primeºti, ar fi trebuit sã ne bazãm

cinematografe a fost însoþitã de o scãdere similarã a
numãrului de spectacole (de la 15,5 la 1000 de locuitori
în 1995 la 4,9 la 1000 de locuitori în 2005) ºi a
numãrului de spectatori (de la 750 la 1000 de locuitori

pe sponsorizãri, ori sponsorizãri – deci finanþare privatã –

în 1995 la 131 la 1000 de locuitori în 2005)21. Existã

nu am reuºit sã gãsim” (reprezentant ONG).

câteva momente importante care au marcat evoluþia
industria cinematograficã dupã 1990:

Cei intervievaþi au afirmat cã nu existã alte avantaje:
„În primul rând s-a desfiinþat un sistem de producþie
„Sala de proiecþie s-a plãtit. [...] Nu zice nimeni «Ah,

etatizat ºi a fost înlocuit cu un sistem de finanþare ºi cu un
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sunteþi ONG? Atunci luaþi pe gratis!»” (reprezentant ONG);

sistem de producþie privat, ceea ce a durat ani de zile. În

DE STIMULARE

„O altã limitare vine din faptul cã nu poþi sã vinzi nimic ca

primii zece ani de zile nu prea s-a întâmplat nimic. Anii

A CREATIVITAÞII:

ONG, nu poþi sã ai un profit” (reprezentant ONG).

`90 au fost ca ºi pentru restul þãrii ºi industriilor o
perioadã de distrugere” (regizor).
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Piaþa industriei cinematografice este consideratã de
specialiºtii în domeniu ca fiind slab dezvoltatã sau chiar
aproape inexistentã. Principalul motiv este faptul cã nu
se obþin profituri foarte mari din producþia de film
datoritã

unor

disfuncþionalitãþi

infrastructurã ºi consum:

care

þin

„Fundamentalã ar fi schimbarea legislativã care a fost
realizatã dupã 1997 iniþiatã de cãtre Radu Gabrea care a
venit sã facã ordine ºi cã ar trebui schimbat tot
mecanismul de lucru în cinematografie. Astfel de la

de
21. Sectorul Cultural din Romania. Infrastructurã. Resurse. Consum.,
Ed. Polirom, 2007
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cã e foarte bun din punct de vedere tehnic, dar nu ni-l
vom putea permite niciodatã, financiar” (reprezentant

finanþãrile arbitrare ºi preferenþiale s-a trecut la un sistem

1.1.1. Caracteristicile producþiei cinematografice

care a schimbat enorm de mult. Un alt moment important
a fost în 2002 în care grupul de cineaºti, de tineri cineaºti

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

[...] au luat atitudine faþã de sistemul de finanþare al
filmelor care favoriza cineaºtii dintr-o anumitã generaþie
sau dintr-un anume grup de interese. Sistemul poate fi

În domeniul cinematografiei, principalele probleme
legate de resursele materiale privesc situaþia platourilor
de filmare care aparþin caselor mari de producþie sau

descris ca fiind alcãtuit dupã o structurã putredã. În anul

posturilor de televiziune private, casele de producþie

2002, s-a constituit o uniune a generaþiei care în câþiva

mai mici fiind nevoite sã închirieze platourile de filmare

ani avea sã câºtige premii importante la festivaluri ºi cred

pe o perioadã determinatã. O altã disfuncþionalitate o

cã dupã acel an, s-a reuºit realizarea unei schimbãri în

reprezintã resursele disponibile pentru developarea

modul în care se evaluau proiectele iar sistemul s-a

peliculei, în cazul în care filmul a fost realizat pe altã

îmbunãtãþit destul de mult. Al treilea punct de cotiturã a
fost în anul 2000 când a fost un an crunt pentru filmul
românesc, a fost anul cu zero premiere în sãlile de
cinema. Dupã acest an, sistemul s-a schimbat deoarece
au fost mai multe fonduri ºi au crescut ºi investiþiile în
film” (producãtor).

Evoluþia viitoare a cinematografiei româneºti este
greu de prevãzut chiar ºi de principalii actori din

peliculã decât cea Kodak.
„Singura companie care developeazã pelicule în România
este Kodak Film. Nu este ideal pentru cã þine de Kodak ºi
dacã filmezi pe Fuji s-ar putea sã ai probleme, ei nu prea
îþi recomandã sã filmezi pe Fuji, la un moment dat
spuneau fãþiº cã nu developeazã Fuji. La intervenþia unor
oameni care au reclamat acest lucru la Kodak
International lucrurile s-au schimbat, dar totuºi Fuji mai

industria cinematograficã. O posibilã evoluþie pozitivã

greu. Deci este o anomalie, ar trebui sã existe o companie

este vãzutã în principal în legãturã cu schimbãrile care

independentã care sã developeze, sã nu þinã nici de

ar putea veni ca urmare a politicilor culturale ºi a

Kodak, nici de Fuji...” (producãtor).

programelor educaþionale.
Noile tehnologii au pãtruns ºi în acest domeniu, dar
„Cinematografia româneascã ar putea sã se schimbe într-

mai greu decât în alte domenii ca de exemplu muzica

un mod favorabil în condiþiile în care politicile din

sau producþia de carte. În continuare este preferatã

domeniul cinematografic ar presupune o anumitã viziune

pelicula în defavoarea HD (high definition) care deºi

de dezvoltare ºi s-ar produce schimbãri la nivel

este mai avantajoasã din punct de vedere financiar nu

organizatoric în CNC” (producãtor).

oferã aceeaºi calitate produsului final „tehnologia

„Din punct de vedere creativ este foarte greu de dat un
pronostic. Din punct de vedere al producþiei este iarãºi
foarte greu de dat un pronostic din cauzã cã preþurile din

digitalã câºtigã teren ºi cred eu cã pe termen lung se va

DE STIMULARE

ajunge la renunþarea la peliculã, dar mai e pânã atunci”

A CREATIVITAÞII:

(producãtor). O altã problemã pentru producþie o

industria româneascã au crescut foarte mult, aceasta nu

reprezintã calitatea sunetului filmului, datoritã lipsei

mai este atractivã pentru producþii strãine aºa cum era

unei licenþe Dolby ºi a lipsei unor resurse umane

acum 5, 6, 7 ani. Ea era atunci atractivã dar nu mai exista

calificate în domeniu.

infrastructurã. Azi existã un pic de infrastructurã, însã
þara este mult prea scumpã ºi lucrurile astea se bat cap în
cap” (regizor).
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„Existã o problemã din punctul meu de vedere a sunetului,
o datã cã nu existã licenþa asta Dolby ºi a doua oarã
oamenii pe sunet din România, inginerii de sunet care se
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se formeze profesional ºi datoritã experienþei
acumulate în timpul lucrului la producþiile strãine. Cu

urmã. Eu cred cã þine de istoricul cinematografiei
româneºti cã noi fãceam post-sincron, noi nu eram
obiºnuiþi sã trecem sunetul la filmare, noi trãgeam o
bandã ghid la filmare dupã care ne duceam în niºte sãli

toate acestea, încã existã o nevoie de pregãtire
profesionalã mai adaptatã la cererile pieþei în meserii
pentru care nu existã cursuri la facultãþile de profil din

special amenajate ºi se proiecta pelicula, actorul era acolo

þarã ca de exemplu pentru producãtori, distribuitori,

ºi încerca sã zicã iarãºi acelaºi lucru ºi sã fie înregistrat în

impresari, etc.

condiþiile ideale. Un neajuns tehnic, nu se trãgea sunetul
la filmare pentru cã era zgomot, nu aveau microfoanele

„Dacã eu aº gãsi în orice clipã 2,3,5 scenografi foarte buni

unidirecþionate care trebuiau, intrau tot felul de sunete

pe piaþã n-aº mai þine scenografii angajaþi, care sunt un

parazite, neinteresante ºi nedorite… În România, în clipa

cost în plus pentru mine, e discutabil: la un volum foarte

de faþã nu existã o licenþã Dolby, dacã vrei sã-þi faci un

mare de lucru este eficient sã ai angajaþi, la un volum mai

sunet Dolby pe filmul tãu trebuie sã te duci în strãinãtate

mic de lucru este eficient sã lucrezi cu freelanceri.

ºi unii s-au dus în Austria, în Irlanda, în diverse þãri de mai

Problema este de calitate: dacã gãseºti sau nu, ºi nu

de pe lângã noi dar din Europa sau […] care au fost în

gãsesc freelanceri buni pe piaþã, nici scenografi, nici

America sã-ºi facã sunetul” (producãtor).

costumiere, nici la casting. Dar mi se par slabi pregãtiþi
oamenii care terminã ATF-ul sau Artele Frumoase. Noi cu

În ceea ce priveºte aparatura tehnicã specificã,
existã aºa numitele „rental house”, adicã firme
specializate care închiriazã echipamente de lumini, de
filmat, etc. Problemele apar când sunt mai multe filme

greu am selectat câþiva oameni acum recent ºi am
constatat cã oameni care au terminat Arte Frumoase nu
ºtiu sã deseneze de mânã, fac tot felul de compoziþii 3D
dar nu ºtiu sã deseneze de mânã, ceea ce mi se pare destul
de grav” (producãtor).

produse în acelaºi timp în România, având în vedere ºi
faptul cã aceleaºi firme închiriazã de asemenea
aparatura pentru producerea reclamelor.

În privinþa resurselor financiare acestea sunt încã
insuficiente pentru producþia de film. Cauzele acestei

Lipsa resurselor umane se manifestã ºi în alte etape

lipse de bani pentru cinematografie sunt legate de

ale producþiei: casting, costume, scenografie, machiaj

sprijinul redus pe care televiziunile îl acordã producþiei,

ºi se datoreazã atât numãrului insuficient al

de fondurile reduse existente la CNC ºi modului în care

specialiºtilor cât ºi unei slabe pregãtiri profesionale. O

au fost formulate legea sponsorizãrilor ºi legea
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soluþie gãsitã de producãtori este angajarea cu normã

DE STIMULARE

cinematografiei. De asemenea, costurile de producþie

întreagã pe o perioadã nedeterminatã ºi mai puþin

sunt foarte mari iar profiturile în unele cazuri nu

utilizarea colaborãrii pe o perioadã determinatã, în

reuºesc sã acopere aceste cheltuieli. Alte motive ar
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încercarea de a-ºi forma oamenii ºi de a beneficia de

putea

experienþa acumulatã pe o perioadã cât mai

disfuncþionalitãþile sistemului de distribuþie ºi de

fi

legate

de

slaba

infrastructurã,

de

îndelungatã de timp. O altã soluþie pentru lipsa

consumul scãzut de filme româneºti, care se reflectã în

specialiºtilor din domenii ca machiajul sau cascadoria o

profiturile reduse din încasãri. Iatã descrierea fãcutã de

reprezintã aducerea colaboratorilor din alte þãri (de

un producãtor:

exemplu Ungaria, Italia). Cu timpul însã cei care
lucreazã în diferitele etape ale producþiei au început sã
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ocupã de mixaj ºi de toatã coloana sonorã nu sunt
strãluciþi, cred cã ºcoala noastrã de sunet a rãmas mult în
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„[…] nu sunt suficienþi bani pentru producþia de filme care

lucreze utilizeze spaþiile de aici. Chestiunile legate de

a ajuns sã fie foarte scumpã, mai ales cã preþurile au

costume, recuzitã preferã sã le facã aici. Ar mai fi

crescut în ultimii ani. Un alt aspect negativ ar mai fi cel cã

producãtorii de filme horror din zona Hollywood care

televiziunile

iarãºi este o zonã extrem de cãutatã, dvd-urile cu filme de

române

cinematografiei.

În

nu

prea

celelalte

acordã
þãri

sprijin

europene,

genul acesta merg foarte bine, vin ºi ei sã filmeze în

cinematografia colaboreazã foarte strâns cu televiziunea,

România destul de des. Deci cred cã apar filme ºi mai sunt

mai ales cu televiziunea publicã care este un principal

ºi producãtorii de filme de artã care pot sã caute doar

promotor, finanþator al cinematografiei care acolo se

câteva zile de filmare” (producãtor).

bucurã de sprijin” (producãtor).

Concluzia generalã este cã se produc puþine filme
„În cazul sectorului privat nu poate fi prezentat nici un
plan de business, nimic. De asta cred cã cine investeºte în
cinema în momentul de faþã face acest lucru din pasiune,
fãrã a avea nici un fel de aºteptare faþã de banii pe care i-a
dat. Dar acest lucru se întâmplã foarte rar” (producãtor).

româneºti, fapt care este evidenþiat ºi de datele
statistice, în anul 2007 fiind realizate 18 filme de lung
metraj, 8 filme de scurt metraj, 2 filme documentare ºi
33 de filme de televiziune22.
În privinþa calitãþii producþiilor ponderea cea mai

„La noi e deocamdatã o utopie asta cu producþia de filme

mare este ocupatã de filmele de o calitate proastã: „Sunt

pentru cã nu prea poþi sã scoþi bani în România din

ºi bune ºi rele dar nu am avut o statisticã. Sunt probabil

cinematografe, poþi sã speri cã filmul va lua un premiu ºi

din 10, 15 filme care apar pe an, probabil cã ºapte sunt

atunci va fi vândut unor televiziuni din strãinãtate plus

slabe. Sunt ºi trei vârfuri la doi ani mai degrabã”

banii pe care poate sã-i scoatã din cinematografe. Dar
dupã cum ºtim majoritatea filmelor româneºti sunt filme

(producãtor).

de artã, nu filme comerciale ºi ele nu au mare succes la
public. Din fericire au luat premii ºi atunci reuºeºti sã

1.1.2. Caracteristicile distribuþiei cinematografice

recuperezi din bani ºi chiar sã faci un mic câºtig, dar sã nu
uitãm cã aceste filme româneºti în marea lor majoritate

Sistemul de distribuþie în industria cinematograficã

sunt fãcute cu bani de la CNC care reprezintã un

cuprinde atât firmele distribuitoare de producþii de film,

împrumut” (producãtor).

O situaþie mai bunã s-a înregistrat în ultima
perioadã pentru coproducþii. Principalele puncte de
atracþie pentru producãtorii strãini le reprezintã
peisajele ºi locaþiile originale ºi costurile mai mici
comparativ cu alte zone. Dar ºi aici lucrurile încep sã
meargã din ce în ce mai greu datoritã creºterii preþului
chiriilor ºi a forþei de muncã. Iatã o opinie în acest sens:
„Sunt producãtori de televiziune din Anglia care au venit
foarte mulþi, care vin ºi primesc proiecte în special legate
de reconstituiri istorice, pe care datoritã costurilor reduse
a închirierii spaþiilor în România preferã sã vinã ºi sã

cât ºi infrastructura de difuzare a filmelor reprezentatã
în special de cinematografe sau sisteme de tip
multiplex. În prezent activitatea sistemului de
distribuþie este afectatã de numãrul mic de
cinematografe menþionat în prima parte a acestui
raport ºi de prezenþa scãzutã a interesului pentru
promovarea filmelor:
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„Sunt doi sau trei distribuitori care aduc filme americane,
mai sunt doi, trei distribuitori foarte mici care aduc filme
europene sau distribuie filme româneºti ºi cam atât. Iar ca
sã aduci film american nu este prea mare bãtaie de cap,
22. Sursa: INS, 2006.

SECTORUL CULTURAL

identificate de specialiºtii în domeniu ca fiind din ce în
ce mai mult problematice pentru producþia ºi

„Distribuþia nu funcþioneazã decât la un nivel de

direct ºi în mod indirect firmele implicate.

distribuþia cinematograficã, afectând creatorul în mod
subzistenþã de fapt. Un distribuitor român are probabil în
cele mai multe cazuri un corespondent strãin care îi
trimite filmul cu pachetul de distribuþie cu tot. Deci

1.1.3. Caracteristicile consumului de filme

contribuþia distribuitorului român este minimã.”
(producãtor).

În ceea ce priveºte prezenþa spectatorilor în
cinematografe aceasta este cea mai scãzutã dintr-o

„Nu avem distribuitori. Foºtii salariaþi de la România Film
ºi unii cu poziþii minore sunt actualii distribuitori de film.
Nu avem distribuitori iar pentru a avea imaginea
distribuitorului vã voi da exemplul unui francez care s-a
integrat în noul val, toatã viaþa lui a stat în mijlocul

de

17

þãri,

cu

un

procent

de

0,2

prezenþã în cinematografe s-a înregistrat în Spania în
2004 – 3.3 spectatori pe locuitor. 74% din populaþia

cinematografului ºi de asta a reuºit sã promoveze. În

României nu merge niciodatã la cinematograf în timp ce

strãinãtate arta se face ºi în funcþie de ºtiinþa de a jongla

doar 23% din populaþie merge la cinema o datã pe lunã

cu bãncile. Nu avem, distribuitorul este un om de mâna a

sau mai rar. Participarea la proiecþiile de film în

doua care nu a reuºit în teatru, face distribuþie. Altul care

cinematografe a înregistrat o curbã descendentã din

este director de case de producþie” (reprezentant Uniunea

anul 1995 pânã în anul 2005 de la 740 la 131 de

Cineaºtilor).

Apariþia noilor tehnologii au creat posibilitatea
orientãrii spre noi sisteme de distribuþie, bazate în
special pe utilizarea internetului drept canal de difuzare
a filmelor sau în format DVD pentru consumul de film
domestic:
„Mã refer la diferitele cazuri din Anglia, din America în
SCHIÞA UNEI POLITICI

serie

spectatori/locuitor în anul 2005. Cea mai ridicatã

spectatori la o mie de locuitori.
Specialiºtii în domeniu au identificat ca potenþiale
cauze ale acestui declin al consumului de filme în
cinematografe orientarea consumului spre producþiile
TV, scãderea numãrului cinematografelor, lipsa unei
bune promovãri a filmelor ºi schimbarea practicilor de
petrecere a timpului liber. Soluþiile pentru schimbarea
trendului spre o curbã ascendentã a consumului de

care oamenii ºi-au lansat filmele direct pe internet. La fel

filme în cinematografe sunt aºteptate din partea

e ºi în muzicã. Sau dacã lansezi filmul poate nici nu îi mai

instituþiilor statului:

DE STIMULARE

faci premierã în sãli sau îi faci lansarea în sãlile de cinema

A CREATIVITAÞII:

în paralel cu inserarea acestuia într-un cotidian de tiraj
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„[…]concurãm cu televiziunile, câte sunt 7, 10 televiziuni

foarte mare” (producãtor).

naþionale, media 4-5 ore pe zi se uitã oamenii, e ºi o
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chestie economicã, nu au bani sã iasã din casã, e ºi

Pe lângã avantajele unei circulaþii mai bune ºi mai

factorul acesta economic, dar pe de altã parte dacã ar fi ºi

rapide a filmelor aceste noi tehnologii au adus

campania asta de atragere în salã, înainte de asta sã facã o

probleme legate în special de gestionarea drepturilor

salã în fiecare judeþ, sã atragã parteneri privaþi, cã asta e,

de autor ºi a drepturilor conexe. Fenomenele pirateriei
pe internet ºi ale filmelor contrafãcute au fost

dacã statul sau Ministerul Culturii e deºtept poate sã facã
o chestie cã asta spun, uite Orange-u’ a început sã
subvenþioneze România Films, în afarã de ãºtia pot fi
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ãia trimit copiile, layout-ul pentru DVD, ei traduc ºi îl pun
pe cinematograf” (producãtor).

mulþi. E ca ºi cum faci reclamã la lapte dacã poþi sã faci

care sã convinã ambelor pãrþi. De asemenea, pentru

reclamã la lapte poþi sã faci ºi reclamã ºi sã mergi la

îmbunãtãþirea calitãþii sunetului ºi a lipsei de

cinematograf...

ªi chiar dacã nu faci o campanie sau
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sprijin parteneriat, mãcar sã faci sã dai la un bilet încã un
bilet, o chestie de asta de avantaje economice”
(producãtor).

echipamente de lumini în producþia cinematograficã în
legea sponsorizãrii ar putea fi prevãzute deduceri
pentru investiþii în aparatura de producþie:

„Consumatorul român preferã sã stea acasã în faþa

„Se pot face o grãmadã de lucruri mai ales în zona

televizorului pentru a viziona un film pe gratis decât sã

atragerii de noi investiþii private ºi sã le fie oferite niºte

meargã la cinematograf. Problema cinematografiei trece

recompense din partea statului. Ele de fapt nu costã, ci ar

prin social, nu prea conteazã cum este sala, omul a

fi niºte reduceri de taxe ºi de bani care altfel nu ar circula

pierdut obiºnuinþa mersului la cinema care era o

înspre cinema. Ar fi o treabã. Dupã aceea au fost tot felul

componentã

socialã”

(reprezentant

asociaþie

de propuneri de reduceri de TVA pe import de produse
tehnice cinematografice. Deci se pot face. S-au tot

profesionalã).

încercat diverse formule prin care sã zicem cã partea

Uºurinþa cu care se pot încãlca drepturile de autor
este un inconvenient pe care îl identificã unul dintre

aceasta industrialã ºi economicã a cinematografiei este
sprijinitã de stat ºi sã devinã interesantã pentru
investitori” (reprezentant casã de producþie).

respondenþi ca fiind derivat din specificul industriei
cinematografice

(suportul

portabil,

uºurinþa

multiplicãrii); piratarea creaþiilor cinematografice este
corelatã

de

acesta

cu

scãderea

frecventãrii

cinematografului: „Un spectacol de teatru nu poþi sã-l
piratezi ºi sã-l vezi acasã, de aici vine diferenþa”
(reprezentant ONG).

O altã disfuncþionalitate care se manifestã în
domeniul producþiei este lipsa resurselor umane ºi
slaba pregãtire profesionalã în special a personalului
tehnic. Soluþiile propuse de specialiºtii în domeniu
vizeazã stabilirea unui parteneriat între Ministerul
Culturii ºi Cultelor ºi Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
pentru formare profesionalã continuã ºi iniþierea unor
cursuri speciale:

1.2. Propuneri ºi recomandãri pentru sectorul
cinematografic

„Cred cã singura politicã publicã care meritã sã fie fãcutã
este cea de a face o legãturã între Ministerul Educaþiei ºi

multe

Ministerul Culturii ºi a lãmuri cã este foarte important ca

disfuncþionalitãþi se manifestã în procesul de producþie.

cei mici sã trãiascã într-un mediu mult mai vizual ºi sã fie

În

industria

cinematograficã

cele

mai

Una din aceste disfuncþionaliãþi priveºte problema
spaþiilor pentru platourile de filmare ºi ar putea fi
rezolvatã prin stimularea fiscalã a investiþiilor. Pentru
rezolvarea problemei identificate de speciliºtii în
domeniu

cu

privire

la

developarea

educaþi într-o formã mult mai vizualã decât sunt obiºnuiþi
pânã acum, asta ar însemna ore de culturã vizualã, ore de
culturã cinematograficã, multã practicã în zona asta
pentru cã este un lucru care lipseºte” (reprezentant casã
de producþie).

peliculei,

reprezentanþii instituþiilor publice ar putea intermedia

„La o iniþiativã a Ministerului Învãþãmântului sã se facã o

un dialog între reprezentanþii producãtorilor de film ºi

întâlnire cu rectorul ASE-ului, ATF-ului sã zicã: « Uite

reprezentanþii firmei Kodak pentru gãsirea unor soluþii

facem

parteneriat public, privat în Franþa. Germania,
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sãli de cinematograf. Pe lângã alte lucruri dar sã existe ºi
sãli

Tercero, din Madrid, a luat legãtura cu Antena 3 sau invers

profesionalã).

de

cinematograf”

(reprezentant

asociaþie

cã Antena 3 vroia persoane tinere cu care sã lucreze,
universitatea vroia sã-ºi diversifice aria de activitate, ºi s-

Consumul scãzut de filme ar putea fi remediat prin

a creat model acesta, exista o taxã, existau profesori, erau

intermediul unor campanii de mediatizare ºi de

profesioniºti atraºi… Sau ar mai fi, sã am eu o idee de

conºtientizare a publicului cu privire la efectele

afacere, un bussiness, sã mã duc la ASE sã le propun
planul de afaceri: « Uite strîngeþi atâþi studenþi, faceþi o
taxã, angajaþi profesori, mai bãgãm o televiziune care sã
bage niºte bani. » Faci un plan de afacere: eu iau atâta, tu
iei atâta, el ia atâta, e pur american, nu ºtiu dacã
ministerul învãþãmântului e capabil sã-i convingã pe ãºtia
sã facã o chestie de genul acesta” (reprezentant casã de
producþie).

În ceea ce priveºte situaþia cinematografelor o
soluþie pentru o mai bunã funcþionare a sistemului de

negative ale pirateriei pe internet:
„Politicile publice ar putea doar sã susþinã idei, programe,
propuneri inteligente spuneam la nivelul copiilor ºi la
nivelul tinerilor care trebuie stimulaþi sã îndrãzneascã, sã
se apropie de cinematografie sau de media, adicã la
nivelul acesta cred cã ar putea sã se obþinã niºte rezultate
eficiente în politici” (reprezentant casã de producþie).
„Ministerul Culturii ar trebui sã facã un departament ºi cu
buget foarte mare care sã angajeze o firmã de publicitate,

proiecþie ar putea fi stimularea administraþiilor locale

o firmã de studii de piaþã ºi sã facã o campanie pe doi trei

pentru menþinerea, întreþinerea ºi modernizarea sãlilor

oameni în care sã se punã problema: «Cum atragem

de cinema. În acest sens Ministerul Culturii ºi Cultelor ar

publicul la cinema?» Sã facã studii, sã facã campanie ºi sã

putea iniþia parteneriate cu administraþiile publice

atragã parteneri” (reprezentant asociaþie profesionalã).

locale prin intermediul direcþiilor judeþene de culturã. O
altã mãsurã care ar putea stimula sistemul distribuþiei

Contestãri din partea reprezentanþilor ONG-urilor

de filme poate consta în acordarea de facilitãþi fiscale

din sectorul cinematografic primeºte ºi Uniunea

firmelor pentru a-ºi putea lãrgi aria geograficã de

Cineaºtilor din Romania (UCIN), instituþie acuzatã cã nu

distribuþie ºi la nivelul oraºelor medii ºi mici ºi pentru a-

este reprezentativã pentru breasla cineaºtilor întrucât

ºi diversifica oferta de filme:

este insuficient reformatã. Argumentele aduse de
respondenþi se referã la premiile acordate discreþionar

SCHIÞA UNEI POLITICI

„Totul este foarte superficial, sãlile alea care mai existau

de cãtre UCIN ºi la componenþa asociaþiei (aceºtia

DE STIMULARE

la Romania Film au fost trecute sau existã proiectul ãsta

semnaleazã lipsa artiºtilor la început de carierã).

A CREATIVITAÞII:

de lege, nu ºtiu dacã s-a definit…în exploatarea

PROPUNERI DE LA

primãriilor. Dar primãriile nu au în primul rând

CREATORI, ONG-URI

obligativitatea de a face, de a proiecta filme, au

Deºi succesele internaþionale ale producþiilor
cinematografice

româneºti încurajeazã un relativ

optimism în ceea ce priveºte funcþionarea industriei

ÞI FIRME DIN

obligativitatea de a avea niºte activitãþi culturale ºi tare

SECTORUL CULTURAL

mi-e cã n-o sã mai fie nici alea cinematografe. Ar fi dupã

cinematografice, reprezentanþii ONG-urilor considerã

pãrerea mea ideal dacã ar înþelege gravitatea problemei

cã aceste succese nu ar trebui

generalizate pentru

cineva din Mnisterul Culturii ºi ar face niste facilitãþi

toate genurile cinematografice: animaþia ar merita o

formidabile pentru cei care creazã sãli de cinematograf,

atenþie specialã din partea factorilor de decizie din

sã nu stiu exact ce, niºte facilitãþi fiscale bãnuiesc cã ar fi

domeniu:

cele mai uitile. Sã încurajeze pe investitorii privaþi sã facã
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Spania », eu am fost la un master la Madrid, a fost un MBA
pe audio-vizual în public-privat, la Universitatea Carlos
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„Animaþia româneascã e la un nivel extrem de prost. Din

3 categorii: ficþiune lungmetraj, scurtmetraj, documentar

1992, cred ºi pânã în 2003-2004 nu s-a realizat nici

ºi animaþie. Era vorba ca ultima secþiune sã se despartã în

mãcar un film; a fost complet zero. Au fost doar vreo 2

douã, una de documentar ºi una de animaþie, nu ºtiu dacã

filmuleþe de comandã realizate de Studio Animafilm, care

s-a întâmplat sau nu, dar oricum ei pot depune un

încã mai existã, dar e mort. Un mort care mai are buletin

scenariu la concurs la CNC” (reprezentant ONG).

de om viu, nu ºtiu de ce îl mai are. Apoi, cred cã pe la
începutul anilor 2000 a luat naºtere un curent

Specialiºtii în domeniu au oferit o serie de exemple de

underground, îi zic eu, de copii, adolescenþi, tineri

bunã practicã în domeniul cinematografiei din alte þãri:

pasionaþi, care pur ºi simplu fac animaþie – nu ºtiu de unde
au învãþat – la ei pe calculator acasã ºi scopul nostru exact

„Ori în Ungaria, de exemplu, statul a dat o lege foarte clarã

asta a fost: sã-i descoperim ºi sã-i aducem în festival, sã-i

prin care spune cã 20% din ceea ce se cheltuie pe teritoriul

facem cunoscuþi. Si se mai fac filmuleþe din astea de

Ungariei, indiferent cã este producþie maghiarã sau

ºcoalã, la UNATC existã o secþie multimedia. Cele mai

producþie româneascã, producþie americanã, vine înapoi

bune, dupã pãrerea mea, se fac la Cluj la Sapientia, la

la producãtor ceea ce este un avantaj fantastic. Pe de altã

universitatea maghiarã, nu ºtiu de ce sunt mai bune. Dar,

parte, la nivelul exploatãrii ºi distribuþiei de film, alte þãri

în afarã de astea, un film produs de o instituþie, de un

au reuºit sã creeze o linie specialã de a aplica la buget cum

studio fost de stat, al Animafilm, sau CNC....A fãcut doar

este cazul Estoniei, care din banii din bugetul Ministerului

Radu Igaszag unul în 2004, ‘Boborul’ ºi a mai facut un

Culturii au renovat sãli vechi, lucru care la noi nu s-a

bãiat, Dragoº Iuga, în 2006, pe peliculã. Asta e tot din

întâmplat” (producãtor).

1992” (reprezentant ONG).

Aºadar, deºi în România existã încã din anul 2006 un
festival internaþional de film de animaþie, producþia de
animaþie este, în opinia specialistului citat anterior, mai
slab dezvoltatã comparativ cu cea a þãrilor din regiune:
„Croaþii stau infinit mai bine, au un festival de animaþie
care e deja tradiþie, la Zagreb, la a nu ºtiu câta ediþie,
cred cã din anii ’70 are loc” (reprezentant ONG).
Observaþiile sale sugereazã ca soluþii acordarea de
burse de creaþie ºi un focus mai clar pe breasla
animatorilor din partea CNC (crearea unei categorii
separate de finanþare), pentru a rezolva principala
problemã a acestora, cea financiarã:
„[Creatorii români de animaþie] nu pot sã-ºi asigure traiul

În Franþa, Centrul Naþional al Cinematografiei aduce
ajutoare producþiei, distribuþiei ºi exploatãrii, dar ºi un
sprijin selectiv ansamblului de segmente din filierã.
Ajutoarele au fost reprezentate de trofee pentru primul
scenariu acordate noilor talente, sprijin pentru
scenariu, ajutor pentru crearea filmelor de lung metraj,
ajutoare pentru filmele strãine, pentru coproducþiile
internaþionale. Cei care au beneficiat de acest sprijin au
fost autori care nu au realizat niciodatã un lung metraj,
producãtori, autori susþinuþi sau nu de un producãtor23.
De asemenea, deducerea de impozit pentru
cinematografie permite existenþa unei societãþi a
producþiei, aflate sub anumite condiþii, deducerea
impozitului personal de anumite cheltuieli de producþie

din meserie. Poate doar lucrând pentru televiziuni sau

în procent de 20%, sub un plafon de 1 milion de euro pe

studiouri. E un studio care face film de animaþie pentru

film.

CNC

din

Franþa

sprijinã

întreprinderile

copii, dar de calitate joasã, foarte accesibile comercial.

independente ºi favorizeazã diversitatea ofertei de

Poate pentru ãºtia, dar sã facã film de autor, nu ar putea

producþii cinematografice în sãli. Ajutoarele referitoare

rezista. [...] Nu ºtiu sã se dea burse, dar CNC are douã

23. Raport de Deplasare la Colocviul « Arennes Europenes des

concursuri de proiecte cinematografice pe an, împãrþite în

Independentes », Paris, noiembrie 2008, Oana Donose ºi Anda Becuþ.
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la distribuþia în cinematografie

alegerea unui titlul provizoriu urmatã de alegerea unuia
definitiv. Acesta din urmã nu putea fi dat în acest timp,

având ca obiectiv achiziþionarea de drepturi ºi

pânã când opera nu a primit acordul prin o autorizaþie

acoperirea ediþiilor noi; ajutorul acordat filmelor inedite

definitivã de sprijin financiar din partea CNC. În cazul

ºi a distribuirii acestora; ajutorul dat filmelor de

producþiei din domeniul audio vizualului sunt acordate

repertoriu ºi a retrospectivelor prin crearea unui tiraj

ajutoare pentru finanþarea legatã de pregãtirea de noi

mai mare de copii ºi fabricarea matricilor de promovare;

producþii, pentru producerea de video-clipuri de bunã

ajutorul pentru filme destinate publicului tânãr prin

calitate. Distribuþia producþiilor din domeniul

reînnoirea ºi crearea de diversitate a ofertei în

audiovizualului se axeazã pe ajutoare în vederea

finanþarea materialului pedagogic ºi a documentãrii

promovãrii de care beneficiazã producãtorii ºi

necesare24.

distribuitorii care doresc sã îºi comercializeze

În Franþa, în sistemul de exploatare a filmelor se

programele în strãinãtate prin obþinerea de finanþãri ale

urmãreºte ajutorul în crearea ºi modernizarea sãlilor de

utilitãþilor în vederea unei comercializãri performante27.

cinema prin aducerea de echipament în zonele unde e

Ministerul Culturii ºi Comunicaþiilor din Franþa

necesar acest lucru, încurajarea de sporire a diversitãþii

acordã ajutoare ºi pentru editarea video. Acestea

filmelor în sãli, susþinerea proiectelor care îºi propun

constau în: sprijinul automatic al editãrii video de care

aducerea de copii suplimentare ºi acordarea de ajutoare

beneficiazã editorii video, comercianþii de filme de

pentru subtitrãri în englezã, favorizarea vânzãrilor

lung-metraj franþuzeºti ieºite pe piaþã de mai mult de

pentru filmele internaþionale25.

ºase ani sau programe de scurt metraje ºi care constau

Prin fondurile acordate de cãtre CNC în Franþa s-a

în cumpãrare de drepturi de exploatare video; ajutorul

sprijinit inovaþia în sectorul audiovizualului prin

selectiv pentru editarea video de care beneficiazã

favorizarea cercetãrii noilor scrieri ºi a noilor talente

editorii de videoprograme, prin acesta este încurajatã

pentru crearea de opere artistice cu un caracter

munca editorului asupra unor producþii ce prezintã un

inovator, s-a acordat ajutor pentru promovarea

interes cultural particular.

dezvoltãrii, producerea de opere de ficþiune,

În scopul sprijinirii cinematografiei, în Marea

documentare, de animaþie, prin proiecte care au

Britanie, Agenþia de Dezvoltare din Londra, Consiliul

presupus producþia unei serii întregii ºi s-a dat un

Filmului din Marea Britanie ºi Londra Film (The London
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ajutor specific animaþiei prin stabilirea unor direcþii în

Development Agency, the UK Film Council and Film
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vederea stabilirii de parteneriate cu strãinãtatea26.

A CREATIVITAÞII:

London) au format un parteneriat pentru un proiect prin

În Franþa, un procent de 20% din impozit este utilizat

care un numãr de companii mici de producþie de film sã

PROPUNERI DE LA

pentru deducerea anumitor cheltuieli de producþie.

devinã mai atractive pentru investitori. O astfel de

CREATORI, ONG-URI

Plafonul

ºi

oportunitate a fost identificatã în încercarea fondurilor

ÞI FIRME DIN

documentarelor este de 1150 de euro pe minut, iar cel

private de a investi în producþia de film din Marea

pentru filmele de animaþie este de 1200 de euro pe

Britanie .

minut. Distribuirea acestor produse se constituie prin

27. Idem.
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24. Idem.
25. Idem.
26. Idem.

destinat

producþiilor

de

ficþiune
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28. Creative Britain. New Talents for the New Economy. Department
for Culture, Media and Sport. p.p.42,
http://www.culture.gov.uk/images/publications/CEPFeb2008.pdf,
accesat la data de 9.10.2008.
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cuprind: susþinerea

distribuitorilor de film de care beneficiazã distribuitorii,
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Un alt proiect de sprijinire financiarã a industriei

caracterizat piaþa muzicalã de dupã anul 1990 a fost

cinematografie engleze este Piaþa Financiarã a

intrarea unor noi genuri muzicale ºi a interpreþilor

Producþiei de Film din Londra, înfiinþat în octombrie

strãini. Deºi a fost o „explozie” a diversificãrii genurilor

2007, care împreunã cu “The Times BFI 51st London

ºi artiºtilor pe piaþã, circulaþia materialelor muzicale din

Film Festival” a adus oportunitatea de a menþine

strãinãtate s-a realizat pentru o perioadã cu încã

finanþarea existentã ºi de a introduce noi finanþãri

destulã greutate doar pe anumite reþele, adesea cu un

pentru industria cinematograficã din Marea Britanie.

caracter informal. Cu timpul, pãtrunderea artiºtilor ºi

Prima ediþie a târgului acesta a implicat un numãr de 70

materialelor muzicale strãine pe piaþa româneascã s-a

de mari finanþatori ºi tot un numãr de 70 de producãtori

echilibrat în raport cu produsele autohtone. Situaþia a

internaþionali ºi din Marea Britanie. Au fost atrase

fost descrisã de reprezentantul unei case de producþie

proiecte cu o valoare totalã de 800 de milioane de

într-unul din interviuri, astfel:

29

dolari .
„[…] vã daþi seama cã piaþa dupã Revoluþie a fost invadatã
de artiºtii strãini care nu pãtrunseserã înainte decât pe cãi
lãturalnice. Aduceau cei care circulau în strãinãtate

2. INDUSTRIA MUZICALÃ

discuri care nu erau pe piaþã. Pãtrunzând dupã Revoluþie,
ele însã au venit cu preþ mai mare ºi care a fost puþin prea

2.1. Caracterizarea Sectorului Muzical

mare pentru populaþia noastrã ºi pentru capacitatea

Principalii actori din sectorul muzicii româneºti de

discurile strãine cu artiºti strãini erau mai scumpe,

românului de a investi ºi de a-ºi cumpãra un disc. Deci

consum sunt artiºtii independenþi, infrastructura,
publicul, casele de producþie, studiourile independente
de înregistrãri, agenþiile de management ºi impresariat

discurile noastre româneºti mai ieftine. Ca prezenþã sunt
cam la fel doar cã paleta acum e mult mai mare, deci dacã
înainte erau mai mult artiºti români ºi foarte puþini ce
fãceam schimburi, ce aduceam noi sau ce reuºeau sã

artistic, la care se alãturã cea mai veche companie de

pãtrundã prin firmele de specialitate de schimbul cultural

înregistrãri fonografice din România, Electrecord ºi

erau mult mai puþini pe piaþa noastrã, acuma sunt cam în

organismele pentru protejarea drepturilor de autor:

egalã mãsurã” (reprezentant casã de producþie).

Uniunea Compozitorilor ºi Muzicologilor din România –
Asociaþia pentru Drepturi deAutor (UCMR-ADA),
Uniunea Producãtorilor de Fonograme din România
(UPFR), Uniunea Producãtorilor de Film ºi Audiovizual
din România (UPFAR), Centrul Român pentru
Administrarea

Drepturilor

Artiºtilor

Interpreþi

(CREDIDAM).
Ca ºi celelalte sectoare ale industriilor creative ºi cel
al muzicii a trecut printr-o serie de schimbãri dupã anul
1989. În acest context, într-o primã fazã, ceea ce a
29. Idem

O altã schimbare din domeniul muzical, a fost
modificarea statutului unora dintre actori; un exemplu
este Casa de Înregistrãri Electrecord, înfiinþatã încã din
anul 1932 ca societate particularã ºi care a devenit în
timpul comunismului instituþie de stat, ceea ce a
crescut ºi mai mult puterea acesteia. Dupã anul 1990 în
peisajul producãtorilor de muzicã au apãrut o serie de
case de producþie, din a doua jumãtate a aceluiaºi an
înfiinþându-se ºi studiouri de înregistrãri
independente. Cele mai importante nume de case de
producþii apãrute în aceastã perioadã cu cea mai
intensã activitate prin numãrul mare de vânzãri sunt:
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Legea Nr. 8/1996 privind dreptul de autor ºi
drepturile conexe ºi actualizatã în 2006, Art.103,
paragraful 2, defineºte termenii cu care se opereazã în
acest domeniu:
„producãtorul de înregistrãri sonore este persoana fizicã
sau juridicã ce are iniþiativa ºi îºi asumã responsabilitatea
organizãrii ºi finanþarea realizãrii primei fixãri a
sunetelor, fie cã acestea constituie sau nu o operã în
sensul prezentei legi30”.

„Mai e o chestie acum doi ani… nu, în 2005 se dãdea
premiu din partea producãtorilor de fonograme din
România sau din partea caselor de discuri la 35000 de
exemplare ,discul de aur, acuma se dã la 10000. De-abia
Bãnicã Junior a luat discul de aur, de-abia, de-abia, ºi nici
nu ºtiu dacã a vândut atât” (reprezentant casã de
producþie).

Comparativ cu situaþia industriei muzicale din alte
þãri, un exemplu este cazul Franþei, unde vânzãrile pe
piaþa muzicalã pentru discurile fizice au scãzut cu 50%
în perioada 2003-2007, iar în anul 2008 numãrul celor
care au procurat materiale muzicale prin mijloace de

Odatã cu diversificarea ºi apariþia unor noi genuri
muzicale pe piaþã, s-a realizat ºi o specializare a caselor
de producþie în funcþie fie de genurile muzicale (ex. o
casã de producþie s-a axat pe producþia muzicii dance,
care în prezent este ºi cel mai comercial gen), fie de alte
criterii în orientarea producþiei (de exemplu o altã casã
de producþii înregistreazã mai mult muzicã pentru un
public mai restrâns prin artiºti ca Ada Milea, Alexandru
Andrieº decât muzicã mainstream, iar Electrecord a
rãmas pe producþia principalã de muzicã popularã, pe
segmentul tradiþional, care îi aduce ºi în prezent cele
mai numeroase vânzãri.)
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Ca industrie creativã, sectorul muzicii necesitã o
bunã aplicare a legii privind drepturilor de autor ºi a
drepturilor conexe, aspect devenit ºi mai important în
contextul consumului de muzicã prin mijloace media
aºa cum este internetul ºi care în ultimii ani a condus la
un boom al pirateriei pe piaþa muzicalã, oferind
alternativa obþinerii muzicii în mod gratuit. O urmare a
acestui boom a fost vizibilã la nivelul pieþei muzicale
prin scãderea numãrului de vânzãri:

piraterie a ajuns la un miliard31.
În prezent piaþa de muzicã este afectatã de efectele
boom-ului pirateric declanºat în anul 2005 pe de o
parte, iar pe de alta parte de efectele vânzãrilor cu o
tendinþã ascendentã a unor noi suporturi audio-video,
ambele fenomene apãrând ca urmare a schimbãrii
practicilor de consum. Unii actori din industrie
considerã cã piaþa muzicii este afectatã la un nivel
destul de ridicat de utilizarea necontrolatã a
internetului ºi considerã cã aceasta ar trebui reactivatã
ºi stabilizatã:
„[…]Pãi piaþã moartã, în primul rând! E moartã, ºi încercãm
sã o resuscitãm cumva... În afara faptului cã înainte
vindeam undeva la …un titlu bun, un titlu bun în sensul de
Zdob ºi Zdub , undeva la 10.000-20.000 de unitãþi per
album, într-un timp destul de…un an , un an ºi ceva, acum
putem sã vindem 1000 în doi ani. Aºa de mult a cãzut
piaþa datorita pirateriei pe Internet… De doi ani aproape.
Din cauza reþelelor peer-to-peer, a reþelelor altfel decât
peer-to-peer, sunt tot felul de download-uri ilegale [...].
Da, piaþa e…nici nu ºtiu cum sã o descriu, este reîncãlzitã

SECTORUL CULTURAL
30. Legea Nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor ºi
drepturile conexe, publicatã în Monitorul Oficial Nr. 60/26 mar. 1996

aºa, nu ºtiu, nici moartã, nici nu ºtim cum sã o mai
denumim, adicã la un moment dat nu mai ºtii care este

ºi accesatã la
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=10396, în

31. Raport de Deplasare la Colocviul « Arennes Europenes des

data de 27.11.2008

Independentes », Paris, noiembrie 2008, Oana Donose ºi Anda Becuþ
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Universal MusicRomania, Cat Music, A&A Records,
Media Pro Music, Roton, Media Services.
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profilul pieþei, te gândeºti ºi zici « bãi, da’ uite dupã ce s-

„Uniunea are ca principal obiect de activitate gestiunea

a vândut, parcã am cam greºit noi la tot felul de estimãri ».

colectivã a drepturilor patrimoniale rezultate din

Au început sã se vândã foarte mult produsele strãine

exploatarea fonogramelor si videogramelor, acestea din

deosebite, tot felul de pachete, altfel cu un DVD, acum se

urmã constând în videoclipuri muzicale ºi concerte fixate,

vând foarte mult DVD-urile” (reprezentant casã de

pe baza ºi în limitele mandatului acordat de deþinãtorii

producþie).

acestor drepturi sau în baza contractelor încheiate cu
reprezentanþii acestora din þarã sau strãinãtate, în

Astfel o componentã deosebit de importantã în

condiþiile legii ºi ale prezentului statut”.33

sectorul muzicii este reprezentatã de organismele
legislative. În prezent Uniunea Compozitorilor ºi

Aceste organisme acþioneazã în colaborare cu

Muzicologilor din România – Asociaþia Drepturilor de

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA).

Autor (UCMR-ADA) este singurul organism de gestiune

Procesul de înregistrare a unui material muzical devine

colectivã din România acreditat sã gestioneze

cadrul de interacþiune între cei care creeazã ºi

drepturile de autor în domeniul muzical. Conform Legii

componenta legislativã; ORDA ºi UCMR fiind cele douã

Nr. 8/1996 privind dreptul de autor ºi drepturile

organisme abilitate care oferã aprobãrile necesare

conexe, organismele de gestiune colectivã din România

autenticitãþii ºi ieºirii legale pe piaþã a produsului

sunt:

înregistrat:

„persoane juridice constituite prin libera asociere ºi care

„Ele [CD-urile n.n] trebuie înregistrate […] bine, artiºtii

au ca obiect principal de activitate: colectarea ºi

trebuie sã-ºi înregistreze la UCMR, pentru compoziþie.

repartizarea drepturilor a cãror gestiune le este

Noi trebuie sã înregistrãm la Oficiul Român al Drepturilor

încredinþatã de cãtre titulari. Sunt create direct de titularii

de Autor toate…pentru care primim ºi o hologramã, care

drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane

autentificã faptul cã produsul este original. Aºa se ºi

fizice ori juridice, ºi acþioneazã în limitele mandatului

încaseazã drepturile de autor” (reprezentant casa de

încredinþat ºi pe baza statutului adoptat dupã procedura

producþie).

prevãzutã de lege”.

32

Pe lângã acþiunile de control întreprinse de Uniunea
Un alt organism de gestiune colectivã din domeniul

Producãtorilor de Fonograme, unii producãtori au

muzical este Uniunea Producãtorilor de Fonograme din

început sã se apere în mod independent, construindu-

România (UPFR). În conformitate cu prevederile

ºi un sistem defensiv, apelând la avocaþi în locul Uniunii

Ordonanþei Guvernamentale Nr. 26/2000 modificatã ºi

ºi asociaþiilor:

completatã prin Legea Nr. 246/2005, a Legii nr. 8/1996
modificatã ºi completatã de Legea Nr. 285/2004 ºi
ulterior de OUG Nr. 123/2005:
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Fonograme din România, care ne ajutã ºi trimit inspectori
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peste tot ºi ne ajutã. Plus cã sunt licenþiaþi care îºi duc de
32. Informaþie preluatã din prezentarea ORDA a legii dreptului de
autor ºi a drepturilor conexe accesatã la
http://www.ccir.ro/ccirweb/resources/menuInfoLeg/uploads/PREZE

33. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a UPFR,

NTARE%20legea%20dr%20de%20autor%20AMM.ppt, în data de

http://www.upfr.ro/site_nou/docs/Statut_2006.pdf, în data de

27.11.2008

27.11.2008

„Din afarã cel mai mult am avut solicitãri de înregistrãri.
Deci au venit ºi au înregistrat în studioul nostru cã a fost

sistem defensiv fãrã sã stãm neapãrat sã ne ajute, sã ne

mai ieftin. Am înregistrat ºi muzicã simfonicã ºi muzicã

cadã din cer, pânã la urmã ne apãrãm pentru cã ãsta e

tradiþionalã, adicã prestare de servicii, cum ar fi, cã e mai

rolul, pânã la urmã sunt ale noastre, noi le deþinem”

ieftin la noi decât în strãinãtate” (reprezentant casa de

(reprezentant casã de producþie).

producþie).

În ceea ce priveºte modul în care se lucreazã cu

O altã sursã de finanþare este Legea Sponsorizãrii,

artiºtii, casele de producþie aleg fie sã lucreze prin

însã actorii domeniului considerã cã formatul actual al

colaborare pe proiecte, fie prin contract. Pe lângã

acesteia mai mult „îi afecteazã” pe cei care ar trebui sã

colaborãrile cu artiºtii autohtoni, unele case de
producþie îºi bazeazã activitatea pe materiale muzicale
obþinute din strãinãtate prin licenþã Warner ºi
redistribuite în România ºi prin care reuºesc sã
compenseze veniturile mici de pe segmentul de muzicã
româneascã.
Actori ai industriei muzicale, agenþiile de
management ºi impresariat artistic se diferenþiazã
dupã activitãþile pe care le întreprind. Cele mai multe au
pe lângã activitatea de promovare a interpreþilor,
materialelor ºi evenimentelor muzicale activitãþi ca
organizarea de congrese, servicii de producþie
muzicalã, servicii de casting, producþie audio-video,

fie beneficiarii. O sursã de finanþare de asemenea
consideratã insuficientã este timbrul muzical, care
conform Legii Nr. 35/1994, Art.1d), republicatã în
2008, are urmãtorul aport: „timbrul muzical, în valoare
de 5% din preþul unui bilet ºi 2% din preþul fiecãrui disc,
fiecãrei tipãrituri, casete video ºi audio înregistrate, cu
caracter muzical, altele decât cele folclorice, ºi care se
adaugã acestor preþuri34”. În acest context, foarte
importantã devine promovarea produselor muzicale iar
casele de producþie gãsesc ca surse diverse canale, cele
mai des utilizate fiind parteneriatele cu posturi de
televiziune, cu reviste de specialitate ºi internetul care
aºa cum susþin specialiºtii din domeniu a adus o
schimbare pozitivã majorã în facilitarea procesului de

dipsun de studiouri de mixare, masterizare ºi

promovare ºi coproducþie deºi este în acelaºi timp ºi

orchestrare, altele oferã servicii de producþie

mijlocul prin care se dezvoltã fenomenul pirateriei:

publicitarã, consultanþã în domeniul artistic, lansãri de
albume, colaborãri la emisiuni radio ºi TV, etc. Unele

„Începe promovarea, dacã existã clip, începe promovarea

SCHIÞA UNEI POLITICI

agenþii s-au specializat pe un anumit segment de

pe TV [ …] în presa scrisã ,cu reviste ºi cu tot ce […]

DE STIMULARE

genuri muzicale sau de interpreþi pe care îi promoveazã

Internetul este foarte dinamic ºi poþi sã-l faci în aceeaºi zi,

A CREATIVITAÞII:
PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI
ÞI FIRME DIN
SECTORUL CULTURAL

(ex. agenþie de impresariat artistic pentru interpreþi de
muzicã popularã, tarafuri, fanfare, agenþii care
impresariazã mai ales interpreþi consacraþi, etc.)

poþi sã dai zece ºtiri într-o zi ca el se up-dateazã foarte
rapid…Ce-ar mai fi? Cam astea sunt mijloacele clasice de
promovare” (reprezentant casa de producþie).

Ca surse financiare casele de producþie au în
principal vânzãrile ºi prestãrile de servicii, multe din ele
având colaborãri cu producãtori din afarã care preferã

34. Lege Nr. 35/1994, republicatã 2008, privind timbrul literar,
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al
arhitecturii ºi de divertisment, republicatã în Monitorul Oficial, Partea

sã înregistreze în studiouri din România pentru cã

I nr. 507 din 07/07/2008 ºi accesatã la

acestea nu implicã cheltuieli mari:

http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_timbru_literar_teatral_35_
1994_2008.php, în data de 28.11.2008
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grijã singuri, stau, ascultã, vãd cine foloseºte, încep: «
avem avocaþi, avem… », adicã am construit ºi singuri un
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“(...) – internetul ne ajutã foarte mult, s-a dezvoltat foarte

„Sunt research-uri, colegele mele fac research pe

bine ºi ne ajutã ºi e bine cã s-a dezvoltat – (...) Probabil cã

internet, ce a mai apãrut, ce e nou, ce se poartã … nu cã ne

ºi atunci o sã existe hackeri sau oameni care o sã fure

intereseazã ce se poartã, sã vedem ce se poartã, sã facem

ceva, nu ºtiu, trebuie sã existe, pentru cã internetul este

noi invers” (reprezentant casã de producþie).

dinamic ºi e normal sã fie aºa, ºi e bine pânã la urmã, dar
sã nu facã atât de mult rãu pentru cã a facut foarte mult
rãu industriei. Deºi e foarte bun, adica eu mã leg acuma la
internet ºi vorbesc cu cineva din Statele Unite într-un timp
ireal pentru 1990, când trebuia sã facem comanda,

O activitate complementarã celei pe care o au casele
de producþie este desfãºuratã de organizaþiile nonprofit, concentrate în special pe promovarea

stãteam la telefon sã facem comanda” (reprezentant casã

evenimentelor muzicale. Vom prezenta în continuare

de producþie).

câteva exemple.
Fundaþia Culturalã Phoenix este, la o privire pe

Un alt aspect legat de piaþa muzicii este rolul pe care

calendarul ºi portofoliul acesteia, cel mai activ actor

aceasta îl are în procesul de decizie al producãtorilor:

autohton de gen implicat în organizarea de concerte ale

prin testarea pieþei (analizã a cererii de pe piaþã, a ce se

artiºtilor strãini ºi autohtoni, acoperind fãrã

consumã), casele de producþie stabilesc ce interpreþi

discriminare toate genurile muzicale35. Fundaþia are ca

vor selecþiona pentru portofoliu ºi ce genuri muzicale

activitate conexã impresarierea câtorva artiºti

vor înregistra în continuare.

autohtoni cãrora le asigurã producþia unor albume dar
ºi promovarea prin concerte.

„Da, da, era o politicã ca sã vedem piaþa ºi înainte, chiar

O activitate similarã are Fundaþia Culturalã Aurel

înainte sã devinã economie de piaþã, noi eram interesaþi

Mitran, specializatã în organizarea concertelor

de ce se întâmplã pe piaþã pentru cã discurile tot trebuiau

destinate unui public relativ de niºã dacã se iau în

cumpãrate, deci testãm piaþa ºi vedeam, ei apãreau în
diverse festivaluri ºi atuncea ca ºi acuma testãm piaþa,
poate cu unu’ dãm greº, poate unul o sã ajungã mare în
timp. […]Pãi selecþia pânã la urmã tot piaþa o face, dacã

considerare numele artiºtilor din portofoliu de la cei
români, la cei internaþionali. În 2008 Fundaþia Aurel
Mitran a organizat împreunã cu Centrul Cultural „Mihai

ascultãm programul ºi ne place ºi considerãm noi cã s-ar

Eminescu” - Primãria Sectorului 2 prima ediþie a World

putea sã prindã, încercãm, tirajele sunt destul de mici,

Art Festival, eveniment de promovare a artei ºi

înainte erau 300 acum 500 sunt mai convenabile la piaþã

tradiþiilor naþionale ºi internaþionale.

la, ca bani, la fabricã, ºi deci pornim de la 500 mergem pe
piaþã vedem cum merg dacã au mers le reeditam pentru cã
este ºi mai ieftinã reeditarea, dacã nu, ne oprim ºi
înseamnã cã este un tip cu care nu mai facem […]”
(reprezentant casã de producþie).

Mediul non-profit nu este în întregime asociat cu

DE STIMULARE

dovedeºte prezenþa Asociaþiei SoNoRo. Aceasta

A CREATIVITAÞII:

produce din anul 2006, în prima jumatate a lunii
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noiembrie, la Bucureºti, festivalul internaþional omonim

CREATORI, ONG-URI

Odatã cu întrebuinþarea din ce în ce mai frecventã a

dedicat muzicii de camerã. Începând din anul 2008

noilor tehnologii ºi în sectorul muzical, a început sã fie

festivalul migreazã ºi spre alte douã oraºe din þarã,

utilizatã o altã metodã de testare a pieþei de cãtre casele
de producþie. Research-ul pe internet simplificã
testarea pieþei ºi oferã producãtorilor o imagine mult
mai completã a pieþei:

SCHIÞA UNEI POLITICI

muzica contemporanã sau de larg consum, aºa cum o

35. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã
http://www.phoenix.ro/evenimente.html. accesatã la data de
10.01.2009.
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Organizaþiile care valorificã producþiile muzicale

dã vizibilitatea evenimentelor organizate ONG-urilor le
face totuºi sã depãºeascã condiþia de actori periferici ai

sub formã de reprezentaþii live aleg uneori sã asocieze

sectorului muzical. Concertele reprezintã o formã

aceste reprezentaþii cu cauze militante. Asociaþia

importantã de consum pe piaþa muzicalã, mai puþin

pentru Conservarea Ariilor Protejate Bio-Cultural,

influenþatã de piratare.

braþul instituþional al reprezentanþilor miºcãrii

Evoluþia pieþei de muzicã este vãzutã tot în contextul

ecologiste Salvaþi Vama Veche, organizeazã din anul

schimbãrii aduse de utilizarea noilor tehnologii atât la

2003 Festivalul Stufstock, pornit ca un „concert protest”

nivelul producþiei, distribuþiei, cât ºi al consumului.

la care au fost iniþial invitate numai trupe autohtone,

Aceastã schimbare atrage noi strategii de marketing

pentru ca de curând sã fie invitate ºi grupuri strãine.

prin care se urmãreºte sã se reglementeze consumul

Fundaþia Alburnus Maior, cea mai activã voce a celor

care a devenit din ce în ce mai mult influenþat de accesul

care se opun proiectului de dezvoltare a minelor

la aºa-numitele „gadgeturi” digitale:

aurifere de la Roºia Montanã, organizeazã începând din
anul 2004 festivalul Fân Fest, componenta muzicalã a

„Cam aºa vãd piaþa, produse calitative foarte bune, cu

evenimentului asigurându-i consistenþa în vizibilitate.

foarte multe bonusuri, cu foarte multe…sunt de exemplu

Concertele devin astfel, ca ºi în cazul Stufstock, un
instrument prin intermediul cãruia se dã vizibilitate

înãuntrul CD-ului o cheie cu care intri pe internet ºi iþi
descarci o piesã care nu existã pe album, tot felul de
bonusuri, asta clar, bonusuri, e un fel de marketing direct,

acþiunilor fundaþiilor implicate social, de obicei

nu ºtiu cum sã-i zic.[…] Pãi în sistemul digital, aºa o vãd.

ecologiste.

Pãi la câte I-pod-uri ºi câte MP3-uri se vând , eu ce sã mai

Alte prezenþe, relativ noi pe scena organizatorilor de

vând audio în sine? O sã începem sã facem tot felul de

evenimente muzicale, sunt Fundaþia Anonimul,

ediþii cât mai frumoase, semnate, sã punem poze cu

organizatoarea festivalului de film omonim, care

artistul, cã se face asta, sã punem artistul înãuntru, nu

produce la Sfântu Gheorghe – Deltã, începând din anul

ºtiu, numai ca sã putem sã vindem o cantitate minimã de

2007, festivalul de muzicã electronicã Delta Music Fest

CD-uri” (reprezentant casã de producþie).

ºi Asociaþia RoKolectiv, formatã în mare parte din
membri ai echipei de curatori de la Muzeul Naþional de
SCHIÞA UNEI POLITICI

2.1.1. Caracteristicile producþiei de muzicã

Artã Contemporanã. Aceasta din urmã organizeazã din
anul 2006 festivalul de muzicã electronicã ºi arte

La nivelul producþiei muzicale, schimbãrile dupã anul

A CREATIVITAÞII:

vizuale RoKolectiv, beneficiind de finanþare publicã prin

1990 au fost multiple. Se poate vorbi de schimbare în

PROPUNERI DE LA

programul Promocult dar ºi de sponsori privaþi.
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Este de remarcat faptul cã ultimele patru fundaþii
amintite, culturale sau ecologiste, se limiteazã la
organizarea de evenimente, fãrã sã facã ºi pasul spre
producerea unor albume etc. Importanþa pe care le-o

sectorul resurselor materiale ºi a suportului audio de
înregistrare. Odatã cu scãderea cererii pentru discurile
de vinil, fabrica din Bucureºti, producãtoare de astfel de
suporturi audio ºi-a încetat activitatea. A urmat
perioada în care casetele audio au reprezentat
principalul suport audio de pe piaþã, dar ºi acestea au

36. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã

început sã fie înlocuite în ultimii 4-5 ani de diverse

http://www.sonoro.ro/index.html. accesatã la data de 10.01.2009

alternative aduse de digitizare:
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Timiºoara ºi Cluj36 .
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„[…] Nu, nu mai funcþioneazã [fabrica n.n ] din ’94 -´95 pentru

dar nu mai mult de 10 titluri la greci, cel mai mult cu

cã nu mai sunt cerute discurile de vinil, au dispãrut de pe piaþã,

ungurii am lucrat, destul de puþin ºi cu cehii, dar cu

au dispãrut pick-up-urile ºi atuncea nu mai aveam ce sã

ungurii am avut producþie foarte bunã ºi ne-am ºi înþeles

facem, deci producþia de vinil a dispãrut cum a dispãrut în

foarte bine, aveau ºi preþuri bune, dar sigur cã era

toatã lumea … ºi cum încet, încet dispare ºi producþia de

deranjantã vama, de aceea am ºi renunþat” (reprezentant

casete, deci noi am avut ºi producþie de casete, produceam ºi

casã de producþie).

casete pe care le încasetam cu înregistrãrile pe care le fãceam
aici. […] Casetele acum de vreo 3-4 ani, cam de 3-4 ani ºi

Specialiºtii din domeniu susþin cã treptat ºi în

casetele încep sã fie înlocuite pentru cã a apãrut Internetul, a

studiourile de înregistrãri din România a pãtruns noua

apãrut calculatorul ºi tineretul trece mai mult pe calculator, îºi
bagã discul ºi-l ascultã, au apãrut ipod-urile, au apãrut MP3
playerele” (reprezentant casã de producþie).

tehnologie ºi mijloace tehnice tot mai profesioniste
ceea ce a ridicat calitatea producþiei ºi a adus o
cosmetizare a acesteia:

În ceea ce priveºte resursele materiale, casele de
producþie colaboreazã pentru partea de imprimare a
materialelor cu tipografii (ºi cel mai adesea cu un
intermediar care are contracte cu un lanþ de mai multe

„Existã ºi la noi, dar s-au tot inventat acuma, au început sã
se inventeze programe mai sofisticate pentru computer ºi
pe lângã înregistrarea normalã cu un microfon, care costã
de la 5000 în sus, 5000 de euro, acuma poþi sã faci în aºa

tipografii) ºi cu celelalte departamente care þin de

fel încât vocea sã … sã izolezi tot felul de voci ca sã sune

imprimarea materialului. Aceastã colaborare face ca

foarte bine. Cum sã zic, dacã nu eºti utilat acuma, în

produsul finit sã vinã înapoi la producãtor ºi interpret

momentul ãsta, în 2008, nu mai…adicã înregistreazã

doar dintr-o singurã direcþie, iar în acest fel procesul

oamenii la tine, dar dacã nu iese produsul bun acum [...] ªi

este simplificat ºi eficient:

de asta spun ºi aparatura ajutã acum, sunt niºte filtre care
se pun, sunt niºte… tot felul de chestii care sã nu mai… se

„ªi eu cer în funcþie de preþ, de calitate…ei ºtiu unde sã se
adreseze tipografiilor cu care lucreazã. Eu vreau sã iau un
produs finit de la ei, adicã le zic…le dau masterul, le dau
coperta ºi vreau produsul […] ªi tot ei fac tot, tot imprimã

poate acuma prin computer ºi prin captare de voce se
poate anula un semiton, un ton, adicã poþi sã intri în… se
cosmetizeazã foarte bine” (reprezentant casã de
producþie).

ºi pe CD, fac ºi coperta, prin terþi…e mult mai bine sã-þi
ofere un produs finit, în afara faptului cã e mult mai ieftin,
e mult mai bine” (reprezentant casã de producþie).

În ceea ce priveºte resursele umane din sectorul de
producþie, o problemã identificatã de unul dintre

SCHIÞA UNEI POLITICI

intervievaþi este faptul cã nu existã instituþii sau cursuri

DE STIMULARE

Un alt aspect al producþiei de materiale muzicale este

de specializare pentru tehnicieni, ceea ce face ca unii

A CREATIVITAÞII:

cel al colaborãrii dintre case de producþie din România

artiºti sã prefere colaborarea cu persoane din alte zone,

ºi alte þãri. În timp ce unii producãtori din România s-au

cu un anumit renume al profesionalismului:

ÞI FIRME DIN

îndreptat cãtre coproducþii cu studiouri de înregistrare
mai performante din alte þãri, cei din strãinãtate au ales
sã înregistreze în studiouri româneºti pentru a-ºi
diminua cheltuielile de producþie:
„Cu cehii ºi ungurii ºi am avut o micã producþie ºi la greci,

PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI

„Da’ ºi la noi sunetiºtii învaþã fãcând, asta e, nu existã o
ºcoalã de sunet. De aia majoritatea artiºtilor noºtri
înregistreazã cu oameni ori din Republica Moldova ori
care au mai lucrat pe afarã, mãcar e altã experienþã. [...]
Nu sunt specialiºti, omul se calificã la locul de muncã, nu

SECTORUL CULTURAL

asupra benzii, nu mai trebuie sã mai vinã el, sã mã trezesc
peste 10 ani cã spune: «Nu mai îmi place». Deci aici este o

muzicã sã aibã un sunetist sau mãcar sã ºtie notele sau

micã lacunã a legii, dar sperãm în timp sã se reglementeze

frecvenþele, e vorba de frecvenþe, vioara e pe o frecvenþã,

toate lucrurile” (reprezentant casã de producþie).

chitara pe alta, nu ºtiu dacã ºtiu asta. Sau sunt copii, pur ºi
simplu, care au prins fãrã sã ºtie exact, dupã ureche ºi ei

2.1.2. Caracteristicile distribuþiei de muzicã

spun «asta e bine!», «da’ cum e bine»”, «pentru cã ºtiu eu,
aºa o aud eu cã e bine», da’ aºa o simte” (reprezentant
casã de producþie).

În industria muzicalã lanþul centralizat de distribuitori
specific perioadei dinainte de anul 1989 a fost înlocuit

Procesul de înregistrare a unui material muzical

de diverse alternative. Existã, de exemplu, „angrosiºti”,

depinde ºi de aspectul drepturilor de autor; Legea Nr.

adicã cei care iau marfã de la producãtori ºi o distribuie

8/1996 privind dreptul de autor ºi drepturile conexe se

în diferite zone ale þãrii. Existã, de asemenea, marile

aplicã atât interpreþilor-autori sau compozitorilor cât ºi

lanþuri de distribuitori din magazine, supermarketuri ºi

producãtorilor-autori. Potrivit specialiºtilor în domeniu

hypermaketuri:

producãtorul devenind ºi el parte a drepturilor de autor
ºi a drepturilor conexe ar trebui sã îºi poatã exercita
aceste drepturi în relaþia cu autorul/compozitorul-

„[…] colaborãm tot cu majori gen Cora, Carrefour, Diverta,
Cãrtureºti…Real, numai magazinele mari. Avem ºi
magazine mici, librãrioare ºi tot felul de chestii sau

interpret care a apelat la serviciul sãu. Existã ºi situaþii

magazine specializate de muzicã, cum sunt cele din

în care în relaþia co-autorilor apar unele conflicte, pe

Muzica, dar nu una cu aceeaºi cantitãþi. […] În general

fondul legii prea permisive:

toate supermarket-urile astea sau hypermarket-urile
astea mari, Altex, Media Galaxy , în ele avem pe fiecare

„Existã lucruri care nu sunt acoperite, sigur cã permanent

segment câte ceva: la unii avem DVD-uri, la unii avem CD-

este nevoie de câte ceva… Pãi de exemplu noi avem o

uri, la unii avem muzicã nu ºtiu de care. În general

înregistrare. …Am fãcut înregistrarea, am plãtit

supermarket-urile, hypermarket-urile se feresc sã ia

interpretul, eu mi-am folosit studioul, înregistrarea

muzicã de niºã, pentru cã lor le intrã un public pestriþ, ei

devine proprietatea mea. Avem unii interpreþi care spun:

nu ºtiu exact ce va intra, publicul de jazz azi, publicul de

«Domne, nu mai îmi place cum sunã, nu mai vreau sã se

blues ºi de alte…” (reprezentant casã de producþie).

mai dea.» … Legea le dã acest drept ca drept de autor dacã
SCHIÞA UNEI POLITICI

este autor de exemplu cum e X, el spune «Eu vreau
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neapãrat sã schimbãm, sã vedem.» ºi te opreºte la un

A CREATIVITAÞII:

moment dat sã mai produci o bandã care este a ta. Eu zic
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cã aici este o micã lacunã în lege pentru cã dacã eu mi-am

CREATORI, ONG-URI

plãtit ºi mi-am cumpãrat aceastã banda, nu? Dacã eu mi-
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am plãtit ºi am cumpãrat un program eu fac ce vreau cu

SECTORUL CULTURAL

programul ãla, nu mai poate sã mai vinã cel care mi-a

Potrivit specialiºtilor în domeniu relaþia producãtordistribuitor

se

caracterizeazã

ºi

prin

unele

disfuncþionalitãþi care apar mai ales la nivelul
respectãrii obligaþiilor pe care distribuitorii le au faþã de
producãtori ºi la nivelul împãrþirii profitului între cei doi
actori, situaþie în care tot producãtorii sunt cei

vândut programul sã spunã «Stai, nu-l folosi decât aºa».

dezavantajaþi. Ca ºi în cazul sistemului de distribuþie

Pãi aici este o micã problemã, chiar dacã este autor din

pentru industria de carte ºi în distribuþia materialelor

momentul în care ai fost de acord sã se înregistreze, ai

muzicale apare problema rabatului:

auzit banda, þi-a plãcut, producãtorul rãmâne cu drepturi

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

ºtiu dacã e bine sau daca e rãu. De exemplu la noi nu ºtiu
dacã acel are o ºcoalã de muzicã, mãcar o ºcoalã de

„Sigur cã am vrea sã fie mai bunã ºi am vrea sã-ºi punã

muzicale este o foarte vizibilã schimbare a practicilor

adaosuri mai mici, distribuitorii ajung sã câºtige mai bine

de consum. Apariþia noilor tehnologii ºi accesul în

decât producãtorii pentru cã ei, mã rog, ne motiveazã ºi ei

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

la rândul lor cã au de plãtit chirii mari ºi atunci îºi pun un
adaos care de multe ori îi face sã câºtige mai bine decât
noi ca producãtori, pentru cã noi, ca producãtori, trebuie
sã plãtim U.C.M.R.-ul, drepturile de autor, drepturile

creºtere la acestea mai ales a segmentului tânãr au
fãcut ca din ce în ce mai mult public al muzicii de
consum sã utilizeze aceste mijloace care aduc
posibilitatea unui consum de muzicã mult mai mare din

conexe artiºtilor, deci avem cheltuieli mult mai mari decât

punct de vedere cantitativ ºi care este în acelaºi timp

ca un distribuitor, dar în general suntem în relaþii bune,

foarte uºor de procurat. Acest fenomen a fãcut ca

depindem unii de alþii deci trebuie sã… ” (reprezentant

vânzãrile de pe piaþa muzicalã sã scadã foarte mult.

casã de producþie).

Reprezentantul unei case de producþie intervievat
descrie fenomenul, în felul umãtor:

„Nu, am avut casete, am avut ºi viniluri. La casete am
renunþat undeva în 2006, nu mai vroiau distribuitorii,
pentru cã era un preþ mic ºi o bãtaie de cap imensã, asta a
fost logica lor: «Domne’ prea mic adaosul ca sã þinem
niºte rafturi ocupate când putem sã punem…» ca de fapt
o casetã, douã casete sunt un CD, ca loc de ocupat pe raft”
(reprezentant casã de producþie).

„Da’ s-a schimbat chestia asta cu pirateria pe internet,
ãsta a fost boom. De la…de exemplu acum…în 2005….Pãi
asta-i cauza, e clar cã dacã au totu’ gratis de ce sã mai
cumpere, e ºi normal. ªi eu aº face, dacã îmi dai de
mâncare gratis, de ce sã mã mai duc sã mai cumpãr?”
(reprezentant casã de producþie).

„…aici avem întâmpinãm probleme cu banii pe care
distribuitorii ni-i dau cam la 60 de zile, la 90 de zile,

Un alt efect al utilizãrii noilor mijloace de

înainte plãþile se fãceau mai corect, acum mai tragem de ei

comunicare în consumul de muzicã este tocmai o

cu banii deci e o lipsã de lichiditate, cam asta.”

diminuare a acestui consum, piesele muzicale devenind

(reprezentant casã de producþie)

instrumente ale menþinerii unor reþele, dar ºi monede
de schimb pentru facilitarea consumului de alte

Problemã comunã industriei cinematografice ºi

produse ce se pot obþine digital:

industriei de carte, fenomenul pirateriei pe internet ºi al
produselor contrafãcute se manifestã cu cea mai mare

„Ba da, cred cã aºa o sã se ajungã ºi în România, cum sã nu,

intensitate ºi afecteazã cel mai mult industria muzicalã.

da, aºa o sã se ajungã, pur ºi simplu. O sã se dezvolte clar
SCHIÞA UNEI POLITICI

Problemele legate de lipsa unei infrastructuri de

vânzarea de produse digitale, adicã pieselor în sine, deºi

distribuþie au favorizat generalizarea procurãrii muzicii

mi se pare într-un fel seacã, de ce sã zic, îmi place sã þin

DE STIMULARE

CD-ul în mânã ºi nu sunt printre singurii, dar probabil cã

A CREATIVITAÞII:

prin mijloace mai mult sau mai puþin legale, devenind o
practicã comunã ºi adesea justificatã de cei care

din cauza vârstei, pentru cã acum, la 16 ani nu cred cã aº

PROPUNERI DE LA

mai…dacã eu aº fi avut 16 ani: «Ce CD-uri frate, cã uite,

CREATORI, ONG-URI

folosesc noile tehnologii pentru a obþine produsele

am un MP3 de 80 de GB., am tot ce-mi…» deºi mã uit ºi eu

ÞI FIRME DIN

muzicale.

pe ODC, pe reþelele astea peer-to-peer, au muzicã doar

SECTORUL CULTURAL

2.1.3. Caracteristicile consumului de muzicã

asculþi Enya ºi manele, este clarã treaba. E vorba de

ca sã o aibã, se vede cã nu ascultã, pentru cã nu ai cum sã
cantitate, «Am 200 de GB de muzicã, cine e mai tare ca

Ceea ce caracterizeazã consumul la nivelul industriei

mine», asta e ideea, ei nu ascultã atât de multã muzicã,
sunt sigur, nici nu ai timp, pentru cã 200 de GB cred cã

drepturile conexe drepturilor de autor existã Uniunea
Producãtorilor de Fonograme din România (UPFR),

producþie).

CREDIDAM (Centrul Român pentru Administrarea
Drepturilor Artiºtilor Interpreþi) care gestioneazã

Pe lângã aceastã schimbare în practicile de consum
existã în continuare segmentul publicului fidel, care
este consumator de materiale muzicale cumpãrate de
pe piaþa legalã a muzicii, ceea ce-i ajutã pe producãtori

drepturile artiºtilor interpreþi sau executanþi.¬
Asociaþiile profesionale sunt cele care se ocupã de
colectarea drepturilor de autor ºi a drepturilor conexe
pentru actorii din muzicã.

în evoluþia producþiei muzicale ºi în realizarea unor
produse de niºã cât mai specifice anumitor tipologii de
public. Iatã cum s-a exprimat un intervievat:

2.2.2. Statutul juridic ºi situaþia financiarã a
artistului creator în industria muzicalã

„Pãi în primul rând, e mofturos, e avizat … cel puþin
publicul nostru e mofturos, avizat ºi foarte pretenþios, de

În ceea ce priveºte statutul juridic al artiºtilor

aia ne ºi chinuim sã ajungem la anumite standarde, sã

interpreþi/compozitori ºi cel al producãtorilor de

facem în aºa fel sã mulþumim. Totdeauna când scoatem

muzicã, specialiºtii în domeniu considerã cã existã

ceva vrem sã identificãm tipul de public cãruia i se

unele conflicte de atribuþii, ce apar în relaþia dintre

potriveºte” (reprezentant casã de producþie).

aceºti doi actori. Reluãm aici cazul în care drepturile de
decizie asupra utilizãrii piesei muzicale se transferã de
la producãtor la autor-interpret/compozitor (vezi

2.2. Caracterizarea Situaþiei Statutului

ultimul paragraf al secþiunii Caracteristicile producþiei

Creatorului în Prezent

muzicale din acest studiu). Un exemplu este în acest
sens din nou permisivitatea datã de lege în ceea ce

2.2.1. Statutul social ºi profesional al artistului

priveºte deþinerea drepturilor de autor asupra unui

creator în industria muzicalã

videoclip: drepturile de autor pentru un videoclip le au

Pentru sprijinirea actorilor din domeniul muzical, în

cumpãrã aceste drepturi, care „îºi plãtesc videoclipul”,

producãtorii acestuia, însã existã unii artiºti care

SCHIÞA UNEI POLITICI
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afara specificaþiilor Legii Nr. 8/1996 privind Drepturile

situaþie care face ca producãtorii sã nu mai aibã drept

de Autor ºi drepturile conexe, existã o serie de legii,

de decizie asupra utilizãrii videoclipului pe care ei l-au

ordonanþe ºi decizii referitoare la reglementarea

produs.
În ceea ce priveºte drepturile de autor ºi utilizarea de

drepturilor de autor ºi anti-piraterie.
În ceea ce priveºte interesele profesionale ale

materiale muzicale, specialiºtii domeniului spun cã

actorilor din sectorul de muzicã, acestea sunt protejate

existã pe de o parte problema pirateriei la nivelul

de Uniunea Compozitorilor

distribuþiei ºi consumului ºi pe de altã parte cea a

ºi Muzicologilor

din

România – Asociaþia pentru Drepturile de Autor (UCMR-

plagiatului la nivelul artiºtilor care copiazã piesele

ADA) – cu menþiunea cã aceastã organizaþie se

altora:

adreseazã mai ales actorilor din domeniul muzicii culte
(operã, operetã, orchestrã simfonicã), iar pentru

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

înseamnã undeva la 50000 de piese, cine naiba ascultã
50000 de piese, asculþi 10 pe zi” (reprezentant casã de

„[- Acum am înþeles cã e o problemã cu drepturile de

pentru operele reproduse dupã înregistrãri sonore sau

autor, dezvoltaþi ideea.] Foarte mare problemã! Toþi

audiovizuale,

folosesc fãrã sã întrebe bucãþi de piese, piese întregi. […]

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

A mai fost o trupã pe care am reuºit sã o mai distribuim,
dar s-a dovedit cã din compoziþie erau niºte bucãþi din
piesã împrumutate din altã piesã ºi a trebuit sã retragem.
Asta e, compozitorul român de aia nu iese afarã cã are

precum

ºi

cuantumul

acestei
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remuneraþii”.

Cuantumul

care

se

aplicã

remuneraþiei

compensatorie pentru copia privatã diferã în funcþie de
tipul suportului ºi aparatelor pe care materialul muzical

bucãþi luate multe din piese adunate, compilaþii”

a fost înregistrat. Astfel, procentul colectat ca

(reprezentant casã de producþie).

remuneraþie compensatorie pentru copia privatã
oscileazã de la 0,5% pentru aparate: CD ºi DVD writer,

Pentru combaterea pirateriei, au fost date începând

1% pentru CD, DVD recorder (echipament HI FI ce

cu anul 2000 o serie de acte legislative, printre care ºi 5

funcþioneazã de sine stãtãtor), ºi MP3 palyer cu mediu

decizii din partea Oficiului Român pentru Drepturile de

de stocare, pânã la 1,5% pentru audio, minidisk ºi video

Autor. Dupã boom-ul pirateriei, care potrivit

recorder, ºi de la 3% pentru orice tip de DVD sau CD

specialiºtilor din domeniul muzical s-a manifestat în

blank 5% pentru casete video tip VHS, Super VHS ºi

anul 2005, situaþia în prezent a început sã se mai

pentru casetele minidisk, pânã la 6% în cazul casetelor

reglementeze.

audio.

2.2.3. Statutul fiscal al artistului creator în
industria muzicalã

2.3. Propuneri ºi Recomandãri pentru Industria
Muzicalã

Timbrul muzical este o mãsurã fiscalã care vine în
sprijinul actorilor industriei muzicale (însã consideratã

Una din problemele identificate de actorii industriei

insuficientã de cãtre unii dintre ei), ºi care conform Legii

muzicale este cea a sistemului de distribuþie. Ca ºi

Nr. 35/1994, Art.1d), republicatã în 2008, are un aport

specialiºtii din

industria de carte ºi cei din sectorul

de: „timbrul muzical, în valoare de 5% din preþul unui

muzical considerã cã cel mai potrivit sistem de

bilet ºi 2% din preþul fiecãrui disc, fiecãrei tipãrituri,

distribuþie ar fi cel centralizat, care sã menþinã o

casete video ºi audio înregistrate, cu caracter muzical,

comunicare mai eficientã între producãtori ºi

altele decât cele folclorice, ºi care se adaugã acestor

distribuitori:

DE STIMULARE

preþuri”.37
Pe lângã timbrul fiscal muzical, este colectatã

„Am produs ºi avem un lanþ de distribuþie care nu mai este

„remuneraþia compensatorie pentru copia privatã

cum era înainte deci lanþul de distribuþie dinainte era un

37. Lege Nr. 35/1994, privind timbrul literar, cinematografic, teatral,
muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii ºi de divertisment,

SCHIÞA UNEI POLITICI

lanþ controlat pentru cã era centralizat, dar pentru noi era
bun pentru cã noi ne întâlneam trimestrial în toatã þara
mergeam ºi ne întâlneam în diverse centre cu toþi

republicatã în Monitorul Oficial, Partea I Nr. 507 din 07/07/2008 ºi

38. Decizie Nr. 107/2005 din 05/05/2005, publicata în Monitorul

accesatã la

Oficial, Partea I Nr. 516 din 17/06/2005 þi accesata la

http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_timbru_literar_teatral_35_

http://www.upfr.ro/site_nou/docs/Decizia_107_2005.pdf, în data

1994_2008.php, în data de 4.12.2008

de 4.12.2008
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patronajul Guvernului României, el ar trebui sã aibã niºte
inspectori care sã…nu numai pentru drepturile de autor în

vindeau muzicã au rãmas foarte puþine ºi a trebuit sã ne

sine, gen copierea unui CD, dar ºi piraterie sã fie mai bine.

refacem acest lanþ de vânzãri” (reprezentant casã de

[…] în primul rând cred cã ar trebui sã fie niºte, poate sunã

producþie).

ciudat, mese rotunde ca sã identificãm niºte lucruri.
Organizarea de discuþii ºi legislativul, sã ne întâlnim cu

O altã sugestie a specialiºtilor din industria de

legislativul, cã asta e cel mai important lucru […]Da, ca un

muzicã se referã la îmbunãtãþirea mijloacelor legale

fel de mediator, pentru cã legislativul ar putea sã ajute cel

prin care este prevãzutã susþinerea financiarã. În acest
sens, este adusã în discuþie forma actualã în care este

mai mult, ºi dacã legislativul nu e conectat la realitatea din
piaþã ºi la problemele cu care noi ne confruntam direct,
pentru cã noi ne confruntãm. […] Pãi, deocamdatã atât, sã

elaboratã legea sponsorizãrii ºi care face ca accesul

discutãm ca sã facã niºte legi ca lumea, dupã care sã

actorilor din sectorul muzical ca ºi din celelalte sectoare

existe niºte norme care sã se ºi aplice…” (reprezentant

creative sã fie restricþionat, prin faptul cã legea nu

casã de producþie).

încurajeazã posibilii sponsori sã ofere sprijinul lor:
În ceea ce priveºte reglementarea ºi controlul
„Bine, legea sponsorizãrii nu numai pe noi ne afecteazã,
pe toatã lumea, cã ea dacã va fi mai bine fãcutã ne-ar ajuta

specialiºtii industriei resimt necesitatea unor soluþii,

mai mult, dacã vine ºi te sponsorizeazã cineva, sigur cã te

chiar ºi sub unele forme de restricþie a întrebuinþãrii

sprijinã pentru cã este un domeniu din care nu poþi sã
câºtigi foarte mult nu este un domeniu care sã-þi aducã o
îmbogãþire, nu, iþi poate aduce o menþinere dar nu ca sã

serviciilor digitale de comunicare în reducerea

ãsta artistic” (reprezentant casã de producþie).

fenomenului de piraterie:

Alte sugestii întrevãzute de actorii sectorului

„S-au gãsit, afarã s-au gãsit soluþii, în Germania nu mai ai

muzical sunt cele referitoare la o bunã aplicãre a legilor

voie sã stai pe hub-uri mai mult de 10 persoane, pentru cã

practicilor din ce în ce mai digitalizate de consum de
SCHIÞA UNEI POLITICI
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internetului pentru consumul ºi circulaþia de materiale
muzicale, dar ºi o implicare a actorilor din sectorul

spui e extraordinar, e un domeniu mai delicat, domeniu

legate de drepturile de autor ºi menþinerii sub control a

DE STIMULARE

consumului de muzicã prin mijloacele digitale,

muzicã prin intermediul internetului. În ceea ce priveºte

se anunþã cãtre operatorul de cablu cã sunt mai mult de
10 persoane, asta pentru cã au fãcut hub-uri pentru a nu
îngrãdi libera circulaþie, libera exprimare pardon, libera
exprimare a persoanelor care sunt din aceeaºi familie de

mai buna punere în aplicare a legilor drepturilor de

exmplu, poate sã fie un hub al familiei, care îºi dau lucruri

autor, specialiºtii din industria muzicalã considerã cã

ale lor, dar anul trecut au fost, mi se pare 100 000 de

foarte utile la un prim nivel de acþiune sunt întâlnirile

persoane care au primit peste 10 000 euro amendã cã au

CREATORI, ONG-URI

între ei ºi reprezentanþii organelor care sunt

intrat pe hub-uri ºi au descãrcat. Ceea ce e interesant, nu

ÞI FIRME DIN

responsabile cu aplicarea ºi controlul legilor:

PROPUNERI DE LA

download-ul e ilegal în sine, share-ul e ilegal, tu shareueºti ceva ce nu e al tãu, nu deþii drepturile […]. Asta e,

SECTORUL CULTURAL
„[…] reglementarea e fãcutã, totul e fãcut , numai cã
trebuie sã fie cineva care sã controleze, sunt norme de
aplicare, trebuie sã vinã cineva sã ºi controleze. […]Dar
sunt foarte puþini oameni, sunt puþini…adicã Oficiul
Român al Drepturilor de Autor, de exemplu, care e sub

afarã s-a mai reglementat, adicã frica de 10000 de euro,
acuma o maºinã sã-þi ia în fiecare sãptãmânã nu cred
cã…ªi la noi cu operatorii de cablu cred cã aºa se poate
face, eu o vãd altfel, o vãd de genul, hai sã facem altfel sã
venim noi în întâmpinarea lor, bine probabil cã e încã SF ºi

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

reprezentanþii magazinelor ºi ei ne fãceau comenzi, dupã
’90 acest lanþ s-a rupt, magazinele s-au desfiinþat care

din partea mea e, putem în costurile pe care le plãteºte de

3. INDUSTRIA DE CARTE

fapt un user - de exemplu el plãteºte 10 euro pentru
Internet, ºi descarcã tot felul de filme, sã zicem cã el

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

descarcã niºte filme care sunt proaste ºi le descarcã de 10

3.1. Caracterizarea Sectorului de Carte

ori, ca sã vadã care e ãla bun, care e ãla tras cu camera,
care nu e tras cu camera…” (reprezentant casã de discuri).

Principalii actori din industria cãrþii sunt editurile,
tipografiile, autorii de carte, asociaþiile profesionale,

Aceeaºi soluþie a implicãrii reprezentanþilor
agenþiilor de servicii de comunicare în combaterea

firmele de distribuþie, librãriile ºi cititorii.
Criteriile de diferenþiere a editurilor din România

pirateriei este întrevãzutã ºi la nivel internaþional. În

sunt diverse, se poate vorbi la un nivel mai general de

cadrul conferinþei „Conþinuturi creative pe Internet” din

douã tipuri mari de edituri: „Editurile care s-au

18-19 septembrie 2008, de la Paris a fost discutatã

metamorfozat dupã Revoluþie din vechile edituri care au

„necesitatea stabilirii unor acorduri între furnizorii de

existat în vremea comunismului ºi cele care s-au nãscut

internet ºi reprezentanþii industriilor creative pentru

proaspete” (reprezentant editurã). Un alt criteriu de

39

Tot în cadrul conferinþei au

diferenþiere este acela al colecþiilor pe care se bazeazã

fost propuse soluþii anti-piraterie similare cu cele

producþia editurii. De exemplu o editurã a ales sã

identificate de specialiºtii români din industria

promoveze douã colecþii de cãrþi utilitare.

combaterea pirateriei.”

muzicalã: „rãspunsuri graduale pentru descurajarea
pirateriei (avertismente trimise abonaþilor dupã ce

„[…]cu un conþinut orientat mai mult spre probleme de

deþinãtorii drepturilor au descoperit încãlcarea

sãnãtate, de nutriþie, de sexualitate sau uºor ºi de

regulilor ºi au semnalat aceasta autoritãþilor
responsabile, sancþiuni contextuale ºi proporþionale în
caz de recidive repetate, experienþa aratã cã

ezoterism sã spunem astrologie sau radiestezie, domenii
despre care se tot vorbeºte ºi prin presã, iar dacã presa
este ºi revistele vorbesc de aºa ceva înseamnã cã existã un
public interesat de asta” (reprezentant editurã).Existã, de

majoritatea utilizatorilor se opresc din piratare dupã ce

asemenea, ºi edituri axate pe colecþii cu un conþinut

primesc mesaje de avertizare cu sancþiuni concrete) ºi

informatic/educativ: […] dicþionare, enciclopedii,

soluþii tehnologice ca parte a procesului (filtrare,
40

recunoaºterea conþinutului) .
Alte soluþii alternative propuse la nivel internaþional

lexicoane pe tematici de interes general care sã nu fie de
un nivel neapãrat foarte exagerat, intimidant, ºtiinþific”
(reprezentant editurã).
SCHIÞA UNEI POLITICI

pentru combaterea pirateriei pe internet sunt
„descãrcarea cu platã a conþinuturilor creative de pe

Tot la nivelul colecþiilor ca reper de clasificare, o altã

internet”41 ºi educarea consumatorilor pentru alegerea

editurã deþine în prezent peste 70 de colecþii ce cuprind:

ofertelor legale, lucru care ar trebui iniþiat în instituþiile
ºcolare.

„[…]de la carte universitarã, de grãdinãrit, feng-shui,
practic pânã la colecþii de literaturã universalã”
(reprezentant editurã).

39. Raport de Deplasare la Conferinþa „Conþinuturi creative pe
Internet”, Paris, septembrie 2008, Anda Becuþ.
40. Idem.
41. Idem

Se adaugã aici criteriul diferenþierii în funcþie de cifra
de afaceri, de titlurile vândute, sau clasificarea datã de
evenimente aºa cum sunt târgurile de carte, de exemplu
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ce priveºte tirajele, cât ºi în ceea ce priveºte echilibrarea
raportului dintre genurile literare aduse pe piaþã:

Colaborarea dintre edituri ºi scriitori se face pe bazã
de contract de autor, iar producþia propriu-zisã a cãrþii

„Cred cã de la sfârºitul anilor ’90 putem vorbi cu optimism

necesitã o serie de alte contracte, pentru ca produsul sã

despre o aºezare a pieþei de carte, adicã nu s-a mai

intre legal pe piaþã:
„Aici suntem cu toþi, sper, cei care lucrãm în edituri,
aºezaþi sub Legea 8/1996, Legea Dreptului de Autor ºi
Drepturilor Conexe. Orice carte trebuie sã aibã în spate fie
numai un contract de autor, dacã este în limba românã, fie
atât un contract de autor, intermediat sau nu printr-un
agent literar, oricum un contract de achiziþie a copyrightului, ºi un contract de traducere în limba românã, mai vin
apoi contracte pentru copertã, dacã este o ilustraþie cu
drept de autor, contract de machetã graficã, dacã un artist
grafic îþi face design-ul interior, contract de indice de
nume, contract de prefaþã” (reprezentant editurã).

funcþionat în boom-uri, în tiraje exorbitante, în
entuziasm, au început deja sã se cearnã editurile de top,
actorii importanþi pe piaþa de carte s-au aºezat într-un
clasament care an de an nu face decât, eventual, sã
permute locul I cu locul II ºi aºa mai departe. Nici din
punctul de vedere al achiziþiei de copyright nu am mai
asistat la, sã spun aºa, valuri de carte pe anumit domeniu,
cum a fost SF-ul în anii ’90, cum au fost ºtiinþele umane
tot în anii ’90, când s-a recuperat, prin traducere o
bibliografie enormã, la care datã fiind cenzura de pânã în
’89 nu s-a avut acces” (reprezentant editurã).
„Dar ei [editorii n.n.] au pãcãtuit prin supra-producþie, au
invadat piaþa cu subliteraturã, de care lumea s-a sãturat ºi
abia dupã 1995, ‘96, ‘97, s-au mai cernut apele ºi a

Pe lângã edituri româneºti, cu cea mai bunã

început sã-ºi spunã cuvântul profesionalismul, care

activitate (Humanitas, Polirom, Rao, Nemira, Corint,

porneºte de la alegerea titlurilor ºi se terminã cu

Paralela 45, Curtea Veche, Niculescu), încep sã

prezentarea ºi distribuirea. ªi între timp s-au cristalizat ºi

pãtrundã în industria editorialã ºi edituri din

jucãtorii principali de pe piaþa româneascã de carte cu

strãinãtate, aºa cum este Reader’s Digest, ceea ce

poziþii care se consolideazã de la an la an, ceea ce se poate

sugereazã ºi o schimbare a genurilor preferate de
cititori. Încep din ce în ce mai mult sã aibã succes cãrþile
cu un conþinut informaþional ºi cãrþile utilitare.

vedea cu ocazia celor douã târguri în dimensiunea
standurilor ºi formele diverse arhitecturale ale acestor
standuri ne dau indicii despre cât de bine o duce editurã la
un moment dat” (reprezentant editurã).

Ca urmare a ieºirii din perioada de cenzurã a
SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE

comunismului, piaþa de carte s-a caracterizat în prima

Diferenþa dintre editurile existente înainte de anul

jumãtate a anilor 1990 prin boom-uri de producþie,

1989 ºi cele apãrute pe parcursul anilor 1990 s-a vãzut

A CREATIVITAÞII:

prin editarea ºi publicarea în mod excesiv a autorilor

mai ales în uºurinþa sau dificultatea cu care produsele

PROPUNERI DE LA

strãini, justificate într-o anumitã mãsurã de dorinþa de

lor au intrat pe piaþa de carte:

CREATORI, ONG-URI

a recupera perioada anilor în care autorii strãini ºi unele

ÞI FIRME DIN

genuri literare au fost interzise. Specialiºtii în domeniu

SECTORUL CULTURAL

„Dupã 1989, editurile care au fost active în timpul

sunt de pãrere cã aceste boom-uri au dus la o

comunismului au plecat cu un avantaj imens faþã de

imprevizibilitate a evoluþiei pieþii ºi mai ales la un

editurile nou formate. Au avut beneficii de la stat ºi multe

dezechilibru în defavoarea editãrii autorilor români,
care ºi în prezent au tiraje mult mai mici decât autorii
strãini. Treptat, piaþa a început sã se „aºeze” atât în ceea

au republicat titlurile pe care le scoseserã în timpul
comunismului (ex. Editura Politicã). Editurile noi au plecat
cu un dezavantaj foarte mare ºi au fost nevoite sã intre pe

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

votul publicului din cadrul târgului de carte
Gaudeamus.

o niºã, cu titluri care nu erau deloc cunoscute publicului

România compusã din Asociaþia „Uniunea Editorilor din

(ex. literatura motivaþionalã)” (reprezentant editurã).

România”, Asociaþia Publicaþiilor Literare ºi Editurilor

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

din România, Societatea Editorilor din România,
Perioada anilor 1990 a fost vãzutã de unele

Organizaþia Patronalã „AGORA”

a Societãþilor pentru

personalitãþi din domeniu chiar ca o perioadã de

Difuzarea Tipãriturilor ºi a altor Bunuri Culturale din

pierdere pentru literatura ºi cultura scrisã, principalul

România. Potrivit Statutului Federaþiei, Art. 12,

motiv fiind acela cã s-au preferat autorii strãini, care au

obiectivul principal al acesteia este:

fost publicaþi excesiv ca urmare a liberalizãrii
producþiei editoriale. Iatã ce spunea în acest sens un

„Scopul constituirii federaþiei este de unic reprezentant,

scriitor:

susþinãtor ºi apãrãtor al intereselor comune ale
membrilor sãi angrenaþi în producþia, difuzarea ºi

„[…] [Din anii 1990 n.n] s-au schimbat foarte multe. Între

utilizarea cãrþii ºi culturii scrise atât la nivel naþional,

noi aºa, vorbind, cu autori mai tineri, am ajuns sã

regional ºi local, cât ºi în plan internaþional, în relaþiile cu

considerãm, din punct de vedere al literaturii ºi al culturii

autoritãþile publice, centrale ºi locale, instituþiile statului,

scrise... sã comparãm anii '90 cu ceea ce s-a numit

patronatele, sindicatele ºi cu orice alte organizaþii

«obsedantul deceniu»: anii pierduþi. Sunt autori care se

neguvernamentale sau persoane juridice.”42

vãd obligaþi sã-ºi reediteze cãrþi apãrute atunci, pentru cã
atunci nimeni nu era atent la aºa ceva” (scriitor).

O altã Asociaþie este cea a Editorilor din România
(A.E.R.). În prezent aceasta cuprinde 68 de membrii

Un alt aspect al perioadei de dupã anul 1990 a fost

conform Statutului sãu (Art. 5):

acela al dezvoltãrii editurilor pe mai multe niveluri, ceea
ce a dus la apariþia grupurilor editoriale aºa cum este

„Scopul Asociaþiei Editorilor din România îl constituie

Grupul Humanitas ce cuprinde începând cu 2007 patru

reprezentarea ºi apãrarea intereselor editorilor de carte

societãþi: editura Humanitas, editura Humanitas

sau de alte produse din România, în faþa marelui public,

Fiction, specializatã în literatura universalã strãinã,
editura Humanitas Multimedia, specializatã în audiobook ºi societatea de librãrii Humanitas. Un alt exemplu

instituþiilor legislative, puterilor publice, organizaþiilor ºi
asociaþiilor, promovarea valorilor reale ale culturii ºi
spiritualitãþii româneºti, prin participarea activã la
redimensionarea raporturilor dintre actul de culturã ºi

similar este Grupul editorial Corint ce cuprinde trei

publicul cãruia acesta îi este adresat. Asociaþia este

edituri cu profile diferenþiate:

însãrcinatã sã vegheze la justa concurenþã între editori, sã

SCHIÞA UNEI POLITICI

analizeze ºi sã facã cunoscutã editarea româneascã de

DE STIMULARE

„Editura Corint care publicã manuale ºcolare deci este o

carte, sã promoveze noile tehnologii în acest sector, sã

A CREATIVITAÞII:

editurã cu profil pedagogic ºi utilitarã ºi de culturã,

promoveze editarea de carte româneascã.”43

editura Leda care publicã literaturã universalã, clasicã ºi
contemporanã ºi editura Corint Junior care publicã
literaturã pentru copii” (reprezentant Editura Corint).

ÞI FIRME DIN
42. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Federaþiei
Editorilor ºi Difuzorilor de Carte din România,

Pe lângã edituri, Asociaþiile Profesionale sunt actori
cu rol important în industria de carte. Una din acestea
este Federaþia Editorilor ºi Difuzorilor de Carte din

PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI

http://www.fedcr.ro/?p=statut.html, la data de 4.12.2008
Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Asociaþiei Editorilor
din România,
43. http://www.aer.ro/AER_Asociatia_Editorilor_din_Romania-4-1,
la data de 4.12.2008.
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România dupã 1990, acest fenomen este unul valabil ºi
în celelalte þãri ale Europei, mai ales în regiunea Europei

evenimente. Un reprezentant al asociaþiei spunea cã:

Centrale ºi în cea de Est unde „reþeaua de biblioteci
publice s-a redus destul de mult, chiar dacã numãrul de

„A.E.R. este o asociaþie care îºi propune pe de o parte sã

abonaþi a rãmas constant, iar producþia de carte este în

protejeze interesele editurilor, pe de altã parte sã

expansiune”; în comparaþie cu situaþia din aceste zone,

încurajeze lectura în România, prin campanii de lecturã,
prin organizarea [...] Bookfestul e un târg organizat de
A.E.R., sã menþinã relaþia cu Copyro-ul pentru
repartizarea procentului cuvenit editurilor din copia

„România dispune de o reþea de biblioteci publice bine
dimensionatã, peste ceea ce oferã þãri mult mai
dezvoltate economic (Portugalia, Spania, Croaþia).”46

privatã, încercãm sã mediem relaþia cu marii distribuitori

Trebuie însã menþionatã situaþia micilor biblioteci

de carte tip Diverta, sã ne implicãm în participarea la

rurale ºi a celor din oraºele de provincie care este una

Târgurile Internaþionale, încercãm sã organizãm ºi un târg

dramaticã, datã de lipsa fondurilor de susþinere sau

de carte cu specific carte de copii” (reprezentant editurã).

lipsa interesului de a implementa aceste instituþii în
programe de dezvoltare.

O altã asociaþie este Uniunea Scriitorilor din

În ceea ce priveºte finanþarea acestei industrii, cele

România (U.S.R.) care sprijinã interesele profesionale,

mai multe din editurile mari au renunþat sau nu se

sociale ºi economice ale scriitorilor, “înfiinþeazã ºi

bazeazã pe subvenþiile de la stat, pe care le considerã

susþine edituri ºi publicaþii, încurajeazã traduceri din ºi

insuficiente. Iatã câteva opinii în acest sens:

în limba românã, premiazã creaþiile literare valoroase,
pregãteºte ºi promoveazã acte normative privind
profesiunea de scriitor.”

44

Potrivit site-ului, U.S.R.

cuprinde 2400 de membri, care activeazã în cele 12
filiale regionale organizate în România ºi în filiala
Chiºinãu.

SCHIÞA UNEI POLITICI

„Nu au un rol important, nu prea ne folosim de ele. E vorba
de o afacere privatã absolut independentã, ca ºi vânzarea
de conserve la un anumit nivel. Ce începe sã funcþioneze
bine e chestia legatã de vânzarea drepturilor românilor în
afara, subvenþiile I.C.R.-ului, traducerile creaþiilor
româneºti în alte limbi, e un proiect foarte bun care la

Alãturi de aceste asociaþii profesionale existã, în

orice þarã respectabilã vin ºi francezii ºi nemþii care susþin

vederea protecþiei drepturilor de autor ºi a drepturilor

traducerile cãrþilor lor în alte limbi” (reprezentant

conexe, Societatea de Gestiune Colectivã a Drepturilor

editurã).

de Autor în domeniul operelor scrise CopyRo.
O altã categorie a actorilor din industria de carte o

„Puþine ºi neînsemnate într-un moment în care subvenþia

A CREATIVITAÞII:

reprezintã cea a bibliotecilor. Pe lângã bibliotecile

pentru carte ar trebui sã fie mai mare pentru cã interesul

PROPUNERI DE LA

publice, în ultimii ani au apãrut ºi o serie de biblioteci
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online caracterizate prin „fonduri substanþiale pentru
completarea stocului de carte” ºi unde „lectura este
completatã de instrumente de informare multimedia.”45
Deºi numãrul de biblioteci publice a scãzut în

pentru culturã sã creascã treptat iar editurile sunt lãsate
sã se descurce pe cont propriu” (reprezentant editurã).

Uniunea Scriitorilor, organizaþie neguvernamentalã
cu statut de instituþie de interes public, este
45. Sectorul Cultural din Romania. Infrastructurã. Resurse. Consum.,

44. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Uniunii Scriitorilor

Ed. Polirom, 2007, p. 54.

din România, http://www.uniuneascriitorilor.ro/istoric.html

46. Idem, pp. 17-20
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Pe lângã obiectivele de apãrare a intereselor
editorilor, Asociaþia are în vedere ºi iniþiazã ºi altfel de

responsabilã de colectarea timbrului literar. Aceasta a
clarificat în ultimii ani modalitãþile de colectare ale

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

taxei, întrucât în perioada 1994-2006, Uniunea
încasase 1% din suma cuvenitã47.

Un ordin de

schimbare ºi clarificare a modalitãþilor de colectare a
timbrului a fost aprobat de cãtre Ministerul Culturii ºi
Cultelor la sfârºitul anului 2005, iar procedurile au
intrat în vigoare la 1 ianuarie 2006. Neclaritatea pânã în
acel moment era legatã de responsabilitatea achitãrii
timbrului, disputatã între editori ºi distribuitori.
Finanþarea publicã a industriei de carte este
susþinutã din punct de vedere legal prin Legea pentru
susþinerea ºi promovarea culturii scrise 186/2003. De
prevederile acestei legi beneficiazã activitãþile de
creaþie, producþie editorialã, tipograficã, de difuzare ºi
promovare a culturii scrise. În accepþiunea legii,
domeniul include cãrþi, reviste ºi alte publicaþii, cu
caracter literar-artistic, tehnico-ºtiinþific, editate pe
orice fel de suport. Obiectul finanþãrii îl pot face burse
de studiu ºi de cãlãtorie, traduceri ºi editãri, festivaluri,
târguri, saloane, expoziþii de carte, presã ºi
multimedia48. Institutul Cultural Român susþine
financiar, începând din 2006, traducerile din literaturã
românã prin programul T.P.S. – Translation and
Publication Support Programme.
Cele douã târguri de carte care au loc anual în
Bucureºti (Bookfest organizat de A.E.R. în luna iunie ºi
Gaudeamus care se desfãºoarã în luna noiembrie), au
devenit treptat instrumente de analizã a pieþei de carte,
în contextul lipsei unui studiu care sã cuprindã o analizã
a pieþei de carte, de care editorii au foarte mare nevoie.
47. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã
http://www.cotidianul.ro/varujan_executa_editurile-6963.html.,
accesatã la data de 12.12.2008.
48. Legea Nr. 186/09 mai 2003, Monitorul.Oficial nr. 929 din
16.11.2006 privind susþinerea ºi promovarea culturii scrise ºi
accesatã la
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=43283, în data
de 4.12. 2008.

În acest context, cele douã târguri aduc o imagine de
ansamblu privind producþia generalã de carte. Pe de
altã parte specialiºtii în domeniu considerã cã târgurile
de carte din România diferã ca ºi concept faþã de cele
din strãinãtate, unde târgurile de carte reprezintã
cadrul de întâlnire ºi intermediere de contracte între
actorii industriei, sau de cumpãrare ºi/sau vânzare de
drepturi de autor:
„ [...] în principal ne intereseazã Frankfurt, Londra, Paris
pentru cã sunt cele mai mari târguri din Europa, se adunã
lumea editorialã din toate colþurile. Londra ºi Frankfurtul
sunt târguri cu specific tranzacþie de copyright, nu sunt
târguri cu vânzare de carte, ceea ce iþi asigurã minimum
de liniºte ºi concentrare necesar ca sã poþi face niºte
alegeri” (reprezentant editurã).
„Târgurile de carte din afarã, spre deosebire de ceea ce se
întâmplã la noi, sunt târguri ale industriei de carte, nu o
piaþã. Se negociazã contracte acolo ºi nu se vând cãrþi”
(reprezentant editurã).

Pe lângã decalajul între ce se întâmplã pe piaþa ºi în
industria de carte din strãinãtate, unde sistemul de
vânzãri este unul foarte eficient, specialiºtii în domeniu
spun cã o altã disfuncþionalitate a pieþei de carte din
România este legatã de strategiile de marketing ºi
promovare care fac sã aparã o competitivitate neloialã,
pe fondul lipsei unor organisme specializate de
reglementare ºi în care avantajul îl au în primul rând
numele mari din industria editorialã:
„ªi altã disfuncþie care ar mai fi ar fi chestia asta care se
întâmplã acum cu imaginea. Marketing, imagine,
promovare. Unde este o diferenþã foarte mare între
edituri, deja, incredibil de mare. Existã doar douã agenþii
literare la noi ºi existã un monopol pe piaþa de la noi ºi o
lipsã completã de transparenþã. Nu existã un organism
central care sa facã lobby. În asociaþia editurilor nu sunt
reprezentate decât câteva dintre editurile mari ºi asociaþia
nici nu face ceea ce trebuie pentru a reprezenta editurile.

SCHIÞA UNEI POLITICI
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Cea mai acutã disfuncþionalitate la nivelul pieþei este
lipsa studiilor de piaþã, care sã redea situaþia vânzãrilor
în funcþie de public, de genurile preferate, de cererea
existentã:

Cu toate acestea, încã mai existã fluctuaþii ale
producþiei aduse de strategiile adoptate de unele
edituri care preferã doar tipãrirea de titluri noi care însã
nu aduc ºi profitul scontat:
„Se ajunge la situaþii absurde. Editurile mari au foarte
multe titluri, ºi continuã sã cumpere titluri noi ºi sã le
tipãreascã. Nu au timp sã retipãreascã titlurile epuizate
care se vând, deoarece tipãresc într-una titluri noi care nu
ºtiu dacã se vor vinde sau nu ºi ajung sã aibã depozite

„Am spus întotdeauna cã nu este prima datã când mi se
pune aceastã întrebare, lucrãm impresionist, România
cred cã-i la coada clasamentului þãrilor care dispun de
instrumente de radiografie ale pieþei de carte. Ultimul
studiu este fãcut de A.E.R. în 2001, 2000, este ultimul
studiu publicat unde un om, lucrând în editurã, putea citi
cã se cumpãrã 30% beletristicã, 15% carte de copii, dau
cifrele absolut întâmplãtor cã nu le ºtiu pe de rost, de
atunci piaþa ºi preferinþele de cumpãrare s-au schimbat,
evident” (reprezentant editurã).

imense de cãrþi care nu se vând. ªi sunt obligate sã adopte
strategii, cum a fãcut ºi [ ...], prin care vând cãrþi cu
reduceri foarte mari ºi ies în pierdere” (reprezentant
editurã).

Pe

lângã

fluctuaþiile

ocazionale,

la

nivel

internaþional producþia de carte din România este
înscrisã „într-un trend ascendent”49, având aceeaºi
dinamicã a evoluþiei recente ce caracterizeazã ºi
celelalte þãri. În prezent, piaþa de carte nu mai este la fel

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE
A CREATIVITAÞII:

Perioada anilor 1990 s-a caracterizat în ceea ce
priveºte producþia prin fluxuri de supraproducþie a
anumitor genuri de carte în defavoarea altora, însã pe
parcurs situaþia s-a echilibrat. Fluxurile de
supraproducþie au fost urmate de schimbare în sectorul
producþiei: prioritatea nu a mai fost scoaterea pe piaþã a
cât mai multor produse, ci o calitatea acestora, ceea ce a
fost vizibil chiar la nivelul materialului din care s-au
produs seriile de cãrþi. Astfel, a apãrut hârtia de calitate,
iar îngrijirea copertei ºi rezistenþa fizicã a cãrþii, ca ºi
design-ul acesteia au primit mai multã atenþie:
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„Ca tendinþã în ultimii ani ar fi renunþarea la formele de
prezentare mai sãrãcuþe sã zicem. Dovadã cã publicul a
devenit pretenþios ºi dacã tot dã un ban pe o carte ºi banul
este destul de important, când vorbeºti de 300.000
vorbeºti deja de 7-8 euro. ªi atunci cãrþile pe hârtie de ziar
au dispãrut definitiv, se cautã soluþii cât mai ingenioase
pentru coperte cu diverse tehnici de aplicare a timbrului
sau a lãcuirii selective ºi aºa mai departe” (reprezentant
editurã).

de imprevizibilã ca în prima parte a anilor 1990, ci a
apãrut o echilibrare ºi un dinamism care fac ca din ce în
ce mai mult sã fie cãutate noi metode ºi strategii de
avansare, de impunere pe piaþã ºi de atragere a cât mai
multor segmente cãtre profit ºi dezvoltare.
Cele mai cãutate genuri de producþii pe piaþã sunt în
continuare literatura universalã beletristicã, gen care a
acaparat aceastã poziþie imediat dupã anul 1989, odatã
cu liberalizarea producþiei de carte în România; alãturi
de acest gen în ultimii ani specialiºtii în domeniu au
observat o expansiune a cãrþii utilitare ºi a celei
educaþionale care asigurã tiraje stabile an de an prin
categoria de consum a elevilor ºi a studenþilor. Iatã
afirmaþia unui reprezentant al unei edituri:
„[…] tocmai vã spuneam de o tendinþã pe plan
internaþional

cãtre

cartea

de

conþinut

practic,

49. Sectorul Cultural din Romania. Infrastructurã. Resurse. Consum.,
Ed. Polirom, 2007, p. 20.
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Nu existã nici un studiu cantitativ fãcut pe piaþa de carte
din România. Editurile nu îºi permit costurile ºi nu existã
nimeni care sã facã asta la nivel central. Nu se ºtie exact ce
se vinde, cine cumpãrã º.a.” (reprezentant editurã).

informaþional, începe sã se simtã ºi la noi un interes

creaþiile renunþând la drepturile lor de autor este

pronunþat pentru acest gen ºi o uºoarã intrare în umbrã a

atribuit de fondatorul Liternet neatractivitãþii

beletristicii. La literatura beletristicã este posibil, ca prin
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contribuþia principalilor jucãtori de pe piaþã ºi aº dori sã
menþionez din nou Polirom, Rao, Humanitas, Corint,
printre jucãtorii principali, a apãrut, aº putea sã zic, o
crizã de supraproducþie. Ca sã-þi imaginezi cã ar exista
cineva care sã poatã citi, în ziua de astãzi, mãcar un sfert
din cât apare este deja o utopie” (reprezentant editurã).

Cu toate cã dezvoltarea industriei de carte este
susþinutã inclusiv de prezenþa pe piaþã a unui mediu

onorariilor mici din industrie, reþinând totuºi cã
publicarea pe hârtie este încã o mizã importantã pentru
debutanþi:
„Editurile plãtesc prost oricum dacã nu te cheamã
Cãrtãrescu ºi dacã ai publicat deja în formatul clasic, pa
hârtie, nici nu mai e mirajul ãla ºi atunci scriitorul începe
sã punã în balanþã alte chestii, sã fie difuzat mai uºor, sã
fie cartea îngrijitã mai atent, sã ajungã la publicul ei
dedicat ºi dacã se simt apropiaþi de ceea ce se întâmplã pe

asociativ concentrat pe interesele editorilor, existã

Liternet” (fondator asociaþie de promovare a literaturii

puþine iniþiative non-profit care sã promoveze în mod

contemporane).

direct interesele scriitorilor si ale publicului cititor. În
anul 2002 a fost înfiinþatã legal Asociaþia Liternet,

Publicarea în format electronic este atractivã pentru

instituþionalizarea unui proiect de promovare a lecturii

scriitori în primul rând datoritã accesibilitãþii ºi

în spaþiul virtual. Printre obiectivele asociaþiei se

reprezintã de asemenea o soluþie pentru situaþia în care

numãrã:

editurile nu sunt dispuse sã reediteze anumite cãrþi. Un
alt avantaj este caracterul interactiv, de „laborator” al

„crearea ºi permanenta completare a unei biblioteci de

internetului:

literaturã ºi respectiv a unor biblioteci specializate
acoperind diverse domenii ºtiinþifice pe diverse suporturi;

„Ultima carte mi-am scris-o aproape toatã acolo. [...] Am

realizarea unor baze de date cu informaþie culturalã de

comentarii, vãd voturile pe care le primesc în funcþie de

folosinþã publicã, [...]; crearea unor oportunitãþi de

materiale ºi mã raportez la ele” (scriitor).

schimburi de informaþie culturalã prin dublarea unor
secþiuni ale sitului cu versiuni în limbi strãine (de exemplu
bibliotecile LiterNet) sau cu rezumate ale acestora
(sinopsisuri de piese de teatru, de romane etc).”50

Organizaþia oferã spaþiu virtual în care autorii sã îºi
poatã publica online creaþiile, funcþionând prin
analogie cu o editurã, dar care nu condiþioneazã accesul
la texte al cititorilor de o taxã ºi se bazeazã pe
contribuþii voluntare ale autorilor (nu plãteºte drepturi
de autor). Faptul cã scriitorii sunt tentaþi sã-ºi publice
50. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã
http://www.liternet.ro/asociatia.php. accesatã la data de 12.12.
2008

Interesul publicului pentru volumele încãrcate pe
site este considerabil: „avem 250 de volume care sunt
descãrcate în peste un milion de exemplare” (fondator
asociaþie de promovare a literaturii contemporane).
Conform afirmaþiilor reprezentantului organizaþiei,
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Popularitatea Liternet ca editurã în spaþiul virtual indicã

ÞI FIRME DIN

o disponibilitate a pieþei româneºti de carte pentru

SECTORUL CULTURAL

lansarea conceptului de e-book, cu posibile modificãri
în principiile de producþie, distribuþie ºi consum al cãrþii
(practici de lecturã, lansãri ºi promovãri ale volumelor,
comercializarea de dispozitive electronice de lecturã).

co-editor al revistei "Romania literarã" la începutul
anului 2002, când revista, confruntatã cu serioase
dificultãþi financiare, a fost relansatã într-un format

„Nu ne-a ajutat foarte mult, dar n-am mai scos bani din

grafic îmbunãtãþit. Fundaþia sprijinã ºi dezbaterile

buzunar. Am scos într-un an 60 de milioane si într-un an

publice reunite sub titlul „Întâlnirile României Literare”

80 care au acoperit cât de cât chelutielile curente ºi au

ºi acordã anual premii pentru scriitorii români

rãmas niºte bãnuþi pentru la anul. [...] N-am avut nici
mijloacele necesare sã facem publicitate, nu suntem nici
Smurd-ul care a beneficiat de ajutorul primãriei. Practic

debutanþi ºi pentru cea mai bunã carte a anului.
Începând cu anul 2003, Fundaþia organizeazã în Delta

nu am mai scos bani din buzunar de când a apãrut legea

Dunãrii, la Sfãntu Gheorghe, tabere de creaþie pentru

lui 2%” (fondator asociaþie de promovare a literaturii

tineri poeþi români.

contemporane).

3.1.1. Caracteristicile producþiei de carte
O problemã a statutului de organizaþie non-profit
semnalatã de reprezentantul organizaþiei este legatã de

Producþia de carte se referã la toate procedeele de

resursele umane: dificultatea atragerii de specialiºti în

realizare a cãrþii, ca produs ce urmeazã sã iasã pe piaþã.

editare de carte dispuºi sã lucreze pe bazã de

Producþia propriu-zisã þine de tipografie ºi depinde

voluntariat. O iniþiativa similarã, Societatea Culturalã

foarte mult de numãrul de vânzãri, mai precis de

Noesis, dateazã din anul 1998, organizaþie care a editat

profitul obþinut din acestea pentru acoperirea costului

primele cãrþi online româneºti.

de producþie care presupune ºi o serie de alte costuri în

Promovarea calitãþii actului literar este un obiectiv al

funcþie de materialul produs:

programului ArtistNe(s)t, finanþat în perioada 20062009 de Swiss Cultural Programme South-East Europe

„Depinde de la carte la carte, în costul de producþie dacã

and Ukraine, Pro Helvetia/SDC: un program de

este vorba de literaturã universalã intrã ºi procentul oferit

rezidenþã care susþine mobilitatea artisticã, stimuleazã

autorului strãin, intrã ºi procentul oferit agentului literar,

creativitatea ºi inovaþia în artele contemporane,

intrã plata traducerii, intrã plata tipografiei, adicã

încurajeazã

diversitatea

culturalã

ºi

interdisciplinaritatea51. Programul oferã rezidenþe
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localã ºi li se pun la dispoziþie spaþii de cazare ºi de
lucru, burse de creaþie ºi alocaþii pentru producþie ºi
transport. Un alt actor din mediul non-profit implicat în
domeniul literaturii autohtone este Fundaþia Anonimul,

producþia propriu-zisã” (reprezentant editurã).

O problemã identificatã de specialiºtii în domeniu
este faptul cã profitul se raporteazã la mai multe
costuri, în special la drepturile de autor ºi la preþul de
difuzare:
„Profitul nu se raporteazã numai la costul de producþie, se
raporteazã ºi la drepturile de autor ºi la tipar ºi la hârtie,
cheltuieli conexe, salarii. Deci preþul este compus din mai
multe elemente. Costul de producþie nu este cel mai mare.

51. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã
http://artistnest.ro/pagini/index.php. accesatã la data de 12.12.
2008.

Cea mai mare este difuzarea. Dar costul de producþie a
crescut într-adevãr pentru cã hârtie româneascã nu mai
existã ºi atunci tipografiile lucreazã cu hârtie din import
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Statutul de ONG reprezintã un relativ avantaj pentru
asociaþie:

care este de 20-30 de ori mai scumpã decât era hârtia

puþine tipare care mai fac faþã cerinþelor ºi calitative ºi

româneascã. Aceste preþuri se regãsesc în costurile

cantitative. Adicã un tipar din Italia face 20 000 de

cãrþilor” (reprezentant editurã).

exemplare într-o zi pentru tine ºi aici îþi face în 3
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sãptãmâni ºi iese mai prost. ªi atunci, într-adevãr, sunt

Genurile de cãrþi pe care o editurã alege sã le aibã în

puþin mai scumpe, dar e o chestie ºi, adicã marile edituri,

portofoliu au un rol important în susþinerea producþiei,

apropo de nuclee, lucreazã foarte mult afarã, cu tipare din

o strategie aleasã de edituri fiind aceea de a nu

afarã” (reprezentant editurã).

supraproduce doar un anumit gen de carte, ci de a
menþine un anumit echilibru:

Un alt aspect ce þine de producþie este cel al apariþiei
unor noi tipuri de format al produselor pe piaþa de carte

„Sigur cã încercãm sã þinem într-un echilibru fericit cele

ca de exemplu cartea audio (audio-book-ul). Acest

douã componente de bazã ale unei edituri, componenta

lucru determinã apariþia de noi dezvoltãri în cadrul

culturalã ºi componenta comercialã. Asta înseamnã cã

editurilor ca de exemplu înfiinþarea departamentelor

privilegiezi domeniile care sunt parte integrantã a culturii:

multimedia:

eseul, filosofia, ºtiinþele socio-umane, literatura clasicã
etc., dar nu ocoleºti nici domeniile cu vânzãri pe care piaþa

„Audio-book-ul este un produs extrem de nou ºi strãin,

le-a confirmat drept foarte bune, aici ar intra carte

poate chiar în sensul de straniu, pentru publicul

practicã, carte ilustratã, deci carte pentru un public mai

românesc, este de curând, de foarte curând apãrut pe

larg. Cheia succesului pânã la urmã stã într-o bunã

piaþã, nu existã deprinderea de cumpãrare. [...] Da, audio-

balanþã a acestor douã componente, pentru cã altfel dacã

book-ul are un atu, acela cã îþi lasã mâinile libere, ceea ce

ar fi sã publici numai carte de niºã, numai carte de foarte

mai ales la volan este extraordinar, am fãcut chiar eu

ridicat nivel intelectual-cultural, la un moment dat ajungi

experienþa unor drumuri ascultând “Moartea lui Ivan Ilici”

în imposibilitatea de a

sau “Craii de Curte Veche”, este extraordinar la capãtul

mai alimenta, de a mai plãti

producþia de carte” (reprezentant editurã).

O problemã importantã identificatã prin acest studiu

unui drum ai ºi o carte cititã” (reprezentant editurã).

3.1.2. Caracteristicile distribuþiei de carte

în cadrul producþiei de carte este lipsa unei legãturi
directe între edituri ºi tipografiile din domeniu ºi slaba
calitate a tipografiilor existente. În peisajul actual al
producþiei de carte româneºti, cele mai multe edituri nu
deþin ºi departament de tipografie, astfel încât o parte a
editurilor lucreazã cu tipografiile independente în baza
unui contract. Specialiºtii în domeniu considerã cã
multe din tipografiile fiabile au dispãrut, iar cele din
prezent nu deþin o tehnicã pentru o tipãriturã de
calitate, ceea ce face ca unele din editurile româneºti sã

În industria de carte actualã, cea mai acutã problemã
identificatã de specialiºtii în domeniu este cea a
sistemului de distribuþie. Odatã cu schimbarea
regimului politic din 1989, multe din librãriile din þarã –
principalii actori ai difuzãrii de carte în acea perioadã –
ºi-au pierdut rolul pe care l-au avut pânã atunci. Acest

foarte, foarte mult, pentru tipare. La noi deja sunt foarte
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PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI

aspect este cel mai vizibil în zona provinciei unde,
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comparativ cu oraºul Bucureºti, distribuþia este aproape
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inexistentã:

lucreze cu tipografii din strãinãtate:
„[…] Adicã editurile deja tipãresc în China, Italia, Ungaria,

SCHIÞA UNEI POLITICI

„Existã apoi problema spaþiului, industria cãrþii s-a
dezvoltat, sunt multe edituri, apar foarte multe titluri noi

Rolul librãriilor ca difuzori de carte a fost luat treptat
de alte reþele de distribuitori, cele mai multe având
spaþii de desfacere în cadrul supermarketurilor, însã la
nivelul acestui tip de distribuitori intervine o altã
problemã în relaþia cu editorul, aceea a rabatului:
„[…] în continuare suferim ºi la capitolul distribuþie, care
este esenþial pentru supravieþuirea oricãrei edituri. Iar aici
editurile mici nu prea au de ales, trebuie sã lucreze prin
intermediari, comisioanele sunt destul de mari ºi de aici o
serie întreagã de consecinþe negative” (reprezentant
editurã).
„Sunt mai multe probleme de atins dacã e sã discutãm
relaþia editurã-distribuitor, prima ar fi problema
rabatului, faptul cã distribuitorii au început sã perceapã
un rabat din ce în ce mai mare ºi mai greu de suportat din
bugetul cãrþii” (reprezentant editurã).
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„O disfuncþie incredibil de mare este relaþia dintre editurã
ºi distribuþie. Asta, în toate þãrile normale.. de exemplu au
venit nemþii la noi ºi au încercat sã þinã un workshop. Au
adunat toate editurile, au adunat ºi toate librãriile, ºi au
zis: « uite, noi vã arãtãm care este sistemul nostru,
încercaþi sã învãþaþi ºi voi ceva din el». Este un sistem care,
mã rog, în mare ar putea fi denumit un fel de distribuþie
centralã. Adicã existã o asociaþie a editurilor, existã o
asociaþie a librarilor ºi a distribuitorilor ºi între toate
cãrþile care vin de la edituri ºi toate cãrþile care se vând
aceste douã asociaþii fac o, sã zicem un nucleu, fac o
instituþie care primeºte toate cãrþile de la edituri ºi le dã la
librãrii. Deci este o chestie foarte controlatã, e o chestie
de competiþie loialã. La noi toate rabaturile sunt secrete.
Fiecare librãrie îºi negociazã în secret rabatul ºi uite cã s-a
ajuns la rabaturi. Acum rabatul mediu e undeva la 45%.
Asta înseamnã cã eu dacã iau o carte, jumãtate din bani

rãmân la librãrie, din suma cãrþii. Deci eu trebuie sã încep
sã plãtesc tipar, traducere, tehnoredactare, tot, tot, tot, cu
un rabat imens. Un rabat foarte mare. Asta având în
vedere cã serviciile pe care le oferã difuzarea se limiteazã
la strict a cumpãra cartea. Ei nu se obligã nici sã o punã pe
raft, nici sã o promoveze, nu se obligã nici sã îþi vândã un
anumit numãr de cãrþi” (reprezentant editurã).

Specialiºtii în domeniu considerã cã problema
rabatului afecteazã la un anumit nivel chiar susþinerea
creativitãþii, în condiþiile în care nu existã politici
publice care sã fie echitabile ºi care sã echilibreze
procentul de plãþi care revin fiecãrei pãrþi:
„Sã publicãm carte de interes. Carte de interes din toate
punctele de vedere ºi al conþinutului ºi al formei ºi al
aspectului ºi al promovãrii ºi al difuzãrii, care difuzare
este un punct nevralgic al fiecãrei edituri, este domeniul
în care editurile plãtesc 50 – 60% în timp ce un autor
primeºte 10%, ceea ce este anormal ºi se întâmplã în
întreaga lume, nu chiar în aceeaºi proporþie, dar este
anormal ca difuzarea sã-þi ia 60% ºi unui autor sã-i
plãteºti 10%. Este o disproporþie” (reprezentant editurã).

Unii reprezentanþi ai editurilor considerã cã aici mai
apare o altã disfuncþie în relaþia distribuitor-editor,
datã de lipsa de comunicare între cei doi actori, cauzele
fiind multiple: o lipsã a specializãrii resurselor umane
din librãrii, lipsa unui sistem de interacþiune ºi
colaborare care sã aducã beneficii pentru ambele pãrþi,
lipsa unui organism care sã reglementeze atribuþiile
fiecãrei pãrþi ºi astfel prevenirea unor situaþii
dezavantajoase aºa cum este supraproducþia:
„Din pãcate situaþia în momentul de faþã este aºa: el
[distribuitorul n.n ] îþi ia un numãr mai mare de
exemplare, tu [editura n.n] nu ai nicio informaþie privind
evoluþia ºi te trezeºti peste o jumãtate de an cã din 200 de
exemplare îþi dã înapoi 100, tu le-ai lãsat acolo sperând
cã le va vinde, pe el nu l-a interesat ºi îþi spune: «Poftim,
ia-le înapoi». ªi de aici porneºte un mare rãu: adicã eu aº
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pe lunã, librãriile dimpotrivã s-au micºorat, în special este
aici de numit aproape tragedia întâmplatã în oraºele mici,
oraºele de provincie, unde librãriile au ajuns sã se reducã
la un raft chinuit cu cãrþi ºi acela îngropat în ghiozdane,
pixuri, etc” (reprezentant editurã).
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avea tot interesul sã nu produc mai mult decât s-ar vinde
ºi atunci dacã discut cu niºte reþele de difuzare le spun
aºa: «asta e cartea pe care vreau sã o public. Cam câte
exemplare credeþi cã s-ar vinde? Câte mi-aþi putea
cumpãra?» ªi distribuitorul spune: «15-20 nu ºtiu ce…Se
strâng vreo 500». Mai meritã sã mai scot cartea? Nu mai
meritã… ªi de aici spuneam… o serie întreagã de
consecinþe” (reprezentant editurã).

În ultimii ani, a devenit din ce în ce mai importantã
comunicarea dintre edituri ºi public, iar practicile prin
care acestea primesc feedback de la consumatori s-au
înmulþit ºi diversificat, noile tehnologii, având un
important rol în menþinerea interacþiunii:
„Prin diverse modalitãþi, prin scrisori, prin telefoane, prin
felul cum îi vedem la târguri, îi vedem cum vin ºi se

Ca ºi în cazul industriei cinematografice, noile
tehnologii ºi noile medii de comunicare au adus o serie
de beneficii, dar au creat ºi o serie de probleme legate
de problema drepturilor de autor ºi a drepturilor
conexe. Specialiºtii în domeniu au afirmat cã cele mai
mari probleme privesc postarea pe internet ºi accesul
gratuit la producþii editoriale pentru care existã
drepturile de autor rezervate.

3.1.3. Caracteristicile consumului de carte

intereseazã de apariþiile anunþate ale edituri, sau cine ºtie
ce carte mai veche care le lipseºte din colecþie, pe internet,
prin mail-uri, cam astea sunt” (reprezentant editurã).

În ceea ce priveºte produsele industriei de carte cele
mai consumate, mulþi dintre cititori preferã încã „valori
deja confirmate”:
„Publicul român e incredibil de mic dacã te gândeºti la
tiraje. Te poþi gândi cã se bazeazã pe publicul studios etc.
Ei bine, tocmai acolo nu se întâmplã, o carte de prozã
bunã, de un autor relativ nou, pentru cã toatã lumea

În ceeea ce priveºte caracteristicile consumului de
carte, foarte important în acest domeniu este profilul
publicului consumator de carte din România care se
diferenþiazã dupã mai multe criterii: stilul de viaþã,
venituri, background educaþional, gusturi. Editurile îºi
concep de obicei colecþiile pe genuri de produse în
funcþie de cererea consumatorilor. Un alt aspect legat
de public, este acela cã unele edituri nu au un „publicþintã”, ci încearcã sã atragã cât mai multe categorii de
public, având colecþii de cãrþi foarte variate: de la cãrþi
pentru copii, la cãrþi educaþionale pentru elevi ºi/ sau
studenþi, cãrþi de „literaturã de consum”52, cãrþi utilitare.
Pe de altã parte existã categoria editurilor de niºã, care
au un anumit profil ºi care se adreseazã doar unui
anumit segment de public.
52. Termenul „literaturã de consum” a fost utilizat de Centrul de
Studii ºi Cercetãri în Domeniul Culturii, în cadrul Barometrului de

trebuie sã debuteze la un moment dat, nu se vinde, nu
existã curiozitate. Oamenii preferã nume deja consacrate.
Ponderea de ajutor ar trebui alocatã genurilor mai puþin
populare. Publicul vrea valori deja confirmate. Cãrþi se
cumpãrã, dar mai degrabã utilitare, a dispãrut masiv
practica lecturii de plãcere, ficþiunea este mai mult în film,
televiziune” (scriitor).

3.2. Caracterizarea Situaþiei Statutului
Creatorului în Prezent

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE
A CREATIVITAÞII:
PROPUNERI DE LA

3.2.1. Statutul social ºi profesional al artistului
creator în industria de carte
Pentru apãrarea drepturilor profesionale ale editurilor

consum cultural 2005, 2006, 2007 pentru a se referi la literatura

ºi scriitorilor din România existã o serie de Asociaþii

poliþistã, romanul de dragoste ºi romanul de aventuri.

Profesionale: Asociaþia Editorilor din România (A.E.R.),
Uniunea Scriitorilor din România (U.S.R.), Asociaþia
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sã devinã prioritar printre activitãþile unui scriitor
(pãrãsind statutul de hobby sau de a doua meserie).

din domeniul editorial este activitatea Societãþii
Editorilor din România (S.E.R.); în acest sens organizaþia

„Majoritatea autorilor vii nu ºtiu cum sã aplice sã stea prin

profesionalã oferã cursuri de formare profesionalã în

rezidenþe. Nu existã sistemul ãsta prin care autorul chiar

domeniul editorial pentru redactori, tehnoredactori,

sã poatã scrie. Nu existã sistemul lecturilor publice. Nu
existã comenzi; de exemplu în Germania ºi în America se

corectori, librari.
Un alt instrument de susþinere profesionalã a

scrie foarte mult pentru radio, pentru teatru radiofonic,
deci poþi sã exiºti. Nu existã turnee de lecturã. Turneele

actorilor din industria de carte sunt premiile. Uniunea

sunt plãtite, publicul e format în sensul ãsta: se duce ca la

Scriitorilor din România acordã anual o serie de premii

un spectacol, se duce ca la teatru la lecturã. În America, în

membrilor sãi, printre care premii pentru autorii

special, autorii sunt încadraþi pe lângã universitãþi în ceea

debutanþi, premii pentru traducãtori sau premiile

ce se cheamã cursuri de creative-writing. Deci au o

pentru anul editorial. Alte premii sunt acordate de

utilitate socialã prin însãºi meseria lor” (scriitor).

Asociaþia Scriitorilor Bucureºti ºi Academia Românã.
Ministerul Culturii ºi Cultelor sprijinã formarea

Aºa cum este vãzutã de actorii principali din

profesionalã a artiºtilor din domeniul literaturii ºi

domeniul culturii scrise, nesusþinerea profesionalã prin

dramaturgiei prin Fondul de Mobilitate, prin care

forme continue a scriitorilor atrage ºi dezavantaje ale

acordã burse de studii ºi grant-uri de studii ºi cãlãtorie,

statutului social:

din bugetul ministerului.
Cu toate acestea, potrivit specialiºtilor în domeniu,
autorii de opere literare se simt limitaþi profesional din
cauza lipsei unui sistem coerent de beneficii pentru
scriitori ºi de susþinere a creativitãþii prin metode

asta. Editurile puternice mai încearcã sã susþinã unii
autori, mai dau câte o bursã. Dar pentru cei mai mulþi

de soluþii pentru profesionalizarea meseriei de scriitor.

[autori] e meseria a doua, e încã hobby pentru cei mai

Una dintre ele este finanþarea unor rezidenþe, fapt care

mulþi. Nu poþi exista prin scris, nu poþi exista ca

SCHIÞA UNEI POLITICI

procesului de creaþie ºi o ambianþã care sã stimuleze

DE STIMULARE

creativitatea. Turneele de lecturi publice sunt o altã

A CREATIVITAÞII:

soluþie propusã, care þine de stimularea apetitului
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autori, deci asta e profesionalizarea. Meseria încã nu s-a
profesionalizat, pentru cã e un context care depãºeºte

alternative. Unul dintre respondenþi a identificat o serie

le-ar asigura scriitorilor securitatea materialã pe durata

CREATORI, ONG-URI

„Deci nu trebuie sã facã jurnalism de cu totul alt fel, nici
mãcar cultural, deci sã scrie în timpul liber. Nu, ei sunt

publicului

pentru

creaþiile

scriitorilor

traducãtor, ceea ce mi-ar plãcea oricând sã fac. Dar nu se
poate, nu te poþi întreþine din banii pe care îi câºtigi nici
mãcar cât lucrezi la acea carte. Deci meseriile textului nu
sunt

profesionalizate.

Încã

nu.

Nici

ei

nu

se

profesionalizeazã, sã facã o presiune, deci din ambele

români

pãrþi lucrurile vor creºte. Ar trebui sã creascã în viitor

contemporani. În privinþa utilitãþii sociale a scriitorilor,

rapid, împreunã. Deocamdatã majoritatea stãm pe-afara

acelaºi respondent sugereazã adoptarea modelului

ºi venim cu cãrþile. Pentru cã mãnâncã timp sã scrii. E o

american de valorificare a scriitorilor în cadrul unor

activitate” (scriitor).

cursuri de creative-writing pe lângã universitãþi. În
acest sens considerãm cã profesionalizarea domeniului

La nivelul politicilor publice privind statutul social al

depinde de mãsura în care existã stimulente ca scrisul

scriitorilor existã Legea Nr. 8 din 11 ianuarie, 2008, prin

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

Scriitorilor Bucureºti (A.S.R.), etc. Un exemplu de
susþinere a statutului profesional al resurselor umane

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

care s-a instituit indemnizaþia pentru pensionarii
sistemului public de pensii, membrii ai uniunilor de
creatori. Tot în ceea ce priveºte statutul profesional ºi
social al scriitorilor, Uniunea Scriitorilor pe lângã
activitatea de întocmire ºi promovare a actelor
normative privind profesiunea de scriitor, „înfiinþeazã ºi
administreazã case de creaþie ºi odihnã pentru scriitori,
organizeazã muzee ºi case memoriale, organizeazã
schimburi culturale cu strãinãtatea, colocvii naþionale ºi
internaþionale. U.S.R. se preocupã de protecþia socialã a
membrilor sãi acordându-le la nevoie ajutoare bãneºti
sau în naturã.”53

3.2.2. Statutul juridic ºi situaþia financiarã a
artistului creator în industria de carte
Una din mãsurile luate pentru sprijinul financiar al
artiºtilor, intrând aici ºi domeniul literar, este Legea Nr.
118/ 2002 pentru instituirea indemnizaþiei de merit.
Conform Capitolului II, Art. 13 din textul de lege, pentru
domeniul literar:
„Art. 13 - Criteriile de atribuire a indemnizaþiei de merit în
domeniul literar sunt urmãtoarele:
a) o operã literarã de valoare public recunoscutã;
b) premii ale Academiei Române ºi ale Uniunii Scriitorilor
din România;
c) premii internaþionale;
d) traduceri în strãinãtate.”54

În ceea ce priveºte statutul juridic al actorilor
creatori în industria de carte, pe lângã specificaþiile
53. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Uniunii Scriitorilor
din România, http://www.uniuneascriitorilor.ro/istoric.html, la data
de 5.12.2008
54. Normã de aplicare a Legii Nr. 118/2002 pentru instituirea
indemnizatiei de merit din 17/07/2003, publicatã în Monitorul
Oficial, Partea I Nr. 542 din 29/07/2003 ºi accesatã la

Legii 8/1996, privind drepturile de autor ºi drepturile
conexe, existã ºi remuneraþia compensatorie din copia
privatã a cãrui organism colector este COPYRO –
Societatea de Gestiune Colectivã a Drepturilor de Autor.
COPYRO clarificã rolul acestei remuneraþii
compensatorie din copia privatã:
„Ca urmare a fotocopierii masive a operelor autorilor,
proces ce nu poate fi controlat, în þãrile Uniunii Europene
(mai precis la Bruxelles) s-a creat termenul de
«remuneraþie compensatorie din copia privatã», proces ce
are menirea de a compensa daunele economice produse
de reproducerea masivã a operelor autorilor. […] Aceastã
remuneraþie compensatorie din copia privatã se împarte
în mod egal editorilor (prin Asociaþiile de Editori în numãr
de 6) ºi autorilor ce au mandat COPYRO. Din suma
colectatã, 50% revine deci, conform legii, Asociaþiilor de
Editori […] iar 50% tuturor autorilor de opere scrise, care
au mandate COPYRO, conform art.107-2,alin.1,lit.c) din
55
Legea 8/1996.”

În contextul actual al politicilor publice, specialiºtii
ºi actorii principali din sectorul de carte resimt direct
atât schimbãrile benefice la nivelul susþinerii financiare
cât ºi unele disfuncþionalitãþi care încã existã:
„Ce începe sã funcþioneze bine e chestia legatã de
vânzarea drepturilor românilor în afarã, subvenþiile
I.C.R.-ului, traducerile creaþiilor româneºti în alte limbi, e
un proiect foarte bun care la orice þarã respectabilã vin ºi
francezii ºi nemþii care susþin traducerile cãrþilor lor în alte
limbi” (reprezentant editurã).

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE
A CREATIVITAÞII:

„Pentru strãinãtate I.C.R. face ce fac francezii, faptul cã
întreþine traducãtorii. Dar autorii... . Statul ar putea
legifera sub formã de formule, deci sã dea formele în care
banii sã se combine ºi sã aparã… Dar pe mine mã
intereseazã mai degrabã forme continue nu punctuale.
Forme de-astea de subvenþionare prin contract nu pe
subvenþionare pe nimic” (scriitor).

http://www.gov-sport.ro/unlimitpages.asp?id=91, la data de

55. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a CopyRo,

5.12.2008.

http://www.copyro.ro/ la data de 5.12.2008
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Naþional al Cãrþii, care funcþioneazã în subordinea
Institutului Cultural Român (I.C.R.). Conform descrierii

este acordarea unor subvenþii. Obiectivele, beneficiarii

de pe site-ul I.C.R., Centrul Naþional al Cãrþii:

ºi condiþiile de obþinere a subvenþiei sunt urmãtorii:
„este o structurã de contact între piaþa editorialã din
Subvenþionarea culturii scrise

strãinãtate ºi cea a cãrþilor autorilor români sau a cãrþilor

Obiectiv :

este promovarea literaturii ºi culturii române în

Stimularea activitãþilor de creaþie ºi de producþie editorialã.

strãinãtate.”57

despre cultura românã. Principalul obiectiv al Centrului

Beneficiari :
Autorii din domeniul culturii scrise.

3.2.3. Statutul fiscal al artistului creator în

Activitãþi subvenþionate :

industria de carte

- Activitãþile de creaþie, producþie editorialã ºi tipograficã, de
difuzare ºi promovare a culturii scrise.
- Editarea unor lucrãri (cãrþi, reviste ºi alte publicaþii având

Principalul instrument fiscal ce contribuie la statutul

caracter ºtiinþific sau literar-artistic) ale autorilor din România,

artistului din domeniul literar este timbrul literar

editate pe orice fel de suport.

instituit prin Legea Nr. 35/1994, republicatã la

- Traducerea ºi editarea în strãinãtate de opere literare,

07.07.2008. Timbrul literar are o valoare de 2% din

ºtiinþifice, filozofice ºi tehnice ale autorilor din România.

preþul de vânzare al cãrþii ºi se adaugã acestui preþ.

Condiþii de obþinere a subvenþiei :

Textul legii specificã de asemenea cã „Timbrul literar se

a) Condiþii financiare
b) Valoarea subvenþiilor include plata drepturilor de autor
corespunzãtoare ºi costurile de producþie/editare, în
proporþie de la minimum 20 % pânã la integralr56.

aplicã pentru fiecare exemplar din cãrþile beletristice
vândute prin unitãþile de orice fel, editate sau nu în
România.”58 Potrivit Articolului 3 din lege, sumele
colectate de cãtre organizaþiile de creatori sunt utilizate

Pe lângã programele de sprijin venite din partea
instituþiilor statului, pentru susþinerea creativitãþii

creatorilor, interpreþilor ºi executanþilor pensionari.”59

existã ºi iniþiative ale actorilor implicaþi direct în

Existã unele mãsuri de sprijinire în acest sens ºi a

industria de carte:
SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE
A CREATIVITAÞII:
PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI
ÞI FIRME DIN
SECTORUL CULTURAL

printre altele ºi pentru „sprijinirea materialã a

editurilor. S.E.R. „deconteazã editurilor membre,
contravaloarea a 3 m.p. la patru târguri de carte pe an

„Încep sã facã foarte mult ºi editurile, […] editorii încep sã

(Amplus, Librex, Bookfest, Gaudeamus)” ºi oferã:

investeascã în autori, nu se mai duc numai sã cumpere

57. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Institutului

copyright. D. L. de exemplu e un autor foarte tradus. În

Cultural Român

interior doar editurile încurajeazã creativitatea. Totuºi

http://www.icr.ro/icr/despre_noi/organigrama/CENTRUL-CRTII, la

depind de vânzãri.” (scriitor)

data de 5.12.2008.
58. Lege Nr. 35/1994, privind timbrul literar, cinematografic, teatral,

Un alt actor pentru sprijinirea financiarã ºi

muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii ºi de divertisment
republicatã în Monitorul Oficial, Partea I Nr. 507 din 07/07/2008 ºi

promovarea literaturii ºi autorilor români este Centrul

accesatã la

56. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã

http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_timbru_literar_teatral_35_

http://www.finantare.ro/subventie-14-Subventionarea-culturii-

1994_2008.php, în data de 15.12.2008.

scrise.html, la data de 5.12.2008

59. Idem

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

Unul din programele iniþiate de Ministerul Culturii ºi
Cultelor pentru susþinerea creaþiei ºi producþiei literare

„Reduceri de taxe de participare la târgurile organizate

predat cãrþile ºi pe urmã, la sfârºit se fac ce ai vândut ºi ce

sub egida Federaþiei Editorilor ºi Difuzorilor de Carte din

ai…. ªi poþi sã primeºti fie cãrþile, fie banii ºi poþi sã

România, S.E.R. fiind unul din membrii fondatori ai

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

acesteia (ex. Târgul de carte Gaudeamus).”

60

urmãreºti în sistem dacã s-a vândut cartea ta, ºtii în ce
librãrie, unde, cum. Adicã un sistem centralizat ceea ce la
noi e departe” (reprezentanþi editurã).

3.3. Propuneri ºi Recomandãri pentru Sectorul de
Carte

„O soluþie ar fi… o modalitate centralizatã cum este în
Franþa. Acolo toate librãriile sunt afiliate unui centru
naþional, iar editurile îºi prezintã intenþiile editoriale pe un
an înainte la centrul respectiv. Centrul trimite la toate

Specialiºtii din industria de carte au identificat o serie

librãriile ºi se adunã din toatã þara. De colo unul, de colo

de secþiuni ale acestui sector care necesitã susþinere,

trei, nu ºtiu ce. Eu nu discut decât cu centrul. ªi e mult mai

schimbãri pozitive, alternative eficiente de funcþionare.

comod aºa, pentru cã ºi Centrul ãla are interesul sã existe

În formularea soluþiilor cei mai mulþi din actorii

ca instituþie. ªi când s-au strâns comenzile din toatã þara

industriei de carte se raporteazã la exemplele din
strãinãtate.

tu poþi sã spui, tipãresc 2000, aicea nu cã nu am cereri.
Mai pui o marjã cã nu te poþi baza tot timpul pe estimãrile,
adicã e posibil sã fie ºi mai mult decât s-a spus iniþial. Deci

Una din secþiunile care necesitã susþinere ºi care are

dimensionarea se poate face dinainte, a tirajului. ªi în felul

cele mai mari disfuncþionalitãþi dupã pãrerea

ãsta devine ºi distribuitorul parte interesatã, adicã nu lasã

specialiºtilor în domeniu este sistemul de distribuþie. O

totul în cârca editorului, în momentul în care ºtie cã a

soluþie identificatã de cei mai mulþi reprezentaþi ai

comandat deci trebuie sã-þi plãteascã, cã nu mai discutãm

editurilor ar fi apariþia unui sistem centralizat al

de lãsare în custodie º.a.m.d. Pãi va face în aºa fel încât

distribuitorilor, prin care se poate menþine ºi o

cartea sã fie bine expusã, în aºa fel încât sã fie vândutã.

comunicare eficientã în relaþia lor cu editurile. Mai mult,
în acest mod ar putea exista un instrument de analizã a

Deci, atragerea în jocul profitabilitãþii ºi a difuzorilor,
adicã sã fie un tandem, ºi ãla sã fie cointeresat, aºa dacã el
ºtie cã nu riscã nimic, este ºi o crizã, sunt foarte multe

pieþei prin care producãtorii ar primi o imagine mult mai

titluri, el ºtie cã dacã tu nu-i duci, o sã-i ducã altul, nu îºi

clarã asupra evoluþiei pieþii ºi a cererii, imagine care în

face griji în privinþa asta” (reprezentant editurã).

prezent se bazeazã foarte mult doar pe estimãri:
Soluþia pentru creºterea numãrului de librãrii, de
„Existã un departament care lucreazã cu librãriile, un

exemplu, este vãzutã de specialiºti prin implicarea

departament de marketing, iar la noi se lucreazã pe un

statului în extinderea reþelei de librãrii prin intervenþie

sistem destul de nefavorabil editurilor, se dau pe un
sistem de… se încheie un contract, se dã o facturã ºi se
vând pe mãsura vânzãrilor. Sistemul de consignaþie. Care
este un sistem destul de pervers pentru cã nu este un
mecanism prin care sã urmãreºti vânzãrile. ªi primeºti
banii abia la ºase luni dupã ce ai predat cartea. Ceea ce de
exemplu în Germania primeºti o parte avans dupã ce ai
60. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Societãþii Editorilor
din România, http://www.soced.ro/index.html, în data de
15.12.2008

„pur financiarã”:
„[Statul] are cum sã se implice în sensul cã ar putea face
niºte legi ca de exemplu: credite mai mici pentru librari,
eliminarea T.V.A.-ului. Sunt chestii tehnice care nu sunt
noi, de exemplu ºtiu cã în Germania librarii plãtesc o
chirie mult mai micã decât alþi agenþi comerciali, e un
mijloc prin care ai putea sã deschizi în centru o librãrie,
conteazã enorm de mult, nu poþi sã o deschizi în… Deci
practic statul trebuie sã intervinã cu mãsuri de astea
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„Poate Ministerul Culturii printr-un program de achiziþie
de cãrþi ar putea sã mai facã ceva. Mai bine forme mai

din state care au o experienþã enormã în treaba asta”

modeste, dar fãcute în continuu ºi bine. Nu spectacol, nu

(reprezentanþi edituri).

evenimente. Evenimentele vin ºi pleacã. Pentru carte ar
trebui lucrat mai degrabã la achiziþii, pentru ca ele [cãrþile]

Reducerea chiriilor pentru librari, gãzduirea

sã ajungã în bibliotecã. S-ar putea prin niºte achiziþii sã se

acestora într-un spaþiu pe care primãria/ autoritãþile

asigure niºte tranºe de tiraj importante ºi cred cã ar fi mai

locale îl au la dispoziþie (unde este cazul): cãminul

bine decât sã facã chestii de vizibilitate” (scriitor).

cultural, casa de culturã, o salã din clãdirea primãriei,
considerãm cã pot constitui soluþii pentru remedierea
situaþiei fostelor librãrii care au dispãrut în numãr
foarte mare odatã cu fenomenul de privatizare dupã
anul 1990. Tot referitor la situaþia librãriilor ºi a
distribuþiei, specialiºtii din domeniul cãrþii doresc o

Pentru actorii industriei de carte un subiect
important este cel referitor la implicarea statului ºi a
sectorului privat în sprijinirea traducãtorilor ºi a
scriitorilor, a mobilitãþii acestora, în susþinerea
creativitãþii artiºtilor creatori, prin acordarea de burse,

profesionalizare a resurselor umane din librãrii pentru

prin promovarea în strãinãtate ºi acordarea de

o eficientizare a procesului de difuzare a cãrþilor:

rezidenþe creative:

„Asta e o meserie care trebuie ºi ea profesionalizatã, a fi
librar înseamnã sã ºtii totul: cum aºezi, ce comanzi, ce
public ai, fineþuri despre autori” (scriitor).

„Burse pentru traducãtori ar trebui sã existe, stagii de
formare a traducãtorilor români din alte limbi, e aproape
absurd, cred cã 80% dintre traducãtorii de englezã,
germanã, francezã, italianã nu au pãºit niciodatã în þãrile

„Difuzori de carte foarte buni care sã cunoascã cartea ºi sã

acelea. ªi invers o implicare mult mai activã, mai dinamica

vorbeascã în cunoºtinþã de cauzã despre ea, nu simpli

ºi mai cu rezultat în a încuraja vinderea de copyright-uri

vânzãtori de carte, deci difuzori bine instruiþi care pot sã

dinspre editurile româneºti în strãinãtate, programele

vorbeascã publicului despre cartea respectivã ºi pot sã

ceheºti, polone, ungureºti funcþioneazã cu mult mai bine,

convingã bineînþeles” (reprezentant editurã).

aºa se explicã faptul cã în România se traduc în fiecare an
mãcar câteva cãrþi 10-20 din polonã, maghiarã, cehã, etc.

O altã problemã semnalatã de actorii din domeniu ºi
care necesitã o soluþie cât mai completã (sistem
SCHIÞA UNEI POLITICI

constant de finanþare: fonduri, subvenþii) este cea a

DE STIMULARE

lipsei achiziþiei de cãrþi din biblioteci ºi deci a accesului

A CREATIVITAÞII:

liber al publicului la carte:

PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI

Ori din românã în limbile respective avem aºa câte o floare
la cinci ani care numai primãvarã nu face” (reprezentant
editurã).
„Poate cã parteneriate public-privat; statul nu va putea sã
dea bani la nesfârºit, nicãieri nu dã atât. [...] Ar trebui ºi
[iniþiative] private. Marile corporaþii sunt însoþite de

„Spre ceva care cu adevãrat sã contribuie la rãspândirea

fundaþii care presupun galerii de artã. […] În România a

ÞI FIRME DIN

culturii, la o ierarhizare corectã, obiectivã a valorilor, care

SECTORUL CULTURAL

existat un program elveþian, anul trecut la Tescani. Poate

sã faciliteze accesul la carte al cititorilor, ºi mã întorc

ar trebui formulate astfel de rezidenþe sau burse. Mi se

iarãºi la dureroasa problemã a achiziþiei de carte în

pare important pentru începutul unui proiect, când ai idei,

biblioteci. Ok, nu mai putem avea librãrii peste tot, la

dar nu ai timp, sã te deplasezi într-un astfel de loc. Ar

fiecare parter de bloc, dar bibliotecile? Ar trebuie lunar sã
aibã fonduri din care sã poatã achiziþiona liber carte”
(reprezentant editiurã).

trebui fãcute nu numai parteneriate public-privat ci ºi
public-public pe niveluri diferite. […] Nu cred cã
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legate de partea pur financiarã, adicã sã dea niºte
bonusuri de-astea, pot sã preia modelul din Germania sau

creativitatea trebuie sã fie la minister. Creativitatea

De asemenea, unii actori din industria de carte vãd

trebuie sã fie la privat. Statul trebuie sã întâmpine, sã nu

ca beneficã o implicare nu numai a Ministerului Culturii

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

împiedice” (scriitor).

ºi Cultelor în susþinerea culturii scrise, ci ºi a altor
instituþii, ministere pentru a

Pe lângã susþinerea creativitãþii prin burse, actorii
din domeniu mai întrevãd ca elemente de stimulare a

contribui prin diverse

metode la promovarea unor genuri de literaturã ºi
implicit la susþinerea producþiei de carte:

creativitãþii, premiile:
„Nimic pe lumea asta nu împiedicã fiecare minister sã
„Premiile înseamnã iar foarte mult. În Franþa dacã iei un

dezvolte o relaþie cu lumea editorialã, Ministerul Sãnãtãþii

Goncourt câºtigi un euro, e nimic, pãi cu un Goncourt

poate organiza la rândul lui conferinþe pe anumite teme

vând case întregi nu un autor, dar sunt premii de o sutã de

care sã fie urmate ori de dezbateri pe carte medicalã, ori

ani. Încep ºi la noi sã însemne ceva dar nu premiul în sine

de lansãri, Ministerul Sãnãtãþii sã se uite un pic în statistici

ar trebui sã însemne ceva, el trebuie sã producã ceva

sã vadã câþi români încep sã sufere de obezitate, cam ce

sustenabil, forme durabile. Aia înseamnã cã piaþa

inculturã alimentarã manifestã românul ºi sã se implice în

funcþioneazã ºi reacþioneazã la un astfel de premiu.

publicarea de carte «educativã», între ghilimele, pe aceste

Prestigiul premiilor nu se formeazã prin voluntari. Asta e o

domenii. Nu spun sã finanþeze Ministerul Sãnãtãþii cãrþi

formã care ajuta un scriitor sã funcþioneze prin ce

tip «Reþeta miracol , 70 de kg mai puþin în douã zile», dar

produce, nu prin milã cum era în secolul XIX” (scriitor).

sunt lucrãri pe lumea asta care informeazã corect. E un
tam-tam întreg cu fumatul, bun se implicã, înþeleg cã vom

Un alt aspect pe care specialiºtii din industria de

desena pe pachetele de þigãri niºte caricaturi care sã ne

carte îl doresc pentru a fi dezvoltat este un sistem de

sperie de moarte. De ce sã nu comande ministerul un tiraj

strategii editoriale cu scopul promovãrii autorilor

întreg la o carte «Efecte nocive ale fumatului.10 paºi

autohtoni prin evenimente ºi lansãri cu un alt format
decât cel practicat în prezent ºi o intermediere în relaþia
autor-editor, pentru care ar fi necesarã apariþia
agenþilor literari:

(raþionali, nu mistici) sã te laºi de fumat.», asta ar fi
Ministerul Sãnãtãþii, l-am zis ºi eu. Ministerul Mediului de
ce sã nu finanþeze niºte volume pe încãlzirea globalã, pe
... avem o deltã, ce-am fãcut cu ea, cã aratã cum aratã, ºi
aºa mai departe, astea sunt idei care sunt aºa care îmi vin
acum în cap” (reprezentant editurã).

„Ar trebui uitatã ideea de lansare ºi reformulatã sub formã
de conferinþã. Se poate face o lecturã ºi apoi dai cartea.
[…] Chestia cu lansarea e ca un parastas, stãm ºi ne uitãm
unii la alþii. O lunã pe an, dupã ce aº scoate o carte eu m-

La nivel internaþional, în cadrul conferinþei cu tema
„Arenele Europene ale Independenþei; Întreprinderile

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE

aº duce sã o promovez. Astfel de participãri fac parte din

Culturale Mici ºi Mijlocii în Europa” din 23-24

contractul cu editura al autorului în alte pãrþi. Face parte

octombrie 2008, de la Paris a fost propusã ca soluþie

PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI

din profesiunea de autor. În România nu existã aºa ceva,

pentru îmbunãtãþirea finanþãrii de carte „un sistem de

nu existã negocieri, pentru cã nu existã agent. Care

ajutor financiar care sã fie acordat ºi adaptat la fiecare

eventual sã ºi facã presiuni asupra editurilor pentru ca

verigã a canalelor de cãrþi.”
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totul sã fie în regulã. De exemplu sã-i pot presa, dacã în

de carte din alte þãri care poate deveni un exemplu de

Un alt aspect al industriei

decurs de un an cartea nu mai e în librãrii sã trebuiascã sã
o reediteze. Ar trebui fãcute obligaþii de ambele pãrþi”
(scriitor).

61. Raport de Deplasare la Colocviul « Arennes Europenes des
Independentes », Paris, noiembrie 2008, Oana Donose ºi Anda Becuþ.

A CREATIVITAÞII:

ÞI FIRME DIN
SECTORUL CULTURAL

drepturile de autor ar creºte ºi ar putea sã trãiascã mai
bine. Altfel mi s-ar pãrea cã dacã i-ar ajuta cu fiscalitatea
ar da un ajutor unei întreprinderi neperfomante: el nu

„Sistemul de ajutoare din domeniul cãrþilor este

poate face performanþã ºi beneficiazã de o fiscalitate

caracterizat de atenþia ansamblului de filiere de editare,

relaxatã” (reprezentant ONG).

de calitatea editãrii ºi de acces. Ajutorul pentru editare
vine de la Centrul Naþional al Cãrþii. Aceste ajutoare nu

Analiza activitãþii unei asociaþii din domeniul

sunt neapãrat atribuþie de la un titlu la altul în funcþie de

literaturii, bazatã pe difuzarea cãrþilor în format

sectorul

electronic, ne îndeamnã sã luãm în considerare

independent beneficiazã de aproape 2-3 din ajutoarele

calitatea

proiectelor.

Companiile

din

tendinþele noi în producþia ºi consumul de literaturã.

acordate de Centru pentru editare (mai mult de 4 milioane
de euro în 2007). La aceste ajutoare contribuie ºi un
sprijin public (subvenþia DLL). Centrul de aprovizionare a

Apariþia internetului ca mediu de producþie ºi difuzare a
cãrþii poate implica, în ceea ce-i priveºte pe scriitori,

librarilor deschis în 2007, deþinut de cãtre sindicatul

creºterea caracterului interactiv al procesului de

naþional al editãrii ºi de sindicatul librarilor francezi care

creaþie. Din punct de vedere al difuzãrii, produsul literar

constituie un mecanism interpersonal de distribuþie a

devine astfel mai accesibil (prin descãrcare de pe site-

cãrþilor micilor editori.”

62

uri, gratis sau contra-cost), dar ºi mai dificil de
controlat din perspectiva drepturilor de autor iar rolul

Reprezentantul unui ONG din domeniul literaturii

librãriilor scade. De asemenea, este probabil ca noua

este de pãrere cã soluþia pentru promovarea intereselor

formulã de e-books (alãturi de audio-books, desigur)

artiºtilor ar trebui sã se concentreze pe asigurarea unei

sã producã modificãri în obiceiurile de lecturã:

plãþi echitabile din partea editurii ºi pe stimularea
interesului publicului pentru literatura românã. Aceste

„Se citeºte foarte mult în metrou ºi eu mã aºtept ca în

mãsuri sunt, în opinia sa, suficiente pentru a genera

momentul în care vor apãrea dispozitivele de citit

schimbãri pozitive în statutul scriitorului (creºterea

electronic sã se citeascã în cât mai multe spaþii cam cum

proporþionalã a drepturilor de autor) ºi mai echitabile

se ascultã la i-pod. Oamenii vor descoperi cã nu vor mai fi

decât eventuale facilitãþi fiscale:

complicate

ºi

obositoare

aceste

dispozitive”

(reprezentant ONG).

„Nu vãd de ce eu aº fi impozitat altfel decât cineva care
SCHIÞA UNEI POLITICI

produce un altfel de serviciu. Nu vãd de ce munca fizicã

În acest context suntem de pãrere cã aceste tendinþe

DE STIMULARE

sau munca intelectualã de alt tip decât cea creativã ar

pe piaþa cãrþii (apariþia noilor tehnologii) ar trebuie sã

A CREATIVITAÞII:

trebui sã fie impozitatã altfel, te pot întreba: « jurnaliºtii ar

fie luate în considerare în procesele de decizie ce

PROPUNERI DE LA

trebui sã plãteascã sau nu impozite diferite faþã de mine

privesc achiziþiile publice de carte, programele de

CREATORI, ONG-URI

care scriu rapoarte? » Întrebarea este cum poþi sã-i ajuþi ca

educaþie, campaniile de promovare a lecturii,

ÞI FIRME DIN

editurile sã nu-i plãteascã cu 10 milioane pentru o carte.

SECTORUL CULTURAL

Cum faci ca ei sã ajungã la mai mulþi oameni? Cum poþi

reglementãrile care þin de drepturile de autor, etc.

face ca ei sã se vândã în mai mult de 1500 de exemplare
cum se întâmplã acum în cele mai fericite cazuri? Atunci ºi

62. Idem

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

dezvoltare ºi în cazul sectorului românesc de carte este
acela în care:

4. ARTELE SPECTACOLULUI

dintre care 24 de teatre au sediul în Bucureºti. De-a

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

lungul timpului au apãrut atât în Bucureºti cât ºi în þarã

4.1. Caracterizarea Sectorului Artelor

noi locaþii în care se desfãºoarã producþii artistice, ca de

Spectacolului

exemplu: Café Déko, La Scena, Green Hours, precum ºi
spaþii ce aparþin Universitãþii Naþionale de Artã Teatralã

Peisajul artelor spectacolului se caracterizeazã prin
prezenþa anumitor instituþii culturale precum teatrele
subordonate Ministerului Culturii ºi Cultelor ºi teatre
din sectorul independent, ONG-uri cu un caracter
cultural ºi a celor douã uniuni cu un caracter
profesional: Uniunea Teatralã din România (UNITER) ºi
Uniunea Compozitorilor ºi Muzicologilor din România –
Asociaþia pentru drepturi de autor (UCMR - ADA).
Potrivit Ordonanþei Nr. 21/2007 instituþiile publice
de spectacole ºi concerte desfãºoarã producþii artistice
de spectacole ºi concerte care se înscriu în urmãtoarele
tipologii:

ºi Cinematograficã (UNATC), cum ar fi studioul
Casandra. Majoritatea teatrelor sunt de repertoriu,
acest lucru presupunând subvenþia acestora la
Ministerul Cultelor ºi al Culturii într-o proporþie de 80100%.
Clasificare instituþiilor publice de spectacole este
realizatã prin subvenþionarea Ordonanþei Nr. 21/2007.
Instituþiile sunt clasificate prin cadrul legislativ în trei
categorii:
„de repertoriu (dispun de cel puþin un colectiv artistic,
precum ºi de personalul tehnic ºi administrativ necesar
pentru realizarea de producþii artistice; au un portofoliu
de minimum trei producþii artistice diferite ºi realizeazã,

„teatrele, filarmonicile, orchestrele ºi ansamblurile
artistice care prezintã publicului spectacole dramatice,
lirice, coregrafice, de divertisment, folclorice, de varietãþi,
de circ, de pãpuºi sau marionete, precum ºi concertele,
indiferent de gen sau orice alt tip de reprezentaþie în care
interpretãrile ºi execuþiile artiºtilor interpreþi ori
executanþi sunt prezentate direct publicului ºi sunt
finanþate din venituri proprii ºi din subvenþii de la bugetul
de stat sau de la bugetele locale, dupã caz. Astfel de
domeniul artelor spectacolului aparþin: teatrul, dansul
contemporan, cel clasic, opera, opereta.”63

în fiecare stagiune, cel puþin douã producþii noi care
completeazã programele ºi reconfigureazã repertoriul
existent; au asigurat ºi dispun, potrivit legii, de bugetul
necesar pentru remunerarea personalului ºi pentru
realizarea ºi prezentarea cel puþin a producþiilor artistice
din cadrul programului minimal); instituþii de proiecte
(dispun, potrivit legii, de personalul administrativ ºi
tehnic minim necesar funcþionãrii instituþiei ºi pot reuni
colective artistice doar pe durata unui proiect; realizeazã
producþii sau coproducþii artistice prezentate în serii
determinate); instituþiile de concerte (dispun de cel puþin
un colectiv artistic, precum ºi de personalul tehnic ºi

La nivelul României existã aproximativ 60 de teatre,

administrativ necesar pentru realizarea de producþii
artistice; au asigurat ºi dispun, potrivit legii, de bugetul

63. Ordonanþa Nr. 21/2007 privind instituþiile ºi companiile de

necesar pentru remunerarea personalului ºi pentru

spectacole sau concerte, precum ºi desfãºurarea activitãþii de

realizarea ºi prezentarea cel puþin a producþiilor artistice

impresariat artistic, Publicatã în Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din
02/02/2007 , modificatã ºi completatã de Legea Nr. 353/2007 în

64

din cadrul programului minimal.”

temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 1 pct.
V.1 din Legea Nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite

Producãtorul de spectacole sau concerte este definit

ordonanþe, Guvernul României adoptã prezenta ordonanþa, accesatã
prin programul SintAct.

64. Idem
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existând aproximativ 20 de entitãþi dintre care
amintim: Teatrul Act care ca strategie a început înainte

spectacolului sau a concertului ºi care, în aceastã

de teatrul Luni, Teatrul Inexistent, Teatrul Fãrã

calitate, asigurã mijloacele materiale ºi financiare

Frontiere, Teatrul de Garaj ºi Curte din Timiºoara,

necesare”65. Impresariatul artistic, potrivit ordonanþei

Playcafe în Craiova, Teatrul 74 în Craiova, Teatrul

amintite mai sus:

Undercloud, La Scena, Teatrul ðbune din Piatra Neamþ.
Acestea sunt completate de anumite pseudo-uniuni de

„este activitatea prin care o persoanã fizicã sau juridicã de

artiºti: proiectul Tanga Project sau Dramacum. Un

drept public ori de drept privat, denumitã impresar,

impresar afirma cã:

acþioneazã în numele ºi pe seama unei instituþii sau
companii de spectacole ºi/sau concerte ori, dupã caz, a
unui artist interpret sau executant, în vederea identificãrii
ºi materializãrii posibilitãþilor de exploatare a unei
producþii sau prestaþii artistice.”66

Referitor la cadrul legislativ legat de funcþionarea
instituþiilor de spectacole ºi concerte acesta conþine trei
hotãrâri de Guvern pentru Teatrul Naþional din
Bucureºti, Centrul Naþional al Dansului ºi Teatrul
Naþional de Operetã Ion Dacian. Pentru Teatrul de
Operetã, hotãrârea de Guvern a fost realizatã în vederea
alocãrii de fonduri suplimentare pentru reparaþii ºi
lucrãri de modernizare ale spaþiului.
Funcþionarea Teatrului Naþional din Bucureºti este
reglementatã prin Hotãrârea Guvernamentalã Nr. 803
din 14 iulie 2005 privind stabilirea unor mãsuri pentru
organizarea ºi funcþionarea Teatrului Naþional „I. L.
Caragiale” din Bucureºti: „Teatrul Naþional «I. L.

„În

general

teatrele

independente

lucreazã

cu

profesioniºti ca artiºti, cã sunt profesioniºti cei mai mulþi
dintre ei, unii chiar studenþi este una, sunt doar puþini
care nu au fãcut teatru ºi joacã foarte bine” (impresar
artistic).

Dansul contemporan se înscrie de asemenea, în
categoria artei spectacolului. Apariþia primului Centrul
Naþional al Dansului din România a fost precedatã de
apariþia anumitor ONG-uri artistice, ca urmare a lipsei
unei instituþii reprezentative la nivel naþional pentru
acest domeniu, ca exemplu amintim SolitudeProject,
MAD care ºi-a încetat activitatea în 2003, Centrul
MultiArtDans având o finanþare europeanã ºi un
parteneriat cu casa de culturã Nicolae Bãlcescu care a
apãrut în anul 1999-2000, fiind una din primele entitãþi
destinate dansului contemporan:

SCHIÞA UNEI POLITICI

Caragiale » din Bucureºti, denumit în continuare teatru,

DE STIMULARE

se organizeazã ºi funcþioneazã ca instituþie publicã de

A CREATIVITAÞII:

spectacole, de importanþã naþionalã, cu personalitate

Proiect DCM ºi care a fãcut evenimente punctuale care au

juridicã, în subordinea Ministerului Culturii ºi

fost semnale ºi semnale, cam în acelaºi timp a fost
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„Întâmplãrile mari din dans s-au petrecut prin anumite
gesturi, mai întâi Cosmin Manolescu care a înfiinþat

Cultelor.”67 În afara teatrelor de stat, în ultimii ani, zona

compania Marginalis, apoi Centrul MultiArtDans, [...]

teatrului independent s-a dezvoltat, în prezent

MAD, Cosmin Manoelescu cu festivalul Est-Vest din

65. Idem.

nu a putut mai mult.[...] În domeniul dansului

Bucureºti ºi care a fost organizat în douã ediþii pentru cã
66. Idem.

contemporan existã anumite modele preluate din

67. Hotãrâre Nr.803 din 14 iulie 2005 privind funcþionarea Teatrului

strãinãtate iar funcþionarea se realizeazã în conformitate

Naþional “I.L.Caragiale” din Bucureºti, publicatã în Monitorul Oficial
nr. 696/2 august 2005, accesatã prin programul SintAct.

cu acele modele” (coregraf).
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prin Ordonanþa Nr.21/2007 ca fiind „persoana juridicã
sau fizicã ce îºi asumã responsabilitatea producerii

Începând din anul 2005, s-au pus bazele Centrului
Naþional al Dansului a cãrui funcþionare este

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

reglementatã prin Hotãrârea Guvernamentalã Nr. 530
din 9 iunie 2005. Prin aceastã decizie, Centrul Naþional

„este

o

organizaþie

profesionalã,

apoliticã,

neguvernamentalã ºi nonprofit, constituitã prin asocierea
liberã a creatorilor din domeniul teatrului. UNITER-ul
organizeazã anual Festivalul Naþional de Teatru ºi o galã
de premiere a artiºtilor din domeniul teatral.”68

al Dansului devine prima instituþie care organizeazã
anual douã selecþii pentru programele ºi proiectele
coregrafice.

Înfiinþarea UNITER a avut loc în anul 1990 iar, ca
urmare a activitãþii continue, aceasta a cãpãtat statutul

În ceea ce priveºte ONG-urile artistice, numãrul

de instituþie de utilitate publicã prin Hotãrârea

acestora a crescut în ultimii ani. Un coregraf afirma

Guvernamentalã Nr. 746/31 august 2000. Membrii

urmãtoarele lucruri în acest sens:

plãtesc o cotizaþie lunarã în valoare de 5 RON iar
statutul de membru este acordat de cãtre Senatul

„Cele din domeniul artelor spectacolelor organizeazã
proiecte care pun artiºtii în relaþie cu diferite structuri din
strãinãtate care pot sã le ofere un spaþiu de distribuþie,
bani de producþie, promovare, care le manageriazã

instituþiei. UNITER urmãreºte prin programele sale sã
asigure o protecþie a statutului social al artiºtilor
precum ºi o dezvoltare profesionalã a acestora:

proiectele atunci când au nevoie de aºa ceva pentru o
expunere puþin mai bine articulatã, mai bine susþinutã”

„În conformitate cu Statutul sãu, scopul UNITER este

(coregraf).

promovarea intereselor profesionale, materiale ºi morale
ale membrilor sãi. Numãrul membrilor UNITER este de

Pe lângã ONG-urile enumerate în rândurile de mai
sus, trebuie menþionate ArtLink care este un ONG
artistic

ce

susþine

dansul

contemporan

1.900 de membri. Membrii UNITER decid forurile de
conducere «UNITER» în cadrul Adunãrii Generale care are
loc din patru în patru ani ºi când sunt aleºi : Preºedintele,

prin

Vicepreºedintele, membrii Senatului UNITER ºi Comisia.

organizarea de festivaluri ºi spectacole uneori

Membrii UNITER pot depune solicitãri de finanþare la

promovând spaþiile alternative de distribuþie sau

UNITER pentru diferitele proiecte în care sunt implicaþi.”69

asociaþia culturalã InDart, care asigurã un cadru
educaþional

prin

activitãþi

artistice.

Una

din

Programele organizate de cãtre Uniunea Teatralã

disfuncþionalitãþile întâlnite în cazul dansului

din România sunt: Gala Premiilor UNITER, Gala

contemporan este aceea cã, în momentul de faþã, sunt

Tânãrului actor, Cea mai bunã piesã Româneascã,

aproximativ 25 de coregrafi activi care duc lipsa
spaþiilor de repetiþie ºi de reprezentare a producþiilor.
ARCUB sprijinã cu bani evenimentele din dansul
contemporan, iar sãlile de repetiþie sunt uneori puse la
dispoziþie ºi de Green Hors, Teatrul Act ºi La Scena.
Referindu-ne la domeniul teatrului, este importantã
menþionarea Uniunii Teatrale din România (UNITER)
care:

Campania Naþionalã Artiºti pentru Artiºti (având ca scop
strângerea de fonduri pentru artiºtii vârstnici care se

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE
A CREATIVITAÞII:

confruntã cu probleme de sãnãtate sau de existenþã),

PROPUNERI DE LA

Casa Artistului (dezvoltarea de asistenþã socialã la

CREATORI, ONG-URI

domiciliu, crearea unei activitãþi de club), Festivalul
Naþional de Teatru.70
68. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Uniunii Teatrale
din România www.uniter.ro, accesatã la data de 26.11.2008
69. Idem
70. Idem

ÞI FIRME DIN
SECTORUL CULTURAL

patrimoniale de autor, precum ºi a sumelor domeniilor
de creaþie:

Bucureºti în incinta spaþiului TNB. Pe lângã spectacolele
clasice, Opereta pune în scenã noi genuri de spectacole,

„La data de 01 septembrie 2006 UCMR-ADA deþinea peste

de exemplu music hall-uri. Dupã anul 1990, Opereta a

90 de contracte de reprezentare reciprocã încheiate cu

intrat într-o perioadã de decãdere, deoarece nu se
realizau investiþii privitoare la modernizarea montãrii

alte organisme similare din strãinãtate. Uniunea
compozitorilor susþine activitatea « muzicii înalte », rolul
iniþial al acesteia a fost de protejare a muncii de creaþie ºi

de spectacole, a coregrafiei, a decorurilor ºi

de susþinere a acesteia, intrând astfel

costumelor. De asemenea, opereta nu avea un public

internaþionalã pentru protejarea drepturilor de autor.

în reþeaua

format, care sã asiste la spectacole pentru coreografie,

Treptat s-a format o nouã instituþie, purtând denumirea

pentru cã atenþia era distribuitã muzicii de operã. În

de ADA care este în subordinea ORDA, dar care nu

prezent, se urmãreºte crearea unui nou spaþiu destinat

beneficiazã de sprijin financiar din partea acesteia”

spectacolelor de operetã în Sala Omnia. De asemenea,

(reprezentant uniune).

aceastã instituþie beneficiazã de sponsorizãri din
partea a patru actori din sectorul privat ºi se încearcã o
promovare ºi în spaþiile neconvenþionale (de exemplu

Naþionalã a Uniunii Creatorilor (ANUC) din România.

prin Festivalul „Viaþa e frumoasã”).

Aceasta îndeplineºte un rol consultativ în privinþa

Potrivit specialiºtilor din domeniu, începând cu anul

cadrului legislativ, instituþional al culturii ºi cuprinde

1982, Opera a intrat într-o perioadã de declin cauzatã

uniunile profesionale din domeniul cultural. Implicarea

de practica de autofinanþare ºi lipsa realizãrii de

ANUC în ceea ce priveºte statutul artiºtilor se realizeazã

înregistrãri pe o perioadã de ºapte ani. Începând din

prin programe ºi proiecte, parteneriate cu instituþiile

martie 2008, Operele din Bucureºti ºi din Iaºi au devenit

reprezentative, dezvoltarea unei comunitãþi virtuale a

membre ale organizaþiei internaþionale Opera Europa.71
UCMR-ADA sau Uniunea Compozitorilor ºi

Existã atât voci critice, care contestã rolul uniunilor

autor în domeniul muzical prin Decizia ORDA

de creaþie ca reprezentante ale breslei în dialogul cu

SCHIÞA UNEI POLITICI

unei asociaþii non-profit, printr-o liberã asociere a
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titularilor drepturilor de autor: „Teritoriul României este
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acoperit prin 11 subunitãþi, denumite inspectorate,
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creatorilor ºi artiºtilor interpreþi, evenimente artistice
interdisciplinare.73

Muzicologilor din România gestioneazã drepturile de
Nr.3/1997. Aceasta a apãrut în anul 1996 sub forma

PROPUNERI DE LA

Începând cu anul 1996, a fost înfiinþatã Alianþa

având atribuþii de autorizare a repertoriului muzical
protejat de UCMR-ADA ºi de colectarea drepturilor de
autor.”72 Scopul acesteia este de a proteja interesele
membrilor ºi de a colecta, repartiza drepturile
71. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Uniunii
compozitorilor ºi muzicologilor din România ºi Asociaþia Drepturilor
de Autor http://www.ucmr-ada.ro/, accesatã la data de 26.11.2008
72. Idem

autoritãþile: „unele nu reprezintã o majoritate largã,
sunt anchilozate” (reprezentant ONG), cât ºi voci care
afirmã cã lipsa unei uniuni profesionale se face simþitã
în anumite meserii ca de exemplu în rândul
coregrafilor:
„S-a dovedit cã uneori, în relaþia sau în interacþiunea cu
diverse instituþii sau cu diverse problematici existente la
un moment dat, existenþa unei uniuni, a unei bresle a fost
mai mult decât binevenitã” (coregraf).
73. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Alianþei Naþionale
a Uniunii Creatorilor din România http://www.anuc.ro/, accesatã la
data de 26.11.2008
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În ceea ce priveºte opera, existã patru opere la Cluj,
Bucureºti, Iaºi, Timiºoara, ºi o singurã operetã în

Lipsa unei astfel de structuri nu exclude însã
sentimentul de apartenenþã, colaborarea dintre

precum ºi organizarea rarã de festivaluri de dans
contemporan, împiedicã dezvoltarea unei pieþe:

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

coregrafi, dansatori ºi ONG-uri întreþinând percepþia
unei «comunitãþi a dansului» (coregraf). Reprezentanþii

„Nu existã piaþã în cazul industriilor creative. Spectacolele

organizaþiilor non-guvernamentale care au participat la

se vând doar în strãinãtate ºi în România nu avem

studiu au definit relaþia cu artiºtii ca fiind una de
interdependenþã.
Reprezentatii ONG-urilor afirmã cã, din motive

festivaluri de dans contemporan. Existã anumite iniþiative
foarte bune: teatrul de operetã care a organizat câteva
spectacole foarte bune cu Rãzvan Mazilu ºi Florin Fieroiu.
[...] Þine de voinþã politicã cea care decide sã desfiinþeze

financiare, preferã sã lucreze cu colaboratori sau în

companii de teatru, decide sã dea bani mai mulþi sau sã

parteneriate ºi evitã sã angajeze personal. Motivele cel

facã treabã mai bunã sau sã riºte sã dea bani fãrã sã ºtie cã

mai des invocate sunt instabilitatea fondurilor

intrã sau nu stadioanele în teatru” (coregraf).

disponibile ºi rigiditatea categoriilor de cheltuieli
eligibile; predominã finanþãrile pe proiecte specifice, în

Situaþia se prezintã diferit în peisajul teatrului

defavoarea celor pe termen lung (anuale, multianuale)

independent, unde a început sã se formeze o piaþã

care sã îi încurajeze pe operatorii culturali sã îºi

potrivit specialiºtilor în domeniu, acest lucru fiind

proiecteze un plan de resurse umane. Operatorii

demonstrat în primul rând de interesul manifestat de

culturali considerã cã, deºi ultimii ani au înregistrat o

public, în contextul organizãrii festivalurilor. Actorii

creºtere a disponibilitãþii sponsorilor ºi a publicului

care activeazã în domeniul teatrului independent susþin

pentru spectacolele organizaþiilor non-profit, creaþiile

faptul cã numãrul crescând al publicului constituie o

lor sunt încã privite cu suspiciune ºi rezervã de un

dovadã a evoluþiei pieþei:

segment al publicului ºi chiar asociate cu practici
sectante.
În ceea ce priveºte artele spectacolului, pãrerea
specialiºtilor în domeniu este cã în prezent nu este
conturatã o piaþã de vânzare. Inexistenþa pieþei se
datoreazã modului în care sunt realizate finanþãrile
publice pentru cã:

„Cred cã putem deja vorbi despre o piaþã având în vedere
cã este cvasi-plin. Atunci când se desfãºoarã activitãþile
de teatru independent este arãtat acest lucru. Dar dacã
eºti atent ºi priveºti publicul poþi sã vezi cã sunt noi tineri
care apar pe care nu i-ai mai vãzut înainte ºi care devin
public ºi care rãmân ataºaþi acestui teatru dupã cum
existã deja persoane mai avizate care datoritã unei mai
bune mediatizãri au aflat informaþia, vin ºi unii revin. Deci

„Trebuie fãcutã diferenþa când spunem industrii sã ne

SCHIÞA UNEI POLITICI

existã deja o micã piaþã iar acest fapt a determinat
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referim la domenii sau capitole artistice, culturale care

oficialitãþile ºi teatrul sã aibã mai mult în vedere acest
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sunt legate de piaþã ºi sunt legate de vânzare. De aici

teatru pentru cã oficialitãþile au ca sarcinã sã se ocupe de
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provine ºi dificultatea finanþãrilor publice în acest

ceea ce intereseazã publicul, obligaþia lor este aceasta iar

CREATORI, ONG-URI

domeniu pentru cã existã premisa cã din banii publici sã

a mass-media de a-ºi da interes sã vândã ºi ei observã cã
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nu iasã profit iar interesul este ca acel lucru artistic sã se

sunt niºte potenþiali cumpãrãtori chiar dacã nu sunt chiar

SECTORUL CULTURAL

vândã, sã se cumpere. Este o dificultate” (coregraf).

atât de numeroºi ca în partea cealaltã ºi în aceastã zonã”
(impresar teatru).

Lipsa unei politici culturale, a unei grile prin care sã
fie realizatã o distribuþie, sã fie acordate fonduri,

„[…] independenþa va însemna altceva ºi va fi altfel
structuratã lumea teatrului ºi lumea spectacolului,

existã box office. La noi publicul cumpãrã bilete pentru cã
îl cunosc pe Rebenciuc sau cã joacã Caramitru, dar nu ar

cãtre comerþ este adevãrat cã este extraordinar cum fac

cumpãra bilete la valoarea realã, nu pot cumpãra. La noi

comerþ pe Broadway. Probabil cã atunci criteriul cel mai

distribuitori, practic nu sunt, atâta timp cât nu avem un

important nu va mai fi independenþa ci alternativitatea,

box office. Publicul cumpãrã bilete destul de scumpe ºi

cãutarea, experimentul, lucruri care acum existã în

pentru artiºti veniþi din strãinãtate dar ºi pentru Beligan

România însã nu cu acuitate” (impresar artistic).

sau Dinicã care ajung într-un oraº de provincie. Deci
oamenii dau ºi 100 de lei pentru un spectacol care se

La nivelul peisajului teatrului subvenþionat de

joacã în turneu, chiar dacã la sediu acesta costã 10 lei.

Ministerul Culturii ºi Cultelor, specialiºtii în domeniu

Deci situaþia aceasta este valabilã pentru eveniment

considerã cã nu se poate vorbi despre o piaþã de
vânzare în primul rând pentru cã realizarea unui

cultural, ca pe o chestie mondenã. În rest publicul tânãr,
nu cunosc vedetele de azi, ei ºtiu istoria, au auzit familia,
dar vin pentru cã au auzit cã spectacolul este OK. Ei vin

spectacol de teatru presupune un cost ridicat care nu

pentru cã sunt spectacole aduse în actualitate” (specialist

poate fi acoperit prin vânzarea biletelor. Teatrul clasic

în domeniul teatrului clasic).

apare ca un mijloc de promovare a unor aspecte
educative, însã din punct de vedere al raportului dintre

În ceea ce priveºte opera, muzica clasicã, specialiºtii

investiþiile fãcute ºi profitul obþinut nu este

din domeniu susþin faptul cã existã o piaþã restrânsã.

concretizatã încã o piaþã:

Publicul prezent la spectacolele desfãºurate la Operã
evidenþiazã cel mai bine modul în care este conturatã

„[...] realizarea uni spectacol de teatru înseamnã un cost

piaþa:

ridicat, cost care nu poate fi susþinut prin vânzarea
biletelor. De aceea, în România la ora actualã nu avem o
economie de piaþã în spaþiul cultural, nu se poate datoritã
puterii economice a populaþiei. Este bun sistemul în care
suntem, existã subvenþie a statului pentru teatru, de 80100% pentru instituþia publicã, pentru cã trebuie sã
vedem spaþiul teatral în zona educativã” (specialist în
domeniul teatrului clasic).

„În domeniul operei nu aº numi cã existã o piaþã, poate cã
în domeniul filmului s-ar putea sã existe deºi ºi ea este
destul de restrânsã, cinematografele sunt destul de goale
faþã de ceea ce era cu ceva timp în urmã. Dacã vreþi în
termenii ãºtia rigizi ai exprimãrii moderniste, piaþã este
tot ceea ce înseamnã public care vine la operã. Asta poate
sã devinã o piaþã, deci cine este amator de operã
alcãtuieºte aceasta piaþã. Nu cred cã existã cel puþin în
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În ceea ce priveºte teatrul subvenþionat de bugetul

România o ierarhizare a unei tipologii de spectacole care

de stat, nu s-a dezvoltat pânã în prezent o piaþã la

sã fie agreate sau nu de public, pentru cã piaþa dacã este

aceleaºi standarde cu cele din strãinãtate. Biletele sunt

reprezentatã de public, ea existã prin gustul publicului,

achiziþionate din perspectiva renumelui actorilor care

gustul publicului fiind lipsit de educaþie, nu are cum sã

joacã în spectacolele respective, însã cu toate acestea

existe. ªi atunci este o micã schismã între ceea ce vrem

numãrul biletelor vândute este mic pentru cã puterea
de cumpãrare este redusã. Din punct de vedere artistic
cadrul este restrâns:
„La noi spaþiul cultural, se creeazã, încã nu este o
economie de piaþã cãci nu avem putere de cumpãrare, nu

noi sã vindem ºi ceea ce vor ei sã cumpere” (reprezentant
instituþie artele spectacolului).

În orice domeniu din sectorul cultural, implicit ºi în
artele spectacolului, posibilitatea realizãrii de bunuri
culturale este determinatã de finanþãri, de fondurile

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

probabil 51% independenþi ºi restul ai statului, ai
primãriilor. Probabil cã o parte vor merge ca ºi în State

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

care sunt alocate. Modalitãþile prin care actorii din

sunt acordate în mare parte teatrelor ce sunt cunoscute

sectorul artistic pot beneficia de finanþare sunt

la nivel naþional deoarece acestea au o vizibilitate mult

urmãtoarele: subvenþia acordatã de la bugetul de stat

mai mare, pe când companiile independente de teatru

(AFCN, Ministerul Culturii ºi Cultelor), susþinerea

aplicã pentru sponsorizãri atât la instituþiile statului, un

financiarã prin programe la nivel naþional prin

exemplu ar fi AFCN (Administraþia Fondului Cultural

solicitarea de co-finanþãri ºi finanþarea indirectã prin

Naþional), cât ºi la sponsorii din domeniul privat. Actorii

contribuþia sectorului privat. Sistemul legislativ care

intervievaþi au afirmat cã printre sponsorii care au

reglementeazã acordarea de sprijin financiar cuprinde:

sprijinit producþiile din teatrul independent au fost

Legea sponsorizãrii, Legea finanþãrii programelor ºi

companii strãine, precum Connex, Gabberith, Holcim,

proiectelor culturale. De asemenea, pentru domeniul

iar în viitor se încearcã obþinerea de finanþãri din partea

artelor spectacolului a fost stabilitã Legea Teatrelor

bãncilor.

353/2007 prin care este reglementat sistemul acordãrii
salariilor pentru artiºti.74 Programul Promocult iniþiat

4.1.1. Caracteristicile producþiei în artele

de cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor urmãreºte

spectacolului

promovarea artei contemporane din România în
Uniunea Europeanã. Acesta nu acordã finanþãri
nerambursabile pentru producerea de bunuri culturale,
susþinând doar promovarea ºi distribuþia producþiilor
artistice deja create din domeniul artelor spectacolelor,
vizuale, muzicii, filmului.75 Institutul Cultural Român
susþine proiectele culturale prin Programul Cantemir.
Bazele acestuia au fost puse în anul 2006 iar
organizarea acestuia este reglementatã juridic prin
Legea nr. 350/2005 ºi a Ordonanþei 9/1996. În anul
2008, scopul programului a fost de promova la nivel
internaþional arta contemporanã româneascã.76
Specialiºtii din domeniu susþin cã sponsorizãrile
74. Legea Nr. 353 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea

Problemele comune producþiei în artele spectacolului
sunt legate de lipsa fondurilor necesare ºi a spaþiilor de
desfãºurare a spectacolelor; ele sunt în funcþie de
fiecare sector de creaþie. În domeniul producþiei
bunurilor culturale în sectorul dansului contemporan,
aceasta este influenþatã de resursele financiare ºi de
lipsa spaþiilor pentru distribuþia spectacolelor, la nivel
naþional existând o singurã instituþie dedicatã dansului
contemporan ºi anume Centrul Naþional al Dansului.
Conform specialiºtilor, lipsa bugetului face ca
spectacolele de decor sã nu se mai poatã realiza.
Dotãrile tehnice nu sunt acoperite de nicio finanþare.
Pentru realizarea unui spectacol sunt anumiþi paºi ce

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE

Ordonanþei Guvernului Nr. 21/2007 privind instituþiile ºi companiile

trebuie respectaþi: producþie, distribuþie, punere în

de spectacole sau concerte, precum ºi desfãºurarea activitãþii de

scenã, fiecare componentã, etapã, necesitând investiþii

impresariat artistic adoptatã în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr.

PROPUNERI DE LA

separate. În vederea ajungerii la bunul cultural final,

CREATORI, ONG-URI

502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2

sunt necesare investiþii separate pentru fiecare din

februarie 2007, accesatã prin programul SintAct.

etapele enumerate în rândurile de mai sus:

75. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã
http://www.finantare.cultura-net.ro/Index.aspx, accesatã la data de
28.11.2008
76. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Programului
Cantemir http://www.programulcantemir.ro/, accesatã la data de
28.11.2008

„Existã o mare diferenþã de privire asupra artei dansului
contemporan ºi cã existã în textul de lege ca artã aparte ºi
fãrã sã mai fie anexatã teatrului sau muzicii este un pas
imens dar nu e destul. Nu se poate cu mijloace precare ºi

A CREATIVITAÞII:

ÞI FIRME DIN
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distribuitori în spaþiul cultural din România. Deci la noi se
confundã, teatrul producãtorul este ºi distribuitor”

existã ºi faza de punere în scenã unde de fiecare datã

(specialist în domeniul teatrului clasic).

trebuie sã investeºti câte ceva. La fiecare tranºã de
promovare la care sã se facã vizibil ºi plãcut spectacolul
existã un nivel în care sã bagi bani în spectacol, nu e
numai pentru cã l-ai produs pentru cã altfel ele, cum am
pãþit ºi noi, nici nu ºtiu cã sunt” (coregraf).

În cazul dansului contemporan, producþiile artistice
nu se cumpãrã, potrivit informaþiilor oferite de
specialiºtii din domeniu. Potrivit acestora, discuþia

Producþiile artistice din peisajul teatrului clasic
beneficiazã de finanþãri din partea statului. Cu toate
acestea, chiar dacã biletele se cumpãrã în totalitate
pentru fiecare spectacol, costurile de realizare a
spectacolelor nu ajung sã fie acoperite:
„Intervine statul, care subvenþioneazã, tu pui bilete în
vânzare, biletele se epuizeazã la fiecare spectacol, dar nu

despre artele spectacolului nu ar trebui sã aducã în

acoperi niciodatã. Pentru marile evenimente statul

discuþie noþiunea de „profit”:

intervine, pentru cã te gândeºti la zona educaþionalã cu
impact social. Niciodatã nu sunt spectacole pentru elite,

„Arta trebuie subvenþionatã. Nu se discutã în materie de

sunt spectacole pentru publicul larg, în care vedem unde

profit decât dacã se vinde în favoarea artistului. Deci dacã

suntem, cum ne identificãm în propunerea artisticã, ce

se vinde ea nu trebuie sã se vândã ca sã se acopere

problematicã se dezbate. [...] Circulaþia artisticã este un

costurile de producþie, ci confortul de creaþie al artistului

drept la culturã, este un drept prevãzut în Constituþie, aºa

sã fie ok ºi acesta sã poatã crea cât mai mult” (coregraf).

cum este dreptul la educaþie, este ºi dreptul la culturã. Or
organismele statului trebuie sã aibã obligaþia ca pentru

În ceea ce priveºte producþiile artistice din teatrul
independent acestea sunt realizate în teatre ºi grupuri
mici de artiºti. Specialiºtii din domeniu susþin cã
distribuþia acestora este restrânsã întrucât aceasta se
petrece la nivelul unui spaþiu limitat în peisajul
companiilor mici de teatru. În teatrul clasic instituþiile
statului constituie producãtorii ºi distribuitorii
principali. La nivelul peisajului teatral specialiºtii
SCHIÞA UNEI POLITICI

considerã cã nu existã companii de producþie

DE STIMULARE

specializate ºi nici o reþea formatã din producãtori:

A CREATIVITAÞII:
PROPUNERI DE LA

„La noi nu funcþioneazã, nu avem un impresariat al

festivalurile importante sã dea finanþare ºi aici trebuie
lucrat. Operatorii culturali care organizeazã aceste
festivaluri sã nu ajungã cu nervii în piuneze” (specialist în
domeniul teatrului clasic).

Aºa cum am precizat la începutul acestui raport, în
peisajul artelor spectacolului sunt incluse ºi Opera ºi
Opereta. Producþiile artistice în cazul Operetei se
organizeazã prin colaborarea mai multor departamente
(corul, baletul, orchestra în fosã, dirijorul de cor).
Fondurile pentru realizarea evenimentelor sunt
obþinute prin aplicare la programele de sponsorizãri

CREATORI, ONG-URI

spectacolului, pentru cã statul este cel care produce ºi

naþionale, un exemplu ar fi participarea la concursul

ÞI FIRME DIN

distribuie. Noi nu avem companii de producþie

organizat de Administraþia Naþionalã a Fondului

SECTORUL CULTURAL

specializate, aºa cum de exemplu UNITER este

Cultural. O problemã identificatã în obþinerea

producãtorul Galei, Chiriac este producãtorul festivalului

resurselor financiare este faptul cã investiþiile care se

de la Sibiu. Existã 2-3 producãtori pe piaþã care au

fac nu garanteazã obþinerea imediatã a unui profit, din

rezistat, dar nu existã o reþea a producãtorilor, ca sã ai

aceastã cauzã ºi implicarea sectorului privat este încã

producãtori de evenimente, aºa cum sunt de exemplu
casele de film. Nu existã reþele de producãtori ºi

redusã. Specialiºtii în domeniu considerã cã una din
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puþine sã faci ºi mare artã pentru cã la fiecare treaptã
existã o treaptã dupã faza de producþie, de distribuþie

garanþiile unei bune colaborãri între sectorul privat ºi

„Biletele pe care publicul le cumpãrã sunt mai mult acte

peisajul artelor spectacolului presupune ca producþia

simbolice, nu unele mercantile, comerciale. Pot fi
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de bunuri culturale sã nu fie privitã ca pe o afacere.
Actorii privaþi intervin cu sprijin financiar doar în cazul
în care apar cererile de subvenþionare sau de mecenat
din partea artiºtilor: „În culturã trebuie investit mult mai

judecate produsele culturale ca ºi produse însã numai
atunci când avem ºi o piaþã ºi chiar atunci când
spectacolele circulã într-un anumit sistem, se fac anumite
reguli, se plãteºte un anumit TVA, se încaseazã drepturile
de autor pentru toate domeniile subiacente creaþiei de

mult fãrã sã se cearã profit, este un sistem care dã

spectacol iar spectacolul este un lucru costisitor”

rezultate, nu imediate, cã nu e un business” (coregraf).

(coregraf).

Raportul dintre încasãri ºi profit este negativ
deoarece cheltuielile care se realizeazã pentru

Reprezentanþii

ONG-urilor

considerã

cã

instrumentele de finanþare publicã s-au diversificat ºi

organizarea unui spectacol sunt relativ mari, acestea

îmbunãtãþit în ultimii ani. Apariþia AFCN-ului este în

implicând costurile pentru locaþie ºi pentru artiºti. Cu

general apreciatã:

toate acestea, sumele pe care artiºtii le primesc sunt
mici. Fondurile obþinute de la AFCN au fost investite

„AFCN liciteazã public, se anunþã perioadele în care se pot

pentru indemnizaþiile artiºtilor:

depune proiectele, existã o comisie, se face o notare”
(coregraf).

„AFCN ne-a sprijinit acum 3 ani cu 10 000 de euro ºi în
afarã cã am plãtit cu 1200 cum era atunci actorii, ne-am

De asemenea, AFCN-ul ºi Centrul Naþional al

cumpãrat un video destul de bun, acum doi ani am primit

Dansului – în cazul coregrafiei contemporane – sunt

3300 de euro, acum 3100 de euro. La munca asta care

singurele care asigurã cheltuieli administrative (chirie,

trebuie depusã, la munca birocraticã, probabil cã la anul

comunicaþii). Problema intervine atunci când un proiect

vom refuza dacã vom aplica ºi ni se va da atât de puþin

primeºte o sumã inferioarã celei cerute, care atrage

pentru cã este disproporþionat efortul faþã de suma care
se primeºte iar sumele pe care le-am cerut au fost
rezonabile, mici ºi strict pentru mãrirea plãþii artiºtilor de
pe scenã de la 60 la 80 RON ºi am putut sã facem chestia
asta timp de douã luni jumãtate dupã care a cãzut”
(impresar artistic).

Potrivit

artiºtilor

„în loc sã aloce timpul necesar proiectului, operatorul cultural
stã sã facã alte aplicaþii, alte deconturi, se schimbã parametrii
proiectului, [...] faci proiectul mai mic. ªi rezultatele implicit nu
sunt aceleaºi” (reprezentant ONG).

din

domeniul

dansului

contemporan, una din problemele privitoare la
acordarea de sponsorizãri se referã la criteriul de
selecþie a proiectelor. Specialiºtii considerã cã
analizarea produselor culturale ºi stabilirea unei
clasificãri din punct de vedere calitativ a acestora este
determinatã de condiþia existenþei unei pieþe care
presupune anumite reguli, un anumit TVA ºi drepturi de
autor:

dupã sine un rezultat mai modest:

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE

Finanþãrile Institutului Cultural Roman sunt
apreciate în unanimitate de reprezentanþii ONG-urilor
contactate; se apreciazã cã aceste finanþãri susþin
integral proiectele acceptate, dar gradul de detaliu
cerut de formularul de aplicare ºi de cel de raportare
este pus pe seama suspiciunii instituþiilor publice faþã
de organizaþiile neguvernametale.
Un alt finanþator disponibil organizaþiilor din artele
spectacolului este ARCUB-ul (Centrul de Proiecte

A CREATIVITAÞII:
PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI
ÞI FIRME DIN
SECTORUL CULTURAL

„Aºa cum Primãria acoperã costurile pentru teatre, în mod
normal ar trebui sã acorde niºte finanþãri pentru teatrele

cultural. Pentru domeniul dansului contemporan,
principala sursã de finanþare este CNDB (Centrul
Naþional al Dansului Bucureºti) .

private, [...] un teatru privat, de exemplu Green Hours sau
La Scena – cã sunt puþine, nu vorbesc cum existã la Paris
douãzeci-treizeci de teatre sau în alte capitale – nu pot sã
aibã acces” (reprezentant ONG).

Percepþia reprezentanþilor ONG-urilor despre
practicile din strãinãtate este cã:
„Oamenii pur ºi simplu îþi vireazã niºte bani dacã tu doar
faci dovada cã acea sumã a fost cheltuitã pe ceea ce
trebuie, dar nu existã aceeaºi suspiciune ca în România”
(reprezentant ONG).

Operatorii culturali non profit care activeazã în
artele spectacolului atrag atenþia asupra unor
disfuncþionalitãþi în raport cu instituþiile culturale din
acelaºi domeniu. Pe de-o parte, introducerea
finanþãrilor anuale sau multianuale – asimilabile
bugetelor anuale ale instituþiilor – ar permite ONGurilor continuitatea în activitatea desfãºuratã ºi
asigurarea cheltuielilor administrative ºi a salariilor

Reprezentanþii sectorului non-profit considerã cã
susþinerea publicã s-ar justifica în baza faptului cã
„majoritatea proiectelor cu impact media foarte mare ºi
cu un rol important în formarea artiºtilor ºi a unui
public, au fost realizate de ONG-uri” (fundaþie de dans
contemporan). Este invocat cazul Sloveniei, unde
ministerul culturii dã posibilitatea ONG-urilor cu peste
3 ani de activitate sã primeascã buget anual sau
multianual din fonduri publice.
Programele europene de finanþare (Cultura 2000,
Cultura 2007-2013) sunt greu de accesat pentru
operatorii privaþi, din cauza prevederii ca 50% din suma
proiectului sã fie contribuþia organizaþiei, în condiþiile
în care respectivele finanþãri vizeazã proiecte de minim
100.000 de euro:

pentru o echipã stabilã: „pentru cã nu existã buget
anual, orice proiect depinde foarte mult de sursele de

„ceea ce este o problemã foarte importantã. [...] Înseamnã

finanþare ºi de rapiditatea cu care primesti banii de la

cã eu trebuie sã aduc 50.000 de euro din România.

finanþatori” (reprezentant ONG). Pe de altã parte, este
limitat accesul la spaþii pentru performare, în favoarea
instituþiilor publice. Aceastã limitare este eliminatã în
SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE
A CREATIVITAÞII:

mod formal de Ordonanþa nr. 2 din 30 ianuarie 2008
privind îmbunãtãþirea sistemului de finanþare a
programelor

ºi

proiectelor

culturale, 7 7

dar

PROPUNERI DE LA

reprezentanþii operatorilor culturali considerã cã

CREATORI, ONG-URI

schimbãrile formale introduse de ordonanþã nu sunt

ÞI FIRME DIN

încã vizibile în practicã:

SECTORUL CULTURAL

Instituþiile de stat da, o pot face, pentru cã ele au un buget
pe care îl primesc anual, îl depun acolo, existã foaia de
buget. Eu trebuie sã aplic în continuare pentru restul
sumei” (reprezentant ONG).

În ceea ce priveºte instrumentele de finanþare
tradiþional

asociate

cu

organizaþiile

neguvernamentale, prevederea 2% din Codul Fiscal
(posibilitatea ca persoanele fizice sã direcþioneze 2%
din impozitul pe venit cãtre o entitate nonprofit)78 ºi
78. Prevederea 2% a fost inclusã în Legea 571 din 2003 privind Codul
Fiscal, publicat în Monitorul Oficial Nr. 927 din 23 decembrie 2003.

77. Ordonanþa Nr.2 din 30 ianuarie 2008, aprobatã prin Legea
199/2008, publicatã în Monitorul Oficial nr. 73/31 ianuarie 2008,
accesatã prin programul SintAct

Legea 571 a fost modificatã în decembrie 2004 prin Ordonanþa
Guvernului 138/2004 publicatã în Monitorul Oficial 1281/2004,
Ordonanþã aprobatã prin Legea 163 din 1 iunie 2005, accesatã prin
programul SintAct
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Culturale al Municipiului Bucureºti), care nu acordã bani
direct, ci efectueazã plãþile în numele operatorului

Legea sponsorizãrii79 (care prevede scutirea ONG-urilor

decontate la minister ºi atunci o bunã parte din

de la plata impozitului pe profit pentru banii sau

administrarea fundaþiei cheltuielile de comunicaþii care au
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bunurile primite prin sponsorizare), experienþele ONGurilor sunt diferite faþã de aºteptãri. Organizaþiile nu se
bazeazã în general pe prevederea 2%, privitã de

fost foarte mari au fost suportate de aceasta” (organizator
festival de dans).

reprezentanþii ONG-urilor ca o investiþie nesigurã în

4.1.2. Caracteristicile distribuþiei în artele

campania de relaþii publice, retururile (sumele colectate

spectacolului

în urma campaniei) nefiind garantate, în special în cazul
dansului contemporan, unde: „oricum segmentul de

Potrivit

public e destul de mic ºi sunt 3-4 organizaþii care

disfuncþionalitãþile din peisajul artelor spectacolului

specialiºtilor

în

domeniu,

una

din

este legatã de distribuþia slabã. Distribuþia în cazul

împart acest segment” (coregraf).
Existenþa relaþiilor personale ºi tipul de activitate

artelor spectacolului este foarte mult legatã de procesul

desfãºuratã de ONG antreneazã mai degrabã

de producþie, de cele mai multe ori instituþiile

contribuþia sponsorilor decât facilitãþile fiscale

producãtoare de spectacole fiind ºi parte a

acordate de legea sponsorizãrii:

infrastructurii de distribuþie. În acest sens problema
resurselor umane din activitatea de producþie se

„Finanþatorii privaþi participã doar în cazul unor

manifestã în mod similar ºi în procesul de distribuþie.

evenimente foarte mari. De exemplu, pentru un festival

Lipsa de personal este cauzatã de faptul cã artiºtii nu

poþi sã atragi un sponsor [...] însã returul lui de imagine

pot fi plãtiþi cu sume foarte mari deoarece, pe lângã

este mult mai mare în cazul sportului, când îºi pune un
banner, dã 100.000 de euro la Steaua ºi e filmat de
camerã” (reprezentant ONG).

angajaþii din domeniul tehnic, este necesarã ºi o
investire pentru dotãrile tehnice necesare pentru
organizarea de spectacole:

Printre sponsorii activi în artele spectacolului
identificaþi de reprezentanþii ONG-urilor se numãrã
bãnci, companii aeriene, petroliere ºi de telefonie
mobilã ºi o firmã de cosmetice. Sponsorii corporatiºti

„Centrul Naþional al Dansului are angajat un luminist, un
sunetist care e tot dansator, un maºinist care este
colaborator iar toate decorurile: sala, scaunele ºi aºa sunt,
cu oameni închiriaþi pe zile. Nu reuºim sã dãm bani cash

sunt consideraþi strategici, deoarece ar putea

mai ales cã nu putem da bani la negru. Este foarte dificil

compensa existenþa unui numãr restrâns de programe

neavând o schemã cu 10 maºiniºti, un pompier, un

publice

administrator. Deci echipa este foarte micã. În alte þãri cu

DE STIMULARE

o echipã la fel de micã se fac lucruri mai bune însã sunt

A CREATIVITAÞII:

care

sã

suporte

inclusiv

cheltuielile

administrative:
„chiar si pentru festivalul de la Sibiu, [compania] a
acoperit toate cheltuielile administrative: de birou, salarii,
contabile, prestari. Toate lucrurile astea n-au putut sa fie
79. Legea Nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea, publicatã în
Monitorul Oficial nr. 129 din 25 mai 1994, modificatã ºi completatã
prin Legea nr.394/2006, accesatã prin programul SintAct
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mai mulþi bani. Adicã omul care vine în afarã cã vine sã îºi
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facã treaba are ºi cu ce sã îºi facã treaba. Suntem obligaþi

CREATORI, ONG-URI

la foarte multe artificii ca sã plãtim oamenii cât de cât mai
bine ca sã merite pentru ei sã stea” (coregraf).

O altã problemã identificatã de specialiºtii în
domeniu este legatã de modul în care se face finanþarea
în domeniul teatrului. Având în vedere modul prin care

ÞI FIRME DIN
SECTORUL CULTURAL

ºi ca urmare a garantãrii calitãþii evenimentelor.
Calitatea producþiilor este demonstratã uneori printr-o

teatrele subvenþionate de la bugetul de stat, se creeazã

promovare a acestora. Pe lângã suportul financiar oferit

o concurenþã „neloialã”. Teatrele subvenþionate de la

pe baza calitãþii spectacolelor, specialiºtii în domeniu

stat primesc fonduri mai uºor deoarece au o vizibilitate

considerã cã existã ºi situaþii în care acesta apare ca

mai mare, potrivit specialiºtilor în domeniu:

urmare a unor diferite conexiuni:

„Distribuitori nu prea existã între companiile foarte mici,

„Existã o prietenie, o implicare numai atunci când te

aria lor de activitate este restrânsã ºi ele îºi distribuie între

cunosc ºi atunci când le garantezi cã faci un eveniment

ele. Teatrele mai mari au o mediatizare mult mai puternicã

artistic ºi de þinutã. De aceea sunt proiecte pentru care am

decât celelalte, ele sunt mai vizibile de asta le ºi

parteneri de 18 ani ºi sunt alte proiecte pentru care nu

promoveazã media pentru cã sunt mai importante.

reuºesc sã identific partenerii. Nu este vorba cã

Sponsorii se îndreaptã cãtre acestea pentru cã au o

investitorii au încredere în conducãtorii instituþiilor dar au

vizibilitatea mai mare. La noi mai sunt ºi legãturile lor cu

încredere ºi în eveniment. Cu cât ai o promovare mai bunã

diverºi din politicã care pot sprijini. Deci intermediari sunt

pe media, cu atât gãseºti mai uºor investitori, dar ei vin în

puþini ºi aº spune cã este o mare prostie cã teatrele

primul rând pe prietenii” (specialist în domeniul teatrului

mainstream de la noi nu îºi pun biletele prin bilete.ro care

clasic).

este o entitate privatã, deºteaptã din ce ºtiu eu, dinamicã
care ar putea ajuta la mai buna repartizare a biletelor cãtre
public. Am înþeles cã sunt o grãmadã de opreliºti legale
absurde pentru care nu se folosesc de aceastã pârghie. În
cazul teatrelor nu ºtiu ce distribuitori mai pot fi. Teatrele
îºi vând biletele singure nici în cazul Festivalului Naþional

Finanþãrile se obþin de la Ministerul Culturii ºi
Cultelor, dar pe lângã acestea anumite instituþii de
spectacole ca de exemplu Opereta colaboreazã cu
diverse instituþii precum: Ministerul de Externe sau

de Teatru nu reuºesc sã vândã biletele, probabil cã este

Primãriile de Sector în vederea organizãrii de

vorba ºi despre o concurenþã stupidã. Statul ar trebui sã îºi

spectacole. În ceea ce priveºte profitul, se remarcã o

forþeze entitãþile pe care le subordoneazã sã nu aibã o

asemãnare cu situaþia prezentã în celelalte domenii din

concurenþã neloialã între ele” (impresar artistic).

artele spectacolului. Costurile sunt mult mai mari decât
profitul care se obþine. Persoanele intervievate

Implicarea sectorului privat prin acordarea de sprijin

menþioneazã cã acest lucru se produce din cauza Legii

financiar, are loc în peisajul teatrului clasic doar în

Sponsorizãrii, la care se adaugã un management

DE STIMULARE

momentul în care sponsorizãrile vin ºi din partea

cultural ineficient: „odatã cu banii primiþi de la stat se

A CREATIVITAÞII:

statului:

mulþumesc cu atât ºi nu cautã surse alternative de

SCHIÞA UNEI POLITICI
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finanþare” (reprezentant instituþie de spectacol).
„Resursele financiare sunt cele care ne þin pe loc.

ÞI FIRME DIN

Sponsorii intervin atunci când vãd cã ºi instituþiile statului

„Din punct de vedere legislativ nu existã sprijin, Legea

SECTORUL CULTURAL

dau bani. De la sponsori îþi iei o parte, o parte de la

Sponsorizãrii nu este potrivitã, nu are o formã atractivã

minister, niciodatã integral nu te va finanþa Ministerul,

pentru potenþialii investitori. Un aspect pozitiv ar fi Legea

Primãria” (specialist în domeniul teatrului clasic).

Teatrelor care ar ajuta la liberalizarea domeniului,
activitãþii de operã, teatru, la care contribuie ºi legislaþia

Sponsorizãrile din partea sectorului privat se produc

europeanã care «forþeazã» alinierea la nivelul instituþiilor
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este acordat sprijinul financiar acordat distribuþiei în
peisajul teatrului, dar ºi promovarea de care au parte

culturale europene. [...]sponsorii ar trebui sã vinã cu o

4.1.3. Caracteristicile consumului în artele

sumã anualã mãcar de, sã zicem 100 de mii de euro, cel

spectacolului

puþin 100, 150 de mii de euro pe an ca sã se simtã ceva. La

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

sume de 10 mii de euro, sau 5000 de euro, 7000 de euro,
mulþumim din tot sufletul, cu tot respectul, e minunat,îii

Participarea publicului la producþiile din peisajul artelor

luãm, le oferim toate facilitãþile unui sponsor, dar ele nu

spectacolului ºi consumul acestora este determinatã de

ajung sã satisfacã necesitãþile” (reprezentant instituþie de

calitatea reprezentaþiilor, ora la care acestea sunt

spectacol).

prezentate ºi preþul biletelor. Programul de difuzare
este ales în funcþie de circulaþia mijloacelor de transport

Domeniul Operei beneficiazã de douã surse de

în comun. Acest lucru face ca un anumit segment de

finanþare: subvenþia de la bugetul de stat ºi veniturile

public care lucreazã în acel interval orar sã fie pierdut.

proprii care sunt mult mai reduse faþã de procentul

Potrivit

informaþiilor

obþinute

prin

realizarea

obþinut din partea statului. Sponsorizãrile din sectorul

Barometrului de Consum Cultural în 2007, majoritatea

privat nu depãºesc procentul de 20%. Profitul este

persoanelor care merg la spectacole sunt tinere ºi

obþinut datoritã producþiilor artistice care au succes la

viziteazã muzee, expoziþii des. Numãrul celor care

public ºi care au reprezentaþii de lungã duratã:

alocã lunar bani pentru consum cultural ºi care

„În general în miºcarea de teatre ºi de spectacol nu se
obþine profit. [...] la noi nu se poate pune problema
profitului pentru cã preþul biletului este ieftin, mult prea

participã la astfel de evenimente este redus.80
În ultimii ani, dezvoltarea consumului în domeniul
teatrului clasic a fost demonstratã prin formarea unui

mic, nu se poate pune un preþ prea mare la bilete pentru

anumit public. Biletele se cumpãrã la fiecare spectacol

cã putere de cumpãrare a publicului este foarte micã ºi

iar de multe ori rezervãrile trebuie realizate din timp.

atunci nici nu se poate spera în recuperarea nici mãcar

Prezenþa mai mare a publicului la spectacole a fost

parþialã a unei sume din vânzarea biletelor” (reprezentant

observatã atât în sãlile mici cât ºi în cele mari:

instituþie de spectacol).
„[...] se vând toate biletele, aºa cum se întâmplã ºi în

În ultimii ani a început un proces de înregistrare a

cursul anului la spectacolele bine promovate. Asta este

spectacolelor. Acest demers are loc în prezent nu

valabil în general la sãli mai mici, nu la Naþional unde Sala

pentru distribuþia materialelor înregistrate ci pentru

Mare are 1500 de locuri, unde sala este adecvatã marilor

organizarea unei arhive. Un impediment în distribuirea
acestor materiale este constituit de lipsa fondurilor ºi a
condiþiilor tehnice relativ slabe:
„Deocamdatã ceea ce facem e un program numit Memoria

evenimente. O salã de 400-600 de locuri este normalã.

SCHIÞA UNEI POLITICI

Aºa se întâmplã la Festivalul de Dans Contemporan al lui

DE STIMULARE

Cosmin Manolescu ºi la Odeon era sala plinã, era bãtaie pe

A CREATIVITAÞII:

bilete” (specialist în domeniul teatrului clasic).
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Specialiºtii în domeniu au identificat publicul-þintã

ÞI FIRME DIN

suport activitatea Operetei. Am scos pânã acum 2 CD-uri,

pentru teatru clasic cu un public constituit din persoane

SECTORUL CULTURAL

Operetei care e fãcut sã arhiveze pe diverse tipuri de
cu arii celebre din operetã româneºti, cu arii Ion Dacian ºi

cu vârste cuprinse între 16 ºi 50 de ani, dar ºi din copiii

continuã o serie de CD-uri, de broºuri, de materiale

care asistã la spectacolele speciale pentru ei. În cazul

promoþionale” (reprezentant instituþie de spectacol).

80. Informaþie preluatã din raportul Barometrul de Consum Cultural
2007 realizat de Centrul de Studii ºi Cercetãri în domeniul Culturii

Potrivit informaþiilor din Barometrul de Consum
Cultural din 2007, marea parte a persoanelor care merg

unor spectacole care au avut succes:

la Operã provin din mediul urban ºi alocã lunar bani
pentru consum cultural, însã nu sume mari. Aceºtia se

„Foarte mulþi tineri, procentul aproape cã este în favoarea

uitã într-un numãr relativ redus la ºtiri sau vizioneazã

tinerilor decât a celor vârstnici, pentru cã spectacolul este

dezbaterile politice.

montat dinamic, modern, sunt fãcute pe coregrafii foarte
moderne, decoruri diferite faþã de înainte, costume
frumoase pe personaj caracterizat, regizate altfel, cu
lumini în aºa fel încât sã punã în valoare artiºtii. [...] Chiar
mi se pare cã vorbim de publicuri la ora actualã, nu de

Producþiile din dansul contemporan au un public
care se situeazã pânã în vârsta de 40 de ani, alcãtuit din
persoane cu studii superioare. Conform unui coregraf:
„Studenþi în general de la toate facultãþi ºi mai avem din

public, dar acele publicuri se întâlnesc câteodatã în sala la

zona

spectacole la care nu te aºtepþi, [...] de exemplu la

multinaþionalelor care consumã.” (coregraf)

agenþiilor

de

publicitate

ºi

din

zona

Contesa Maritza [...]. Pentru muzicã, pentru libret, pentru
frumuseþea spectacolului vin foarte mulþi tineri. În acelaºi

În ceea ce priveºte teatrul independent, specialiºtii

timp la Urban Kiss vin oameni de 50 de ani îmbrãcaþi în

în domeniu observã un consum relativ ridicat. Calitatea

costume, pe care îi vezi dupã aia la final aplaudând

producþiilor determinã participarea din partea unui

spectacolul” (reprezentat instituþie de spectacol).

În ceea ce priveºte profilul statistic al celor care
merg la teatru, conform datelor din Barometrul de
Consum Cultural din 2007, majoritatea provin din oraºe
mijlocii ca mãrime sau din Bucureºti, viziteazã muzee ºi
expoziþii. O pondere mai micã dintre aceºtia alocã lunar
bani pentru consum cultural ºi au un nivel de educaþie
crescut. Consumul producþiilor realizate la Operã este
format din trei categorii diferite de public:

public cu vârste cuprinse între 18 ºi 40 de ani:
„Existã public ºi parcã din ce în ce mai mult. [...] dar 80% e
din Bucureºti sau altã clientelã din þarã. Nu ducem lipsã de
public, o motivaþie e cã ºi evenimentele sunt foarte bune ºi
bune. [...] 30% sunt studenþi probabil. Mai degrabã
studenþi din zonã artisticã sau zone umanistice dar sunt
numeroase exemple de studenþi din zona tehnicã, de la
fizicã, matematicã. Tineri foºti studenþi care sunt clienþi
de pe timpul studenþiei. Deci este cu siguranþã un public
90% în zona de studenþie sau titraþi ºi procente mici de

„Da, cel care consumã Operã, care vine la operã e
SCHIÞA UNEI POLITICI

liceeni ºi altele din altã zonã” (impresar artistic).

melomanul convins, cel care cunoaºte opera ºi care o

DE STIMULARE

ascultã în orice împrejurare, ºtie despre ea, a fost educat,

A CREATIVITAÞII:

nu vine la operã fãrã sã cunosc despre ce e vorba. Existã ºi

PROPUNERI DE LA

o categorie de public care nu ºtie despre ce e vorba dar

CREATORI, ONG-URI

vine la Operã, unii din snobism, alþii din curiozitate. E ºi o

4.2. Caracterizarea Situaþiei Statutului
Creatorului în Prezent

ÞI FIRME DIN

categorie de public care nu ºtie despre ce e vorba la Operã

SECTORUL CULTURAL

ºi ajunge accidental, asta e o categorie destul de micã ºi în

4.2.1. Statutul social ºi profesional al artistului

rest este publicul care vine la operã cã dã bine ºi vine

creator în artele spectacolului

astãzi ºi mai vine peste 3 ani. Cam aceºtia ar fi dacã e sã
vorbim despre profilul publicului. Asta ar fi cele trei
cercuri de public care sunt întâlnite la operã” (reprezentat
instituþie de spectacol).

Actorii intervievaþi au afirmat cã posibilitatea de a avea
succes ºi de a progresa în domeniul artistic este

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

Operetei, reprezentanþii acestei instituþii considerã cã
în ultimii ani s-a format un public tânãr prin intermediul

îngreunatã de lipsa unui statut al tânãrului actor.

„Statutul actorilor este unul incert pe termen lung, chiar ºi

Obþinerea unui anumit statut implicã:

pentru cei care sunt buni, pentru cã fiind nevoiþi sã
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lucreze mult, ca sã reuºeascã, se epuizeazã foarte repede.
„eforturi enorme, care în altã þarã

nu ar fi necesare,

tocmai prin faptul cã aici nu existã un statut al tânãrului
actor pe care sã þi-l atribuie vreo instituþie, ci trebuie sã-l
dobândeºti tu” (actriþã).

Epuizarea vine ºi din faptul cã tot actorii trebuie sã se
ocupe de sarcinile care ar reveni unui manager, sau
impresar. Alþii, care nu au acceptat situaþia, s-au
reorientat cãtre altceva. Mulþi ajung sã facã reclame, sau
alte activitãþi care au legãturã cu actoria” (actriþã).

Legat de statutul profesional al artistului creator,
specialiºtii din domeniu susþin cã la nivelul producþiilor
se lucreazã cu artiºti profesioniºti, însã instituþiile care

Referitor la piaþa forþei de muncã din domeniul
artelor spectacolului, specialiºtii din domeniu au
afirmat faptul cã este prezentã o concurenþã cu actorii

îi pregãtesc pe cei care activeazã în domeniu au început

neprofesioniºti. Din punct de vedere al pregãtirii

sã trateze cu o responsabilitate redusã generaþiile de

profesionale, actorii de teatru joacã în cât mai multe

studenþi, de viitori artiºti:

piese pentru a dobandi experienþã ºi pentru a obþine
resursele financiare necesare:

„În

general

teatrele

independente

lucreazã

cu

profesioniºti ca artiºti, cã sunt profesioniºti cei mai mulþi
dintre ei, unii chiar studenþi, este una, sunt doar puþini

„O altã cauzã a faptului cã tinerii actori trebuie sã
munceascã foarte mult, ca sã se afirme este ºi concurenþa

care nu au fãcut teatru ºi joacã foarte bine. Sigur cã existã

foarte mare cu actorii neprofesioniºti, de telenovele care

o deficienþã a unora dintre cei care nu au fãcut ºcoalã,

apar din ce în ce mai mult ºi sunt mai bine priviþi. Ceea ce

existã deficienþe ºi ale celor care se pregãtesc profesionist

face ca actori de teatru sã fie nevoiþi de multe ori sã nu

în facultãþi iar aici cred cã vina cea mai mare este a ºcolilor

poatã alege fizic sau ca mijloace piesele în care joacã, ci

de teatru care în acest moment trateazã cu mult mai

trebuie sã joace în cât mai multe, ca sã se poatã întreþine”

puþinã responsabilitate generaþiile de studenþi care se

(actriþã).

pregãtesc pentru a deveni artiºti” (impresar artistic).

Potrivit
„Contextul în care s-a ajuns la un statut defavorabil al
tinerilor actori profesioniºti este acela în care au apãrut
multe ºcoli de teatru în care intrã foarte mulþi studenþi dar
nu se face nimic. Ei ajung în schimb sã câºtige concursuri,

specialiºtilor

din

domeniul

artelor

spectacolelor, absolvenþii facultãþilor de profil nu
beneficiazã de sprijin din partea unor instituþii sau
organizaþii fiind la începutul carierei:

DE STIMULARE

sã joace în spectacole, sã fie angajaþi” (actriþã).
„Datoritã faptului cã tinerii actori nu sunt protejaþi (nu

La nivelul teatrului subordonat Ministerului Culturii
ºi Cultelor, artiºtii din domeniu specificã faptul cã

SCHIÞA UNEI POLITICI
A CREATIVITAÞII:

existã un suport pentru tinerii abia ieºiþi din facultate)

PROPUNERI DE LA

aceºtia sunt nevoiþi sã joace foarte mult, ºi astfel se

CREATORI, ONG-URI
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intervine o anumitã epuizare cauzatã de implicarea

ajunge la o epuizare inutilã în doar câþiva ani. În situaþia în
care nu e nimeni (Teatru pentru tineret cum este în Franþa

SECTORUL CULTURAL

acestora în alte activitãþi diferite de pregãtirea lor

de exemplu, alte instituþii, organizaþii) care sã te sprijine,

profesionalã, cum ar fi: manageriatul, impresariatul,

sã-þi ofere ceva, te bazezi pe noroc, pe muncã multã, pe

promovarea:

ºansã” (actriþã).

„Noi nici acum nu ne permitem sã plãtim foarte mult
dansatorii pentru cã sistemul ºi schema de lucru nu
permite o platã foarte mare. Nu sunt angajaþi, ci vin artiºti,
propun proiecte, le vizionãm, le programãm ºi le
organizãm în felul acesta ºi mi se pare foarte important
[...] . «Amprenta» este un proiect pe care l-am iniþiat anul
trecut tocmai pentru cã mi s-a pãrut important sã fixãm
niºte oameni ºi niºte repere. Degeaba lucrurile,
proiectele, modelele de instituþii culturale independente
sau de operatori culturali sunt avangardiste sau foarte
bune dacã atât de greu se urneºte sistemul central care nu
are nici o strategie ºi care nu are nicio politicã culturalã,
care nu are nici o direcþie ºi cãruia dacã i se pune pe tavã
este foarte bine, dacã nu se face o împachetare cu
pampon. Mi se pare cã nu existã o politicã culturalã ºi cã
nu existã o grilã sau niºte grile, niºte criterii dupã care se
împart banii sau prin care se stabileºte cum se împart
banii” (coregraf).

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE
A CREATIVITAÞII:

Artiºtii sunt plãtiþi în baza contractelor de drepturi
de autor, cu dificultãþi în cazul plãþii diurnei artiºtilor
strãini, a cãrei valoare nu este corelatã cu a celei
europene. Soluþia de compromis este includerea
diurnei în onorariu:

PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI
ÞI FIRME DIN
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sistemul deconturilor, care îi obligã sã plãteascã
onorariul artiºtilor din bugetul organizaþiei, urmând sã
aºtepte ulterior decontarea cheltuielilor. Finanþarea
rezidenþelor este o altã metodã prin care ONG-urile
încurajeazã creaþia artisticã.
Reprezentanþii organizaþiilor asociazã produsele
culturale ale sectorului non-profit cu o mai mare
flexibilitate ºi libertate de creaþie: „sunt mult mai
îndrãzneþe, [...] mai mobile, au o anumitã libertate
pentru cã sunt lipsite de toate constrângerile aparatului
administrativ birocratic” (reprezentant ONG) ºi atractive
mai degrabã pentru un public de niºã. Poate tocmai din
acest motiv, majoritatea dificultãþilor semnalate de
reprezentanþii ONG-uri se referã la exigenþele
birocratice: garanþia de bunã execuþie, obligativitatea
transformãrii artiºtilor în persoane fizice autorizate,
neacordarea de finanþãri multianuale pentru sectorul
non-profit.
Obligativitatea artiºtilor de a avea statut de
persoanã juridicã pentru a avea acces la finanþãri
publice încurajeazã, se pare, multiplicarea artificialã a
numãrului de organizaþii non-profit:
„organizaþia noastrã a fost înfiinþatã nu atât pentru a
deveni un ONG activ [...] ci pentru ca eu, ca artist
independent, sã pot avea un cadru juridic în care sã-mi
pot desfãºura activitatea ºi în care sã îmi pot desfãºura
proiectele” (reprezentant ONG).

Pe de altã parte, mãsura este acuzatã de
descurajarea creativitãþii:

“[...] acest lucru nu face decât sã avantajeze statul din
cauzã cã suma onorariului este impozitatã, dar din pãcate
este singura modalitate prin care sã le asigurãm o diurnã
în conformitate cu cea din UE“ (coregraf, reprezentant
ONG).

„Nu poþi sã fii ºi artist ºi contabil ºi impresar, sã faci ºi
aplicaþiile. ªi mai trebuie sã faci ºi proiecte de calitate, sã
placã publicului. [...] Mi se pare stupid sã-l pui pe Dan
Perjovschi sã devinã PFA (persoanã fizicã autorizatã), sã
emitã facturi. Nu asta este treaba artistului” (reprezentant
ONG).

Reprezentanþii societãþii civile considerã cã un
aspect problematic al colaborãrii cu artiºtii este

Într-o formulare generalã, sursa tensiunilor este
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În ceea ce priveºte statutul artiºtilor din dansul
contemporan, aceºtia beneficiazã de susþinerea venitã
din partea Centrului Naþional al Dansului prin acordarea
de resurse financiare, de spaþiu pentru repetiþii ºi
reprezentaþii. Cu toate acestea se simte nevoia unei
protecþii ºi a unei gestionãri venite din partea
Ministerului Culturii ºi Cultelor, care poate interveni
prin politici culturale care sã vizeze statul artiºtilor:
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standardizarea ºi deprofesionalizarea actului cultural

de un teatru într-un fel ºi nu la modul de angajament ºi

prin obligaþii birocratice ºi financiare incompatibile cu

plãtit prost ºi privit prost, care existã la noi în þarã acum”

activitatea de creaþie.

(actriþã).

În artele spectacolului care au legaturã cu domeniul
muzical aºa cum sunt Opera ºi Opereta artiºtii sunt

4.2.2. Statutul juridic ºi situaþia financiarã a

recunoscuþi de cãtre Uniunea Compozitorilor în urma

artistului creator în artele spectacolului

susþinerii unui examen ºi a unei prezentãri a
producþiilor artistice realizate:

În

domeniul

artelor

spectacolului

specialiºtii

menþioneazã faptul cã artiºtii nu dispun de fonduri
„Pentru ca sã fii primit, sã fii acreditat, trebuie sã susþii un
examen, sã ai o creaþie. Creaþie care sã beneficieze de
recunoaºterea unor specialiºti ºi sigur cã în aceastã
recunoaºtere intrã instituþiile de profil care promoveazã
creaþia, publicul care aplaudã ºi aºa mai departe”
(reprezentat uniune profesionalã).

suficiente:
„Pentru cã nu existã sistem de difuzare. De fapt, nu existã
o reþea în toatã þara ºi atunci pierzi niºte bani ºi nu creezi.
Acest lucru afecteazã negativ activitatea de creaþie, ceea
ce noi ºtim foarte bine dar nu putem sã descurcãm

Legat de calitatea creaþiei muzicale în Operã, existã
un personal profesionist, bine pregãtit, artiºti-creatori
cu acreditare internaþionalã, potrivit specialiºtilor în

aceastã situaþie” (compozitor).
„Partea proastã e cã nu-i putem sprijini în mãsura
îndreptãþirii lor, adicã ar trebui fãcut mult mai mult ca sã-i

domeniu. Potrivit acestora, artiºtii nu sunt susþinuþi

sprijinim material, ar trebui sã-i tipãrim, ar trebui sã-i

suficient, datoritã faptului cã genul acesta de muzicã nu

imprimãm, sã-i înregistrãm, sã facem CD-uri, sau DVD-

este specific consumului de masã:

uri sau nu ºtiu ce, sã avem o mai mare audienþã a
instituþiilor muzicale care sunt plãtite cu bani publici dar

„Punctele puternice sunt cã existã personalitãþi marcante

care totuºi nu-i cântã. […] ªi atunci noi suntem foarte

capabile sã dea la ivealã opera, atitudini, creaþii investite

nemulþumiþi de aceste aspecte de care suntem conºtienþi,

cu perenitate care vor rezista, ºi care devin, care sunt
obiecte ale patrimoniului naþional. Avem un potenþial
extraordinar ºi foarte bine pregãtit ºi riguros ºi
profesionist, de prim-plan. Ãsta e recunoscut, muzicienii
noºtri au o acreditare universalã, ca sã zic aºa” (specialist
domeniu muzical).

Anumiþi actori din domeniu afirmã cã ar fi beneficiat

pe care vrem sã le îndreptãm dacã se poate, sã le ajustãm
din mers” (compozitor).
„Domeniul creaþiei muzicale a evoluat în plan artistic dupã
‘90 dar a involuat în planul organizatoric, administrativ.
Prin AFCN se sprijinã mai mult dotãrile materiale, tehnice
ºi nu statutul creatorului de care depind apoi
producãtorii, cei de la organizare ºi administrare. Nu este

de o protecþie ridicatã atât în ceea ce priveºte statul lor

susþinutã creaþia româneascã pentru cã nu se difuzeazã ºi

ca artiºti cât ºi din punct de vedere profesional, dacã ºi-

nici în spectacole nu se cântã creaþii româneºti. Nu existã

ar fi desfãºurat activitatea în strãinãtate:

o strategie de lungã duratã pentru activitatea de
producþie ºi nici pentru cea de difuzare, este nevoie de

„În altã þarã sunt sigurã cã aº fi fost protejatã mult mai tare

difuzare internaþionalã” (compozitor).

pentru ce am muncit ºi pentru tot ce am scos pânã acum
ca producþie ºi se vede, sunt sigurã cã aº fi fost protejatã

În cazul Operei, aplicarea drepturilor de autor

SCHIÞA UNEI POLITICI
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profesiunea lor, participã nemijlocit la crearea operei din

de producþii care nu sunt româneºti:

domeniul pentru care se colecteazã timbrul;
b) în obiectivele stabilite prin statut sã se regãseascã

„Drepturile de autor funcþioneazã bine pentru anumite

activitãþi prevãzute la art. 3.”( Legea 35/ 1994)

genuri. Funcþioneazã negativ în genurile muzicii mari:
simfonie, muzicã de camerã, operã pentru cã nu sunt

4.3. Propuneri ºi Recomandãri pentru Sectorul

creaþii româneºti iar compozitorii nu au din ce trãi pentru

Artelor Spectacolului

cã primesc pe mãsura casetelor. Instituþiile de profil care
varsã la ADA bani, ori dacã nu se varsã la ADA, ioc! Deci
compozitorii genurilor importante sunt în suferinþã”
(reprezentant uniune).

4.2.3. Statutul fiscal al artistului creator în artele

În urma interviurilor realizate cu specialiºtii din
domeniul artelor spectacolului, am identificat o serie
de probleme având caracteristici diferite. Legat de
aspectul financiar, prin discuþiile purtate cu actorii din
domeniu,

am

constatat

existenþa

unor

spectacolului

disfuncþionalitãþi: dotãrile tehnice ºi costurile de

În sectorul teatral Legea 35/1994 stabileºte cã timbrul

soluþie pentru remedierea disfuncþionalitãþilor

teatral sã fie de 5% din preþul unui bilet. Potrivit acestei

enumerate în rândurile de mai sus ar fi ca, prin

producþie nu sunt acoperite de nici o finanþare. O primã

legi, sumele care se obþin ºi care constituie valoare

programele de finanþare, sumele sã fie acordate în

timbrului se vireazã lunar de cãtre unitãþile care le

întregime. De asemenea, în realizarea de producþii

încaseazã în conturilor organizaþiilor de creatori:
„potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul
Culturii ºi Cultelor, în colaborare cu Ministerul Finanþelor

artistice ar putea fi investite sume pentru fiecare etapã
în parte (dotãri tehnice, distribuþie, promovare) ºi s-ar
putea realiza o separare a rolurilor în ceea ce priveºte

Publice ºi cu consultarea organizaþiilor de creatori. În

producãtorii ºi distribuitorii. Actorii din domeniul

cazul în care pentru un domeniu cultural existã mai multe

teatrului clasic sugereazã ca sponsorizãrile, finanþãrile

organizaþii de creatori constituite potrivit dispoziþiilor

pentru organizarea de festivaluri sã fie acordate cu

legale, sumele încasate se vor repartiza organizaþiilor de

câteva luni înainte de realizarea evenimentelor:

creatori, în funcþie de opþiunile titularilor de drepturi de
SCHIÞA UNEI POLITICI

autor sau titularilor de drepturi conexe dreptului de autor

„Pot sã am finanþarea finanþãrilor, dacã ministerele nu mã

ori, dupã caz, moºtenitorilor acestora. Pentru operele

înþeleg cã pentru a avea un festival în luna noiembrie,

DE STIMULARE

clasice sau traducerile ale cãror drepturi de autor nu se

trebuie sã închei contractele în luna aprilie. Banii pentru

A CREATIVITAÞII:

mai aflã în perioada de protecþie legalã destinaþia sumelor

trupe ºi oamenii din exterior, ca ºi în afaceri, oamenii au

PROPUNERI DE LA

încasate din aplicarea timbrului literar va fi hotãrâtã de

CREATORI, ONG-URI

cãtre editor. Fiecare organizaþie de creatori este obligatã

ÞI FIRME DIN

sã-ºi constituie un organism financiar pentru timbrul

SECTORUL CULTURAL

respectiv. Pentru a beneficia de sumele reprezentând
valoarea timbrului, organizaþiile de creatori trebuie sã
îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) cel puþin 90% din numãrul membrilor acestora trebuie
sã fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi
conexe dreptului de autor ori persoane care, prin

nevoie de contracte, cãci suntem parteneri. Nu suntem în
familie ºi deci este nevoi de contract semnat dacã nu cu un
an înainte, cel puþin cu 7 luni înainte. Deci eu nu pot face
contracte cu trupele cãci semnez cu finanþatorii în
octombrie, când festivalul este în noiembrie” (specialist în
domeniul teatrului clasic).

Din punct de vedere al investiþiilor s-a remarcat o

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

întâmpinã dificultãþi deoarece existã un anumit numãr
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implicare slabã a sectorului privat (actorii privaþi

Actorii intervievaþi au afirmat cã o soluþie în vederea

intervin cu sprijin financiar atunci când apar cererile de

obþinerii de fonduri este coproducþia. Potrivit

subvenþionare sau de mecenat din partea artiºtilor.

specialiºtilor din domeniu, sistemul juridic îngreuneazã

Stimularea implicãrii sectorului privat ar putea

constituirea de coproducþii:

determina o creºtere a fondurilor. Prin realizarea
acestui lucru, s-ar crea posibilitatea dezvoltãrii unui

„Pentru cã existã coproducþie ºi este aproape organic sã

sistem de distribuþie a înregistrãrilor, arhivelor ºi a

faci coproducþie, adicã punem fiecare câte o parte ºi

revistelor de specialitate (în cazul Operei, Operetei,

prezentãm ºi ne luãm profitul împreunã. Profit de

instituþii care au început demersuri în vederea

vizibilitate ºi de bani. In România este aproape imposibil

înregistrãrii, editãrii de reviste) .
Aplicarea pentru programele de finanþare la nivel
naþional (programele de finanþare prin Administraþia

sã faci o coproducþie de acest gen. Pentru a convinge
Ministerul sã aprobe acest lucru din punct de vedere
juridic este aberant cã nu se poate. Ar costa ministerul
jumãtate pentru cã din bugetul teatrului s-ar putea face o

Fondului Cultural Naþional) este consideratã de

coproducþie ºi e bugetul teatrului ºi atunci s-ar pune

specialiºtii din domeniu ca fiind un proces anevoios din

împreunã ºi s-ar face dar acestea sunt mijloace de

cauza birocraþiei. În cazul finanþãrilor venite din partea

producþie la mintea gãinii care la noi nu se pot face.

Ministerului Culturii ºi Cultelor fondurile sunt acordate

Difuzarea se face pe baza acestui lucru. Teatrele nu

pe anumite tranºe, aspect pe care actorii din peisajul

primesc foarte mulþi bani dar poate cã nici nu ºtiu sã îi

artelor spectacolului îl considerã problematic.
Specialiºtii din domeniu au afirmat cã selectarea
proiectelor care primesc finanþare în cazul dansului
contemporan ar trebui sã se facã în funcþie de „curajul
artistic” pe care acestea îl propun. Autonomia financiarã
a teatrelor ar putea ajuta la conturarea unei distribuþii ºi
difuzãri eficiente. Ca model de susþinere financiarã a
artiºtilor este datã ca exemplu politica francezã:
„O atenþie sporitã ar trebui acordatã sectorului individual

punã deoparte special pentru festivaluri ºi difuzare care
costã sau pentru coproducþii. Pentru cã coproducþia are
foarte multe avantaje” (coregraf).

În privinþa salariilor actorilor, acestea sunt relativ
mici potrivit informaþiilor obþinute din partea
specialiºtilor din teatrul independent. În ceea ce
priveºte resursele tehnice ºi interacþiunile care se
stabilesc între principalii actori din domeniu la nivelul
realizãrii de producþii artistice, menþionãm urmãtoarele

ºi artiºtilor debutanþi: artiºtii ei ca persoane sunt ca niºte

disfuncþionalitãþi:

instituþii ºi nu am sã înþeleg niciodatã ºi cred cã ar trebui

c
Prezenþa unui numãr redus de spaþii în domeniul

sã existe un sistem în care sã se acorde un fel de subvenþie

dansului contemporan;

ori pe companie ori pe persoanã ca artist pentru un an,

c
Inexistenþa unei reþele de producãtori specializaþi în

pentru doi ani sau trei. Modelul francez este foarte bun. Ai

teatrul clasic (statul este principalul producãtor ºi

la început ca ºi persoanã sau ca companie un anumit

distribuitor);

buget mic, nu îþi este plãtitã secretara sau alte ajutoare,
dar îþi este finanþatã lucrarea, producþia. Dupã trei ani în
care se face un raport de activitate se poate beneficia de
fonduri mai substanþiale în care intrã ºi cheltuielile de
capital ºi cele administrative. În felul acesta existã ºi în
Belgia ºi cred cã ºi în Germania” (coregraf).

c
Distribuþia slabã determinatã de numãrul redus de

spaþii de promovare;
c
Imposibilitatea realizãrii unei distribuþii a unei arhive

în cazul Operei ºi Operetei.
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promovare ºi insuficienþa spaþiilor pentru prezentarea
spectacolelor. Autonomia financiarã a teatrelor ar putea
ajuta la conturarea unei distribuþii ºi difuzãri eficiente:
„Distribuþia se face în funcþie de niºte poli, parametri clari:
comunicare bunã susþinutã financiar, vizibilitate ºi locuri
fizice în care se poate vinde un partener. Produsul e la
mijloc. Dacã noi nu avem nici consumator, nici
distribuitor, vindem însã produsele se mucegãiesc.
Condiþia ca sã existe distribuþie ºi difuzare înseamnã
creare de autonomie financiarã a teatrelor ºi a instituþiilor
financiare care sã poatã sã vândã, sã invite artiºti care sã
facã programe, pe asta se bazeazã creaþia” (coregraf).

constituitã o bancã de date cu actorii români, deoarece
lipsa acesteia ºi un sistem slab dezvoltat de
impresariere constituie unele din problemele teatrului
clasic. În vederea generãrii de schimbãri în peisajul
artelor spectacolului, persoanele intervievate au
susþinut necesitatea realizãrii unor proiecte de
cercetare, organizãrii de dezbateri:
„Noi nu avem cercetare în teatru, nu avem experiment în
teatru, or ele trebuiesc. Ne trebuiesc proiecte de
cercetare, plecând de la universitate ºi implicând MCC.
Cred în mobilitate, cred cã este nevoie de o mai mare
deschidere, de promovarea teatrului românesc pe baza
acordurilor guvernamentale, astfel ca acesta sã iasã în
afarã. Teatrul este, OK, bine primit ºi zona tânãrã ºi cea în
vârstã. Este nevoie de mai multe dezbateri, ca sã putem

În sectorul legislativ, pe lângã nemulþumirea legatã
de Legea Sponsorizãrii, actorii din peisajul artelor
spectacolului ºi-au exprimat dezacordul privind
Ordonanþa Nr. 2 din 30 ianuarie 2008, legatã de Legea
privind îmbunãtãþirea sistemului de finanþare a
programelor ºi proiectelor culturale. Specialiºtii din
domeniu considerã cã o atenþie sporitã ar trebui
acordatã acestei ordonanþe prin care finanþãrile sunt
acordate doar persoanelor fizice autorizate, acest
aspect constituind un impediment în realizarea
producþiilor artistice:

spune ce gândim...este foarte important sã nu fim rãi”
(specialist în domeniul teatrului clasic).

Pe lângã necesitatea creãrii unei baze de date,
actorii intervievaþi propun formarea unui teatru pentru
tineri, astfel asigurându-se o protecþie a tinerilor
artiºti: „E o nevoie acutã de un teatru pentru tineri, care
sã-i protejeze, care sã existe în practicã […]” (actriþã).
Referitor la dezvoltarea profesionalã a actorilor din
domeniu, a fost oferitã ca sugestie desfiinþarea
contractelor „pe viaþã, care nu fac decât sã perpetueze
actorii de proastã calitate. Pentru cei cu talent ºi dãruire
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„Sunt foarte multe probleme în sensul acesta. Acest
lucruri încurcã creativitatea, legea ºi cei care fac legea
trãiesc într-un fel de neatenþie faþã de fenomen ºi nu ºtiu
ce se întâmplã ºi nu se implicã foarte tare în sistemul de
finanþare. Avem patru categorii ºi cea de-a patra este
sistemul de bani pentru cãlãtorii, pentru cazare pentru
diferite formãri internaþionale. Cu noua lege au acces doar
persoanele fizice autorizate e puþin cam complicat acest
lucru iar persoana pânã îºi face toate actele îºi pierde
inspiraþia ºi cheful ºi tot” (coregraf).

Specialiºtii din teatrul clasic afirmã cã ar trebui

pentru meserie ar trebui sã se facã ceva special, aºa
cum se face în afarã.” (actriþã).
În peisajul artelor spectacolului, specialiºtii din
domeniu au afirmat cã artiºtii sunt nevoiþi sã se implice
în activitãþi de management, de logisticã, impresariat,
promovare pe lângã participarea lor în producþiile
culturale. Actorii intervievaþi propun ca soluþie
asocierea cu teatrele independente:
„[…] Iniþiativa de a realiza o asociere între teatrele
independente pentru a crea o legãturã cu cei de la

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

Problemele distribuþiei în artele spectacolului sunt
legate ºi de lipsa resurselor financiare, de slaba

departamentele de management, logisticã, impresariat

Variatele sugestii primite în acest sens pot fi subsumate

care ar trebui sã ºtie de existenþa lor ºi de a ajuta la

formulei: deschiderea accesului operatorilor culturali

promovarea lor, astfel încât actorii sã nu mai fie nevoiþi sã

privaþi la aceleaºi oportunitãþi de care beneficiazã
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facã tot ei ºi partea asta” (actriþã).

instituþiile culturale. Observaþii particulare vizeazã
lipsa spaþiilor pentru preformare în sectorul privat:

Implicarea artiºtilor în activitãþile diferite de

„Nu existã spaþii destinate lor. Aºa cum Primãria acoperã

specializarea lor profesionalã constituie pentru

costurile pentru teatre, în mod normal ar trebui, dupã

specialiºtii din domeniu un impediment în evoluþia pe

pãrerea mea, mai ales cã am avut un guvern liberal, sã

plan profesional:

acorde niºte finanþãri pentru teatrele private. Nu se mai
poate face diferenþiere între instituþii publice. Ar trebui în

„Iarãºi problema actorilor care nu pot evolua în carierã

egalã mãsurã sã se facã o licitaþie ºi sã se spunã « ok,

pentru cã trebuie sã se concentreze pe rezolvarea unor

exista bugetul asta de 1 miliard de lei si n-are importanþã

lucruri care nu þin de meseria lor, cea de a juca, ci de

cã eºti privat sau public, tot trebuie sa ai acces. » La noi

probleme administrative, de impresariat, promovare”

numai teatrul public se duce ºi primeºte un buget anual”

(actriþã).

(reprezentant ONG).

O soluþie în vederea remedierii acestui aspect ar

Operatorii privaþi indicã necesitatea unor prevederi

putea fi formarea de specialiºti care sã activeze în

legislative care sã deschidã ºi pentru acest sector

domeniul artelor vizuale în activitãþi de impresariat,

accesul la finanþãri, încurajând astfel o competiþie între

promovare, management. În ceea ce priveºte statul

aceºtia ºi instituþiile publice bazatã mai degrabã pe

profesional al actorilor, participarea acestora la

calitatea produsului oferit decât pe statutul legal. Un

workshop-uri în strãinãtate este condiþionatã, potrivit

prim demers este Ordonanþa NR. 2 din 30 ianuarie

specialiºtilor, de factorii financiari ºi implicarea

2008, care însã abordeazã doar formal problematica,

instituþiilor care organizeazã aceste programe:

dupã cum apreciazã unul dintre respondenþi:

„Existã workshop-uri, mai ales în afarã, care pot ajuta la

„Prin aceastã ordonanþã se deschide pentru prima datã

dezvoltarea artiºtilor, dar la care aceºtia nu au acces din

posibilitatea, însã e neclarã, nu s-a fãcut nimic în aceastã

cauza lipsei resurselor financiare ºi a neimplicãrii

direcþie. Se spune în ordonanþa de anul acesta, în douã

instituþiilor în mãsurã de a organiza asemenea activitãþi”

paragrafe, se face referire la operatorii privaþi. Toate se

(actriþã).

adreseazã instituþiilor publice, ºi asta vorbeºte despre

DE STIMULARE

modul în care este vãzut sectorul privat” (reprezentant

A CREATIVITAÞII:

În ceea ce priveºte problemele specifice ONG-urilor,
majoritatea observaþiilor celor intervievaþi vizeazã
dificultãþile financiare, de cele mai multe ori corelate cu
piedici de ordin birocratic. De multe ori reprezentanþii
ONG-urilor au menþionat dezavantajele pe care trebuie
sã le compenseze sectorul artistic privat pentru a
deveni competitiv în raport cu instituþiile de spectacole.

ONG).
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O primã mãsurã în acest sens ar putea fi asigurarea
aplicabilitãþii Ordonanþei care îndeplineºte deja cadrul
legal pentru o astfel de schimbare. Tot în privinþa
spaþiilor, se poate vorbi despre nevoia de flexibilizare a
înþelegerii tradiþionale a spaþiului de performare

ÞI FIRME DIN
SECTORUL CULTURAL

la modul empiric. Deºi aº putea spune cã la noi existã

spaþii

Festivalul George Enescu, care are un buget extrem de

în

prezent

nu

încurajeazã

îndeajuns

interdisciplinaritatea ºi creativitatea, dupã afirmaþiile
reprezentantului unui ONG din lumea dansului. Acest
inconvenient þine de reglementãrile legislative, întrucât

mare ºi care are o organizare din 2 în 2 ani, dar sigur, este
un festival de stat, al Guvernului României. Existã
Festivalul Naþional de Teatru, care are un director artistic,
un selecþioner, însã toate sunt numai în sistemul public; în

Legea instituþiilor de spectacol prevede existenþa a trei

sistemul privat nu existã. [...] Tu ceri o sumã de bani

tipuri de teatre: teatru cu repertoriu, teatru de proiecte

pentru un proiect pe care tu o consideri necesarã, ei

ºi teatru-gazdã, cel din urmã având rolul de a oferi

[AFCN-ul, n.a.] îþi acordã în cel mai bun caz o treime din
banii pe care i-ai cerut – de exemplu în cazul în care ceri

spaþiu pentru spectacole:

60.000 de lei, care este suma maximã pentru un proiect
„Este în teorie, pentru cã în practicã nu s-a fãcut nici

internaþional sau pentru un festival – ei îþi acordã 20.000

mãcar un proiect pilot. Aº fi dorit sã vãd, în urma acestei

de lei, încercând sã împartã la cât mai multe organizaþii.

legi, care pune pentru prima datã bazele clare ale

Însã problema care nu e analizatã mai deloc este cã dând

existenþei unor alte tipuri de organizaþii care ar putea, sã

mai puþini bani, îl obligi pe acel operator cultural sã-ºi

zicem, sã se specializeze într-o reprezentare mai

reformeze proiectul” (reprezentant ONG).

sincreticã a artelor: adicã nu doar teatru, nu doar dans.
Poate sã fie un teatru – sã-i zicem între ghilimele – sau un

Aceastã performanþã ar putea fi realizatã în

centru cultural care sã aibã o programare de tipul dans –

condiþiile completãrii sistemului de finanþãri pe

muzicã – teatru – film, cum existã în strãinãtate. La noi nu

proiecte cu unul de finanþare anualã sau multianualã.

existã, la noi teatrul este teatru, CNDB este dans,

Conform unui reprezentant de ONG., inexistenþa unui

MNAC.[...] Sigur, cã mai existã proiecte interdisciplinare ºi
avem teatru care închiriazã spaþiu unui festival de dans,
dar sunt întâmplãri, nu vorbim de o programare coerentã.
Dacã s-a dat o lege, cineva trebuie sã o implementeze”

astfel de sistem intrã în contradicþie chiar cu spiritul
finanþãrilor UE prin programul Cultura 2007-2013, care
încurajeazã proiecte multianuale, dar pe care
intervenþia Ministerului Culturii ºi Cultelor îl limiteazã la

(coregraf).

cel mult câteva luni: „Din moment ce am devenit þarã UE,
Reprezentanþii

ONG-urilor

considerã

cã

responsabilitatea pentru ca aceastã prevedere a legii sã
se transforme într-o strategie ar trebui sã aparþinã

mi s-ar pãrea normal ca sistemul sã fie în concordanþã
cu ce se întâmplã” (reprezentant ONG).
Reprezentanþii ONG-urilor considerã cã ar trebui

Ministerului Culturii ºi Cultelor. Lipsa siguranþei unui

luatã în considerare posibilitatea ca organizaþiile

DE STIMULARE

buget ºi a unui spaþiu de performare multiplicã

consacrate, cu un anumit palmares, sã fie eligibile

A CREATIVITAÞII:

dezavantajele
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non-

pentru un buget anual sau multianual care sã le permitã

guvernamentale. Situaþia care poate ilustra acest lucru

sã-ºi planifice activitãþile ºi sã elaboreze proiecte de

specifice

organizaþiilor

este organizarea de festivaluri, unde sectorului non-

mai mare anvergurã. Aceastã recomandare vizeazã ºi

guvernamental nu i se încurajeazã demersurile de

corelarea situaþiei artelor spectacolului cu realitãþile

profesionalizare:

europene: dacã organizaþiile ar beneficia de condiþii
similare de lucru accesibilitatea producþiilor romaneºti

„În strãinãtate, un festival este în sine o structurã, cu 3-4
angajaþi care lucreazã pe parcursul întregului an sã facã
selecþie, sã facã programare. La noi, nu. La noi se face încã

pe pieþele europene ar putea creºte în consecinþã.
Pe lângã neconcordanþele legate de Programul
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artisticã în artele spectacolului. Conceperea acestor
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Cultura 2007-2013, nemulþumirile reprezentanþilor

Un aspect care întâlneºte consensul celor

ONG-urilor fac referire ºi la programul Promocult:

intervievaþi este cererea de eliminare a garanþiei de

finanþãrile vin prea târziu pentru a permite

bunã execuþie, „care din pãcate face ca finanþãrile

organizaþiilor sã respecte spiritul programului ºi sã se

culturale sã fie inoperante pentru operatorii culturali

realizeze promovarea culturii româneºti în strãinãtate.

independenþi” (reprezentant ONG). Poziþia operatorilor

Programul este susþinut de operatorii culturali non-

culturali din artele spectacolului faþã de aceastã

profit dar aceºtia insistã pe nevoia de compatibilizare

prevedere a fost, de altfel, fãcutã publicã în ultimul an.

cu practicile în domeniu din strãinãtate:

O situaþie asemãnãtoare se regãseºte în problema
eligibilitãþii la finanþare, reglementatã de Ordonanþa Nr.

„ªi Promocult, el se anunþã în aprilie [2008, n.a.], se dau

2 din 30 ianuarie 2008 privind îmbunãtãþirea sistemului

rezultatele la sfârºitul lui mai, se semneazã contractele în

de finanþare a programelor ºi proiectelor culturale.81

iunie ºi tu ai practic 4 luni. Dar problema la Promocult este
cã în general stagiunea ºi programarea care se face în

Prevederea eliminã accesul artiºtilor la finanþãri

strãinãtate, se face cu un an înainte. Programul ar trebui

publice, limitându-l la persoane fizice autorizate (PFA),

sã fie lansat la sfârºitul anului în curs, adicã undeva în

fundaþii ºi asociaþii, mãsurã care amplificã excesiv

octombrie, ca sã zici cã în a doua parte a stagiunii din

birocratizarea:

septembrie 2009 ai putea sã profiþi de ei, cu banii
respectivi sã promovezi cultura contemporanã. Vin foarte

„Adicã eu sunt un coregraf, am o diplomã de specialitate

târziu, asta ºi din cauza bugetului, care se decide foarte

recunoscutã, trebuie sã devin PFA ca sã obþin bani pentru

târziu, nemaivorbind de finanþãrile multianuale, care nu

creaþia mea” (coregraf).

existã în România”(reprezentant ONG).

Dupã
Tot pentru creºterea competitivitãþii pe pieþele

pãrerea

reprezentanþilor

ONG-urilor

elaborarea unui sistem de finanþare anualã sau

europene, o soluþie identificatã în urma discuþiilor cu

multianualã ar rezolva inclusiv problema resurselor

reprezentanþi ai ONG-urilor ar fi investiþia în burse de

umane în sectorul cultural non-guvernamental:

mobilitate pentru sectorul artelor spectacolului ºi în

finanþarea

general stimularea creãrii de reþele europene.
Rãmânând

în

domeniul

finanþãrilor

publice,

profesionalizarea sectorului depinde ºi de procesul de
selecþie al proiectelor finanþate. Neajunsurile semnalate
de persoanele intervievate sunt legate de comisia de
selecþie care în unele cazuri include specialiºti în alte
domenii decât cel jurizat ºi de criteriile de selecþie:

pe

proiecte

practicatã

în

prezent

descurajeazã angajarea pe termen lung: nesiguranþa
financiarã de la un proiect la altul încurajeazã mai
degrabã colaborãrile iar activitatea organizaþiei nu

DE STIMULARE

amplificat de faptul cã existã insuficiente surse de

A CREATIVITAÞII:

finanþare pentru cheltuieli operaþionale (plata salariilor,
a utilitãþilor ºi a comunicaþiilor).

vedere al AFCN-ului. [...] Cu programul Promocult au fost

Strategiile din domeniul artelor spectacolului ar
trebui sã introducã, dupã pãrerea reprezentanþilor
ONG-urilor, criteriul rentabilitãþii atât în evaluarea
activitãþii operatorilor privaþi, cât ºi a celor publici;

finanþate proiecte care nu au nici o legãturã cu arta

81. Ordonanþa Nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicatã în Monitorul

contemporanã” (coregraf).

Oficial Nr. 73 din 31 ianuarie 2008, accesatã prin programul SintAct

„Cum poþi sã faci o diferenþiere între un spectacol de dans
contemporan ºi un spectacol de dans folcloric? Pentru cã
ele intrã în aceeaºi categorie, a dansului, din punct de

SCHIÞA UNEI POLITICI

poate avea continuitate. Acest inconvenient este

PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI
ÞI FIRME DIN
SECTORUL CULTURAL

În privinþa uniunilor de creaþie, un alt neajuns
identificat de reprezentanþii ONG-urilor priveºte rolul
de colector de drepturi de autor al acestora: absenþa
unei astfel de uniuni în domeniul coregrafiei face ca
taxa colectatã de teatre pentru spectacolele de dans sã
se transfere cãtre UNITER ºi în acest fel coregrafii sunt
privaþi de drepturile care le aparþin. Soluþia ar putea fi,
dupã cum susþine reprezentantul unui ONG, înfiinþarea
unei societãþi de colectare a drepturilor de autor fãrã a
exista neapãrat o uniune de creaþie. În societatea civilã
existã pãrerea cã suma colectatã în urma unei astfel de
reglementãri ar contribui consistent la veniturile
sectorului de dans contemporan:

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE
A CREATIVITAÞII:
PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI
ÞI FIRME DIN
SECTORUL CULTURAL

„Colectarea drepturilor de autor e un lucru destul de clar:
declari spectacolul ºi organizatorul ar trebui sa plãteascã
din biletele pe care le-a vândut un anumit cuantum pentru
coregraful respectiv care a fãcut creaþia care se joacã.
Vorbim de spectacole la nivelul Operei, care are în
stagiune un spectacol pe care tu l-ai fãcut, ai primit o datã
o sumã de bani, ºi poate cã e un spectacol foarte bun, care
se joacã la Opera ºi în 10 ani se duc 200.000 de spectatori.
Tu nu primeºti nici un ban. Nu e ca la muzicã, de exemplu,
unde existã UCMR-ADA sau la CREDIDAM, unde e vorba
de interpreþi. In dans nu existã” (coregraf, reprezentant al
unei organizaþii non-profit).

redirecþiona 2% din impozitul pe venit unor organizaþii
non-guvernamentale, a fost o mãsurã foarte apreciatã
în mediul ONG. Atractivitatea acestei mãsuri a scãzut
odatã cu conºtientizarea de cãtre operatorii culturali
din toate sectoarele creative a costurilor implicate de o
campanie pentru atragerea acestor contribuþii:
„Ca sã obþii un retur pe 2%, trebuie sã ai o campanie foarte
importantã. Adicã trebuie sã faci bannere, sã afiºezi, sã
apari cu publicitate în diverse ziare, reviste importante
[...]. În momentul în care poþi sã investeºti, sã ai un buget
pentru asta, ar exista un retur. Dar momentan, acest
buget nu existã. ªi atunci ce faci, trimiþi niºte mailuri ºi
atât. Campania pentru 2% înseamnã un proiect în sine:
trebuie sã angajezi pe cineva în relaþii publice sã se ocupe
de o astfel de campanie, din ianuarie pânã în mai, pânã
când se depun formularele de impozit. Trebuie sã ai bani,
sã imprimi cãrþi poºtale, dar nu poþi face asta decât
angajând pe cineva ºi având niºte resurse. Prefer ca puþinii
bani pe care-i am, sã-i bag în proiecte” (reprezentant
ONG).

O eventualã iniþiativã care sã compenseze acest
neajuns ar putea fi mediatizarea prevederii „2%” ºi
asocierea acesteia cu domeniul cultural. Scopul ar fi
creºterea conºtientizãrii în rândul publicului a faptului
cã aceastã mãsurã se aplicã ºi la nivelul sectorului
cultural. Eficienþa prevederii ar putea fi sporitã prin
accesul inclusiv al companiilor private la aceastã
oportunitate fiscalã. Acesta este cazul Slovaciei, unde
„sistemul 2%” permite ºi agenþilor economici sã
direcþioneze, începând din 2004, procentul de 2% din
taxele corporatiste cãtre organizaþii nonguvernamentale.82 În cazul legii slovace, singurele
82. Arpád Lõrincz ºi Peter Hañdiak, How Percentage Laws Work In
Practice: Slovakia's system of 1% tax allocation in Marianna Török si
Deborah Moss, Percentage Philanthropy, colecþie de lucrãri
prezentate în cadrul conferinþei Percentage Philanthropy Conference
on 19-20 January 2004 in Budapest organised by the Nonprofit

În momentul introducerii sale, prevederea „2%” din
Codul Fiscal, care oferã persoanelor fizice opþiunea de a

Information and Training Centre (NIOK). p.10.
http://www.onepercent.hu/perc_phil.htm . accesat la data de
16.12.2008.
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schimbarea contractelor pe viaþã ale actorilor din
teatrele publice cu contracte pe stagiune este o mãsurã
apreciatã de operatorii culturali non-profit, consideratã
factor de profesionalizare ºi o bazã pentru oportunitãþi
egale între operatori. Persoanele intervievate afirmã cã
o resursã insuficient valorificatã de cei care elaboreazã
politicile culturale este disponibilitatea la dialog a
operatorilor culturali non-profit, cãreia i se preferã, în
opinia celor intervievaþi, consultarea uniunilor de
creaþie, a cãror reprezentativitate nu este unanim
acceptatã.
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diferenþe care se fac între contribuþiile companiilor ºi
cele ale indivizilor sunt valoarea minimã care poate fi
redirecþionatã (de aproximativ ºase euro în cazul
companiilor) ºi numãrul posibil de beneficiari (mai
multe ONG-uri pot beneficia de contribuþia unei
singure companii).
Încurajarea sponsorizãrii este o altã mãsurã care ar
putea

veni

în

sprijinul

organizaþiilor

non-

„O altã problemã cu sponsorii vine din modul în care
media se situeazã. Nu poþi sã spui pe un canal public de
televiziune cã festivalul e sponsorizat de firma X, Petrom
sã zicem. De ce sã nu poþi sã spui, pentru cã
sponsorizarea tocmai asta înseamnã. Deci tu faci o
promoþie numelui firmei, nu promovezi produsele firmei.
Lumea nu înþelege, cum pot sã atrag eu un sponsor când
eu nici mãcar nu pot sã-i menþionez numele într-un
interviu?” (reprezentant ONG).

guvernamentale din toate sectoarele creative, cu
singura condiþie ca mãsura sã devinã atractivã pentru

Autoritatea pentru clarificarea acestei probleme

companii. În prezent finanþatorii privaþi acordã

este Consiliul Naþional al Audiovizualului, a cãrui

sponsorizãri mai ales în baza unor relaþii personale, sau

poziþie instituþionalã a fost fãcutã publicã în repetate

în cazul în care organizaþiile le pot oferi beneficii de

rânduri:

imagine (vizibilitate). Deºi actorii privaþi care
efectueazã sponsorizãri sau acte de mecenat sunt

„«Când am concerte la Festivalul Enescu, camera se

stimulaþi prin facilitaþi fiscale (pot scãdea din impozitul

concentreazã uneori pe capacul pianului, pe care este

83

pe profit datorat, sumele aferente),

aceºtia au în

vedere ºi imaginea asiguratã de actul sponsorizãrii:

scrisã marca lui. Asta nu e publicitate. (Dan Grigore,
membru CNA ºi pianist).»”

84

„Cu puþin noroc, cu puþine relaþii personale, pentru cã

De la comunicarea publicã în care au fost clarificate

sponsorizarea, o ºtim bine, nu se face pe o bazã fiscalã, în

aceste lucruri, în anul 2007, problema persistã ºi ar

primul rând pentru cã legea în România nu dã mari
facilitaþi fiscale unui sponsor. ªi atunci de ce sã dea banii
pentru dans, când poate sã bage banii în sport? Acelaºi tip

exista, credem noi, justificare pentru o intervenþie
suplimentarã.

de sponsorizare, însa returul lui de imagine este mult mai
mare în cazul sportului când îºi pune un banner, dã

„Posturile de radio ºi de televiziune vor putea prezenta, la

100.000 de euro la Steaua ºi e filmat de camerã” (coregraf,

ºtiri, nume de companii, fãrã ca acest lucru sã fie

reprezentant al unei organizaþii non-profit).

considerat publicitate mascatã, a anunþat Consiliul
Naþional al Audiovizualului în cadrul unei întâlniri ce a

Organizaþiile nu pot compensa prin mediatizarea
proiectelor ºi implicit a sponsorilor vizibilitatea redusã

avut loc la sediul Consiliului. «Nu e publicitate sã anunþaþi

DE STIMULARE

publicitate, cã ºtim toþi ce înseamnã asta», a anunþat

A CREATIVITAÞII:

specificã unui proiect cultural (cu excepþia, eventual, a

preºedintele CNA, Ralu Filip, în prezenþa reprezentanþilor

anumitor festivaluri), din motive care þin de

principalilor radiodifuzori din România.”85

disponibilitatea redusã a posturilor de televiziune de a
disocia publicitatea pentru un produs sau pentru o

SCHIÞA UNEI POLITICI

cã anumite companii au fãcut ceva. Nu vã mai temeþi de

84. Citat în Cãtãlina Sandu, „Nominalizarea companiilor nu e
reclamã”, Curierul Naþional, 9 februarie 2007. Articol disponibil

firmã de mediatizarea unei iniþiative de responsabilitate

online la http://www.9am.ro/stiri-revista-

socialã corporatistã (CSR):

presei/Actualitate/54727/Nominalizarea-companiilor-nu-ereclama.html. Accesat la data de 18.12.2008

83. Sponsorizarea este reglementatã prin Legea Nr.32/1994,

85. Cãtãlina Sandu, „Nominalizarea companiilor nu e reclamã”,

modificatã ºi completatã prin Legea Nr.394/2006.

Curierul Naþional, 9 februarie 2007. Articol disponibil online la
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planºele, machetele grafice ce formeazã proiectele de
arhitecturã, lucrãrile plastice, hãrþile ºi desenele din

mediatizeze proiectele ONG-urilor (inclusiv atunci când

domeniul topografiei, geografiei ºi ºtiinþei în general.

sunt sponsorizate de companii private) ar ajuta

Actorii principali existenþi în peisajul românesc de artã

operatorii culturali sã evite ca sponsorizarea sã devinã

vizualã sunt artiºtii, galeriile de artã, muzeele de artã,

un joc cu sumã nulã, mai exact ca banii obþinuþi de la

artiºtii plastici independenþi, Uniunea Artiºtilor Plastici

sponsor sã fie folosiþi la plata publicitãþii. Un motiv

din România (UAPR), publicaþiile de specialitate

pentru care contribuþia sponsorilor este esenþialã

(revistele de artã contemporanã) ºi casele de licitaþii.

pentru bugetul unei organizaþii non-guvernamentale

Cele mai multe galerii sunt în proprietatea statului,

este faptul cã sistemul de finanþãri publice nu prevede

restul fiind proprietate privatã sau aparþinând ONG-

în general fonduri pentru cheltuieli administrative

urilor. Majoritatea galeriilor, de stat sau private, au fost

(salarii, contabilitate, prestãri servicii, sediu):

înfiinþate dupã anul 1990. În ultimii 5 ani cele mai multe
galerii au expus între 7 ºi 75 de expoziþii. În ceea ce

„Toate lucrurile astea n-au putut sã fie decontate la
minister. [...] Fãrã un astfel de sponsor, activitatea unui
ONG e la un nivel foarte limitat, foarte mic ºi sigur cã nu
poate sã deruleze proiecte mari” (reprezentant ONG).

Sugestiile enumerate mai sus privind reglementarea
„2%” ºi Legea Sponsorizãrii nu se adreseazã doar artelor
spectacolului,

ci sectorului non-profit din toate

sectoarele creative avute în vedere de acest studiu.

priveºte soluþiile financiare pe care le au pentru
activitãþi, majoritatea galeriilor utilizeazã comisionul la
vânzarea exponatelor, dar nu folosesc regia creatorului
ca soluþie financiarã. De asemenea, cele mai multe
galerii nu folosesc proiectele, donaþiile, achiziþiile de la
creatori ºi vânzãrile ca soluþii financiare. Putem
caracteriza astfel strategiile galeriilor ca intermediari
între artiºti ºi cumpãrãtorii de artã.86
Potrivit specialiºtilor, existã douã tipuri de
colaborare între managerii de galerii ºi artiºti: o

5. ARTELE VIZUALE

colaborare pe termen scurt, când galeria expune opera
unui artist în schimbul unui comision la vânzare ºi o
colaborare pe termen lung, când managerul galeriei îl

5.1. Caracterizarea Sectorului Artelor Vizuale

susþine financiar pe artist cu anumitã sumã de bani pe

În domeniul artelor vizuale sunt incluse urmãtoarele

din preþul de vânzare.87

toatã perioada colaborãrii, în schimbul unui comision

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE
A CREATIVITAÞII:

domenii de activitate: picturã, graficã, sculpturã,

Studiourile de creaþie pot fi de mai multe tipuri dupã

PROPUNERI DE LA

gravurã, litografie, artã monumentalã, scenografie,

modelul în care acestea sunt utilizate: individuale sau

CREATORI, ONG-URI
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tapiserie, ceramicã, plastica sticlei ºi a metalului, opere

colective. Dreptul de a deþine studiouri de creaþie

de artã fotograficã ºi prelucrare video-computerizatã a

individuale sau colective se obþine la cererea artiºtilor

imaginii, design, opere de artã aplicatã produselor
destinate unei utilizãri practice, arhitecturã inclusiv

86. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã

http://www.9am.ro/stiri-revista-

ort%2017%202007%20Muzeul%20Guggenheim%20in%20Bucuresti.pdf

presei/Actualitate/54727/Nominalizarea-companiilor-nu-e-

raportul Guggenheim (p. 5), accesat la data de 27.11.2008.

reclama.html. Accesat la data de 18.12.2008

87. Idem.

http://www.culturanet.ro/downloads/cercetari_finalizate/SITE%20rap
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O mãsurã suplimentarã a CNA-ului care sã
încurajeze televiziunile ºi posturile de radio sã

plastici adresatã Consiliilor de Conducere ale secþiilor
de creaþie în cazul Filialei Bucureºti ºi a celor din þarã.88
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Uniunea Artiºtilor Plastici din România reprezintã o
organizaþie cu caracter profesional a creatorilor din
domeniul artelor vizuale. La baza înfiinþãrii acesteia ca

„O foarte mare problemã în cazul producþiilor artistice
este cea a locurilor, mai ales a preþurilor chiriilor care
limiteazã foarte mult producþia artisticã.[...] Preþurile
chiriilor ucid creativitatea de orice fel în România […] aici
este un domeniu în care statul ar putea proteja” (artist
vizual).

persoanã juridicã românã de utilitate publicã se aflã
Decretul 266/1950.89 Iatã o caracterizare fãcutã de un
artist plastic:
„Uniunea este o structurã care are la ora asta vreo 11
filiale, pe specialitãþi: filiala de picturã, filiala de graficã,
filiala de artã publicitarã, de sculpturã, arte decorative,
scenografie, design, istoria artei, multimedia. Fiecare
filialã are o structurã autonomã, cu un preºedinte ºi cu un
birou de conducere, care încearcã sã-ºi gestioneze toate
activitãþile interne. Adicã se ocupã de sãli de expoziþii, de
programul de expoziþii ºi de programul curatorial. Se
ocupã de administrarea unor ateliere de creaþie, care sunt
date spre folosinþa artiºtilor din zona respectivã ºi
reprezintã interesele fiecãrei secþii la un nivel de Consiliu
al Bucureºtiului ºi care transmite problemele mai departe
la Conducerea Operativã, care are un rol operativ; are un
preºedinte, doi vicepreºedinþi, unul pentru Bucureºti,
altul pentru teritoriu ºi doi membri” (artist plastic).

Uniunea are o secþiune separatã numitã Atelierul 35

UAPR cuprinde un numãr de 2400 de membri, iar
numãrul total de spaþii ajunge la 330, dintre care 117
ateliere sunt în proprietatea UAPR, 119 închiriate de la
AFI, 2 de la RATB ºi 19 de la MCC. În ceea ce priveºte
drepturile de autor în domeniul artelor vizuale, acestea
sunt reglementate de societatea de gestiune colectivã
VISARTA. La baza apariþiei acesteia se aflã Legea
8/1996 privind drepturile de autor.90
Un alt actor din peisajul artei vizuale din Bucureºti
este Centrul Internaþional pentru Artã Contemporanã, o
instituþie independentã care are rolul unui mediator
între scena artisticã din România ºi cea internaþionalã.
Acesta este o organizaþie non-profit care a apãrut în
anul 1999, promovând arta alternativã, noile medii de
creaþie, multiculturalitatea ºi interdisciplinaritatea.91
Problemele cu care se confruntã sectorul artelor vizuale
în momentul de faþã se referã la costurile mari ale
spaþiilor ºi la modul de colectare a fondurilor pentru
drepturile de autor:

prin care este încurajat experimentul în domeniul
artelor vizuale. În Bucureºti, Uniunea organizeazã circa
100 de evenimente culturale pe an, aplicând „[…] la
finanþãri ca un ONG, ca oricare alta fundaþie.” (artist
plastic). Datoritã lipsei de spaþii se încearcã organizarea
unui parteneriat cultural împreunã cu Primãria
Consiliului Bucureºti, prin care aceasta sã suporte
costurile

legate

de

abilitarea,

amenajarea-

reamenajarea utilitãþilor din aceste spaþii:

„Sunt costuri foarte mari la fiecare spaþiu din asta, e o
galeristã, sunt utilitãþile, chiria. Toate astea la o galerie se
ridicã la în jur de 1500 de euro pe lunã. Aceºti bani trebuie
sã vinã de undeva ºi noi ii treceam de pe spatiile de
vânzare. […] Timbrul este 0,5% ºi aici e o alta problemã,
pentru cã ea este lege dar nu se poate colecta, nimeni nu
ne-o dã. ªi noi n-avem instrumente coercitive prin care sã
mergem sã penalizam pe cei care nu ne dau timbrul de
autor. Toþi evitã chestia asta, sã ne dea acest 0,5%” ( artist
plastic).
90. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Uniunii Artiºtilor
Plastici www.uappr.ro, accesatã la data de 22.11.2008

88. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Uniunii Artiºtilor
Plastici www.uappr.ro, accesatã la data de 20.11.2008
89. Idem

91. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Centrului
Internaþional Pentru Artã Contemporanã http://www.icca.ro, accesatã
la data de 25.11.2008
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Asta se întâmplã pentru cã statul continuã sã centreze
achiziþiile, firmele noi strãine sunt timide ºi nu prea

Principalele

evenimente

culturale

de

cumpãrã mult. De obicei bãncile erau implicate în

galerii, dar:

achiziþii. Peste 25% din ce are MNAC vine din lucrãrile din

„[…] care nu fac bani, trãiesc de pe o zi pe alta,
promoveazã artiºtii români, peste tot. Altã problemã este
cã sunt mai degrabã colecþionaþi de muzee din
strãinãtate, decât de muzee din România” (fotograf).

Referitor la alte instituþii care desfãºoarã activitãþi ºi
proiecte privind artele vizuale, specialiºtii în domeniu
amintesc Institutul Cultural Român (ICR), ca având:
„[…] o strategie în ceea ce priveºte arta contemporanã[
...], dar ºi în cazul acesteia este o situaþie ciudatã deoarece
ICR-ul merge la export cu artiºti tineri însã în România
promoveazã

prin

cãrþi,

cataloage

doar

artiºtii

bãnci care au fost confiscate. Momentan foarte puþine din
lucrãrile care sunt se înscriu sau sunt conform
standardelor din arta contemporanã mondialã. Sunt
foarte puþini colecþionari privaþi. Au mai fost câþiva care au
adunat, dar în general sunt strãinii care au colecþii de artã
româneascã: Bernea, Grigorescu” (fotograf).

În privinþa peisajului artelor vizuale, specialiºtii din
domeniu susþin cã piaþa nu este dezvoltatã, de exemplu
la nivelul artei fotografice nu este stabilit un anumit
preþ pentru vânzarea creaþiilor. În România totul
depinde de cei care cumpãrã ºi de oferta venitã din
partea acestora. Spre deosebire de situaþia din
strãinãtate, unde preþurile sunt fixe, situaþia din

consacraþi[...]” (fotograf).

România variazã în funcþie de anumite criterii ºi
Comparativ cu peisajul artelor vizuale din

circumstanþe:

strãinãtate, în România concurenþa este mai redusã
datoritã în special numãrului mic de artiºti care se pot

„Care piaþã? E multã debandadã. Aceeaºi fotografie o poþi

integra mai uºor în sistemul cultural:

vinde cu un preþ de 10 ori mai mare, aceeaºi fotografie.
Depinde, nu este o evaluare. E drept cã ºi afarã sunt limite

„[…]dar sunt mult mai puþini bani alocaþi pentru culturã.
În Occident sunt mai mulþi bani ºi mai multe iniþiative,
precum ºi instituþii numeroase a cãror funcþionare este
mult mai eficientã, dar existã o concurenþã mai mare”

Aici e debandadã. Depinde de client, cât de mult e dispus
sã plãteascã. O bancã va plãti într-un fel pentru poze cu
clãdirile ei ºi nu ºtiu ce revistã de provincie care face un

(fotograf).

articol despre arhitectura orãºelului Giurgiu, va plãti în alt

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE

foarte mari, dar sunt niºte criterii mai clare dupã care eºti
pus într-o categorie sau alta de … preþ, de remuneraþie.

În

strãinãtate,

galeriile

au

o

funcþionare

fel. Fotografia fãcutã cu acelaºi efort, cu aceleaºi costuri
are alt preþ. E în funcþie de posibilitãþile clienþilor.

A CREATIVITAÞII:

asemãnãtoare unor afaceri iar galeriile nou-apãrute

PROPUNERI DE LA

Criteriile nu sunt foarte clare, de ce este atât sau de ce este

beneficiazã de sponsorizãri sau funcþioneazã sub

atât. Dacã la unul îi spune 1 euro pe pozã ºi îi face 100 de

umbrela mecenatului privat, în timp ce în România

poze la nunta aia, existã alte nunþi de fiþe în care fiecare
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lipsesc chiar ºi clienþii privaþi fideli pentru arta

fotograf e plãtit cu 1000 de euro ºi sunt trei. ªi nu dã

contemporanã. O persoanã intervievatã spunea cã:

fiecare 1000 de poze bune” (fotograf).

„[…] se bucurã de mecenatul unor firme importante sau a

Potrivit afimaþiilor unui specialist în domeniul artei

unor oameni care au un fond, cei din România nu au nici

contemporane, galeriile ajutã la stabilizarea pieþei de

mãcar o clientelã potenþialã pentru arta contemporanã.

artã contemporanã:

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

artã

contemporanã sunt realizate de un numãr mic de

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

„E bine cã existã o serie de galerii care se ocupã de

„Sunt mulþi artiºti care vând din atelier, sunt artiºti care

lucrurile astea sistematic, galeriile astea au un portofoliu

vând într-un circuit, într-un fel sau altul... de exemplu

de artiºti, încep sã aibã o listã de preþuri, participã la

sunt apropiaþi de un grup de oameni de afaceri. ªi

târguri internaþionale ºi atunci balanseazã nivelul

bineînþeles ãia spun <<uite mie îmi place ce lucreazã

preþurilor, dar nu întotdeauna lucrurile se întâmplã aºa”

artistul cutare, eu i-am cumpãrat o lucrare, poate vrei sã

(artist vizual).

cumperi ºi tu>>. Dar colecþionarul ãla a cumpãrat la un
nivel de preþ ºi la preþul ãla se reporteazã ºi restul. Evident

În ceea ce priveºte piaþa de artã contemporanã.
aceasta este o piaþã conjuncturalã, nu existã un sistem
de referinþã ºi cotaþiile de cele mai multe ori nu reflectã
valoarea artisticã.92

Potrivit persoanelor intervievate,

lipsa unei pieþe bine dezvoltate este determinatã de
expoziþiile care se organizeazã rar. Expoziþiile
organizate urmãresc formarea unui anumit numãr de
colecþionari care sã vândã obiectele culturale ºi în
strãinãtate, astfel încât artistul sã obþinã vizibilitate:
„Se face o expoziþie de o lunã, o lunã ºi jumãtate unui
artist din nucleul pe care îl strânge în jurul ei (al galeriei -

cã artistul sãracu’ trãieºte din chestia asta, e bine pentru
el, însã în momentul în care se prevaleazã de preþul la care
a fost cumpãrat” (artist plastic).

Despre modul de stabilire a preþului, pãrerile sunt
împãrþite. Spre deosebire de precizãrile menþionate
anterior, prin care era susþinut cã preþul este fixat de
cãtre cumpãrãtori, unii specialiºti din domeniu susþin
faptul cã preþul se stabileºte în funcþie de producþiile
artistice avute de-a lungul timpului de un artist, de
experienþa acestuia, de participarea la programele
internaþionale:

n.m.) pe care încearcã sã îi reprezinte, deci sã
construiascã ºi un nucleu de colecþionari aici ºi sã le vândã

„Existã mai multe criterii în funcþie de care stabilesc

ºi afarã ºi sã-i promoveze de obicei prin participarea la

preþul: ce vârstã are, cât a expus, ce CV are, unde a expus,

târgurile internaþionale, care este foarte importantã, e ca

programe internaþionale, chestii de genul acesta care

un circuit ATP, nu eºti acolo, nu prea exiºti. Mai existã o

determinã o anumitã cotã ºi în funcþie de criteriile astea eu

altã cale, participând la bienale dar care practic ºi ele sunt

am o ierarhie a cotei ºi stabilesc preþul final. Practic la final

integrate acestui program internaþional. ªi în rest eºti ca

împãrþim suma la jumãtate. Se va spune cã e un procent

un unchi pentru artist. Sã fii tot timpul prezent, tot timpul

foarte mare dar este cutumã internaþionalã ºi sunt incluse

pe fazã la ce fac artiºtii, sã intuieºti cumva care este

aici ºi costurile foarte mari pe care galeristul le suportã de

modalitatea optimã de a-l marketa ºi de a-l reprezenta”

la chirie, la transportul la târguri ºi bienale” (critic de artã).

(critic de artã).
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DE STIMULARE

Raportul dintre valoarea artisticã ºi preþul plãtit nu

producþiile artistice este dominatã de prezenþa

A CREATIVITAÞII:

este echilibrat datoritã faptului cã au existat situaþii

galeriilor, dar de pe piaþã nu lipsesc structurile non-

PROPUNERI DE LA

profit. Centrul de Introspecþie Vizualã (CIV) a fost

CREATORI, ONG-URI

când s-a cumpãrat la un anumit preþ ºi s-a vândut la un
preþ mai mic.

93

infiinþat în august 2007 ca asociaþie non-profit ºi a fost
conceput, conform coordonatorilor ca „laborator de

92. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã
http://www.culturanet.ro/downloads/cercetari_finalizate/SITE%20rap
ort%2017%202007%20Muzeul%20Guggenheim%20in%20Bucuresti.pdf

cercetare criticã a producþiei culturale în contextul
realitãþilor contemporane”. Unul dintre obiective este

raportul Guggenheim (p.11), accesatã la data de 30.11.2008.

„de a aduce în acelaºi plan producþia cognitivã venind

93. Idem

din teoria politicã, istoria ºi teoria artei, design,

ÞI FIRME DIN
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intervenþii artistice pe pereþii staþiei de metrou de la
Gara de Nord. Cealaltã etapã a proiectului a vizat

Bucureºtiului ºi sã dezvolte proiecte cu potenþial social

transformarea staþiei de metrou Piaþa Victoriei, dupã o

direct”. În octombrie 2008, CIV a gãzduit o parte din

serie de ateliere de creaþie susþinute la muzeele din

manifestãrile evenimentului „Ars Telefonica”, “o serie

preajmã: Muzeul Þãranului Român, Muzeul Naþional de

de intervenþii artistice site-specific desfãºurate în

Istorie Naturalã “Grigore Antipa” ºi Muzeul Naþional de

cabinele telefonice aflate în zona centralã a

Geologie. Pornind de la câteva din lucrãrile realizate în

Bucureºtiului ºi o suitã de prezentãri ºi performanþe

cadrul acestor ateliere de cãtre copiii care au lucrat

sonore care au loc în spaþiul CIV”.94

împreunã cu 20 de artiºti români ºi britanici, artiºtii

“I Love Bucharest” este un program de artã publicã ºi

implicaþi în program au propus „o serie de concepte

comunitarã elaborat de artiºtii aflaþi în portofoliul

artistice pentru decorarea interiorului staþiei de metrou

Fundaþiei „Grigore Mora” ºi sprijinit de Asociaþia din

ºi pentru semnalizarea prezenþei celor trei muzee aflate

Pod. Lansat în toamna anului 2005, programul se

în Piaþa Victoriei”.97

concentreazã pe regenerarea spaþiului public din

Un alt actor în artele vizuale româneºti, organizator

Bucureºti prin intervenþii artistice ºi proiecte de artã

al unei bienale de artã contemporanã care se

publicã propuse ºi realizate de artiºti care urmãresc

desfãºoarã în Bucureºti, este Asociaþia Artphoto.

„angajarea responsabilitãþii civice ºi participarea

Proiectele sale de bazã alãturi de bienalã sunt

cetãþenilor în proces”.95 I Love Bucharest este, aºadar,

redactarea unei reviste de artã contemporanã (Pavilion)

un exemplu de artã “angajatã”:

ºi înfiinþarea recentã a Centrului de Artã Contemporanã
Pavilion Unicredit. În lipsa unui spaþiu stabil de

„Scopurile acestui program sunt reabilitarea culturalã,

expunere, bienala a fost conceputã pe principiul

esteticã ºi socialã a unor spaþii publice identificate din

itinerariului prin Bucureºti:

Bucureºti, crearea de oportunitãþi pentru artiºti de a
explora arta publicã ºi comunitarã [...] eliminarea

„Bienala oricum ca ºi concept s-a dorit sã fie în diferite

graniþelor între spaþiul tradiþional (galeria) ºi spaþiul

locaþii pentru cã în momentul în care faci traseul bienalei

public ºi angajarea conºtiintei ºi a responsabilitãþii civice

vezi ºi layerele arhitecturale ale oraºului. Pleci de la o

prin implicarea directã a comunitãþii în realizarea

clãdire construitã de Carol I, Muzeul de Geologie, treci

proiectelor”.96
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prin Piaþa Victoriei care este de pe toate palierele, de la
1800, zona comunistã, zona de tranziþie, cum e blocul în

Cele mai importante acþiuni desfãºurate sub egida I

care va fi acum Pavilion, el a fost început înainte de ‘89 ºi

love Bucharest s-au desfãºurat anul acesta în cadrul

se va termina de contruit dupã, chiar lângã Springtime.

proiectului Bucharest MetroArt. Într-o primã etapã,

Era o sucursalã Unicredit ºi alãturi se recontruieºte.

artiºtii implicaþi în proiect au realizat în luna august

Bienala are ca scop sã fie în mai multe spaþii pentru a

SECTORUL CULTURAL
94. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã
http://www.pplus4.ro/despre.html. accesatã la data de 14.12.2008

genera un traseu ºi a vedea aceste layere arhitecctonice
care în egala mãsurã sunt layere istorice” (curator,
reprezentant ONG).

95. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã
http://www.ilovebucharest.org/desprenoi.html. accesatã la data de
14.12.2008
96. I Love Bucharest, Raport Anual 2007.

97. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã
http://www.ilovebucharest.org/bucharestmetroart_02.html. accesatã
la data de 14.12.2008
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cercetare arhitecturalã ºi experiment sonor, urmãrind
prin activitatea sa sã stimuleze mediul cultural al

În seria abordãrilor inovative dorite de organizatorii

desen, un coleg al meu despre marxism ºi culturã, nu

Bienalei în ceea ce priveºte expunerea, dar timpurie în

neapãrat lucruri care sã ofere o altenativã academicã la

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

opinia lor pentru spaþiul românesc, se înscrie
expunerea în spaþii destinate locuirii:
„Mi-ar fi plãcut sã avem una-douã lucrãri într-un
apartament dintr-un bloc. Nu am reuºit ºi pentru cã spre
deosebire de Istanbul ºi Berlin la noi nu se poate pentru cã

învãþãmânt ci alternativa de dupa... poþi sã vii ºi sã vezi ce
se întâmplã în lumea asta ºi sã te orientezi: vrei sã faci
istorie, vrei sã faci criticã. E o organizþie interdisciplinarã”
(reprezentant ONG).

Din punct de vedere al sprijinului financiar, Centrul

administratorul blocului vrea o întreþinere pentru mai

este definit de fondatorul sãu ca “yuppie credit

multe persoane de parcã vizitatorii ar face duº ºi apoi îþi

education”; acesta considerã cã iniþiativa financiarã a

trebuie aprobarea asociaþiei de locatari ºi cum eu ºtiu ce

bãncii þine de o strategie bunã de relaþii publice: „au

probleme am la mine în bloc, doar dupã ce i-am rugat sã

fãcut-o pentru cã sunt niºte oameni inteligenþi, care au

strângem bani pentru o parcare de biciclete, pentru cã eu

înþeles cã vor câºtiga din PR” (reprezentant ONG).

merg mult ºi cu bicicleta, veneau 5 milioane împãrþite la
un bloc întreg. Nu au vrut. Aºa ar fi fost ºi cu apartamentul
pentru bienalã ºi atunci...” (reprezentant ONG).

Centrul de artã contemporanã Pavilion Unicredit
este un proiect sprijinit în întregime din finanþãrile
acordate de Banca Unicredit, purtându-i de altfel ºi
numele. Proiectul este motivat de nevoia formãrii unui
discurs artistic teoretic în lumea artisticã contemporanã
autohtonã, obiectivul fiind:
„un centru de culturã ºi artã contemporanã care sã aibã o
bazã discursivã mai mult. Pentru cã în momentul ãsta arta
ºi scena culturalã româneascã e pe fundul curbei lui
Gauss, nu cred cã ne putem duce mai jos deºi românii sunt
mereu surprinzãtori” (reprezentant ONG).

Centrul este proiectat ca o sursã interdisciplinarã de
educaþie continuã:
„Încercãm sã creãm un centru care va avea ca pilon central

Mãrturiile

reprezentanþilor

ONG-urilor

din

domeniul artelor vizuale despre colaborarea cu
finanþatorii publici indicã experienþe similare cu ale
organizaþiilor

din

alte

domenii.

Unul

dintre

reprezentanþi apreciazã colaborarea cu AFCN-ul ca
fiind foarte bunã, dar încetinitã de legislaþia greoaie, iar
cea cu Institutul Cultural Român ca neatractivã din
cauza constrângerilor birocratice la care este supusã
instituþia:
„ICR funcþioneazã pe o lege strâmbã de la diurnã la
cheltuielile de funcþionare. [...] ICR ne-a dus în Suedia 30
de artiºti iar acum nu mai poate face asta pentru cã li s-a
redus finanþarea. ªi stiþi cine ne finanþeazã acum? IASPIS,
al cãrei rol e sã promoveze artiºtii suedezi în lume, nu pe
noi. ªi totuºi au zis: vã ajutãm, faceþi niºte vizite ºi poate
colaboraþi cu artiºti de aici” (reprezentant ONG).

Conform declaraþiilor unuia dintre curatorii
intervievaþi, reprezentant al unei organizaþii non-

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE
A CREATIVITAÞII:
PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI

o arhivã, care va avea 3000 de volume printre care lucruri

profit, finanþarea din partea ICR impune douã tipuri de
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pe care nu le poþi gãsi pe internet sã le poþi downloada.

probleme, din punctul de vedere al colaborãrii dintre
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Centrul va avea un program permanent cu 3 expoziþii pe

ONG ºi artiºti: este invocatã valoarea micã a diurnei, pe

an, vor fi o serie de lectures, vom avea free-academy unde

de o parte, ºi obligaþia contractualã a artistului de a

vom avea diferite personalitãþi care vor þine cursuri câte

ceda drepturile sale de autor cãtre ICR, pe de altã parte.

douã sãptãmâni, Dan Perjovschi va susþine lecþii despre

5.1.1. Caracteristicile producþiei în artele vizuale

care o implicã:

În peisajul artelor vizuale producþiile sunt realizate de
artiºti în atelierele proprii de creaþie. Marea majoritate a

„Nu plãteºti TVA dar plãteºti taxe pentru salariile
angajaþilor, sistemul de taxe e la fel ca la o firmã, nu poþi
avea acces la finanþãri în alt mod. Atâta cã nu plãteºti
TVA-ul la stat. Dacã vreau sã vând revista, ar trebui sã am
o casã de marcat, ceea ce este o absurditate, casa de
marcat are supermarketul, eu ar trebui sã pot sã dau o

galeriilor expun obiecte de artã ºi doar câteva galerii au
activitãþi educative ºi atelier de creaþie potrivit
specialiºtilor din domeniu. Referitor la soluþiile
financiare pe care le au pentru activitãþi, majoritatea
galeriilor utilizeazã comisionul la vânzarea exponatelor

chitanþã care se revede în contabilitate, tot felul de lucruri

dar nu folosesc regia creatorului ca soluþie financiarã.

de genul ãsta. Deci nu existã avantaje reale” (reprezentant

De asemenea, cele mai multe galerii nu folosesc

ONG).

proiectele, donaþiile, achiziþiile de la creatori ºi
vânzãrile ca soluþii financiare. Putem caracteriza astfel

În comentariile artiºtilor, curatorilor sau ale
reprezentanþilor din ONG-uri se regãseºte de multe ori
o poziþie criticã la adresa Uniunii Artiºtilor Plastici

strategiile galeriilor ca intermediari între artiºti ºi
cumpãrãtorii de artã.98
Luând în considerare ºi expoziþiile care vin din

(UAPR), ca ONG beneficiar al statutului de instituþie de

strãinãtate, se produce un anumit fenomen denumit de

utilitate publicã:

specialiºtii din domeniu „colonizare culturalã prin
produse aduse de centrele culturale strãine” (artist

„Problema UAPR-ului e cã nu s-a desfiinþat. Actualul

plastic). Majoritatea artiºtilor din artele plastice sau din

preºedinte, Dumitru ªerban, a încercat sã facã un gest: sã

artele vizuale s-au îndreptat spre alte domenii unde se

transforme filialele în asociaþii independente, fiecare s-ar

pot obþine profituri mai mari, un exemplu fiind

gestiona singur, dar n-au prea vrut membrii, cã nu mai

publicitatea:

veneau banii de la centru. Dacã vã uitaþi ce expune UAP-ul
ºi vedeþi ce se expune la Madrid veþi vedea ce diferenþe

„Rar o campanie publicitarã dã greº, foarte rar, sunt

sunt ºi în traducerea artei ca act social. În Germania o

cazuri. […] De muncit cel mai mult, normal cã munceºte

astfel de asociaþie funcþioneazã ca un sindicat, ei nu

creatorul, uneori e rãsplãtit, alteori nu foarte mult, iar în

judecã arta. UAP are pretenþia cã judecã arta, orice

ceea ce priveºte publicul, e manipulat, cã ãsta e rolul
publicului întotdeauna, sã fie manipulat” (fotograf).

SCHIÞA UNEI POLITICI

argument ar aduce ei e inutil. Oamenii ãºtia vor dispãrea

DE STIMULARE

încet pentru cã vor apãrea alte spaþii de expunere mult

A CREATIVITAÞII:

mai vizibile” (reprezentant ONG).
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O observaþie care caracterizeazã poziþiile exprimate

ÞI FIRME DIN

de cei intervievaþi, specificul ONG-urilor active în

SECTORUL CULTURAL

domeniu este preferinþa, de multe ori explicitã, pentru
un tip de artã implicatã, preferinþã însoþitã de o
delimitare de artiºtii care preferã creaþii decorative.

În domeniul fotografiei costurile de producþie
variazã în funcþie de segmentele cãrora se adreseazã.
Artiºtii din domeniul artelor vizuale susþin cã, în cazul
colaborãrilor pentru publicitate, costurile de producþie
au o pondere redusã deoarece profitul este mult mai
mare, pe când în celelalte domenii costurile de
producþie ºi profitul au ponderi aproximativ egale:
98. Informaþie preluatã din raportul Guggenheim (p. 5), realizat de
Centrul de Studii ºi Cercetãri în Domeniul Culturii.
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Avantajele care derivã din statutul de ONG sunt frecvent
confruntate de cei intervievaþi cu povara birocraticã pe
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„Începe sã aparã o oarecare maturizare ºi la noi. Costurile

curatorial, sunt doar de expoziþie. Sunt costuri foarte mari

de producþie încep sã devinã din ce în ce mai mici.

la fiecare spaþiu din ãsta, e o galeristã, sunt utilitãþile,

Depinde cãtre ce segmente te adresezi. Dacã este

chiria. Toate astea la o galerie se ridicã la în jur de 1500 de

publicitate, […] va fi foarte mult apreciatã partea creativã

euro pe lunã. Aceºti bani trebuie sã vinã de undeva ºi noi îi

ºi costurile nu mai reprezintã foarte mult, 10-15% e mult

treceam de pe spaþiile de vânzare” (artist vizual).

deja, în alte domenii nu poþi sã te depãrtezi atât de mult,
nu poþi uneori decât sã dublezi costurile de producþie. Ai

Sponsorizãrile din sectorul privat au crescut în

50% costuri ºi 50% sã zicem profit. Dacã e s-o luãm pe

ultimii ani conform informaþiilor obþinute din interviuri.

teoriile economice, ãla nu e numai profit. Acolo mai ai ºi o
amortizare a mijloacelor de producþie, ai ºi alt gen de
cheltuieli , nu de producþie, niºte cheltuieli colaterale. De

Preferinþa artiºtilor este de a semna contracte de
sponsorizare cu mai puþini sponsori dar pe sume mai

la 50% pânã la 10%. Depinde cui te adresezi, depinde ce

mari. În felul acesta, fiind într-un numãr mai mic,

domeniu, depinde de client în primul rând, care începe sã

sponsorii pot obþine mai uºor vizibilitate:

se maturizeze, ºi pe an ce trece costurile încep sã
reprezinte din ce în ce mai puþin bugetul în producþii

„De-a lungul timpului am avut finanþãri private care ne-au

fotografice. E pretenþios spus producþii fotografice ºi asta

sponsorizat mai multe evenimente. Nu lucrãm cu oricine,

e un semn de maturizare a pieþei, pentru cã omul e mai

lucrãm cu Pilsner/Urquel, finanþatorul principal al Bienalei

important decât hârtia ºi filmele” (fotograf).

Bucureºti care finanþeazã ºi bienala de la Berlin. Apoi
[vodca n.n.] Absolut ºi Unicredit. Principiul a fost sã nu

În domeniul artelor plastice, anumite persoane

lucrãm pe sume mici tocmai pentru a face vizibil un

intervievate au susþinut faptul cã sunt investite sume

sponsor ºi nu o listã. Finanþãrile pe care le primim vin de la

foarte mici:

companii care înþeleg demersul ºi care ºtiu sã-ºi fructifice
în marketingul lor participarea la astfel de evenimente ºi

„În România este înþeleasã prost ideea de investiþie.
Investiþia în România nu presupune acumularea unor
sume de bani pentru a fi investiþi într-o altã afacere, ci
aceasta se referã la investirea unor sume ºi urmãrirea
obþinerii de profituri îndoite sau întreite în decursul unui

care au deja programe care sã le permitã sã înþeleagã mai
uºor demersul nostru. De asemenea, primim finanþãri de
la instituþii de stat strãine. Spre exemplu European
Cultural Foundation, de la Mondryan, de la Frame, o
fundaþie japonezã” (critic de artã).

an. În domeniul artelor se investesc foarte puþini bani ºi se
cheltuiesc foarte puþini.” (artist plastic)

În privinþa Muzeului Naþional de Artã Contemporanã
specialiºtii din domeniu au menþionat cã acesta nu

SCHIÞA UNEI POLITICI

dezvoltã anumite producþii artistice proprii, ci doar are

DE STIMULARE

fel ca orice ONG. Una din problemele cu care se

rolul unei instituþii care achiziþioneazã diferite

A CREATIVITAÞII:

confruntã Uniunea Artiºtilor Plastici este lipsa

expoziþii:

Uniunea Artiºtilor Plastici aplicã pentru finanþãri la

fondurilor care nu pot fi obþinute numai din sumele care
se strâng cu ajutorul timbrului de 5% care este perceput
pentru domeniul artelor vizuale:

„MNAC nu are nici un fel de producþie, doar importã.
Existã anumite iniþiative particulare: cele douã bienale de
artã contemporanã iar acestea au început sã aibã o

„Acele galerii, din micul procent de 5% din vânzãri, era
procentul de vânzare al Uniunii ºi cu acei bani se
întreþineau spaþiile de galerii care au doar program

PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI

oarecare susþinere ºi din partea statului” (artist plastic).

ÞI FIRME DIN
SECTORUL CULTURAL

„La ora asta nu mai sunt colecþionari decât unii nostalgici,
de plãcere, în general nu sunt cunoscãtori ai fenomenului,

Legat de distribuþia producþiilor ce aparþin artelor
vizuale, pãrerile exprimate de persoanele intervievate
s-au referit la faptul cã aceasta este îngreunatã de

nu îl apreciazã. Atunci intervine dimensiunea asta
sentimentalã, «mi-a plãcut». Foarte puþini sunt pe zona
de artã contemporanã, majoritatea sunt pe artã veche,
interbelicã, sunt valori sigure. Oferta contemporanã nu

anumiþi factori legaþi de numãrul mic de producþii,

este bãgatã în seamã ºi nu a intrat într-un circuit de

costurile mari care se percep pentru transport ºi pentru

valorizare” (artist plastic).

închirierea spaþiilor:
Consumul de producþii din peisajul artelor vizuale
„Pentru distribuþia bunã a unei producþii de artã s-ar

este format din tineri din clasa de mijloc, numiþi

ajunge la niºte costuri halucinante.[...] Se întâmplã de

“yuppies” ºi care percep interesul lor faþã de domeniul

multe ori ca din cauza costurilor ridicate de distribuþie,

artistic ca pe o diferenþiere faþã de ceilalþi:

artiºtii sã cãlãtoreascã cu expoziþia la pachet…. E un
întreg proces cultural care poate fi vãzut dintr-o
perspectivã pozitivã sau una negativã” (artist plastic).

“O sã te mire dar publicul nu e cu predilecþie din categoria
noilor imbogãþiþi, e din clasa de mijloc, yuppies, tineri
angajaþi în meserii liberale, tipi care ºi-au rezolvat

Distribuþia în domeniul artelor vizuale implicã

oarecum problema existenþei, au o firmã ºi gãsesc cã

procedeul de prezentare a obiectelor culturale în cadrul

trebuie sã se diferenþieze la nivel simbolic de restul

galeriilor sau a muzeelor. Caracteristicile distribuþiei

semenilor” (artist plastic).

legate de galerii implicã prezenþa unui spaþiu de creaþie
ºi a unei galerii. Potrivit specialiºtilor din domeniu,

Specialiºtii din domeniu au precizat cã, în afara

stabilirea unui sistem de distribuþie eficient ºi care sã

acestora, mai este prezent un numãr redus de

acorde avantaje artiºtilor, este îngreunatã de taxele

colecþionari care provin din diferite medii. Dintre
aceºtia amintim, colecþionarii din sectorul privat,

percepute pentru realizarea unei expoziþii.

bãncile în special, care au început în ultimii ani sã îºi

5.1.3. Caracteristicile consumului în artele vizuale
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achiziþionate la nivelul pieþei româneºti ºi de cãtre
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actori din sectorul privat. Majoritatea colecþionarilor
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sunt din strãinãtate iar în România în ultimii ani
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principalii actori sunt bãncile ca de exemplu:
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UnicreditÞiriac sau BRD. În afara acestora mai existã

SECTORUL CULTURAL

colecþionarii particulari care achiziþioneazã opere din
pasiune sau din alte considerente personale ce nu sunt
neapãrat corelate cu scopuri financiare:

îndrepte atenþia asupra acestui sector. În afara bãncilor,
un alt tip de consumator este colecþionarii strãini care
cumpãrã producþii culturale din peisajul artelor vizuale
din anumite considerente de ordin personal sau
financiar.
Una din problemele pe care artiºtii au menþionat cã
le întâmpinã, în ceea ce priveºte consumul, este lipsa de
educaþie vizualã ºi de cunoºtinþe în domeniul cultural al
publicului. Factorul care determinã acest lucru ar putea
fi legat de prezenþa unui numãr mic de ore, de materii
prin care sã fie dezvoltat simþul estetic:

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

5.1.2. Caracteristicile distribuþiei în artele vizuale

„Este o crasã lipsã de educaþie vizualã. Nu sunt suficiente

disfuncþionalitãþi. Piaþa merge spre bine, e mult mai bine

ore, materii în liceu care sã dezvolte simþul estetic. Aicea e

decât a fost acum 5 ani, mãcar acum exista galerii” (artist

mult de lucrat. Au început sã se miºte niºte lucruri în

vizual).
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fotografia artisticã dar suntem destul de «þãrãnoi»”
(fotograf).

Publicul de artã contemporanã este alcãtuit din
publicul MNAC ºi publicul galeriilor, iar acesta este

„Producþia culturalã se gãseºte la toate nivelele. … în
România încã nu existã trendul consumului de
culturã…lumea cumpãrã cãrþi într-o mãsurã mai mare

caracterizat
contemporan:

ca

fiind

nepregãtit

pentru

arta

99

decât se citesc, iar publicul participã la activitãþile
culturale fãrã a avea cunoºtinþe despre producþiile
culturale. Lumea merge ºi consumã culturã….fie cã e
vorba de falsul balet Balºoi” (artist vizual).

„Neexistând (pânã acum trei ani) un muzeu de artã
contemporanã, publicul avizat ºi neavizat nu a fost
pregãtit sã întâmpine aceastã realitate culturalã… Mai
degrabã arta contemporanã are nevoie de un public pe

Specialiºtii din domeniu susþin cã nu existã o situaþie

care ºi-l cautã decât cã îl are la nivel de masã constituitã”
(specialist în artã contemporanã).

foarte bunã legat de consumul de artã:
„În ceea ce priveºte consumul de artã situaþia nu e tocmai
foarte bunã, din acest motiv mulþi artiºti aleg sã îºi arate
producþiile în stradã ºi sã se îndepãrteze de convenþia

Din punctul de vedere al specialiºtilor din domeniu,
publicul muzeelor de artã contemporanã este redus. Nu
existã un public numeros, iar cel existent este format

unei galerii sau a unui muzeu. Ar putea exista mult mai

doar din cei care realizeazã lucrãrile de artã

mult consum cultural dacã s-ar putea induce ideea

contemporanã ºi dintr-un mic public avizat ºi curios:100

asta…ca exemplu este noaptea muzeelor..un lucru
important ar fi ca traseul Calea Victoriei sã fie închis în

„Daþi-mi voie sã fiu un pic cam scepticã, pentru cã aº

timpul week-endului, acest lucru nu ar afecta pe nimeni ºi

spune cã noi nu avem un public important pentru muzee.

ar fi astfel realizatã o legãturã între consum ºi consum

Muzeele noastre, chiar ºi cele mai interesante nu sunt

cultural… pe lângã faptul cã majoritatea muzeelor sunt

suprapopulate,

nu

sunt

cozi

la

muzee.

Arta

situate pe Calea Victoriei, de asemenea aceasta este ºi un

contemporanã este de 2 ori defavorizatã, pentru cã, dacã

bun traseu pentru cumpãrãturi” (artist vizual).

de bine de rãu, marile capodopere pot sã atragã atenþia,
însã arta contemporanã se izbeºte de un fenomen de

Potrivit specialiºtilor stabilirea unui profil al
consumatorului constituie o procedurã dificilã pentru
cã nu existã un anumit public specific:
„La nivel de contract, galeriile nu sunt foarte puternice.
Am reuºit sã vând în þarã, dar nu prea existã un public
specific. Profilul consumatorului ar fi, în cazul meu,
oameni mai tineri, pânã în 50 de ani, oameni interesaþi de
arta contemporanã, nu au o tipologie anume, dar oameni
care au o colecþie, nu care iau o lucrare. Dacã fac
comparaþie cu alte pieþe, pot sã spun cã existã

mefienþã indusã de neînþelegere. Pentru cã vizitatorul
poate sã spunã: «asta e artã? Asta pot sã fac ºi eu!» ”
(specialist artã contemporanã).

SCHIÞA UNEI POLITICI
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„Deci aº spune cã publicul artei contemporane este în
primul rând publicul alcãtuit din cei care o fac ºi în al
doilea rând dintr-un public curios, avizat ºi care este în
primul rând un public tânãr, nu neapãrat ca vârstã dar
99. Informaþie din raportul Guggenheim (pp..6-7), realizat de Centrul
de Studii ºi Cercetãri în Domeniul Culturii
100. Informaþie preluatã din raportul Guggenheim (pp. 6-7), realizat
de Centrul de Studii ºi Cercetãri în Domeniul Culturii.
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Nu existã diferenþe de sex între vizitatorii galeriilor
în sensul supra-reprezentãrii femeilor sau bãrbaþilor,
iar vârsta vizitatorilor este între 36 - 45 de ani,
persoanele de 56 de ani fiind mai puþine la numãr iar
tinerii pânã în 25 de ani având o proporþie variatã. Dacã
în unele galerii ocupã o proporþie ridicatã (60% tineri), în
altele ajunge doar la 10% din totalul vizitatorilor:101
„Între 18 ºi 40 de ani, young men professionals, oamenii
care se descurcã foarte bine pe Internet, care sunt foarte
la curent cu ce se petrece cu artele vizuale, nu ºtiu...
tineretul. Nu este un target anume, totuºi arta este destul
de democraticã ºi deschisã încât sã fie gustatã ºi de... dar
dacã vrei un fel de majoritate, dar aici se joacã treaba
...între 18 ºi 40 de ani” (artist plastic).
„Cei peste 40 de ani sunt din nefericire ºcoliþi într-o altã
paradigmã. Eu m-am lovit ºi am fost nevoit sã vând unor
astfel de oameni. Au expectaþii mai degrabã moderniste
faþã de ... în sensul cã ... gãsesc toatã experienþa...care
nici ea nu este nouã ... post-avangardã modernistã... este
considerat un soi de derapaj de la purismul artei” (artist
vizual).

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE

5.2. Caracterizarea Situaþiei Statutului
Creatorului în Prezent
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5.2.1. Statutul social ºi profesional al artistului
creator în artele vizuale
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Specialiºtii din domeniu susþin cã au observat în rândul
artiºtilor refuzul de a colabora ºi de a stabili
parteneriate. Câteva din persoanele intervievate au

precizat cã pentru stabilirea unei mai bune relaþionãri
(sau interacþiuni) în domeniul artelor vizuale, ar trebui
ca cei care deþin galeriile „sã îºi asume rolul de
producãtori de expoziþii”:
„Oamenii ar trebui sã trateze cu o mai mare seriozitate
rolurile pe care trebuie sã le îndeplineascã iar galeriºtii
trebuie sã îºi asume rolul lor de producãtori de expoziþii ºi
nu rolul lor de oameni de afaceri. Tinerii curatori vor
ajunge sã lucreze mai bine cu artiºtii tineri. Existã o
atitudine «provincialã de gãºti» prin care artiºtii refuzã sã
colaboreze între ei ºi sperã ca aceasta sã disparã” (artist
vizual).

Relaþia pe termen lung între managerii de galerii ºi
artiºtii în domeniul artei contemporane este
caracterizatã de unele dintre persoanele intervievate ca
fiind asemãnãtoare celei de tipul relaþiei din lumea
spectacolelor între agentul de promovare ºi artist:
„Existã situaþii diferite. Existã situaþia în care galeristul
cumpãrã direct ºi revinde ºi existã situaþia în care
galeristul ajutã artistul, îl ia sub aripa lui ºi îl ajutã
constant ºi îi percepe un comision dupã din vânzãri”
(artist plastic).

În vederea dezvoltãrii profesionale a artiºtilor,
aceºtia au dreptul de a deþine studiouri de creaþie
individuale sau de a utiliza studiourile de creaþie
colective. Pentru a putea avea acces la un spaþiu care sã
fie folosit în scopul realizãrii producþiilor artistice (sau a
obiectelor culturale), artiºtii trebuie sã adreseze o
cerere Consiliilor de Conducere ale secþiilor de creaþie
în cazul Filialei Bucureºti, respectiv Filialelor ºi
Asociaþiilor UAP din þarã care analizeazã, aprobã
cererile, repartizeazã atelierele ºi semneazã noile
contracte.102
102. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Uniunii Artiºtilor

101. Idem, p. 9

Plastici http://www.uappr.ro/, accesatã la data de 5.12.2008.
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mãcar ca spirit, din perspectiva unei curiozitãþi
intelectuale. Dar nu este un public foarte numeros” (artist
plastic).
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Vorbind despre statutul profesional al artiºtilor din
punctul de vedere al integrãrii acestora la nivel
internaþional, specialiºtii din domeniu au menþionat cã
participã la expoziþii, colocvii în strãinãtate. O parte din
persoanele intervievate au precizat cã artiºtii care s-au
integrat cel mai bine în cadrul pieþei internaþionale au
fost cei din zonele în care nu existã o scenã de artã
dezvoltatã:
„În cazul României s-a putut observa o colaborare între
galerii ºi o integrare a pieþei româneºti în cea din
strãinãtate. Artiºtii care sunt integraþi cel mai bine în
cadrul internaþional sunt cei care provin dintr-o zonã în
care nu existã o scenã de artã. Existã producþie însã nu o
scenã... artiºtii din Ardeal. În Bucureºti existã o scenã de
artã însã artiºtii din Bucureºti nu sunt atât de mult
prezenþi la nivel internaþional” (artist vizual).

Dezvoltarea profesionalã a artiºtilor este
determinatã ºi de resursele tehnice de care aceºtia au
nevoie, de echipamentele necesare pentru realizare de
obiecte culturale. În privinþa achiziþionãrii de
echipament fotografic, specialiºtii din domeniu au
precizat cã preþurile au crescut, însã internetul
faciliteazã achiziþionarea aparaturii necesare:
„E economie de piaþã, imediat se va gãsi cineva care sã-þi
satisfacã acea cerere, dar nu mai gãseºti la orice butic un
film de exemplu. Înainte gãseam nici unde te aºteptai
niºte filme profesionale. Acuma nici în locurile unde
gãseai filmele de amatori, nu mai gãseºti pe alea de
amatori. Dacã vreau ceva de calitate sau ceva mai puþin
folosit, trãiascã internetul! […] Oricum preþurile cresc,
fiind producþia mai micã ºi preþurile cresc ºi dureazã,
trebuie sã mã gândesc bine înainte dacã vreau un
diapozitiv lat, Fuji … ceva de genul ãsta, nu ºtiu dacã
gãsesc undeva în Bucureºti în momentul ãsta. […] Apar
dificultãþi de genul ãsta, dar s-a globalizat modul de
achiziþie ºi acuma este foarte uºor sã cumpãram de pe
internet” (fotograf).

5.2.2. Statutul juridic ºi situaþia financiarã a
artistului creator în artele vizuale
În peisajul artelor vizuale, drepturile de autor sunt
reglementate prin intermediul societãþii VisArta:
„societate de gestiune colectivã a drepturilor de autor
din domeniul artelor vizuale […] înfiinþatã conform
Legii 8/1996 privind drepturile de autor ºi drepturile
conexe.”103
Persoanele intervievate susþin cã drepturile de autor
aduc o contribuþie la situaþia lor financiarã:
„Aveam surse din valorificarea drepturilor de autor. Dar
nu mai avem magazinele noastre, galeriile cu vânzare, din
care sã valorificãm drepturile de autor ºi sã revinã 5%
uniunii” (artist plastic).

Referitor la statutul social al artistului din domeniul
artelor vizuale, amintim Legea Nr. 127/ 1995 care
prevede asigurarea unui sistem de asigurãri sociale ºi
pensii pentru membrii Uniunii Artiºtilor Plastici. Potrivit
legii în vigoare, pensiile ºi asigurãrile sociale sunt
acordate în sistemul asigurãrilor sociale de stat.104
Artiºtii din domeniul artelor vizuale pot beneficia de
ajutor financiar din partea Uniunii Artiºtilor Plastici.
Potrivit informaþiilor obþinute din regulamentul de
funcþionare al Uniunii Artiºtilor Plastici, aceasta „nu
îngrãdeºte iniþiativele individuale sau de grup ale
membrilor sãi, sprijinindu-le material în funcþie de
posibilitãþile sale ºi în conformitate cu legislaþia în
vigoare.”105
103. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Societãþii de
Gestiune Colectivã a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale
http://www.visarta.ro/, accesatã la data de 8.12.2008
104. Legea Nr.127 din 27 decembrie 1995 privind integrarea
sistemului de asigurãri sociale ºi pensii ale membrilor Uniunii
Artiºtilor Plastici din România în sistemul asigurãrilor sociale de stat
publicatã în Monitorul Oficial nr. 298/ 28 din decembrie 1995,
accesatã prin programul SintAct.
105. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a Uniunii Artiºtilor
Plastici http://www.uappr.ro/, accesatã la data de 5.12.2008.
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Deci chiar aºa a fost. Dacã la început au avut acel 1,5 la
sutã impozit pe venit acuma s-a transformat în trei la sutã
impozit pe venit. Din 21% impozit pe profit acuma e 16%

„Au existat dintotdeauna dificultãþi în privinþa fondurilor

impozit pe profit, unde poþi jongla cu foarte multe lucruri

ºi de asemenea sunt instituþii care nu fac producþii

ºi sã nu ai profit sau sã-l ai cât vrei, cât poþi sã bagi pe

artistice cu toate cã au bani. S-au cãutat colaborãri ºi

cheltuieli. Deci pânã la urmã, acele facilitãþi care ziceau cã

sprijin din strãinãtate (exemplu British Council ºi

le bagã prin IMM-uri s-au transformat într-o chestie care

Asociaþia Pro-Elveþia)” (artist fotograf).

mai mult încurcã ºi nici nu mai poþi sã te mai întorci

„Nu am îndrãznit sã cerem bani de la stat deoarece am fi

venit. De alte facilitãþi nu ºtiu, la partea de producþie. Am

înapoi, pe urma rãmâi definitiv aºa. Cu 3% actualmente pe
fost refuzaþi din start deoarece nu funcþionãm ca

auzit cã observatorii tot încearcã sã bage niºte legi cu

organizaþie înregistratã. […] Sunt probleme mult mai

scutire de impozit pentru profitul reinvestit dar nu iese

grave decât acestea, situaþiile mai «penibile» sunt cele în

deocamdatã. De zece ani de zile încearcã sau o parte sau

care banii sunt acordaþi dupã realizarea evenimentelor

cealaltã sã facã o chestie de genul asta dar deocamdatã nu

sau producþiilor culturale”(artist vizual).

iese, altceva la ce sã-þi dea ? Impozit la export? Cine
exportã fotografii? N-ar fi relevant. Nu, nu sunt facilitãþi,

Persoanele intervievate au menþionat cã pentru
realizarea unei protecþii din punct de vedere financiar a
artistului, ar trebui ca Primãriile sã stabileascã chirii mai
mici:
„ªi chiria sã fie acordatã la normele primãriei, ca sã nu îþi

nu pe care sã le ºtiu eu” (fotograf).

Potrivit artiºtilor intervievaþi, la nivelul artelor
vizuale se face simþitã prezenþa unor anumite politici
privind protecþia socialã a artiºtilor, precum sistemul
asigurãrilor medicale:

punã o chirie aberantã ºi pe urmã sã te scoatã afarã cã nu
ai cu ce sã plãteºti. Asta era o protecþie extrem de

„Se poate trãi din industriile creative ºi fãrã susþinerea

importantã” (artist vizual).

statului însã ar trebui sã existe anumite politici în privinþa
protecþiei sociale, asigurãri medicale, lucruri de bazã care

În ceea ce priveºte situaþia financiarã a artiºtilor
creatori, potrivit specialiºtilor din domeniul fotografiei,
nu existã facilitãþi pentru realizarea creaþiilor. Singurele
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facilitãþi (ajutoare, înlesniri) din domeniu au fost,
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mai mare:

ar putea fi acoperite acordate celor care activeazã în
domeniu” (artist plastic).

5.2.3. Statutul fiscal al artistului creator în artele
vizuale
Legea Nr. 35/1994 stabileºte timbrul fiscal în domeniul
artelor plastice în valoare de 0,5% din preþul de vânzare

„Principalul meu domeniu de activitate e fotografia din

al operei de artã. În privinþa timbrului de autor,

1998, deci de 10 ani de zile ºi nu am avut vreo facilitate

specialiºtii din domeniu precizeazã cã acesta nu este

sau ceva. Când au fost facilitãþile care s-au dat pentru

colectat de fiecare datã:

IMM-uri, ne-am trezit cã de fapt se plãteºte impozit mai
mare decât înainte ºi mai bine rãmâi firmã simplã decât

„Timbrul artelor plastice s-a stabilit prin lege, la 0,5%, dar

îndeplineºti condiþiile de întreprindere micã ºi mijlocie.

noi nu avem cum sã-l colectãm, pentru cã cei care ar

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

Referitor la situaþia financiarã a artistului creator,
actorii din domeniul artelor vizuale au afirmat cã:

trebui sã ni-l vireze, nu ni-l vireazã, iar noi nu avem

specialiºtii din domeniu l-au numit „colonizare

mijloace coercitive sã mergem sã-i penalizãm cã n-au

culturalã prin produsele aduse de centrele culturale

plãtit. S-au fãcut toate monumentele astea din oraº, care
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au valori uriaºe. Nici unul n-a plãtit timbrul artelor
plastice. Este rubricã separatã, este cont separat. Iar banii
din acel titlu, toþi se investeau în proiecte ºi programe

strãine” reprezintã una din problemele din peisajul
artelor vizuale potrivit specialiºtilor din domeniu. O
soluþie pentru remedierea acestui aspect ar putea fi
stimularea creaþiei de obiecte culturale locale ºi

culturale”(artist vizual).

promovarea lor în galerii.
Unii actori din domeniul artelor plastice au afirmat

În ceea ce priveºte integrarea profesionalã a

cã timbrul are o contribuþie în ceea ce priveºte resursele

artiºtilor, actorii intervievaþi au precizat cã mulþi dintre

financiare. Artiºtii susþin cã aportul timbrului fiscal ar

cei specializaþi în domeniu se îndreaptã spre alte medii

trebui sã fie mai mare, deoarece sunt unele segmente

din care pot obþine un profit mai mare (de exemplu:

din peisajul artelor vizuale ce nu sunt acoperite de

publicitatea). Soluþionarea acestei probleme ar putea fi

legislaþia în vigoare. Specialiºtii din sectorul artistic au

realizatã prin constituirea unor politici de protecþie

sugerat cã domenii precum: multimedia sau designul ar

socialã ºi prin conturarea unui sistem de galerii.
Posibilitatea dezvoltãrii pieþei este determinatã de

trebui sã fie incluse în legea timbrului fiscal:

preþurile chiriilor. Prin scãderea acestora, artiºtii ar avea
„[Ne mai finanþam] din cotizaþii, din acest timbru al artelor

posibilitatea de a contribui mai uºor la consolidarea

plastice, […] foarte puþin faþã de ce ar trebui sã se adune,

galeriilor private ºi astfel ar fi înlesnit accesul la

sfera noastrã de acþiune este mult mai mare faþã de ce au

studiourile de creaþie. Pentru o mai bunã organizare în

scris ei acolo, picturã, sculpturã, artã aplicatã. La ora asta
noi facem mult mai multe, sunt secþiile de multimedia, de
design, ar trebui taxatã ºi reclama, care e un produs de
graphic design, mobilierul stradal, sunt multe aspecte
neincluse în aceastã lege, care ar trebui sã se extindã ºi

peisajul

artelor

vizuale

considerãm

necesarã

constituirea de grupuri autonome sau de asociaþii.
Potrivit

informaþiilor

obþinute

din

partea

persoanelor intervievate, timbrul de 5% nu asigurã

care ar trebui sã fie controlatã de Ministerul Finanþelor

acumularea unor sume considerabile. La nivelul

[…]” (artist plastic).

cadrului legislativ, timbrul pentru artele plastice
suntem de pãrerea cã ar trebui sã includã mai multe
domenii: multimedia, publicitate.

5.3. Propuneri ºi Recomandãri pentru Sectorul
Artelor Vizuale
Una din disfuncþionalitãþile sesizate în domeniul artelor
vizuale, este referitoare la prezenþa unei pieþe slab
dezvoltate. Printre sugestiile legate de remedierea
disfuncþionalitãþilor

privind

piaþa

se

numãrã

Susþinerea domeniului artelor vizuale prin politici
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mai mici:
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„Am fãcut propunerea ca pentru achiziþia de opere de artã
sã se reducã din impozite, sã fie chestii stimulative. Sau

organizarea de expoziþii prin care artiºtii sã capete o

cum este în Austria, 1% din tot ce se construieºte are ca

vizibilitate mai mare.

destinaþie cultura” (artist vizual).

Importul de bunuri culturale din strãinãtate pe care
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publice ar fi necesar sã includã, în primul rând,
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înlesnirea accesului la studiourile de creaþie:
„Niºte lucruri care sã favorizeze o datã producþia de opere

facilitãþi din partea statului:

de artã ºi posibilitatea de a le face. Sã ai un atelier, un
„Nu a existat nici o facilitate din partea statului ca sã

studio de creaþie în care sã poþi sã-þi construieºti opera,

promoveze o artã ºi un sistem competitiv, atunci când

sã poþi sã þi-o valorifici” (artist plastic).

aveam nevoie. Au existat niºte discuþii, am încercat noi la
un moment dat, acum vreo trei ani sã ne unim într-o
asociaþie, sã propunem înfiinþarea unui fond, cu un buget
minimal care sã sponsorizeze sau sã ajute cu jumãtate din
cheltuieli

participãrile

româneºti

la

târgurile

internaþionale pentru cã acolo sunt cheltuieli mari ºi sã
facem o listã cu cele mai importante astfel de evenimente
la care e bine sã participi ca sã ai un impact internaþional”
(artist plastic).

Legat de pregãtirea profesionalã a artiºtilor,
acordarea de burse din partea Ministerului ar putea
contribui la stimularea creativitãþii:
„Ministerul ar trebui sã aibã niºte programe foarte clar
definite ºi sã acorde burse pentru susþinerea anumitor
aspecte. Îmbunãtãþirea lucrurilor în educaþie este un prim
pas în vederea stimulãrii creativitãþii” (artist vizual).

Specialiºtii din domeniu susþin cã este necesarã
formarea unui sistem curatorial care ar putea fi
influenþatã de finanþãrile acordate de stat:
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„Apoi nu avem curatori care sã ne implice în sistemul
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curatorial european. Au fost doar câteva gesturi
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individuale, Dan Perjovschi, sau la Paris Mircea Cantor,
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care au gãsit o breºã ºi sunt valori perfect integrate
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valorilor universale. Potenþial ar fi ºi aici, dar […]
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instituþiile statului nu se strãduiesc sã gãseascã niºte
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enclave româneºti care sã fie finanþate. […] ICR-ul mai are
câteva iniþiative, dar nu existã coerenþã, nu existã
programe […]” (artist vizual).

Pentru stimularea creaþiei artistice a fost sugeratã

„O foarte mare problemã în cazul producþiilor artistice
este cea a locurilor, mai ales a preþurilor chiriilor care
limiteazã foarte mult producþia artisticã. Preþurile chiriilor
ucid creativitatea de orice fel în România ... aici este un
domeniu în care statul ar putea proteja. În privinþa sãlilor
de spectacol e un dezastru iar Ministerul vrea sã închidã
Sala Palatului care e singura salã cât de cât ok” (artist
vizual).

Actorii din peisajul artelor vizuale oferã ca sugestii
de remediere a disfuncþionalitãþilor eliminarea
impozitului pe anumite segmente ºi o facilitare a
sistemului fiscal:
„N-are cu ce sa ajute. N-are de altfel nici un instrument,
decât eventual cu relaxarea fiscalizãrii, sã elimine
impozitul pe un anumit spaþiu cu activitãþi artistice. Ar
mai trebui înfiinþat un fond special pentru participarea la
târguri ºi eventual un fond pentru participarea artiºtilor la
bienale. ICR-ul începe sã facã lucruri ok ºi în zona
artiºtilor, sã le dea niºte bani sã meargã afarã. Realmente
noi ne-am construit singuri politici pe un filon antisistem
care nu ia în calcul ajutoarele de la stat” (critic de artã).

În ceea ce priveºte promovarea artelor vizuale, în
special a tinerilor artiºti, specialiºtii din domeniu au
sugerat elaborarea unor albume de prezentare a
lucrãrilor tinerilor artiºti. O altã modalitate ce putea
contribui la ameliorarea statutului artistului constã în
facilitarea accesului la fonduri. Una din
disfuncþionalitãþile prezente la nivelul peisajului artelor
vizuale este determinatã de aplicarea pentru
programele de finanþare, proces care, potrivit actorilor
intervievaþi, îngreuneazã crearea de bunuri culturale:
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Specialiºtii din domeniu afirmã cã realizarea de
asociaþii poate constitui o soluþie pentru a obþine
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„Promovarea culturii se produce pe mai multe fronturi.
Sunt câteva mecanisme care ar ajuta arta contemporanã la
Ministerul Culturii, mai precis anumite fonduri, în privinþa
cãrora ar trebui sã existe o abilitate extraordinarã pentru
a le accesa ºi o detaºare mentalã de muncã în sine, altfel
artistul e pus în situaþia de a nu putea ajunge la ele” (artist
vizual).

Anumiþi specialiºti din domeniu afirmã cã o altã
problemã reprezintã consumul relativ scãzut al

care activeazã în domeniul artelor vizuale au identificat
probleme similare cu cele ale galeriilor: accesul dificil la
spaþii de expunere, chirii prohibitive ºi dificultãþi în
colaborarea cu artiºtii, derivate din anumite piedici
birocratice. Printre acestea, amintim limita diurnei
acordate unui artist în România, fixatã la 17 RON, sumã
insuficientã pentru ca o organizaþie sã susþinã
participarea artiºtilor la proiecte:

producþiilor artistice. Ca sugestie de soluþionare a
acestui aspect este propusã îndepãrtarea de „convenþia

„Marea problemã e cã nu poþi aduce artiºti importanþi ºi sã

unei galerii sau a unui muzeu”:

le spui cã nu ai bani. Prezenþa acestor artiºti dezvoltã
scena culturalã” (reprezentant ONG). Un alt aspect asupra

„În ceea ce priveºte consumul de artã, situaþia nu e tocmai

cãruia legislaþia ar putea interveni în ajutorul ONG-urilor,

foarte bunã din acest motiv mulþi artiºti aleg sã îºi arate

dar ºi al galeriilor, este folosirea drepturilor de autor de

producþiile în stradã ºi sã se îndepãrteze de convenþia

cãtre artiºti ºi nu de instituþii: „Am avut cazuri absurde în

unei galerii sau a unui muzeu. Ar putea exista mult mai

care artiºtii nu au vrut sã semneze contracte cu ICR pentru

mult consum cultural dacã s-ar putea induce ideea asta…

cã acolo scria cã se cedeazã drepturile de autor instituþiei,

ca exemplu este noaptea muzeelor..un lucru important ar

legea e absolut aberantã” (reprezentant ONG).

fi ca traseul Calea Victoriei sã fie închis în timpul weekendului, acest lucru nu ar afecta pe nimeni ºi ar fi astfel

Un alt inconvenient identificat de cei intervievaþi

realizatã o legãturã între consum ºi consum cultural… pe

este insuficienta implicare a instituþiilor în oferirea de

lângã faptul cã majoritatea muzeelor sunt situate pe Calea

spatii de expunere ºi de documentare pentru arta

Victoriei de asemenea aceasta este ºi un bun traseu

contemporanã:

pentru cumpãrãturi” (artist vizual).
„Discutãm despre necesitatea unui centru de culturã ºi

În privinþa schimbãrilor în peisajul artelor vizuale,

artã contemporanã care sã aibã o bazã discursivã mai

actorii intervievaþi considerã ca fiind benefice apariþia

mult. Pentru cã în momentul ãsta arta ºi scena culturalã

unui sistem de galerii autonome ºi clarificarea

româneascã e pe fundul curbei lui Gauss, nu cred cã ne

interacþiunilor dintre artiºti ºi cadrul instituþional:
„Peste 10 ani sper cã se va realiza o clarificare a relaþiei
dintre oamenii creativi ºi susþinerea pe care ar primi-o de
la stat ºi o clarificare a relaþiilor dintre mecanismele
culturale ºi finanþãrile de la Uniunea Europeanã. Sper cã
situaþia se va schimba datoritã generaþiilor viitoare ºi cã se
vor realiza mai multe galerii particulare ºi mai multe
galerii de proiect care sã nu caute un câºtig economic”
(artist vizual).

Reprezentanþii organizaþiilor non-guvernamentale

putem duce mai jos, deºi românii sunt mereu
surprinzãtori. Se mai întâmplã totuºi lucruri: Alina ªerban
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a deschis un centru de introspecþie vizualã lângã Biserica
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Enei, e un început. Am avut o discuþie cu Adriean Videanu
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mai primit nici un semn timp de un an pentru cã Primãria
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ne atribuise spaþiul dar nu avea nici un act pentru el. Era
fosta fabricã Crinul de lângã Timpuri Noi. [...] Spaþiul nu
este folosit nici acum. Si am lãsat-o baltã o vreme”
(reprezentant ONG).

activitatea în domeniul arhitecturii este ,,un act de
culturã de interes public, cu implicaþii urbanistice,

Muzeului Naþional de Artã Contemporanã, ai cãrui

economice, sociale ºi ecologice”, iar:

reprezentanþi sunt þinta unor critici venite din partea
sectorului non-profit referitoare la dezinteresul pentru

,,creaþia arhitecturalã este menitã sã organizeze

promovarea artei româneºti prin înlesnirea expunerii ºi

funcþional ºi estetic spaþiul construit, având obligaþia de

vizibilitãþii pentru artiºtii locali:
„MNAC nu a fãcut decât sã scindeze scena de artã
contemporanã ºi sã înghitã niºte bani care au mers într-o
groapã fãrã fund, MNAC rãmâne un muzeu controversat.

a-l insera armonios în mediul înconjurator, în respectul
peisajelor naturale ºi al patrimoniului imobiliar” (Art. 2).

Practica în domeniul arhitecturii este definitã în
termenii legii ca:

[...] Tot ce aduc ei sunt lucruri importate. Nu au un board
de achiziþii vizibil. Ultimul scandal s-a produs anul ãsta

,,act complex de creaþie tehnicã ºi esteticã ºi de furnizare

când o tranºã de lucrãri s-au achiziþionat pe sub masã ºi

de servicii, care se realizeazã prin întocmirea de proiecte,

alta peste masã” (reprezentant ONG);

coordonarea studiilor si documentaþiilor conexe
întocmite de alþi specialiºti, studii, teme ºi programe de

„Acum am vãzut cã s-a fãcut o reparaþie cu Andrei Cãdere,

cercetare, proiectare ºi concursuri, documentaþii tehnice,

cu care am vãzut cã s-a fãcut o reparaþie la MNAC pentru

machete, relevee ºi alte asemenea activitãþi” (Art. 5).

cultura româneascã” (pictor, membru al Uniunii Artiºtilor
Plastici).

Activitãþile prezentate pot fi îndeplinite de arhitecþii cu
drept de semnãturã. Exercitarea acestui drept de

Propunerea noastrã în acest sens este acordarea

semnãturã implicã:

unei prioritãþi facilitãrii unor spaþii de expunere,
mãsurã care s-ar reflecta în consolidarea peisajului

,,asumarea de cãtre persoana care îl exercitã a întregii

românesc de artã contemporanã. Este necesarã ºi

responsabilitãþi profesionale faþã de client ºi autoritãþi cu

cooptarea ONG-urilor în elaborarea strategiilor legate

privire la calitatea ºi funcþionalitatea soluþiilor propuse,

de expunere în artele vizuale, pentru a obþine o

integrarea în ambianþa înconjurãtoare a posibilitãþilor

perspectivã complementarã celei a Uniunii Artiºtilor
SCHIÞA UNEI POLITICI
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tehnice de realizare ºi cu respectarea legislaþiei în
domeniu” (Art. 7, alin. 1).

alãturarea componentei de creaþie unei componente de
furnizare de servicii precum ºi stabilirea unei

6.1. Caracterizarea Sectorului de Arhitecturã

responsabilitãþi a arhitectului cu drept de semnãturã
faþã de client ºi de autoritãþi cu privire la calitatea ºi

Activitatea în domeniul arhitecturii se desfãºoarã, din

funcþionalitatea soluþiilor propuse.

punct de vedere legal, sub prevederile Legii Nr.
184/2001 privind ,,Organizarea ºi exercitarea profesiei
de Arhitect”106. Conform prevederilor acestei legi,

106. http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_arhitecti.php
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Lipsa spaþiilor este încã identificatã printre
probleme, chiar în condiþiile înfiinþãrii în anul 2001 a
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Actorii din câmpul de produþie arhitecturalã sunt
arhitecþii, constructorii, organizaþiile profesionale,
revistele de specialitate, instituþiile de învãþãmânt
superior de specialitate, organizaþiile voluntare ºi
publicul (actual sau potenþial) beneficiar de servicii de
arhitecturã.
La nivelul relaþiilor cu actori individuali, arhitectul
interacþioneazã în activitatea sa în cadrul triadei arhitect
– constructor – client. În cadrul câmpului de producþie
arhitecturalã, arhitecþii se grupeazã în birouri de
arhitecturã. De cealaltã parte, constructorii sunt grupaþi
în antreprize de construcþie, cele care implementeazã
propriu-zis proiectul arhitectural. În ceea ce îi priveºte
pe clienþi, putem distinge pentru analizã o formã de
agregare care nu presupune relaþii stabile între actori,
publicul beneficiar de servicii de arhitecturã.
La nivelul organizaþiilor care acþioneazã în câmpul de
producþie arhitecturalã, putem distinge între sfera
birourilor de arhitecturã, cea a asociaþiilor profesionale
(Ordinul Arhitecþilor din România ºi Uniunea Arhitecþilor
din România), cea a revistelor de specialitate
(Arhitectura 1906, Arhitext Design ºi Igloo) ºi cea a
asociaþiilor voluntare (chiar dacã au activitãþi variate,
acþiunile acestora se suprapun peste activitatea de
producþie arhitecturalã; sfera asociaþiilor voluntare,
pentru scopurile analizei de faþã, este o sferã mai dificil
de delimitat atât datoritã multitudinii de entitãþi
prezente cât ºi din cauza datelor neclare privind
legitimitatea acþiunilor fiecãrei organizaþii în câmpul de
producþie arhitecturalã).
107

Uniunea Arhitecþilor din România,
organizaþie
profesionalã reorganizatã dupã 1990 ºi cu o arie de
activitãþi modificatã dupã 2001,108 anul apariþiei

Ordinului Arhitecþilor din România, este o uniune de
creatori care are ca scop promovarea arhitecturii ºi
urbanismului ca domenii ale culturii. Dintre obiectivele
organizaþiei putem menþiona aici susþinerea arhitecturii
ca act de creaþie artisticã, promovarea calitãþii culturale
arhitecturale, stimularea reflecþiei critice în domeniul
arhitecturii ºi urbanismului. În calitate de uniune de
creaþie, Uniunea Arhitecþilor din România este cea care
realizeazã legãtura la nivelul asociaþiilor profesionale
între câmpul de producþie arhitecturalã ºi celelalte
câmpuri de producþie artisticã, fiind membrã a Alianþei
Naþionale a Uniunilor de Creatori din România.
Apariþia Ordinului Arhitecþilor din România109 în anul
2001 poate fi consideratã începutul unei etape noi de
instituþionalizare a profesiei. Reunindu-i pe toþi
arhitecþii cu drept de semnãturã, Ordinul Arhitecþilor
din România (OAR):
,,este organizaþie profesionalã cu personalitate juridicã
de drept privat, apoliticã, de interes public, cu patrimoniu
ºi buget proprii, autonomã ºi independentã, înfiinþatã
potrivit prevederilor Legii Nr. 184/2001, privind
organizarea ºi exercitarea profesiei de arhitect,
republicatã în 23 august 2004.”110

Din OAR fac parte toþi arhitecþii ºi conductorii
arhitecþi cu drept de semnãturã, arhitecþii ºi conductorii
arhitecþi stagiari ºi toti ceilalþi membri purtãtori ai
titlului de arhitect, la cererea acestora, numãrând în
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gestionar al Tabloul Naþional al Arhitecþilor, Ordinul
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acþioneazã ca ,,gardian” al profesiei, acordând sau
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revocând dreptul de profesare. Cu o organizaþie
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107. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a organizaþiei,

centralã ºi douãzeci de filiale teritoriale, Ordinul

www.uniuneaarhitectilor.ro, accesatã la data de 6.11.2008

Arhitecþilor

poate

fi

consideratã

ºi

asociaþia

108. Uniunea Arhitecþilor din România a fost înfiinþatã în anul 1952.
Aºa cum îºi desfãºoarã activitatea în prezent, sub o formã
reorganizatã, începând cu anul 1990, Uniunea Arhitecþilor continuã
tradiþia în interiorul profesiei de Societate a Arhitecþilor români
(organizaþie profesionalã fondatã în anul 1891 ºi desfiinþatã în anul
1948).

SCHIÞA UNEI POLITICI

prezent aproximativ 4.400 de membri. În calitate de

109. Informaþie preluatã de pe pagina electronicã a organizaþiei,
www.oar.org.ro, accesatã la data de 6.11.2008
110. http://www.oar.org.ro/content.php?page=15, accesatã la data
de 6.11.2008
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de forþe localizate la mai multe nivele, mai apropiate
sau mai îndepãrtate de experienþa de zi cu zi a activitãþii

apartenenþa la Uniunea Internaþionalã a Arhitecþilor ºi la

de producþie arhitecturalã, de la nivelul constrângerilor

Consiliul Arhitecþilor din Europa, realizeazã legãtura

rezultate din relaþia arhitectului cu clientul sãu la cel al

între câmpul naþional de producþie arhitecturalã ºi cel

constrângerilor conþinute în cadrul normativ legal.

internaþional.
Revistele de specialitate legitimate ca atare de

a. Relaþia arhitectului cu clientul

arhitecþii intervievaþi sunt Arhitectura 1906, Arhitext
Design ºi Igloo, adesea menþionate prin opoziþia cu alte

La nivelul cel mai apropiat de activitatea sa curentã,

reviste ce prezintã soluþii pentru construirea ºi

nivelul interacþiunilor cotidiene, arhitectul111

amenajarea de locuinþe. Dintre funcþiile cele mai

constrâns în activitatea sa de cãtre client, care poate

importante ale acestor reviste, cea asupra cãreia am

încerca sã îºi impunã propria viziune asupra produsului

este

insistat cel mai mult în studiul nostru a fost cea a criticii

arhitectural final. Din acest punct de vedere, activitatea

de arhitecturã. Informarea arhitecþilor români cu privire

de producþie arhitecturalã, spre deosebire de alte

la dezvoltãri în domeniu în afara þãrii sau diseminarea

activitãþi de producþie culturalã, are o relaþie mai

de informaþie de facturã profesionalã în rândul

strânsã cu particularitãþile cererii existente pe piaþã la

publicului larg sunt de asemenea funcþii îndeplinite de

un moment dat, cel puþin prin prisma faptului cã o

aceste reviste. Din interviurile noastre, ordinea

,,arhitecturã de dragul arhitecturii” este dificil de

prezentatã în enumerarea de mai sus prezintã ºi

imaginat în formã edificatã. Astfel, munca arhitectului

poziþionarea celor trei reviste dupã publicurile acestora

vine în întâmpinarea nevoilor clientului iar viziunea sa

pe axa ermetism (comunicare orientatã înspre

asupra produsului arhitectural final trebuie sã þinã cont

profesioniºti, puþin accesibilã publicului nespecialist) –

de aceste nevoi în concordanþã cu resursele (atât

deschidere spre publicul larg (prezentarea de informaþii

economice cât ºi simbolice) de care dispune acesta.

de specialitate accesibile ºi publicului nespecialist).

Noþiunea genericã de ,,client” meritã detaliatã
pentru a releva mai bine seturile de constrângeri ce

6.1.1. Caracteristicile producþiei arhitecturale
SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE
A CREATIVITAÞII:
PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI

În aceastã secþiune vom prezenta activitatea arhitecþilor
ca activitate de producþie culturalã dupã un model de
analizã clasic (Bourdieu, 1993). Vom aborda tema
creativitãþii în arhitecturã prezentând, în paralel, setul

acþioneazã asupra muncii arhitectului în relaþiile
acestuia cu trei tipuri de clienþi: persoane private,
persoane juridice (dezvoltatori imobiliari privaþi),
autoritãþi publice. Distincþia este utilã atât pentru a
distinge între grade diferite de presiune venite dinspre
zonele de piaþã în care opereazã aceºti actori ºi între

ÞI FIRME DIN

de constrângeri care acþioneazã asupra activitãþii

SECTORUL CULTURAL

arhitecþilor ºi, posibil, asupra posibilitãþii creativitãþii în

drept de semnãturã, cei care sunt responsabili de produsul

interiorul câmpului de producþie arhitecturalã.

arhitectural final. Observaþiile pot fi aplicate ºi arhitecþilor care nu au

În calitate de producãtor cultural, arhitectul
opereazã într-un câmp de constrângeri. În activitatea
sa creatoare, arhitectul este înconjurat de o multitudine

111. Pe tot parcursul acestei secþiuni ne vom referi la arhitecþii cu

drept de semnãturã ºi care activeazã în cadrul unor birouri de
arhitecturã cu menþiunea cã asupra activitãþii acestora acþioneazã un
set suplimentar de constrângeri rezultate din relaþiile lor cu
coordonatorul proiectului arhitectural sau cu conducãtorul biroului
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profesionalã de arhitecturã cu cea mai dezvoltatã
infrastructurã. Ordinul Arhitecþilor din România, prin

scenele diferite pe care arhitectul are oportunitatea de a

,,A venit [o persoanã n.n ] ºi zice: «Aº vrea sã fie aºa, aºa,

se exprima colaborând cu unul sau altul dintre actori.

aºa, aºa …» «Dom’le, dacã ºtii aºa bine cum s-o faci, ai

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

Aºa cum existã diferenþe între iniþiativele de edificare
între actori (persoanele private construiesc locuinþe
individuale, dezvoltatorii imobiliari construiesc clãdiri

greºit adresa.» Zice: «De ce?» Zic: «Era un mare arhitect
american care fãcea case pentru oameni foarte bogaþi,
ãsta fiind un om foarte bogat. ªi care când îi venea ãla sã-i
spunã câte camere, cât pe cât ºi aºa, îl trimitea la

de birouri, ansambluri rezidenþiale, hoteluri, mall-uri,

plimbare.» [...] Pãi pentru cã el îl ruga pe domnul care

autoritãþile publice construiesc clãdiri emblematice

venise la el sã-i facã casa sã-i spunã câþi ani are, sã-i

precum primãrii, tribunale, biblioteci publice, centre

spunã ce a învãþat, sã-i spunã ce muzicã ascultã, ce face

culturale etc.) mizele negocierii între arhitect ºi client

doamna, câþi copii are, dar copiii ce fac, îi plac animalele,
face sport ºi sã-i spunã ºi câþi bani are pentru casa

sunt diferite.
Relaþia dintre arhitect ºi clienþii sãi a apãrut în cadrul
interviurilor realizate drept semn de poziþionare a
arhitectului în câmpul profesional.
Un exemplu de bunã practicã oferit de arhitecþi în
cadrul interviurilor a fost cel al arhitectului care face tot

respectivã. ªi pe urmã îl trimitea la plimbare ºi venea ºi îi
fãcea casa. ªi s-a supãrat, a plecat, dupã douã zile a venit
din nou: «Fac aºa cum faceþi dumneavoastrã.» […] Existã
genetic instinctul ãsta de cuib. «Îmi fac cuibul meu!» […]
Toþi ºtiu sã-ºi facã casa. Numai cã punând astfel de
întrebãri, un profesionist ºtie mai bine cum sã-i facã casa

ce îi este posibil pentru a-ºi cunoaºte cât mai bine

chiar decât ar putea el sã se gândeascã“ (arhitect,

clientul în aºa fel încât sã îi poatã oferi cea mai bunã

reprezentant UAR).

soluþie pentru nevoile sale de locuire. Un exemplu
diametral opus reieºit din interviuri a fost cel al

,,[Relaþia arhitectului cu clientul n.n ] nu e o relaþie bunã.

arhitectului care satisface cerinþele acelui client care

Pentru cã am luat din comerþ dictonul « clientul nostru,

vine cu propriul proiect sau cu un model de locuinþã ºi
care cere arhitectului reproducerea - într-o mãsurã mai
mare sau mai micã – acestui model. Prezentat ca

stãpânul nostru », ceea ce pentru arhitecturã nu e ceva.
Existã un efort uriaº pe care puþini arhitecþi sunt dispuºi
sã îl facã, de persuasiune, de încercare de a aduce clientul
sã facã un lucru bun. ªi sunt câþiva care reuºesc. Având o

opþiune posibilã, nu neapãrat ca exemplu de bunã

poziþie solidã profesionalã ºi aºa, atunci când nu reuºesc,

practicã, exemplul arhitectului care renunþã la

refuzã. Nu sunt mulþi. […] Bineînþeles cã din punctul

colaborarea cu un client care doreºte sã domine în

nostru de vedere, al profesiunii, are succes. Din punct de

cadrul relaþiei a fost oferit drept semn al soliditãþii

vedere al eficienþei economice, a mersului bun al biroului

poziþiei arhitectului.

lui, nu întotdeauna, nu întotdeauna. Adicã sunt foarte

În termenii normelor interne care regleazã creaþia
arhitecturalã, modurile în care arhitecþii îºi gestioneazã
relaþiile cu clienþii sunt revelatoare pentru poziþiile
ocupate

de

aceºtia

în

câmpul

de

producþie

arhitecturalã. Este posibil ca o relaþie de opoziþie sã

mulþi clienþi care preferã sã aibã un arhitect pe care sã-l
ducã cum vrea […]” (arhitect, reprezentant UAR).
„Da, da […] depinde de cât de foame îþi e, ca sã zic aºa, ºi
de ceea ce vrei sã faci. Poþi sã vezi la un moment dat cã
relaþia nu mai poate continua în acest fel pentru cã nu ai

existe între arhitecþii care ,,cedeazã” criteriilor clienþilor

dialog de la început. Depinde ºi de client, altfel refuzi un

(activând în zona de maximã heteronomie a câmpului)

… pe cineva care vine cu o casã sau dacã vine la tine cu o

ºi cei care ,,rezistã”- fie printr-o muncã de diseminare a

clãdire de birouri, nu? Cã proiectul e aºa ºi poate cã acolo

criteriilor profesionale de evaluare a calitãþii produsului

mândria rãnitã s-ar putea sã fie mult atenuatã dacã

arhitectural, fie prin ruperea relaþiei cu clientul:

vorbim strict pragmatic […] Dar de multe ori, arhitecþii fac
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arhitecturale (arhitectul poate renunþa la relaþia cu
clientul în numele autonomiei activitãþii sale sau îºi

sã recunosc cã sunt ºi arhitecþi care fac ºi ei, ºi-ºi asumã,

poate chiar ,,învãþa” clientul pentru a-i pune la

ºi n-au probleme cu ororile pe care le fac” (arhitect,
reprezentant revistã de specialitate).
,,Compromisuri. Se cheamã prostituþie. Clientul zice cã
vrea aºa, iar eu ºtiu cã poate n-ar trebui aºa, dar zic: «Da,
sigur, cum ziceþi dumneavoastrã. Se rezolvã». […]
Compromisurile sunt la imagine, la … nu ºtiu, sunt … sper
sã nu fiu catalogat drept xenofob, dar … nu ºtiu, vã dau
exemplu … un client israelian fãrã nume, care vine cu o
pozã, aºa cum a fãcut el nu ºtiu unde, ºi asta vrea ºi aici.
Din punct de vedere economic, omul are dreptate. Lucrul
ãla e verificat. Din punct de vedere al imaginii, n-are
dreptate. Este o oroare” (arhitect.)
,,Mie mi s-a întâmplat frecvent sã mã cheme oameni ºi sã
spunã «Bãi, ce fac cu casa? Este oribilã, ce fac? ». Îl auzi pe
arhitect : «Nu, domnule, cã aºa a vrut clientul.» Clientul de
foarte multe ori nu exprimã foarte multe opinii. Pãi am
mai vãzut ºi [situaþii n.n ] în care vine clientul ºi cere o
mãgãrie ºi arhitectul spune «Da, imediat.» Adicã n-are
nici mãcar o tentativã de zece secunde «ªtiþi, dar nu e
bine, dar totuºi se poate altfel» […] Clientul, finalmente,
oamenii cu bani, au mai început sã circule, sã se ducã prin
alte þãri sã mai vadã : «Ia uite ce frumos e acolo, ia uite ce

dispoziþie criterii de evaluare specifice câmpului
arhitectural):
,,Am mai avut, de exemplu, mici discuþii […] ºi spuneam :
«Bãi, dar …», «Dar nu, cã riºti sã pierzi clientul». Zic : «Mãi,
nu ºtiu …» Eu am avut un client pe care, când mi-a spus
cã vrea cascadã pe garajul vecinului am început sã urlu la
el de parcã era ultimul om de pe planetã, l-am fãcut albie
de porci ºi i-am zis «Aºa ceva eu nu fac, pa, la revedere!»
ªi el a zis «Stai. Dar de ce nu e bine?» «Pentru cã e kitsch.»
Pãi dar de ce zic cã e kitsch. «Pãi uite, kitsch-ul se
defineºte aºa, uite aºa …» Am stat de vorbã trei ore […] a
zis omul : «Bine, am înþeles, nu e bine ce vroiam eu, m-ai
convins, fã ce vrei tu. Nu mai înþeleg, eu asta vroiam, bun,
vroiam o prostie, sunt de acord cu tine, acum am înþeles,
fã ce vrei tu, vedem dup-aia.» […] A avut la un moment dat
un client care, la fel, a venit ºi i-a cerut o casã de-aia cu
[…] baluºtri, cu nu ºtiu ce, ºi el a zis : «Nene, eu nu-þi fac
aºa ceva.» Dar s-a apucat ºi a fãcut cu el un an de zile
cursuri de istoria arhitecturii. Îi lua albume, i le arãta, îi
povestea pe poze, «Uite de ce e miºto asta, de ce e miºto
asta.» Finalmente omul ºi-a fãcut o supercasã ºi aºa au ºi
luat premiul Bienalei de Arhitecturã […]” (arhitectã).

frumos e acolo», au început sã mai vadã ºi alte chestii.

SCHIÞA UNEI POLITICI

Adicã, dacã prin ‘90 ºi un pic puteai sã spui cã clientul

Din perspectiva fragmentelor de interviu prezentate

mitocan e de vinã ºi cã aºa, la ora asta discursul ãsta, din

mai sus, trebuie sã adãugãm opoziþiei între arhitecþii

punctul meu de vedere, nu prea mai þine” (arhitectã).

care ,,cedeazã” presiunilor clientului ºi celor care
,,rezistã”, opoziþia între arhitecþi care creeazã autonom

DE STIMULARE

O idee trebuie aici accentuatã: ,,natura” activitãþii de

lucrãri apreciate pozitiv în interiorul profesiei ºi cei care

PROPUNERI DE LA

producþie arhitecturalã (de a veni în întâmpinarea

creeazã autonom ,,orori”. Prima opoziþie dã seama de

A CREATIVITAÞII:
CREATORI, ONG-URI

nevoilor clientului) nu se relevã a fi nicidecum în

zona de câmp în care performeazã arhitecþii (zona de

ÞI FIRME DIN

contradicþie cu posibilitatea autonomiei în interiorul

maximã autonomie în opoziþie cu zona de maximã

SECTORUL CULTURAL

câmpului de producþie arhitecturalã nici din punctul de

heteronomie). Cea de-a doua opoziþie poate fi cea din

vedere al funcþionalitãþii soluþiei oferite de arhitect

care sã rezulte ,,opera de artã” arhitecturalã judecatã

pentru satisfacerea nevoilor de locuire ale clientului

dupã criteriile câmpului.

(comparaþia între arhitect ºi medic este binevenitã

Asupra activitãþii arhitectului, tot din relaþia sa cu

pentru ilustrare) ºi nici din cel al esteticii soluþiei

clientul, planeazã o serie de condiþionãri legate de

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

compromisuri … înainte le fãceau din cauza regimului,
acuma clientul devine micul Ceauºescu, iar alteori trebuie

resursele aflate la dispoziþie pentru ducerea la bun

faci o construcþie ºi sã nu te gândeºti cât, în ce mãsurã

sfârºit a proiectului arhitectural. Astfel, raþionalitatea

investiþia, banii pe care îi ai - ºi resurse, cã nu e vorba
numai de bani - resurse umane, resurse de timp, pe care

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

economicã a produsului final trebuie urmãritã de

le investeºti, în ce mãsurã obþii un rezultat care sã fie

arhitect având în vedere resursele clientului,

potrivit acestor resurse pe care le investeºti. Deci criteriul

consecinþele restricþiilor bugetare asupra rezultatului

raþionalitãþii e întotdeauna extrem de important. […]

final putând merge de la modificarea planurilor iniþiale

suntem complet împotriva a ceea ce se cheamã «criteriul

la abandonarea proiectului:

preþului cel mai mic» […] Ca autoritate, «Vai, preþul cel mai
mic, înseamnã cã eºti foarte atent cu banul public». Nu e,

,,Ne imaginãm cã lucrurile ar trebui sã fie frumoase,

nu e deloc aºa! Este exact pe dos. Asta înseamnã cã ai

uneori ignorãm costurile, uneori ne dorim sã realizãm

indiferenþã faþã de calitatea pe care vrei sã o obþii. Ai un

chestii spectaculoase, deosebite … ºi viziunea asta,

buget redus? Asta nu înseamnã cã gândirea, proiectarea

uneori, nu uneori, de obicei e contrazisã de client, care ne

acelei clãdiri trebuie sã fie fãcutã prost. De bani puþini. O

tempereazã: «Stai aºa, cã bugetul nu e pentru asta. Noi nu

raþionalizezi, o conformezi în aºa mãsurã încât sã te poþi

suntem aici sã îþi îndeplinim þie visurile, suntem aici sã

încadra într-o valoare de investiþie pe care þi-o poþi

facem o treabã»” (arhitect).

permite, dar asta nu înseamnã cã ea trebuie fãcutã mai
prost. Gânditã mai prost, construitã mai subþire … deci

,,Eficienþã existã ºi în arhitecturã. Dar e de cu totul altã

asta e un lucru asupra cãruia încercãm sã … dar e foarte

naturã decât cea economicã. Este o eficienþã a lucrului

dificil, pentru cã autoritãþile au ºi ele propriile

bine fãcut, a lucrului care satisface armonia. Asta e

mecanisme” (arhitectã, reprezentant OAR).

eficienþã. Dar economic, n-are … Ori ãsta e unul din
criteriile importante care guverneazã edificarea în

b. Relaþia arhitectului cu constructorul

momentul de faþã, eficienþa economicã. Existã o eficienþã
socialã, existã o eficienþã psihologicã a obiectului de
arhitecturã” (arhitect, reprezentant UAR).

Tot la nivel apropiat de activitatea cotidianã, arhitectul
poate fi constrâns de cel în raport cu care, din

Chiar ºi în situaþia în care raþionalitatea economicã a

perspectiva istoriei profesiei, s-a definit ca specialist

proiectului arhitectural este un criteriu utilizat pentru

(Champy, 2001) constructorul cu care lucreazã. Este în

stabilirea valorii unei soluþii arhitecturale în cadrul

special relaþia cu constructorul cea prin care arhitectul

concursurilor de soluþii de arhitecturã, acesta poate fi

îºi defineºte rolul de ,,ºef de orchestrã” (Chadoin 2006:

distins de criteriul ultim al eficienþei economice, a cãrui

21):
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expresie prin excelenþã ar fi ,,criteriul preþului minim”
aplicat de regulã în cadrul licitaþiilor realizate de
instituþiile publice pentru contractarea serviciilor de
arhitecturã:
,,Un criteriu foarte important pe care noi insistãm este ºi
raþionalitatea soluþiilor. Adicã juriile nu sunt dispuse sã
selecteze lucrãri numai de dragul spectacolului pe care
ele îl conþi, sau al unei anume maniere seducãtoare de
prezentare sau de soluþionare arhitecturalã […] Nu poþi sã

,,La edificare sunt trei elemente cheie care trebuie sã fie
distincte ºi absolut distincte: unul este arhitectul
proiectant, al doilea este clientul, sau invers, proiectantul
ºi constructorul. Niciodatã douã dintre aceste elemente
nu trebuie sã se uneascã ºi sã fie aceeaºi persoanã, pentru
cã a treia e trasã pe sfoarã. Adicã dacã clientul se uneºte
cu constructorul, gândurile arhitectului sunt trase pe
sfoarã. Proiectul lui, ideea lui ºi aºa, e trasã pe sfoarã de
interesele acestor doi. Dacã arhitectul se uneºte cu
clientul, îl trag pe sfoarã pe constructor. ªi aºa mai
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,,Inginerul constructor este o denumire genericã, dar ca ºi
sens, la noi este antreprenorul propriu-zis. Deci cel care
face construcþia. Nici el nu e singur, cã de fapt are niºte
echipe de ingineri, tot aºa pe specialitãþi. Antreprenorul
are un rol foarte mare, pentru cã el este cel care pune în
practicã proiectul. ªi atunci intervin tot felul de tensiuni”
(arhitect, reprezentant asociaþie voluntarã de
specialitate).

c. Relaþia arhitectului cu publicul critic de
arhitecturã
Publicul critic ar putea reprezenta o instanþã
generatoare de constrângeri la nivelul creaþiei
arhitecturale în mãsura în care ar sancþiona abaterile de
la anumite norme de producþie arhitecturalã.
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Pe de o parte, critica în arhitecturã este realizatã, din
perspectiva criteriilor profesionale, în paginile
revistelor de specialitate ce beneficiazã de legitimitate
în rândul arhitecþilor, ºi anume Arhitectura 1906,
Arhitext Design ºi Igloo. De cealaltã parte, din
perspectiva aceloraºi criterii, concursurile de
arhitecturã de tipul anualelor ºi bienalelor de
arhitecturã pot fi considerate, de asemenea, ,,locuri” de
întâlnire a unui public critic sub forma juriilor. Un
element comun pentru ambele instanþe ale publicului
critic este acela cã în foarte bunã mãsurã cei care
realizeazã critica sunt ei însuºi arhitecþi practicanþi. În
condiþiile în care în Codul Deontologic al profesiei
existã o prevedere care stipuleazã faptul cã unui
arhitect practicant îi este interzis sã exprime o opinie
defavorabilã împotriva unui coleg arhitect, critica de
specialitate ce vine din interiorul profesiei se manifestã
mai degrabã sub forma ei pozitivã (aprecierea unor
lucrãri selecþionate în dauna altora atât prin publicarea

acestora în revistele de specialitate cât ºi prin premierea
acestora la concursurile de arhitecturã):
,,N-avem dreptul. [...] Da, e un articol din Codul
Deontologic al profesiei prin care n-ai voie sã-þi critici
colegii. […] Pentru cã acest cod e foarte vechi. Pentru cã el
a fost stabilit într-un timp în care profesioniºtii erau în
numãr restrâns ºi în interiorul profesiei era obligatoriu sã
existe un respect reciproc. Atunci nu-þi era permis sã-þi
critici colegii prin prisma faptului cã aceastã criticã ar
putea sã fie în sensul de a-i lua clienþii sau de a-l denigra,
de a-l scoate din profesie. Ori lucrurile s-au schimbat
foarte mult […]” (arhitect, reprezentant UAR).

Revistele de specialitate, aºa cum au apãrut în
interviurile noastre, funcþioneazã mai degrabã în sensul
recunoaºterii în interiorul câmpului de produþie
arhitecturalã a valorii unui creator, prezenþa lucrãrilor
unui arhitect în paginile unei publicaþii de specialitate
sporind prestigiul acestuia.
„[...] Ei, mi-e foarte greu sã spun. În interiorul profesiei
sigur cã influenþeazã [publicarea în reviste de specialitate,
n.n ] pentru cã e vorba de un prestigiu pe care începi sã îl
ai. Adicã nu întotdeauna cele mai mari lucrãri sunt ºi cele
mai bune. Uneori o casã poate sã fie mult mai valoroasã
decât o clãdire de birouri. […] Cât influenþeazã comanda,
mi-e greu sã spun fiindcã depinde de restul publicului”
(arhitect, reprezentant revistã de specialitate).

Mass-media româneºti fie nu au fost menþionate ca
fãcând parte din publicul critic de arhitecturã, fie au fost
aduse în discuþie în unele cazuri pentru a fi criticate
pentru calitatea prezenþei lor în relaþie cu producþia
arhitecturalã:
„Sunt þãri ca Elveþia sau Olanda, când se face un ansamblu
nou, important pentru oraº, apare pe primele pagini ale
cotidienelor. La noi nu se întâmplã asta decât dacã e un
scandal legat de treaba asta” (arhitect, reprezentant
revistã de specialitate):
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departe. Dacã arhitectul se uneºte cu constructorul, cum
se întâmplã foarte des acuma, clientul e tras pe sfoarã.
Deci ãºtia trebuie sã fie elemente distincte” (arhitect,
reprezentant UAR).

,,În momentul când apare un proiect de arhitecturã, sau

citeºte? Încã o datã. Tot un numãr restrâns de oameni, ori

un ºantier care deja se ridicã […] ce vedem? Vedem aºa: cã

efortul nu trebuie fãcut pentru ei […]” (arhitect,

opinia publicã nu s-a interesat absolut deloc de ce se

reprezentant UAR).
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întâmplã în sfera asta. Cã ziarele descoperã eventual un
subiect emoþional sau generator de emoþie, la care
societatea civilã rãspunde cu foarte mare foc ºi foarte
reped, ºi se emoþioneazã pentru scurtã vreme iar, între
timp, arhitectul, investitorul ºi regulatorul spaþiului urban
au funcþionat tot timpul în marginea regulilor, ca sã le
adapteze la situaþia particulara datã. […] Existã elanuri

O sferã criticã ar putea fi compusã din ansamblul
organizaþiilor neguvernamentale care activeazã pe
scena naþionalã ºi care, prin natura activitãþilor proprii
(ne referim aici în special la asociaþiile voluntare care au
ca scop protejarea patrimoniului arhitectural sau

critice, dar care ocolesc sau nu se angajeazã niciodatã

supravegherea respectãrii normelor de urbanism cu

într-o reflecþie consecventã despre oraº, urban ºi

trimitere în mod special la chestiunea transformãrilor

arhitecturã. Daca iei ziarele din aceeaºi zi, Le Monde, Le

spaþiului public) se intersecteazã cu activitatea de

Figaro, New York Times, ziarele foarte mari, o sã vezi cã

producþie arhitecturalã. Dacã în cazul revistelor de

cel puþin 10% e cumva legat de problemele urbane.

specialitate numele revistelor mai sus menþionate au

Politica se joacã, alegerile se câºtigã ºi se pierd în spaþiul
public. Dar reflecþia pe tema asta la noi este inexistentã”
(arhitectã).

apãrut spontan în cadrul interviurilor, numele unor
asociaþii voluntare care acþioneazã în zona de expertizã
a arhitecþilor nu au apãrut la fel de clar. Este posibil sã

„Nu. [se publicã în mass-media chestiuni arhitecturale,

fie vorba în cazul acestei sfere despre un anumit grad

n.n] În afarã de revistele de specialitate ºi câteva emisiuni

de heterogenitate al actorilor ce o compun.112

de televiziune fãcute de regulã de oameni mai mult sau
mai puþin pricepuþi. Existã o emisiune la … [post de

d. Activitatea creativã a arhitectului în relaþie cu

televiziune din Bucureºti]. Ei bine, am vãzut acolo niºte

cadrul legislativ

orori absolut extraordinare, erau date de regulã cu titlul
de “senzaþional”, casa lui … [personaj monden] casa nu
ºtiu cui, tot aºa, sunt niºte chestii cumplite, cumplite, de
un prost gust nemaipomenit. Din fericire au început sã

Nivelul care acoperã normativ experienþa de creaþie a
arhitectului, cadrul legislativ poate fi luat spre analizã

dea ºi arhitecþi de bunã calitate. Probabil cã le-a spus

ca set de constrângeri ce acþioneazã asupra creativitãþii

cineva, e un post la care se uitã o anume categorie de

acestuia.

oameni ºi cred cã li s-a spus cã nu e ceea ce trebuie. Noi

În primul rând, existã o serie de responsabilitãþi care

am încercat sã facem. La un moment dat, nu ºtiu, era pe

decurg într-o oarecare mãsurã din elementul tehnic al

TVR1, ni se dãduse o orã. O orã, duminica dimineaþa la

DE STIMULARE

execuþiei arhitecturale (deºi, trebuie reþinut, este dificil

A CREATIVITAÞII:

zece. Nu se uitã nimeni la … Pe urmã, ºi limbajul nostru
este puþin … cum sã spun … mai greu de înþeles pentru
publicul larg, pe de o parte. Cred cã ar trebui sã învãþãm sã

de stabilit o limitã între tehnic ºi artistic în cazul
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producþiei arhitecturale în mãsura în care cele douã -
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vorbim pe înþelesul tuturor. Dar ar trebui mult mai mult

transpuse în cuplul ,,funcþie”-,,formã” - se influenþeazã
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fãcut pentru domeniu, pentru cã încã o datã: e

112. Un exemplu care sã arate gradul ridicat de heterogenitate (ceea

extraordinar de important pentru oameni. Spun, nu

ce din perspectiva câmpului arhitectural este de asemenea un grad

realizãm ºi nu ne dãm seama cât ne marcheazã. […]Ei,

ridicat de heteronomie) al sferei asociaþiilor voluntare în jurul unui

bun, sunt unele reviste care mai fac. 22-ul mai publicã,

proiect din sfera de expertizã a arhitecþilor ar putea fi, spre exemplu,

Dilema mai publicã, Observatorul Cultural … dar cine le
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grupul de organizaþii neguvernamentale care au semnat împreunã
petiþia “Pactul pentru Bucureºti”.

conceptului lui, care este planul ºi expresia plasticã a

de creaþie a arhitectului în comparaþie cu alþi

clãdirii. Nu poate sã facã altcineva chestia asta, pentru cã,

producãtori culturali:
„Eu sunt obligat sã vã furnizez dumneavoastrã un serviciu
de calitate. Asta înseamnã cã trebuie sã am grijã ca
obiectul pe care îl proiectez eu sã nu vã punã în pericol
viaþa, sã nu vã falimenteze […] De exemplu, eu vã fac o
scarã care are treptele inegale. Aproape sigur o sã vã
rupeþi gâtul pe scara aia. E o chestie simplã … eu am dat cu
pixul, eram beat în seara aia ºi am fãcut, am desenat o
prostie. A doua zi lucrul ãla a ajuns pe ºantier, s-a ºi
construit, dumneavoastrã ajungeþi în casa aia, vã luaþi
soþia în braþe ºi ziceþi cã o treceþi pragul. ªi vã împiedicaþi
de pragul ãla care era prea înalt. ªi aia este vina mea.

nu ºtiu, [...] structura nu trebuie sã fie facutã în aºa fel
încât aici sã ai un stâlp, deci arhitectul propune un
concept de funcþiune, care este exprimat în plan,
coordoneazã toate celelalte specialitãþi, care sunt chestii
parþiale. Structura e una, instalaþia de apã e alta, instalaþia
electricã e alta, astea încep sã fie foarte multe. ªi pe urmã
transpune treaba asta în forma generalã ºi în expresia de
faþadã. Deci … eu zic cã arhitectul e lucrul care în genere
nu se percepe … adicã lumea crede cã arhitectul
deseneazã o faþadã genialã pe un ºerveþel de hârtie în
cârciumã ºi asta este misiunea lui. Dar el e proiectantul
principal … de la aºezarea pe pãmânt, înscrierea în
context […]” (arhitectã).

Dumneavoastrã mã puteþi da în judecatã. Se cheamã cã eu
nu am fost … nu am luat în calcul lucrul ãsta. Nu trebuie sã

În al doilea rând, existã o serie de restricþii care

o fac cu intenþie. Trebuie doar sã fiu neglijent. Este

decurg din necesitatea încadrãrii într-un context dat a

suficient pentru a mi se retrage … pentru a fi pusã în

operei arhitecturale. Astfel, o serie de restricþii de

discuþie competenþa mea.” (arhitect).

naturã esteticã ºi funcþionalã decurg din necesitatea

„Pentru toatã construcþia. [este arhitectul responsabil n.n]

cuprinse în planurile urbanistice (de detaliu, zonale ºi

încadrãrii în context, iar acestea sunt, de regulã,
Deci e pentru toatã. Sigur cã poþi sã disjungi la un moment
dat responsabilitatea, dar … vã dau un exemplu. E înainte
de rãzboi. La cutremur a cãzut blocul Carlton, nu ºtiu dacã
îl ºtiþi care era, era bulevardul, colþ cu strada regalã. Unul
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discuþie ca limite impuse creativitãþii arhitectului. De

… cel mai înalt bloc din Bucureºti la vremea aia. ªi la

altfel, toate constrângerile prezentate mai sus au fost

cutremur a cãzut. Primul care a fost arestat a fost

privite drept o situaþie datã în interiorul cãreia arhitectul

arhitectul. Iar în alte pãrþi de lume, el este primul

trebuie sã creeze, creativitatea muncii sale fiind

responsabil. De ce? Pentru cã el rãspunde ºi de

analizatã tocmai în raport cu abilitatea de a-ºi adapta

colaboratorii pe care ºi-i ia. Sigur cã de regulã când cade o

creaþia la setul de constrângeri existent.

casã, arhitectul are o responsabilitate micã pentru cã
partea de structurã, de rezistenþã, este datã de inginer.
Dar el este responsabil cã l-a ales pe ãla. [...] Juridic, sigur

6.1.2. Caracteristicile “consumului” în arhitecturã

cã poþi sã dai vina pe inginer ºi pânã la urmã scapi”
(arhitect, reprezentant UAR).

Analiza a ceea ce am putea numi ,,consum de

„Pe orice afiº din acela scrie proiectant general ºi apoi

a defini ,,publicul consumator” de arhitecturã. Pe de o

ÞI FIRME DIN
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generale). Chiar dacã opereazã ca set precis de
constrângeri, planurile urbanistice nu au fost aduse în

arhitecturã” întâlneºte de la bun început o dificultate în
proiectanþii de specialitate. Instalaþii condiþionare, apã,
structurã … ce mai trebuie, IT, wiring ºi aºa mai departe.
Ce ar mai fi? Arhitectul are responsabilitatea de a
coordona toate specialitãþile care intrã, în baza

parte, existã un segment de public compus din cei care
sunt beneficiari direcþi de servicii de arhitecturã, cei
care contracteazã serviciile de proiectare ale
arhitecþilor. Aici, dupã cum arãtam ºi într-o secþiune
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reciproc ºi se completeazã) particularizeazã experienþa

anterioarã, putem identifica drept actori persoanele

,,Vedem în foarte multe licitaþii pentru proiectare de

fizice care contracteazã servicii de proiectare,

arhitecturã, unic criteriu, preþul cel mai mic. ªi ne
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dezvoltatori imobiliari ºi instituþii publice. De cealaltã
parte, am putea indica un public generic care nu intrã în
nici un fel de relaþie contractualã cu arhitectul ºi a cãrui
experienþã cotidianã conþine – inevitabil, am putea
spune – un element de ,,consum de arhitecturã”:113

întrebãm, nu e vorba cã nu înþelegem cã poate acea
autoritate sau instituþie publicã care lanseazã achiziþia
poate, sigur, e strâmtoratã de un buget redus. Vrea sã
facã o investiþie, dar … însã noi ne gândim ºi la alte
aspecte. Când faci, totuºi, proiectare, gândeºti inclusiv
viitorul acestei investiþii. Deci gândeºti ºi modul cum ea va
funcþiona ºi va fi întreþinutã. Un arhitect, când proiecteazã

,,Nu sunt pictor, nu sunt dansator. Dacã cineva nu vrea sã

o casã se gândeºte ºi cum va funcþiona ea peste zece ani,

vadã ce fac eu, nu poate. Decât dacã nu trece pe strada aia.

el poate chiar etapiza ºi gândi care este evoluþia unei

E alt nivel de responsabilitate” (arhitect).

clãdiri pe care o face într-un viitor mediu sau lung. ªi
atunci … nouã ni se pare cã a arunca acest criteriu, care e

Analiza noastrã se va concentra în mod deosebit

foarte, cum sã spun eu, e foarte la îndemânã ºi te absolvã

proiectare

de toate … din punct de vedere legal, toatã lumea te-ar …

arhitecturalã. Dacã în secþiunea referitoare la producþia

nu? (…) Preþul cel mai mic nu înseamnã calitate, asta este

arhitecturalã am prezentat ºi interacþiunea dintre

clar. Când spui … dar în primul rând, cã are ºi un efect

asupra

contractãrii

de

servicii

de

producþie ºi specificul cererii existente pe piaþã, în
aceastã secþiune alegem sã prezentãm în oglindã
licitaþiile publice organizate pentru contractarea de

psihologic. Pãi, vã daþi seama, dacã îþi spune ,« preþul cel
mai mic» înseamnã cã vei da un preþ cel mai mic ºi vei face
o lucrare de preþul cel mai mic” (arhitectã, reprezentant
OAR).

servicii de arhitecturã ºi concursurile de arhitecturã ca
douã

instanþe

diametral

opuse

ale

relaþiei

producþie–consum din perspectiva creativitãþii.

,,La noi, totul se face prin acest sistem odios de licitaþii,
care pe lângã cã în marea parte nu sunt cinstite, dar chiar

Într-un paragraf anterior aduceam în discuþie

acceptându-le ca atare, sunt licitaþii care amestecã preþul

opoziþia dintre arhitecþii care ,,rezistã” criteriilor pieþei

oferit pentru construcþie cu proiectul de arhitecturã. ªi

ºi se menþin în zona de autonomie a câmpului de
producþie arhitecturalã (zona în care, conform
modelului nostru de analizã, poate fi produsã ,,opera”
arhitecturalã) ºi cei care ,,cedeazã” criteriilor

ajungem sã avem arhitectura publicã pe care o avem. În
orice þarã, dacã ne uitãm în reviste strãine, cele mai bune
proiecte sunt cele de arhitecturã publicã. Chiar locuinþe,
locuinþe sociale, teatre, centre culturale, lucruri de acelaºi
gen. La noi, proiectele de calitate, publice, sunt foarte-

exterioare, poziþionându-se în zona de heteronomie a

foarte-foarte puþine. ªi ceea ce cred cã iarãºi reprezintã o

câmpului. Licitaþiile pentru contractarea de servicii de

problemã foarte, foarte mare. Sunt sigur cã peste câþiva

arhitecturã pot fi luate drept instanþe extreme ale

ani, când vor fi bani, vor începe ºi aceste proiecte, dar

manifestãrii heteronomiei prin aplicarea criteriilor

dacã ele se vor acorda ca pânã acuma, cred cã va fi o

pieþei la creaþia arhitecturalã, în special prin aplicarea

catastrofã” (arhitect, reprezentant revistã de specialitate).

unui anumit criteriu, cel al ,,preþului cel mai mic.”
Dupã cum apar în fragmentele selectate din
113. Din raþiuni ce þin de analiza operatã în aceastã secþiune,

interviurile cu arhitecþi, licitaþiile, prin criteriile de

separarea prezentatã este o simplificare a delimitãrilor operabile în

evaluare aplicate, sunt un exemplu destul de clar de

rândul ,,publicului” de arhitecturã (a se vedea secþiunea referitoare la
producþia arhitecturalã).

,,locuri” în care prezenþa producþiei conforme cu
criteriile câmpului arhitectural este foarte puþin, dacã
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faptul cã în jurii, jumãtate plus unu trebuie sã fie arhitecþi”

coagulare a unor iniþiative creative heteronome,

(arhitect, reprezentant UAR).

adaptate cel mai bine situaþiei de cumpãrare ºi nu
criteriilor pofesiei. Aceastã naturã a licitaþiilor face,
foarte probabil, ca participarea ºi câºtigarea la astfel de
licitaþii sã nu poatã fi evaluatã în termeni de prestigiu

„Nu spun cã arhitecþii participã la concursuri doar ca sã
câºtige premii sau o lucrare. Existã ºi un coté de … dacã
vreþi, de … interes profesional, de statut profesional sã
participi” (arhitectã, reprezentant OAR).

profesional.
De cealaltã parte, concursurile de arhitecturã

Chiar dacã prezintã numeroase avantaje, în special

organizate pentru selecþia de proiecte se poziþioneazã

în ceea ce priveºte aplicarea criteriilor câmpului

în zona de autonomie a câmpului de producþie

arhitectural în stabilirea câºtigãtorilor concursurilor ºi

arhitecturalã ºi prezintã toate beneficiile ce decurg din

în ceea ce priveºte articularea scenei naþionale cu un

acest fapt referitoare la ,,calitatea” (aºa cum este

regulament profesional internaþional, modul în care

aceasta

sunt organizate (sau mai degrabã modul în care nu sunt

judecatã

de

arhitecþi)

produselor

de

arhitecturã. Criteriile de evaluare aplicate de juriu sunt

organizate) concursurile reprezintã, în viziunea

cele ale profesiei iar participarea la astfel de concursuri

arhitecþilor, o problemã (cel puþin pentru peisajul

prezintã un avantaj special, acela al creºterii

arhitectural din Bucureºti):

prestigiului profesional al câºtigãtorului:
„Întâi de toate, cã «Ce e aia concurs? Ce e aia concurs? Noi
„Sunt concursuri de arhitecturã, unele cu invitaþi, altele

facem licitaþie», spun administraþia, «cã e cel mai simplu,

deschise tuturor, pe de o parte e ºansa pentru tinerii

nu ne poate întreba nimeni de ce l-am luat pe ãla sau pe

arhitecþi sã se afirme, ºi pe de altã parte, normal cã dacã

ãlãlalt, pentru cã au oferit preþul cel mai mic», ãsta e

aduni zece-douãzeci-treizeci de oameni ºi fiecare dã ce

cuantificabil, deci …” (arhitect, reprezentant UAR).

poate el mai bun ca sã ia comanda, probabil calitatea
acelui lucru va fi ceva mai mare” (arhitect, reprezentant

„Ei, problema cu concursul este cã nu prea existã, în al

revistã de specialitate).

doilea rând, cel puþin în Bucureºti majoritatea celor care

„Existã un regulament al Uniunii Internaþionale a

… sau nici nu s-a fãcut construcþia sau nu s-a fãcut dupã

au fost organizate nu au dus în final la construcþia fãcutã
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Arhitecþilor, Uniunea noastrã a fost membrã a Uniunii

proiectul respectiv. Sunt foarte puþine exemple [pozitive

Internaþionale, am cedat acest drept de reprezentare –

n.n ]. Sediul Uniunii Arhitecþilor este unul din aceste

pentru cã numai o organizaþie are voie sã reprezinte þara

exemple. [...]Alte concursuri, «Bucureºti 2000» sau multe

respectivã în Uniunea Internaþionalã – am cedat acest

alte, atât de puþine cât s-au fãcut, tot au cãzut baltã din

drept Ordinului Arhitecþilor pentru cã sunt mai mulþi ºi am

cauza lipsei de continuitate ºi implicare din partea

zis cã democratic aºa este. ªi ca membri ai acestei

factorului politic. [...] ªi Satu-Mare, Clujul, Sibiu,

organizaþii internaþionale avem obligaþia sã respectãm

Timiºoara încep sã aibã astfel de concursuri de spaþii

regulamentele Uniunii Internaþionale ºi Ordinul

publice, nu numai de clãdiri. În Bucureºti, zero” (arhitect,

Arhitecþilor ºi Uniunea au un regulament de concursuri

reprezentant revistã de specialitate).

care este bãtut în cuie, cum sã spun, de la care nu
abdicãm, deºi foarte mulþi beneficiari ar vrea, îi

Am ales sã prezentãm licitaþiile organizate de

deranjeazã foarte mult termenele, se lungeºte

autoritãþile publice în oglindã cu concursurile de

operaþiunea, pe de o parte, ºi pe de altã parte îi deranjeazã

arhitecturã deoarece aceste douã ,,locuri” de întâlnire ºi

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

nu chiar deloc, probabilã. Licitaþiile apar ca instanþe de

influenþã între producþie ºi consum au fost

6.2. Propuneri ºi Recomandãri pentru Sectorul

preponderent prezente în interviurile realizate.

de Arhitecturã

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

O altã situaþie posibilã adusã în discuþie în cadrul
interviurilor a fost aceea a organizãrii de concursuri de

Creativitatea în domeniul arhitecturii se supune unor

cãtre marii dezvoltatori imobiliari. Situaþia s-a relevat a

exigenþe care apar mai puþin în alte domenii creative,

fi ºi în aceastã privinþã nemulþumitoare pentru cei

întrucât în acest domeniu a fi creativ înseamnã

intervievaþi, concursurile organizate de investitorii

abilitatea de a concilia actul creator cu setul de

privaþi fiind deosebit de rare:
,,Pentru investitorii privaþi … suntem la fel de, de
asemenea interesaþi sã organizãm asemenea concursuri,

constrângeri ºi restricþii legale, economice etc. Unul
dintre arhitecþii intervievaþi a introdus criteriul
eficienþei creaþiei arhitecturale, ramificatã în plan

am avut discuþii numeroase cu diverºi, în special

economic, social, psihologic. Aºadar toate aceste

dezvoltatori imobiliari care doresc sã facã cartiere,

dinamici care modeleazã creativitatea, accentuate de

orãºele…ºtiu eu, diverse ansambluri rezidenþiale. Dar,

caracterul public al creaþiei (care generalizeazã

pânã acuma, sã spunem, nu s-au concretizat în niºte

consumul de arhitecturã) implicã responsabilitãþi

concursuri concrete” (arhitectã, reprezentant OAR).

multiple pentru arhitect.

,,Nu, fiindcã ei urmãresc profitul imediat, ceea ce este ok,
ãsta e rolul lor pe o piaþã liberã. Dar în momentul în care
tu, ca oraº, ai niºte terenuri pe care te mulþumeºti doar sã

O primã recomandare importantã se referã la
reconsiderarea criteriului celui mai mic preþ aplicat de
promotorii publici în contractarea serviciilor de

le vinzi sau sã le concesionezi, sã faci un ban direct pentru

arhitecturã. Responsabilitatea autoritãþilor publice

buget ºi nu impui nimic acelor oameni, toate acestea, la

pentru proiectele de arhitecturã publicã ar trebui sã

noi parteneriatul public-privat este un banc, fiindcã pânã

îmbine criteriul cheltuielilor reduse de fonduri cu

la urmã nu se rezumã decât la o tranzacþie prin care

viziunea pe termen lung. Aºa cum a observat o mare

circulã niºte bani între investitor ca sã ia un teren ºi

parte a specialiºtilor intervievaþi, este probabil ca preþul

administraþia respectivã. În mod normal ar trebui sã i se
cearã poate ceva mai puþini bani, ca sã-l intereseze, ºi sã i
se zicã: «Uite, faci aceastã clãdire aicea, tu-þi vei lua un
profit foarte mare, dar amenajeazã spaþiul din faþã ca un

cel mai mic sã implice costuri majore pe termen lung:
clãdirile ieftine au nevoie de mai multe renovãri iar
permanenþa prejudiciului estetic poate fi cu greu

spaþiu public pentru oraº, sau prevede în zecile de mii de

calculatã în bani. Conform aceleiaºi poziþii, aparenta

metri pãtraþi ºi niºte spaþii culturale, care nu-þi vor aduce

preocupare pentru resursele publice s-ar traduce de

nici un profit dar care vor fi ale oraºului». Ori acest lucru

fapt prin indiferenþã faþã de calitatea produsului
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arhitectural. În aceeaºi problemã a edificiilor publice

sã pretinzi unui stat sau unei administraþii publice sã aibã

specialiºtii intervievaþi semnaleazã importanþa acelei

bani pentru absolut orice, de la banca din parc pânã la o

practici occidentale care face din estetica edificiilor
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publice un element de prestigiu local. Sistemul
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nouã bibliotecã sau un centru de congrese sau o
filarmonicã, dar ai putea sã faci acest lucru în parteneriat
cu investitorii privaþi într-un mod mai inteligent decât sã

licitaþiilor pare a fi cea mai citatã problemã care þine de

le zici pur ºi simplu: «Mai radeþi trei etaje cã aveþi o clãdire

compromiterea creaþiilor de arhitecturã publicã.

prea mare aici»” (arhitect, reprezentant revistã de

Experþii contactaþi considerã cã acest sistem

specialitate).

prejudiciazã libertatea creativã a

specialiºtilor ºi

PROPUNERI DE LA
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conectare a pieþei de arhitecturã din România la
tendinþele mondiale.

O soluþie alternativã la licitaþii, semnalatã de

Pentru ca sistemul concursurilor sã funcþioneze în

specialiºti, este sistemul concursurilor publice de

cazul construcþiilor publice, o posibilã soluþie ar fi

arhitecturã (pentru selecþia de proiecte). Implicaþiile

clarificarea, pentru înþelesul nespecialiºtilor, a

acestui tip de selecþie sunt o mai mare autonomie a

criteriilor profesionale, pentru ca acestea sã devinã o

producþiei arhitecturale ºi garantarea calitãþii

alternativã credibilã a criteriului financiar promovat de

produsului arhitectural, întrucât criteriile de evaluare

licitaþii. Acesta din urmã este mai uºor cuantificabil ºi

ale juriului acordã prioritate exigenþelor profesionale.

oferã o acoperire confortabilã decidenþilor publici. O

Este de aºteptat ca acest sistem de competiþie a

parte din respondenþi semnaleazã printre probleme

proiectelor sã stimuleze identificarea unor soluþii

persistenþa criteriului politic în procesul de selecþie. Se

creative, întrucât miza este prestigiul profesional al

impune examinatã diferenþa pe care unul dintre
arhitecþii intervievaþi o remarcã între Bucureºti ºi

arhitectului, conform declaraþiei unui specialist:

oraºele mari din Transilvania ºi Banat în sensul reuºitei
„În mod normal ar trebui sã ajungem la acea normalitate,

concursurilor de arhitecturã:

chiar dacã noi suntem inventivi ºi o sã depãºim, cum au
depãºit ºi alþii, povestea asta a unei concurente loiale ºi pe

„Ca de obicei, în Ardeal ºi în Banat lucrurile stau ceva mai

faþã….deci toate construcþiile publice, dupã pãrerea

bine. Procentajul de oameni care câºtigã concursuri

noastrã, ºi aºa cum e ºi practica în occident, se fac pe baza

cinstite ºi care chiar realizeazã lucrarea este ceva mai

unor concursuri de arhitecturã. Iar la noi au fost foarte

mare. ªi nu existã practic oraº mai mare în Ardeal care sã

puþine. In rest, se liciteazã. Iar la noi licitaþiile se

nu-ºi fi organizat între timp concursuri pentru diferite

organizeazã în aºa fel încât, fie cã se liciteazã cartofi sau o

spaþii publice, piaþa centralã sau mai ºtiu eu, sau un corso,

lucrare de arhitectura, e la fel. Deci conteazã preþul cel

sau aºa mai departe” (arhitect, reprezentant revistã de

mai mic de multe ori, nu conteazã calitatea, din pãcate. ªi

specialitate).

dupã aceea, sunt aranjamentele pe care le ºtim cu toþii. [
...] Comisiile sunt ale administraþiei respective, sau
instituþiei centrale sau locale, în care câteodatã mai fac
parte ºi arhitecþi din afarã. Doar câteodatã. ªi în rest sunt

În categoria mãsurilor din sfera de decizie a
administraþiilor publice se aflã co-interesarea

diferiþi funcþionari, care unii au pregãtire, alþii n-au nici un

dezvoltatorilor privaþi în estetica spaþiilor urbane.
Considerãm, în consonanþã cu unele opinii avansate de

SCHIÞA UNEI POLITICI

fel de pregãtire. Ca sã fim cinstiþi, câºtigã oferta care
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specialiºtii intervievaþi, cã iniþiativa administraþiei
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depãºi nivelul unei simple tranzacþii financiare pentru a
se transforma într-un parteneriat public-privat, în

Unul dintre respondenþi a semnalat o mãsurã relativ

cadrul cãruia dezvoltatorul sã fie stimulat, prin

simplã pentru asigurarea imparþialitãþii procesului de

eventuale facilitãþi, sã amenajeze ºi spaþii publice sau

jurizare ºi anume, includerea în juriu a experþilor

sã conserve specificul zonei.

strãini: „Noi insistãm foarte tare sã scoatem juriul de

Principalul instrument care þine de responsabilitatea

sub influenþele interne” (arhitectã). Un efect secundar

autoritãþilor publice este o mai strictã reglementare

benefic al acestei mãsuri este, credem noi, o mai bunã

urbanisticã. În formularea unei arhitecte:

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

descurajeazã cãutarea prestigiului profesional, cu
repercusiuni în calitatea produsului final.

„Chestia care ar trebui sã funcþioneze cu investitorul
public este cã investitorul public are ºi alte reguli sau
referinþe. Ãla public ar trebui sã se ocupe de binele public,

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

ar trebui sã se ocupe de...sã zicem...conservarea unei
atmosfere istoric instalate, ar trebui sã aibã în vedere
deschiderea cãtre societate. [...] ªi, dupã pãrerea mea,
Primãria nu-ºi valorificã instrumentele pe care le are. [...]
Densificarea Bucureºtiului nu e un fenomen pe care cineva
îl poate opri, dar se poate reglementa” (arhitectã).

Arhitecþii intervievaþi se confruntã cu situaþia
paradoxalã în care nu planurile urbanistice ci derogãrile
sunt principalele instrumente care reglementeazã
domeniul. Problema þine din nou de responsabilitatea

reconsiderarea unui principiu vechi din Codul
Deontologic care sancþioneazã opiniiile defavorabile
împotriva colegilor de profesie, pentru ca o criticã de tip
constructiv sã poatã fi întreþinutã. De asemenea,
soluþiile pentru profesionalizarea criticii ºi pentru
constituirea unui public beneficiar responsabil în
arhitecturã pot fi gãsite în stimularea unui jurnalism de
specialitate:
„În alte þãri, sarcina asta cade celor care au studii
specializate de esteticã, sunt absolvenþi ai institutelor de
istorie ºi teoria artei sau autodidacþii ziariºti. Ziariºti care
se concentreazã pe domenii, învaþã de sting ºi scriu. […]”
(arhitect, reprezentant UAR).

autoritãþilor locale, dar ºi de responsabilitatea
legislativã a Parlamentului, dupã cum declarã un
specialist:
„PUG, PUZ ºi PUD [Planul Urbanistic General, Planul
Urbanistic Zonal ºi Planul Urbanistic de Detaliu, n.a.] sunt
la noi instrumente sentimentale, pentru cã funcþioneazã o

Considerãm cã meritã luatã în considerare reintroducerea unor emisiuni de specialitate în grilele de
programe ale televiunii ºi ale radioului public, cu
condiþia identificãrii unui limbaj comun care sã
concilieze nevoile de precizie ale specialiºtilor cu
posibilitãþile de înþelegere ale unui public mai larg.

regulã generalã, aceea a derogãrii, asta porneºte de la
Parlament, care are grijã foarte mare ca în momentul în
care face o lege, sã bage în ea instrumentele cu care poþi

6.3. Caracterizarea Sectorului de Restaurare

sã te abaþi de la legea care se face. [...] Chestia cu casele
interesante, cu monumentele devine foarte presantã,
pentru cã terenurile cele mai bune în Bucureºti sunt
ocupate cu case istoric, contextual, cultural interesante.
Deci interesul e sã le scoþi din uz. [...] Toatã treaba se

Ca ºi arhitectura, activitatea de restaurare depinde de
unele norme ºi restricþii, cu toate acestea specialiºtii din
domeniu au punctat rolul pe care creativitatea îl are în
profesia de restaurator.

oprea în faptul cã erau, sã zicem, clasate ca monumente
istorice. ªi atunci s-a fãcut o ordonanþã, se discutã acum
în dimineaþa asta, prin care introducerea unei case pe lista
monumentelor istorice a fost fãcutã foarte complicatã, iar
scoaterea unei case de pe lista monumentelor istorice a
fost fãcutã extrem de simplu. ªi atunci PUG-ul poate sã fie
modificat printr-o documentaþie de urbanism de un grad
inferior, care este PUZ-ul, ºi în condiþiile astea totul
devine posibil” (arhitectã).

SCHIÞA UNEI POLITICI
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la remodelarea volumetricã a unui monument pânã la
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pânã la nivelul la care îl dai în funcþiune, totul este
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creativitate, pentru cã poþi alege diferite variante, diferite
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opþiuni, trebuie sã alegi opþiunea cea mai corectã din
punctul de vedere al principiilor de restaurare” (arhitectrestaurator).

În planul deontologiei profesionale, poate fi
oportunã, dupã cum sugereazã un arhitect,

„Arhitectul care a creat prima fazã a casei respective

restaurãri ºi cea a formãrii profesionale. Referitor la
formarea profesionalã a restauratorilor, pe lângã

restaurator trebuie sã vii sã-i înþelegi pe toþi, sã-i pui la un

numãrul de instituþii care oferã cursuri de specializare:

loc pe toþi ºi sã adaugi acel liant, deci automat este o
recreare a unor mai multe etape de creaþie. Fãrã un
restaurator care introduce în activitatea sa creaþia este un

cele din cadrul Universitãþii de Arhitecturã din
Bucureºti, cele din cadrul Universitãþii din Cluj ºi a

tehnician, moare tehnician: poate sã facã o lucrare din

colegiilor de restaurare din þarã, firmele de restaurare

punct de vedere tehnic desãvârºitã, dar sã nu aibã deloc

preferã sã-ºi formeze colaboratorii în propriile ateliere,

nici un fel de atracþie pentru nimeni, ba dimpotrivã sã fie

considerând cã în acest mediu, al firmelor „bune ºi

respingãtoare” (arhitect-restaurator).

specializate” se capãtã experienþa necesarã unei astfel
de profesii.

Actorii din domeniul de restaurare sunt arhitecþii-

O altã acþiune a UNRMI este aceea de a se implica în

restauratori, firmele specializate de proiectare ºi cele

procesul de clasificare a firmelor de restaurare ºi de

de execuþie, inginerii-constructori, tehnicienii,

evaluare a activitãþii acestora, activitãþi ce reprezintã un

constructorii, instituþiile de specialitate (Direcþia

alt aspect important în acest domeniu:

Monumentelor Istorice - DMI, Institutul Naþional al
Monumentelor Istorice - INMI, Oficiul Naþional al

„Noi, în cadrul Uniunii Restauratorilor, chiar suntem pe

Monumentelor Istorice - ONMI), instituþiile de

cale sã elaborãm niºte norme care sã stabileascã o

învãþãmânt superior de specialitate, publicul ºi revistele
de specialitate.
Un important actor în sectorul restaurãrii este
Uniunea Naþionalã a Restauratorilor de Monumente

clasificare a firmelor, ce firme pot sã lucreze pe
monumente de categorie A, ce firme pe monumente de
categorie B, inclusiv proiectare-execuþie, în funcþie de
rezultatele obþinute pânã acum ºi de oamenii pregãtiþi pe
care îi au” (arhitect-restaurator).

Istorice (UNRMI). Activitatea Uniunii este îndreptatã
spre protejarea intereselor profesionale ale membrilor

„Noi avem niºte firme în cadrul UNRMI ºi analizãm

sãi, în acest sens sunt notabile demersurile acesteia de

activitatea firmelor ºi avem chiar posibilitatea de a

a înregistra profesia de restaurator în lista profesiilor

exclude firmele care au executat lucrãri de proastã

din cadrul Ministerului Muncii:

calitate din acest domeniu, dar asta se întâmplã într-un
cerc foarte închis de specialiºti, de membrii ai Uniunii

SCHIÞA UNEI POLITICI

„De puþin timp încoace UNRMI a încercat, ºi dacã nu mã
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înºel a ºi reuºit, sã impunã Ministerului Muncii aceastã

Restauratorilor” (arhitect-restaurator).
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meserie de restaurator, ea neexistând în lista meseriilor.

În ceea ce priveºte cadrul financiar în care se
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Atât la nivel de muncitori, cât ºi la nivel de specialiºti, nu

desfãºoarã activitatea de restaurare, specialiºtii din
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existã de exemplu titulatura de arhitect-restaurator,

domeniu afirmã cã în prezent existã situaþia în care
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diplomã pe care sã scrie arhitect-restaurator, fie ea datã

datoritã fondurilor restrânse de care beneficiazã acest

SECTORUL CULTURAL

de ºcoalã, fie datã de altã formã de învãþãmânt postuniversitar” (arhitect-restaurator).

Acest element aduce în discuþie chestiunea
statutului artistului creator în cazul sectorului de

sector, se realizeazã o restaurare coordonatã de legea
uniformitãþii:
„În momentul de faþã existã un Plan Naþional de
Restaurare, PNR-ul, întocmit de Ministerul Culturii, a

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

trebuie înþeles, implicit pe toþi ceilalþi arhitecþi care au fost
pe tot parcursul existenþei acestei case, iar tu ca arhitect-

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

cãrui criteriu este ca din fiecare judeþ, sã existe un fel de

„Existã sursa bugetului de stat, care îºi pierde din ce în ce

repartizare uniformã a puþinilor bani care sunt, ca în

mai mult ponderea, pentru cã aºa e ºi normal sã fie, nu

fiecare judeþ sã se restaureze mãcar un monument”

poþi sã ai grijã de toate monumentele, dupã aceea sunt

(arhitect-restaurator).

fondurile private, sursele private de finanþare ºi o sursã

„Au mai fost niºte fonduri derulate prin Ministerul

diferite forme de finanþare europeanã. Din pãcate ele sunt

extrem de importantã sunt sursele externe, care vin pe
Lucrãrilor Publice, pentru consolidãri, adicã pentru risc

extrem de greoaie ca accesare, ºi acei consilieri care se

seismic cu bani de la Banca Mondialã, dar ºi aici sunt niºte

ocupã accesarea ºi de sprijinirea celor care au nevoie de

lucruri discutabile, pentru cã ei merg pe ideea

aºa ceva, nu au nici o legãturã cu domeniul

consolidãrii, dar la o clãdire-monument nu poþi considera

monumentelor. Aceste surse cer avizare, cer proiect

suficientã numai consolidarea ºi nu poþi face numai

avizat ºi de puþine ori îl ºi plãtesc” (arhitect-restaurator).

consolidare pentru cã intervine ºi relaþia cu elemente de
restaurare. În sistemul ãsta au mai intervenit în

Aici se adaugã aportul ºi implicarea sponsorizãrilor

parteneriat primãriile, dar cu bani foarte puþini ºi nu se

ºi programelor de restaurare-reabilitare din exterior,

poate acoperi tot, nu se poate ajunge la un nivel de
restaurare ºi de punere în valoare a unui monument
conform criteriilor stabilite, adicã foarte profesional. Se
fac niºte lucruri destul de ambigue, ca sã ne încadrãm în
banii de care dispun finanþatorii, asta e problema”
(arhitect-restaurator).

aºa cum este cazul satelor sãseºti:
„Existã, sigur cã-i numeri pe degete, dar existã ºi e bine cã
existã. ªi ei [sponsorii din strãinãtate] sunt greu de þinut în
frâu. Sunt colaborãri la diferite zone ºi probabil cã vor mai
veni. Extrem de interesant este ce se întâmplã cu satele ºi
cu locuinþele sãseºti, unde firme din exterior (germane,

Instrumentul financiar ºi legal principal în baza

sau englezeºti) au reuºit sã transforme sate întregi, sã

cãruia se fac lucrãrile de restaurare este Planul Naþional

restaureze case ºi biserici, chiar dacã nu sunt neapãrat

de Restaurare (PNR). Prin intermediul PNR-ului, se

anglicane, le vor transforma în staþiuni pentru vârsta a

realizeazã lucrãri de restaurare integralã („în PNR, se

treia, pe principii ecologice foarte apreciate” (arhitect-

face restaurare integralã, nu numai consolidare, se face

restaurator).

partea de restaurare, refuncþionalizare, partea de
instalaþii, de amenajare, tot ce trebuie pentru a fi pus în
funcþiune.”) ºi lucrãri de consolidare.

Ca sursã financiarã pentru domeniul restaurãrii mai
existã ºi timbrul monumentelor istorice introdus prin

Costurile ridicate pe care le implicã activitatea de

Legea Nr. 422/2001 ºi intrat în vigoare prin Hotãrârea

restaurare integralã vin ºi din faptul cã aceasta trebuie

Nr. 1520 din 12 decembrie 2007. Potrivit textului
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sã fie precedatã de cercetãrile istorice, arheologice ale

Hotãrârii, de colectarea sumelor provenite din timbru
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sitului ºi mediului construit, care la rândul lor implicã

se ocupã Oficiul Naþional al Monumentelor Istorice, iar
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un numãr de specialiºti care „automat devin scumpi,

sumele provin din activitãþile serviciilor economice care
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pentru cã nu îºi pot permite sã se abatã de la rigorile

cuprind jocurile de noroc, ºi activitãþile de cazinou.114

necesare lucrãrilor în domeniu” (arhitect-restaurator).
Cadrul surselor de finanþare pentru domeniul

Un alt aspect adus în discuþie de specialiºtii din
domeniu este cel al direcþiei principale pe care o au la

restaurãrii este în linii generale cuprins în rãspunsul
experþilor din restaurare:

114. Informaþie preluatã din textul de Lege accesat la
http://www.cultura.ro/Files/GenericFiles/L422-2001Monumente.pdf, accesat la data de 17.12.2008
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mediatizate, de exemplu nu este mediatizatã deloc nici

practicã mai puþin avantajoasã din punctul de vedere al

activitatea de recepþie a unor lucrãri, se terminã niºte

strângerii de fonduri, cea de a transforma clãdirile ºi
monumentele restaurate în muzee, mai puþin fiind
aleasã practica de a refuncþionaliza clãdirile astfel încât
acestea sã „intre cumva într-un circuit vital, social”:

lucrãri foarte importante, nimeni nu ºtie cã s-au finalizat
lucrãri de consolidare ºi restaurare a unor monumente.
Când se fac recepþiile nu vine nimeni nici de la televiziune,
nici de la radio, mai se întâmplã pe plan local, dar rãmâne
la nivelul pe plan local ºi eu cred cã ºi asta e o mare lipsã”
(arhitect-restaurator).

„Nu, de obicei refuncþionalizãrile au mers cum v-am zis
pe ideea de muzeu, nu vorbesc acum de biserici,
monumente care sunt în cult, ºi sigur cã îºi pãstreazã
funcþiunea, dar nici nu ºtiu chiar aºa un exemplu pentru o
refuncþionalizare care sã ºi capete un aport în
comunitatea respectivã unde se aflã monumentul. Deci se

Lipsa de vizibilitate este pe de o parte diminuatã de
existenþa

revistelor

de

specialitate

(Revista

Monumentelor Istorice, revista Arhitectura, Buletinul
Ordinului Arhitecþilor) în care sunt publicate:

merge mai mult pe muzee, un muzeu ce poate sã…o sã fie
o intrare simbolicã care se plãteºte ºi din care nu se pot

„proiecte de restaurare interesante, sau cu probleme mai

strânge fonduri nici pentru întreþinerea clãdirii respective,

speciale, sau proiectele de lucrãri arheologice, de studii

pentru reparaþii” (arhitect-restaurator).

istorice, pentru cã activitatea de restaurare cuprinde ºi
cercetãri arheologice ºi studiu istoric, ºi analiza de

O disfuncþionalitate sesizatã de experþii în domeniul
restaurãrii este lipsa vizibilitãþii cãtre publicul larg, datã
de lipsa unui ONG ºi de neimplicarea mass-mediei în
promovarea lucrãrilor de restaurare realizate. Aceste
douã mijloace ar putea veni de asemenea cu un rol de
educare a publicului, pentru ca sectorul restaurãrii sã
nu mai rãmânã la nivelul ermetic la care este în prezent:
„Un punct de vedere al opiniei publice, al omului de pe
stradã cred cã existã, dar nu sunt lucruri concretizate, nu
SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE
A CREATIVITAÞII:
PROPUNERI DE LA
CREATORI, ONG-URI
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am auzit sã existe, ºi noi am fi vrut o organizaþie
nonguvernamentalã, care ar putea, ºi în mass-media, cã
ºi asta este cã în mass-media nu existã nici un fel de
pregãtire a publicului pentru genul ãsta de lucrãri, nu ºtiu
dacã cineva înþelege. Activitatea asta se desfãºoarã întrun cerc foarte restrâns de specialiºti, ºi nu ºtiu dacã
publicul; noi am mai încercat, dar nu am avut succes,
vorbesc de UNRMI, un fel de emisiuni în care sã se prezinte
o lucrare de când este preluatã, pânã la finalizare. Ce
presupune lucrarea asta ºi cu un punct de vedere al
omului care se uitã, care nu e pregãtit din punct de vedere
artistic, sau istoric. ªi lucrurile astea sunt foarte prost

materiale […]”(arhitect-restaurator).

O altã disfuncþionalitate a sectorului restaurãrilor,
identificatã de actorii din domeniu este la nivel
legislativ, cea a mecanismului licitaþiilor publice prin
care se stabilesc firmele care urmeazã sã se ocupe de
restaurarea monumentelor ºi prin care se dã întâietate,
ca ºi în cazul arhitecturii, „preþului cel mai mic”:
„E o mare pacoste asta, atât timp cât încã licitaþiile publice
au ca principal reper de câºtig valoarea micã, e ca ºi cum
unui bolnav de cancer i-aº oferi tratamentul cel mai ieftin,
cam asta se întâmplã ºi cu monumentele. La fel existã o
neºtiinþã, o lipsã totalã de pregãtire chiar la nivelul
legiuitorului, a parlamentului în speþã. Încã e un domeniu
în suferinþã” (arhitect-restaurator).
„Noi ca sã putem întocmi un program de restaurare, deci
se fac licitaþii publice organizate de Ministerul Culturii
prin ONMI. Se fac licitaþii publice unde participã firme care
sunt atestate sã lucreze pe monumente istorice, sã
întocmeascã proiecte în primul rând. Se face o licitaþie
normalã, dupã criteriile legislaþiei. De asta spun cã sunt

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

noi în þarã restaurãrile de monumente. ªi aici existã o

foarte multe aspecte cã ºi Legea Licitaþiilor, care se aplicã

O altã problemã a domeniului, aºa cum afirmã

la orice fel de licitaþie, la monumente nu este foarte corect

experþii acestui sector este legatã de competenþa

aplicatã pentru cã la monument, criteriul « cine are

firmelor ºi de sistemul prin care acestea sunt atestate,

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

valoarea cea mai micã » sau « cine executã cel mai repede,
obþine cel mai mare punctaj » nu este valabil, pentru cã la
monumente o lucrare poate sã dureze foarte mult, sã
înghitã foarte mulþi bani. Deci prin sectorul de stat s-au

de cele mai multe ori tocmai firmele mai puþin
profesioniste fiind cele care obþin avizele de lucru pe
monumente:

fãcut, prin licitaþii ºi se stabileºte firma câºtigãtoare, se
întocmeºte proiectul, se obþine avizul de la Minister, ºi pe

„Dacã o sã vã uitaþi pe lista specialiºtilor care existã pe

urmã se face licitaþie pentru execuþie tot cu firme atestate

Internet, atât ca antreprize, cât ºi ca specialiºti pe diferite

cu execuþii tot pe monument” (arhitect-restaurator).

repere, pe proiectare, pe cercetare, pe studii istorice, pe
arheologie o sã vedeþi cã numãrul nu este mare. Sunt

Tot la nivelul legislativ pentru domeniul restaurãrii,
specialiºtii sunt limitaþi financiar de Legea Achiziþiilor
Publice în realizarea lucrãrilor:
„Pentru cã e apreciat [domeniul restaurãrii] aºa cum este,
pentru cã existã sistemul de achiziþii publice care nu prea
are ce cãuta aici ºi chiar dacã am fi de acord sã existe,
pentru cã are totuºi niºte intenþii bune aceastã Lege a
Achiziþiilor, ea trebuie transformatã pentru monumente,
ºi pentru investiþie nouã ºi pentru investiþie de restaurare

zone, judeþe în care nu avem nici un specialist pentru
proiectare, iar în execuþie sunt ºi mai puþine firme
specializate pentru aºa ceva. ªi nu cã nu vrem sã le
specializãm, dar mie mi se pare cã sunt deja unele, o spun
cu oarecare spaimã, sunt antreprize specializate care nu
au nici o legãturã cu restaurarea, ele au fost acreditate pe
diferite motive pe care nu toate e bine sã le discutãm. Dar
efectiv avem nevoie de antreprize bine alcãtuite, bine
structurate ºi mai ales cu muncitori buni” (arhitectrestaurator).

dacã îi putem spune investiþie. Nu seamãnã, nu au nici o
legãturã atât timp cât le þinem încorsetat, þinem domeniul
monumentelor în aceleaºi repere de judecatã legalã ca ºi

6.4. Propuneri ºi Recomandãri pentru Sectorul

pe construcþiile noi ºi rezultatele se vãd. Nu existã

de Restaurare

noþiunea de cercetare în Legea Patrimoniului, se cere dar
nu se rezolvã.(…) Ar putea sã ia firme în antreprizã, în
sub-antreprizã. Firmele specialiste nu au putere
economicã, în momentul în care îþi cere garanþie bancarã

Cele mai multe sugestii din partea specialiºtilor se
referã la o „finanþare corespunzãtoare” care sã poatã

de 2 miliarde pe noi ne-a rupt la primul apel, ºi atunci

ajuta domeniul de restaurare la toate nivelurile sale, de

trebuie sã ne asociem cu astfel de firme, asta e o altã boalã

la specializarea resurselor umane, la selecþia

DE STIMULARE

a legii. Eu d-aia zic cã Legea Achiziþiilor Publice pentru

monumentelor care sã fie restaurate, astfel încât sã se
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patrimoniu ar trebui transformatã. ªi asta se face simplu,

ajungã la o normalizare a activitãþii de restaurare:

la legea actualã: « Se excepteazã de la , cutare tip de
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lucrare, cutare tip de lucrare » ºi pe urmã sã iasã, sã se

„(...) sunt foarte puþini bani pentru restaurarea
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creeze corect un regulament de aplicare. Dar atâta timp

monumentelor, firme foarte puþine care sã lucreze atât ca
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cât tu îmi ceri ºi asigurare bancarã mare pe care nu am

proiectare, cât ºi ca execuþie, pentru cã fiind bani puþini

cum sã o am, pentru cã aceste lucrãri sunt scumpe ca

nu poate sã existe continuitate, firmele nu pot sã-ºi

atare, dar nu sunt scumpe ca cercetare, proiectare ºi ca

formeze personal de specialitate, care sã asigure aceastã

execuþie propriu-zisã” (arhitect-restaurator).

desfãºurare de…. Totul ar trebui pornit de la o finanþare
corespunzatoare ºi de la un plan de restaurare anual care

„(...) nu existã un management pentru monumente
istorice, deci un management care sã aibã ca scop pe

biserici de lemn, pentru care dacã nu se intervine, în timp

lângã faptul de a gãsi niºte folosinþe ºi niºte funcþiuni

de un an, ele dispar, pentru cã lemnul, are o duratã de

pentru fiecare monument de restaurat ºi din care sã

viaþã foarte micã ºi expuse intemperiilor dispar. Ar trebui

scoatã bani, cu care sã restaureze sau sã întreþinã

programe de restaurare fãcute pe tipuri de monumente,

monumentul respectiv, pentru cã avem situaþia când se

pe tipuri de materiale din care sunt fãcute monumentele,

restaureazã monumente, rãmân fãrã o funcþiune foarte

ºi pentru care sã existe ºi bani imediaþi de execuþie”

stabilã, peste trei ani iar sunt necesare reparaþii pentru cã

(arhitect-restaurator).

nu l-a întreþinut nimeni ºi un lucru foarte important, noi
am tot spus, nu existã un management al monumentelor

Ca urmare a faptului cã bugetul pentru restaurare
este unul restrâns, specialiºtii ºi experþii spun cã
activitatea

ar trebui orientatã þinând cont de acest

aspect, ceea ce face posibilã în principal activitãþile de

istorice, pornind de la când începe lucrarea de restaurare
pânã când ºi în timp ce se întâmplã cu un monument, ºi
sã-i gãseascã niºte funcþiuni din care sã iasã bani. Noi ne
tot ferim sã nu…peste tot în strãinãtate, în biserici care nu
mai au enoriaºi se þin concerte din care se pot scoate bani,

conservare ºi consolidare a monumentelor, acestea

concerte de muzicã religioasã, sau muzicã calsicã sau

fiind mai puþin costisitoare ca cea de restaurare

chiar concerte de muzicã modernã, deci niºte funcþiuni

integralã:

actualizate ºi la cerinþele actuale. (...) Nu poþi sã faci
numai muzee din toate, trebuie sã le dai niste funcþiuni

„Bugetul prins pentru restaurarea monumentelor este

viabile. Pot fi amenajate cazãri cu un anumit nivel, cu o

relativ mic, vorbesc de bugetul MCC, care se deruleazã

anumitã þinutã, sãli de întruniri, de conferinþe, sã intre

prin ONMI, destinat restaurãrii monumentelor. Poate ar

cumva într-un circuit vital, social ºi este foarte important

trebui sã ne ocupãm mai mult de conservarea lor ºi nu

ºi pentru comunitatea în care se aflã monumentul. Cred cã

neapãrat de restaurarea lor, restaurarea fiind o formã

de aici s-ar putea atrage ºi fonduri, pentru cã una e dacã

superioarã de conservare a patrimoniului, o formã

s-ar gasi, ar exista interes local, public, dacã ºtiu cã ar

complexã care presupune intervenþii implicit în esenþa

putea folosi spaþiile ºi pentru necesitãþile lor; o ºcoalã se

monumentului, conservarea presupunând pãstrarea

poate amenaja, grãdiniþe se pot amenaja într-un spaþiu

monumentului în stadiul în care îl gãsim, ameliorând

de genul ãsta” (arhitect-restaurator).

starea lui fizicã în primul rând ºi mai puþin cea esteticã”
(arhitect-restaurator).

Experþii domeniului de restaurare considerã ca
necesarã ºi o atragere a sectorului privat în cererea de

SCHIÞA UNEI POLITICI
DE STIMULARE

O altã sugestie a specialiºtilor atrage atenþia asupra

lucrãri de restaurare ºi astfel o alternativã de finanþare,

A CREATIVITAÞII:

problemei datã de lipsa unui management pentru

aceasta putând fi sprijinitã de implicarea statului, care

PROPUNERI DE LA

monumentele

sã promoveze activitatea de restaurare:

CREATORI, ONG-URI

refuncþionalizare.

ÞI FIRME DIN
SECTORUL CULTURAL

care

trec
Este

printr-un
de

dorit

proces
ca

de

aceastã

refuncþionalizare sã reintroducã monumentul în viaþa

„Pentru cã înghit prea mulþi bani restaurãrile în general,

cotidinã ºi sã ducã mai departe la implicarea acestuia în

nu sunt prea multe persoane care sã dispunã de niºte

proiecte de reabilitare ºi regenerare a zonei ºi

sume atât de mari de bani. De asta ar trebui tot o

comunitãþii respective din care monumentul face parte

implicaþie a statului cumva, mãcar sã coordoneze ºi sã

ºi sã-l transforme într-o sursã de noi fonduri care sã
întreþinã activitatea de restaurare:

stabileasca niºte criterii foarte clare pentru ce înseamnã
consolidarea ºi restaurarea unui monument. Pentru cã

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

întradevar sã evidenþieze urgenþele în restaurarea
monumentelor, pentru cã vã pot da un exemplu: sunt
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persoanele fizice nu sunt în general nici pregãtite pentru

Da, nu este cineva specializat în sensul ãsta, sã facã numai

acest tip de activitate ºi li se pare cã sunt niºte costuri

programe, cã nu poþi sã spui cã în localitatea cutare unde

foarte mari ºi renunþã de cele mai multe ori” (arhitect-

e un monument foarte valoros, ai pretenþia de la cineva de

restaurator).

la primãrie sã facã proiectul. Îþi trebuie cineva care sã facã

„Au mai apãrut ºi proprietari privaþi care ºi-au redobândit

ei obþin fonduri. De unde sã ºtie funcþionarii de la primãrie

aceste programe, sã le punã la dispoziþia forurilor locale ºi
anumite imobile, însã ei dispun de bani foarte puþini ºi

cum sã facã un proiect din asta care este foarte complex.

cumva nici nu înþeleg necesitatea unei restaurãri, ei ar

Din cauza asta spun cã trebuie sã existe un serviciu la care

dori reparaþii minore, nu o restaurare complexã cu tot ce

sã se adreseze aceºti oameni, sau de la serviciu

ar trebui fãcut. Cam asta e situaþia, iar ideea e cã

administrativ sã obþinã cumva consiliere, bine ar fi cineva

finanþarea este destul de slabã ºi nu este susþinutã

care sã poatã sã facã aceste programe” (arhitect-

continuu” (arhitect-restaurator).

restaurator).

O sugestie complementarã celei de mai sus, este

„Problema e cã pentru monumente, pe lângã ce v-am zis

colaborarea actorilor din domeniul restaurãrii cu actorii

cu managementul, ar trebui creat un sector care sã se

din legislativ ºi guvernare pentru o asigurare a finanþãrilor

ocupe cu întocmirea acestor programe de finanþare,

continue care pot aduce astfel un profit:

pentru cã monumentele, atât activitatea de proiectare cât

„Sigur existã, dar de asta vã spun ar trebui sã existe, sã fie

ºi de execuþie au un specific anume. Deci ar trebui o

cineva care sã se ocupe de programele noastre, iar noi ca

secþie, un departament, chiar în cadrul Ministerului care

proiectanþi am da toate elementele necesare ºi acestea sã

sã se ocupe de întocmirea unor programe de finanþare

fie puse într-o formã conform criteriilor celor care vor sã

externã” (arhitect-restaurator).

investeascã. Sã se calculeze foarte clar ºi eficienþa ºi
profitul, s-ar atrage mânã de lucru. Sunt niºte criterii care
trebuiesc foarte bine evaluate” (arhitect-restaurator).

Aici intervine un aspect legat de situaþia
monumentelor de categorie B, specialiºtii fiind de
pãrere cã de tipologia aceasta ar fi mai eficient sã se

Tot legat de o îmbunãtãþire a programelor de
restaurare ºi a atragerii unor finanþãri externe,
specialiºtii au ridicat problema absenþei unui

ocupe autoritãþile locale direct responsabile de condiþia
lor, deci o descentralizare a sistemului de îngrijire a
monumentelor istorice ºi de cult:

departament competent care sã se ocupe cu întocmirea
dosarelor de aplicare cãtre progremele de finanþare:

„(...) ºtiþi cã în lista monumentelor este o gradare a valorii
monumentelor, deci ar trebui avut ºi pentru asta grijã, ºi

SCHIÞA UNEI POLITICI

cred cã ar trebui foarte mult implicate ºi forurile locale,

DE STIMULARE

fonduri pentru monumente de categorie B în toatã þara,

pentru cã toatã lume aºteaptã de la Ministerul Culturii,

A CREATIVITAÞII:

dar vã spun nu au putut fi obþinute, pentru cã nu s-au

însã sunt monumente de categorie B care ar trebui sã intre

PROPUNERI DE LA

fãcut proiecte de finanþare aºa cum trebuie. Proiectele de

mai bine în atenþia forurilor locale, a primãriilor, prin

CREATORI, ONG-URI

finanþare sunt foarte complexe, sunt niºte criterii aproape

legea monumentelor chiar aºa ar trebui sã se întâmple, în

ÞI FIRME DIN

imposbile. ªi sunt fonduri, dar nu cred cã au fost accesate,

sensul ãsta datã o directivã, însã nu am vãzut încã niºte

SECTORUL CULTURAL

din câte ºtiu eu decât foarte puþine, pentru cã trebuie sã

lucruri pornite de la forurile locale, care sã dovedeascã o

„Da sunt fonduri prin programe PHARE, chiar au fost

existe un proiect fãcut deja pe baza cãruia sã obþii

activitate vizibilã ºi constantã în sensul ãsta” (arhitect-

fonduri. [Deci existau fonduri pentru aºa ceva, dar nu a

restaurator).

existat cineva care sã se ocupe de proiectul care trebuia]

Schimbãri ale legislaþiei sunt necesare, dupã cum
spun experþii din domeniu ºi în cazul legilor care þin de

de finanþãri continue ºi de programe de finanþare, ci se

urbanism ºi protejarea monumentelor istorice, în

extind ºi la nivelul întocmirii legilor referitoare la

contextul demolãrii din ce în ce mai dese a unor astfel

lucrãrile de restasurare aºa cum sunt Legea Liciitaþiilor

de imobile care nu sunt întotdeauna clasate în

Publice ºi cea a Achiziþiilor Publice:

patrimoniu:

„Noi am solicitat foarte mult ministerului, pentru cã nu

„Aici este marea deficienþã, cã nu existã niºte planuri ºi

existã o metodologie de proiectare ºi de execuþie

niºte norme foarte clar stabilite în dezvoltarea unui oras

specificã monumentelor istorice, inclusiv legislaþie,

care sã preîntâmpine aceste demolãri abuzive. (...)

pentru licitaþii, pentru urmãrirea lucrãrilor, ºi am solicitat

Trebuie legislaþia modificatã în aºa fel încât sã stabileascã

Ministerului sprijin sã colaborãm pentru elaborarea

ºi niºte restricþii ºi niºte criterii de dezvoltare, pentru cã

acestor norme ºi metodologii. Ele intrã în sarcina Direcþiei

întradevar oraºul trebuie sã se dezvolte, dar sã fie niºte

Monumentelor Istorice, din Minister dar practic noi ne-am

criterii foarte clare, care sã nu mai permitã derogãrile, ºi

oferit sprijinul, cu specialiºtii nostri sã facem aceste

abuzurile pânã la urmã, cã se fac niºte abuzuri” (arhitect-

norme cât mai aproape de realitate, ºi de ce se întâmplã în

restaurator).

proiectare ºi execuþie. Nu am avut sprijin în sensul acesta”
(arhitect-restaurator).

Un alt aspect pentru care actorii din domeniu au
sugestii de îmbunãtãþire, este cel al formãrii de

„Dacã legea [Achiziþiilor Publice] ar fi corect întocmitã
titularii de drept de folosinþã a monumentului ar trebui
sprijiniþi sub diferite forme: cu împrumuturi, cu dobânzi
preferenþiale, cu ajutor mãcar la nivel de cercetare ºi

specialiºti. Instrumentele ºi mijloacele considerate
principale în acest demers sunt: instituþiile de
învãþãmânt superior ºi mass-media:

proiectare, ajutor dat de cãtre stat prin specialiºtii sãi,
printr-un control riguros, ºi prin sfaturi implicit tehnice,

„Sigur, aici ar fi rolul ºcolii, ar fi rolul mass-mediei, care sã

asistenþã tehnicã. Cred cã asta ar face mult mai mult,

vinã sã completeze niºte lacune care se datoreazã mai

decât puþinii bani care existã pentru…dar aceºti bani sunt

multor condiþii, în special perioadei anterioare de cea

supliniþi însã de alte fonduri.” (arhitect-restaurator)

despre care vorbim noi azi. Asta þine probabil ºi de

„Concursul ar fi bine-venit pentru lucrãrile mari. Dar între

început prin a vã spune cã instrucþia, ºcoala, sistemul

atragerea în domeniu ºi a unor specialiºti. (...) Deci am
SCHIÞA UNEI POLITICI

cine faci concurs? Între cele 10, hai 20 de firme

nostru de învãþãmânt ar trebui sã facã paºi mari în aceastã

DE STIMULARE

specializate pentru proiectare? ªi aici existã o ierarhie

direcþie ºi rapizi dacã vrem sã avem un patrimoniu bine

A CREATIVITAÞII:

valoricã, pânã la urmã tot 1, 2, 3 cîºtigã dacã e sã faci

conservat ºi bine pus în valoare, ºi din care am putea

PROPUNERI DE LA

concurs, deci probabil nu concursul ar fi forma corectã de

scoate nu numai prin turism, bani” (arhitect-restaurator).

CREATORI, ONG-URI

rezolvare a situaþiei, ci o adaptare a legislaþiei, ºi aici nu

ÞI FIRME DIN

vorbesc de o lege, ci de câteva legi, care þin de finanþe, de

SECTORUL CULTURAL

administraþie, de poliþie, Ministerul Administraþiei ºi
Internelor, sunt câteva ministere care ar trebui implicate,
apoi Ministerul Lucrãrilor Publice, ar trebui Legea
Urbanismului adaptatã legii de patrimoniu. Avem de
muncit” (arhitect-restaurator).
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Necesitãþile cu care se confruntã specialiºtii din
domeniul de restaurare nu se opresc la nivelul atragerii

