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1. Introducere
dddÎn octombrie 2009 Ministerul Culturii Cultelor şi Patrimoniului Naţional va găzdui a 11 Ediţie a Reuni-
unii Ministeriale a ţărilor membre a Reţelei Internaţionale de Politici Culturale INCP/RIPC. Tema propusă de 
România pentru dezbatere a fost: „Rolul culturii în economia cunoaşterii”. 
dddLucrarea de faţă prezintă rezultatul studiului derulat de Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Cul-
turii, instituţie subordonată MCCPN, cu scopul de a oferi un document care să reunească experienţele ţărilor 
membre INCP/RIPC în legătură cu tema propusă şi să faciliteze împărtăşirea de bune practici în domeniul 
politicilor culturale. 
dddŢările care au oferit răspunsuri la chestionarul românesc şi care au contribuit în acest fel la redactarea 
acestui document au fost: Belgia, Canada, China, Croaţia, Cuba, Elveţia, Franţa, Grecia, Lesotho, Letonia, 
România, Slovenia şi Spania.

2. Definirea economiei cunoaşterii
dddRăspunsurile pe care le-am primit din partea reprezentanţilor celor 11 ţări care vor participa la conferinţa 
RIPC indică faptul că economia cunoaşterii nu a fost definită încă în mod concret. Cu toate acestea, se pot 
recunoaşte elemente comune în definiţiile date de reprezentanţii acestor ţări. 
dddÎn ansamblu, răspunsurile sunt caracterizate de o trăsătură comună, şi anume tendinţa de a defini economia 
cunoaşterii în funcţie de două dimensiuni: cea materială, care cuprinde aspecte legate de producţie, tehnologi-
ile informaţionale şi de comunicare, proprietate industrială, şi o a doua, imaterială, referitoare la resursele 
intelectuale, cultură, cunoaştere, creativitate, inovaţie, copyright şi capital uman. 
dddEconomia cunoaşterii este înţeleasă ca un amestec dintre elementele celor două dimensiuni.   În majori-
tatea statelor incluse în analiză, aceasta este definită ca economia care reuneşte activităţile economice bazate 
pe resurse intelectuale. 
dddCaracteristicile economiei cunoaşterii, aşa cum sunt ele sintetizate în răspunsurile din partea Belgiei, 
vizează aspecte precum: importanţa inovaţiei şi a accelerării ritmului inovării – acesta fiind un factor care 
favorizează tehnologiile informaţionale şi de comunicare; caracterul colectiv al producţiei de cunoaştere – 
înţeles drept capacitatea indivizilor şi a organizaţiilor de a-şi mobiliza cunoştinţele, dezvoltarea acestora de-
venind un scop în sine; rolul tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în ceea ce priveşte acumularea de 
cunoştinţe şi circulaţia lor. Prin intermediul „inteligenţei artificiale”, variatele tipuri de comunităţi (inclusiv 
cele profesionale) pot transmite informaţiile de care dispun, informaţii care devin astfel colective. Este un 
proces deosebit de important pentru economie, în sine, dar şi pentru servirea scopului mai sus precizat – 
perfecţionarea profesională. Tot în ceea ce priveşte aportul economiei cunoaşterii la economie în general, 
România subliniază importanţa cunoaşterii ca element cheie al creării de capital intelectual pe două căi: prin 



investiţiile din educaţie, cercetare pe de o parte şi prin conturarea unei infrastructuri care să asigure dinamica 
informaţiei, un cadru instituţional şi economic care să promoveze utilizarea eficientă a cunoaşterii pe de altă 
parte. Importanţa impactului economiei bazate pe cunoaştere este recunoscută şi la nivelul Uniunii Europene. 
Acest aspect a fost subliniat în răspunsurile Portugaliei unde se menţionează Strategia de la Lisabona, care 
susţine dezvoltarea durabilă prin intermediul acestui tip de economie. 
dddO altă abordare a definirii economiei cunoaşterii constă în concentrarea pe o singură dimensiune – fie ea 
materială, fie exclusiv imaterială. Răspunsurile din partea Canadei subliniază acest fapt, menţionând existenţa 
unor studii care se concentrează ori numai pe aspectele economice, ori doar pe acelea legate de capitalul 
uman.
dddÎn ceea ce priveşte a doua problemă propusă dezbaterii, aceea a rolului pe care îl joacă industriile cre-
ative în economia cunoaşterii, ne-am propus să identificăm în ce măsură creativitatea contribuie la producerea 
de obiecte culturale în fiecare ţară participantă. În acest sens, în ceea ce priveşte răspunsurile la întrebarea 
„Cum se integrează industriile creative în economia cunoaşterii în ţara dumneavoastră?”, majoritatea ţărilor 
fac referire la contribuţia industriilor creative la îmbunătăţirea economiei naţionale. De asemenea, se remarcă 
importanţa sporită care se acordă interdependenţei dintre tehnologiile informaţionale şi de comunicare şi in-
dustriile creative. Domeniile cele mai indicate au fost: industriile de film, artele vizuale, muzica, televiziunea 
şi radioul, teatrul, patrimoniul, publicitatea, literatura, publicaţiile, muzeele, bibliotecile, înregistrările audio, 
precum şi arhitectura şi designul. 
dddÎn România se apreciază că industriile creative contribuie atât la îmbunătăţirea economiei naţionale, cât 
şi la dezvoltarea tehnologiei şi creşterea accesului la informaţii. Mai exact, integrarea industriilor creative in 
economia cunoaşterii se realizează prin investiţiile realizate la nivelul pregătirii profesionale a operatorilor 
din domeniu, dar si prin conturarea unor platforme digitale de comunicare, prin investiţiile realizate in dez-
voltarea tehnologiei si a facilitării accesului la informaţii. Aceste investiţii au fost făcute în mai multe domenii 
precum muzică (prin digitizarea procesului de înregistrare şi prin utilizarea internetului pentru promovare şi 
informare), industria cinematografică (prin folosirea noilor tehnologii), în industria de carte (prin promovarea 
lecturii în spaţiul virtual – proiectul Liternet). 
dddÎn plus, se pune accent pe importanţa încurajării creativităţii pentru integrarea acestui tip de industrii în 
economia cunoaşterii. În contextul economic actual, cunoaşterea devine sursa principală de bogăţie a ţării şi 
resursa de bază pentru creşterea economică. Portugalia defineşte, în acest context, industriile creative ca fiind 
rezultatul creativităţii, competenţelor şi talentului individual care au potenţial să creeze bogăţie şi să se implice  
în producerea şi exploatarea proprietăţii intelectuale. 
dddUn alt aspect important semnalat de reprezentanţii ţărilor participante la studiu îl constituie cercetarea în 
domeniu, frecvenţa studiilor privind economia cunoaşterii fiind în creştere.
dddDin punct de vedere al delimitării dintre nivelurile pe care se situează diferite bunuri creative, Spania a 
realizat un sistem concentric de organizare a industiilor creative,  acestea fiind: în centru, bunurile cu valoare 
culturală ridicată (literatură, muzică, arte vizuale, teatru), următorul cerc cuprinde industrii de film, muzee, 



biblioteci, iar cel din urmă înglobează domenii precum patrimoniu, publicaţii, înregistrări audio, televiziune şi 
radio, precum şi jocuri video. Ultimul nivel cuprinde industiile “înrudite”, cum sunt publicitatea, arhitectura, 
designul şi moda. 
dddUn alt exemplu îl reprezintă China, care a indicat 9 sectoare culturale care înglobează activităţile de 
producţie de film şi televiziune, editare, distribuţie de bunuri culturale, tipărire, publicitate, arte teatrale, spec-
tacole, conferinţe şi expoziţii, precum şi materiale cu conţinut digital şi animaţie. În cazul Chinei, ca şi al 
celorlaltor ţări care au participat la studiu, nu există o structurare a domeniilor, în funcţie de interdependenţa 
acestora. Pe de altă parte, răspunsul din partea Chinei indică o serie de domenii noi, neincluse în schema 
propusă de Spania. Acestea ar fi: conferinţe şi expoziţii la care se adaugă domeniul care include animaţia. 
O posibilă explicaţie pentru existenţa aceste particularităţi ar putea consta în nivelul ridicat de importanţă al 
industiilor respective în contextul cultural al Chinei, spre deosebire de contextul european, unde acestea sunt 
încă oarecum “inivizibile”, în comparaţie cu celelalte industrii. 
 
dddÎn ceea ce priveşte sectoarele culturale subordonate Ministerului Culturii sau altor instituţii publice din 
cadrul fiecărui stat, Ministerele de resort din ţările participante la studiu au în administraţie următoarele sec-
toare culturale: arte (inclusiv artele spectacolului şi artele vizuale), design, film şi producţie de televiziune, 
publicitate (advertising), muzică (şi înregistrare de sunet), biblioteci, arhive, muzee, activităţi de publicare, 
distribuţie şi tipărire, conferinţe şi expoziţii, arhitectură, copyright, patrimoniu (material şi imaterial). 
dddÎn plus faţă de aceste sectoare de activitate, Ministerele Culturii din unele state au în subordine şi alte do-
menii, precum: „afaceri europene şi dezvoltare culturală”, „drepturi culturale ale minorităţilor şi dezvoltarea 
diversităţi culturale”, „limba slovenă”, „promovarea culturii slovene şi cooperare internaţională”, în Slovenia 
şi un sector care se ocupă cu politici de limbă şi minorităţi culturale, în cazul Elveţiei. În România Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional are în subordine sectoare precum: patrimoniul cultural naţional, 
monumentele de for public, arhitectura contemporană, creaţie contemporană, diversitate culturală, culte, 
politici publice.
dddPe lângă Ministere, există şi o serie de instituţii publice care administrează şi susţin activităţi culturale. 
Modul de organizare al acestora diferă de la stat la stat, însă au în administrare domenii relativ similare şi au 
misiuni asemănătoare, majoritatea urmărind susţinerea şi dezvoltarea sectoarelor de care se ocupă.
dddUn prim exemplu este sectorul care include domenii precum: cinematografie, televiziune, radio, precum 
şi noile tehnologii de comunicare; în Belgia acestea sunt în subordinea Serviciului general al audiovizualului 
si multimedia (Le Service général de l’Audiovisuel et des Multimédias), în China există Administraţia de Stat 
de radio, film şi TV (The State Administration of Radio, Film and TV), în Cuba, domeniile menţionate sunt 
administrate de Institutul de Artă şi Industrie Cinematografică, iar în Canada de Comisia de Radio-televiziune 
şi telecomunicaţii (The Canadian Radio-television and Telecommuniations Commission). Acelaşi domeniu 
intră în jurisdicţia Inspectoratul Republicii Slovenia pentru Cultură şi Media. 
dddSectorul care înglobează aspecte care ţin de cultură scrisă (carte, publicaţii, arhive, biblioteci) este ad-



ministrat, de asemenea, de diferite instituţii cu caracter regulator. Câteva dintre acestea sunt: Literatură şi 
carte (Lettres et Livre), în Belgia, Arhiva Republicii Slovenia, în Slovenia, Administraţia de Stat a presei şi 
publicaţiilor (The State Administration of Press and Publication), în China sau, în Cuba, Institutul Cubanez de 
Carte. 
dddActivităţile din domeniul artelor şi patrimoniului sunt în administraţia unor instituţii publice precum: 
Consiliul Canadian pentru Arte (The Canada Council for the Arts), Consiliul de arte elveţian Pro Helvetia 
(The Swiss Arts Council Pro Helvetia), Consiliile Naţionale de Arte Scenice şi de Arte Plastice şi Consiliile 
Naţionale de Patrimoniu Cultural şi al Caselor de Cultură, în China. În Belgia există Direcţiile Generale Artele 
spectacolului (Arts de la scène), precum şi Direcţiile  Patrimoniu cultural şi arte plastice (Patrimoine culturel 
et arts plastiques). Portugalia menţionează existenţa unei instituţii care se ocupă de planificarea strategiilor 
Ministerului Culturii în ceea ce priveşte relaţiile internaţionale în domeniul culturii. 

3.  Rolul culturii în economia globală
dddEconomia cunoaşterii facilitează colaborarea dintre profesioniştii din domeniul culturii la nivel internaţional, 
fiind depăşită etapa specializării la scară redusă. Acest fenomen duce la posibilitatea unei promovări mai 
extinse a produselor culturale şi la apariţia unei culturi de tip global.
dddA treia secţiune din chestionar a urmărit obţinerea de informaţii referitoare la modul în care se îmbină con-
ceptele de teritorialitate şi cultură.
dddPrima întrebare s-a referit la valoarea economică pe care o au industriile culturale în cadrul economi-
ile naţionale, mai exact care este contribuţia domeniului cultural la PIB, în cazul fiecărei ţări. În acest sens, 
răspunsurile indică un procent relativ similar pentru fiecare ţară care a participat la studiu, contribuţia culturii 
la produsul intern brut variind de la 2,7% la 5.5%. România a înregistrat cea mai puternică ascensiune din 
punct de vedere al contribuţiei industriilor creative la PIB, ajungând la 5,5% în 2005. Printre sectoarele care 
aduc cea mai mare valoare economică, au fost enumerate arhitectura, publicitatea, activităţile editoriale, radi-
oul şi televiziunea, muzica, filmul şi artele vizuale. Pe lângă acestea au fost menţionate şi sectoarele de suport 
– distribuţia, publicarea şi tipărirea materialelor având conţinut cultural şi care contribuie, de asemenea, la 
creşterea economică. 
dddCa exemplu, Canada a oferit o comparaţie între sectoarele culturale şi celelalte sectoare de activitate, din 
punctul de vedere al contribuţiei acestora la economie. Astfel, în Canada, procentul adus de cultură la PIB 
este mai mare decât cel al industriilor de asigurări, al industriilor hoteliere,  al restaurantelor  şi al serviciilor 
publice. 
dddÎntrebaţi dacă în ţara lor există organisme specializate în colectarea datelor cu privire la contribuţia 
economică a industriilor creative, majoritatea reprezentanţilor naţionali au făcut referire la instituţii publice 
de statistică, precum: Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice în Franţa, Oficiul Federal Elveţian 



de Statistică, Administraţia Statistică a Statului, în China, Institutul Naţional de Statistică, în Spania şi Belgia, 
Biroul Central de Statistică (Central Bureau of Statistics), în cazul Croaţiei sau Serviciul Naţional de Statistică 
în Grecia. 
dddÎn unele ţări, Ministerele se ocupă cu statisticile din domeniul culturii. Astfel, în Spania Ministerul Cul-
turii are un departament intern de statistică, în Portugalia, Secretariatul General al Ministerului Culturii şi 
Observatorul Activităţilor Culturale se ocupă de măsurarea contribuţiei economice a industriilor culturale; de 
asemenea, în Letonia Ministerul Culturii şi cel al Finanţelor au comandat câteva cercetări pentru evaluarea 
contribuţiei culturii la economie, iar în Cuba Ministerul Economiei şi al Planificării alături de Ministerul de 
Finanţe şi Preţuri lucrează în acest sens. De asemenea, în România, Ministerul Finanţelor poate oferi date 
privitoare la producţie, valoare adăugată şi personal ocupat în sectorul industriilor creative.
dddUn alt aspect pe care îl semnalează respondenţii din Elveţia îl reprezintă încetarea temporară a strângerii de 
date din domeniul culturii în ţara lor, ultimele date disponibile fiind din 2002. Cu toate acestea, Oficiul Federal 
Elveţian de Statistică îşi va relua activitatea ca urmare a prevederilor Actului de Promovare a Culturii. 
dddDin punct de vedere al datelor privind industriile creative, în răspunsurile din partea României se precizează 
că organismele care le colectează nu calculează efectiv contribuţia economică a industriilor creative, ci numai 
pun la dispoziţie date ce pot fi utilizate în această direcţie. Un exemplu privind utilizarea acestor date îl consti-
tuie studiul “Contribuţia economică a industriilor bazare pe copyright în România”, realizat în anul 2008, de 
Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, fiind vorba de prima cercetare din România care utilizează 
standardele WIPO în domeniul drepturilor de autor. 
dddPe de altă parte, în unele state nu există organisme administrative care să ofere statistici în domeniul cul-
turii. Este cazul Sloveniei, statului Lesotho şi, până acum câţiva ani, al Letoniei. 
dddA treia întrebare din această secţiune a urmărit să identifice în ce măsură politicile culturale din ţările 
participante la studiu susţin promovarea intereselor şi apărarea drepturilor producătorilor pe de o parte şi ale 
consumatorilor, pe de altă parte. 
dddÎn acest sens, răspunsurile se concentrează în special pe reglementările care privesc artiştii. În răspunsurile 
din partea Sloveniei este menţionat un program adoptat de Parlament în 2008, „Noul Program pentru Cultură” 
ale cărui prevederi vizează susţinerea culturii, creativităţii şi educaţiei. Se precizează că aceste prevederi 
urmăresc atât susţinerea producătorilor, cât şi a consumatorilor de produse culturale. În plus, Franţa aminteşte 
scrisoarea de angajament a preşedintelui, adresată la 1 august 2007 Ministerului Culturii şi Comunicaţiilor 
conform căreia obiectivul principal al noii politici culturale este favorizarea egalităţii de şanse şi de stimulare 
a creativităţii artiştilor pentru a se adresa tuturor categoriilor de public. Preocuparea aproape exclusivă asupra 
problemelor artiştilor, în defavoarea consumatorilor a fost semnalată în răspunsurile din partea Belgiei, acestea 
susţinând că punctele de vedere ale consumatorilor nu au fost luate în considerare până de curând, când au fost 
organizate asociaţii reprezentative pentru interesul consumatorilor. 
dddÎn aceeaşi ordine de idei, o mare parte din răspunsuri fac referinţă în mod succint la existenţa unui suport leg-
islativ atât pentru interesele consumatorilor, cât şi pentru cele ale  producătorilor de bunuri culturale. România 



menţionează planul strategic al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional pe durata 2008-2012 
care presupune activităţi care îi vizează pe consumatorii de bunuri culturale deoarece punerea in aplicare a 
acestora permite stimularea consumului de bunuri culturale şi înlesnirea accesului la informaţii. Un exemplu 
in acest sens este dat de politica referitoare la digitizare include creşterea gradului de accesibilitate a publicu-
lui utilizator de internet la resursele culturale naţionale pana in anul 2014. De asemenea, Grecia subliniază că 
principiile de bază ale politicilor culturale constau în asigurarea accesului la cultură în mod egal pentru toţi 
cetăţenii, susţinerea creativităţii în toate domeniile culturale şi artistice şi promovarea diversităţii. 
dddÎn ceea ce priveşte promovarea produselor culturale, atât la nivel naţional, cât şi pe plan internaţional, 
cele mai multe răspunsuri indică importanţa crescută a parteneriatelor. Scopul acestor parteneriate constă în 
exportarea culturii naţionale pe plan global, precum şi susţinerea şi promovarea creativităţii. Pentru ating-
erea obiectivelor, actorii culturali din statele respondente aderă la reţele internaţionale şi dezvoltă programe 
în acest sens. Respondenţi din ţări precum Elveţia, Slovenia şi Letonia indică participarea statelor pe care le 
reprezintă la programe ale Uniunii Europene (de ex. Culture 2000, Media). Răspunsurile din partea Greciei, 
de asemenea, se concentrează pe importanţa cooperării şi creării de reţele culturale în Europa în general şi în 
zona mediteraneană în special. În România au fost elaborate două axe principale de acţiune: pe plan bilateral, 
sunt elaborate programe de cooperare interguvernamentală si interministerială în colaborare cu direcţiile şi 
instituţiile subordonate ministerului, şi cu instituţii omoloage din străinătate şi pe plan multilateral se elaborează 
si/sau monitorizează participarea românească la programe ale organizaţiilor internaţionale – Consiliul Euro-
pei, UNESCO, Organizaţia Internaţională a Francofoniei. În acest sens, în majoritatea statelor participante la 
studiu, cooperarea cu UNESCO este semnificativă în sensul reglementării domeniului culturii. Colaborările pe 
plan internaţional sunt puternic valorizate în toate statele participante, care le percep ca pe un factor de stimu-
lare a creativităţii şi de promovare a culturii naţionale.  
dddPe de altă parte, în acest context, al promovării diversităţii culturale şi lingvistice, se regăseşte nevoia 
susţinerii produselor culturale străine la nivel naţional. Printre cele mai frecvente măsuri adoptate se numără 
organizarea de festivaluri de muzică, de film sau de teatru la care participă artişti internaţionali, dar şi organiza-
rea de târguri de carte, conferinţe internaţionale, schimburi interculturale. Acţiunile de promovare a culturilor 
străine pe plan local sunt susţinute de o serie de instituţii, în cele mai multe cazuri, guvernamentale. De aseme-
nea, sunt dezvoltate parteneriate internaţionale între statele de pe toate continentele. Mai mult, aşa cum reiese 
din răspunsurile primite, în majoritatea statelor (Franţa, Elveţia, Letonia, Portugalia, România, Cuba), promo-
varea diversităţii culturale se manifestă în mai multe sectoare culturale, ca de exemplu cinematografie, carte, 
muzică, audio-vizual. Canada subliniază importanţa promovării unei a treia limbi prin intermediul canalelor 
media, facilitând distribuţia serviciilor prin satelit, al programelor de televiziune în alte limbi decât engleza 
şi franceza. În răspunsurile primite din partea Portugaliei se menţionează un studiu solicitat de Ministerul 
Culturii, despre mobilitatea artiştilor (străini în Portugalia şi portughezi în străinătate), ale cărui rezultate au 
permis o înţelegere mai bună a situaţiei pe de o parte, iar pe de altă parte, în cadrul Agendei Europene pentru 
Cultură, au fost subliniate drept importante, crearea şi dezvoltarea de instrumente care să faciliteze circulaţia 



artiştilor şi a altor actori culturali. 
dddPentru facilitarea răspândirii culturii pe plan global este necesară înlesnirea mobilităţii artiştilor. Prin ur-
mare, unul dintre obiectivele studiului de faţă a fost identificarea măsurilor luate de fiecare stat în vederea 
eliminării obstacolelor privitoare la schimburile culturale. Mai exact, am încercat să obţinem informaţii refer-
itoare la parteneriatele realizate de statele participante la studiu, care susţin mobilitatea artiştilor. Cel mai 
important aspect care contribuie la creşterea posibilităţilor de mobilitate a artiştilor îl reprezintă, conform 
răspunsurilor primite, cadrul legislativ UNESCO. Articolele 14 şi 16 din Convenţia pentru Protecţia şi Pro-
movarea Diversităţii expresiilor Culturale prevăd un tratament preferenţial pentru ţările în curs de dezvoltare 
(granturi, înlesnirea mobilităţii artiştilor), punându-se accent pe schimburile dintre ţările dezvoltate şi cele 
în curs de dezvoltare. Pe lângă acestea, a fost menţionat programul Cultura 2007-2013, care are ca obiective 
principale promovarea transnaţională a mobilităţii de persoane care lucrează în sectorul cultural, sprijinul 
circulaţiei transnaţionale a operelor şi produselor culturale şi artistice, precum şi promovarea dialogului inter-
cultural.
dddÎn cazul României, o formă de mobilitate a artiştilor români şi a creaţiilor lor este cea pusă la dispoziţie de 
“Direcţia Generală Institute Culturale Româneşti din Străinătate.” Institutele culturale româneşti din străinătate 
au ca obiectiv specific promovarea mobilităţii artiştilor profesionişti, oferind o serie de rezidenţe şi burse în 
domenii precum literatură, traduceri, jurnalism, film, arte vizuale, curatoriat, critica de artă, arhitectură, design, 
artele spectacolului. Se pune accent pe promovarea imaginii României, susţinerea acţiunilor ce răspund nevoii 
de „exportare” a artiştilor si a operelor în cadrul unor evenimente internaţionale recunoscute, fără legătură 
directă cu priorităţile geo-politice, de promovarea a culturii scrise (de exemplu, reprezentarea românească la 
Bienale, la Târguri de Carte, la Festivaluri de teatru, film, etc.), precum si promovarea a patrimoniului naţional. 
În Grecia sunt implementate o serie de programe care au ca scop promovarea lecturii, pe de o parte şi încura-
jarea creativităţii în rândul scriitorilor pe de altă parte. 

dddDe asemenea, la nivelul Uniunii Europene au fost organizate comisii care să întreprindă studii privind mo-
bilitatea operatorilor culturali în Europa şi un studiu de fezabilitate asupra realizării unui sistem european de 
informare asupra mobilităţii din sectorul cultural. 
dddÎn cele din urmă, în studiu a fost inclusă o întrebare referitoare la existenţa clusterelor creative. Se observă 
gruparea industriilor creative în jurul marilor oraşe, iar în ţările în care există mai multe astfel de aglomerări, fie-
care sector cultural se grupează în jurul a unul sau două oraşe. Astfel, Canada dispune de 3  astfel de aglomerări 
geografice, industria de carte fiind dezvoltată în Toronto şi Montreal, industria de film în Montreal şi Toronto, 
cea muzicală în Montreal. De asemenea, în China, Ministerul Culturii a aprobat 4 zone ale industriei culturale. 
În Franţa, oraşul Paris este principalul cluster cultural din punct de vedere al tuturor sectoarelor din cultură, iar 
în cazul Portugaliei, în urma unei cercetări, zona de Nord a fost identificată ca principala regiunea creativă a 
ţării. În România, Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii a efectuat un studiu (Vitalitatea culturală 
a oraşelor din România) care a urmărit modul în care autorităţile locale şi economia creativă contribuie la 



dezvoltarea culturii în mediul urban. Rezultatele au indicat, exceptând oraşul Bucureşti, existenţa a câtorva 
clustere în jurul oraşelor Cluj Napoca, Timişoara, Odorheiu Secuiesc şi Constanţa. Pe de altă parte, în multe 
dintre ţările care au participat la studiu (Belgia, Slovenia, Letonia) nu există astfel de aglomerări geografice ale 
industriilor creative. Cu toate acestea, se precizează că în contextul apariţiei noilor tehnologii şi a dezvoltării 
industriilor creative se va impune crearea unor astfel de clustere creative. 
 

4.  Educaţie şi creativitate în economia cunoaşterii
dddA patra dimensiune a chestionarului se referă la rolul politicilor publice în ceea ce priveşte încurajarea 
creativităţii şi a creaţiei culturale la nivel global, în contextul economiei cunoaşterii. 
dddPrimul set de întrebări urmăreşte obţinerea datelor referitoare la strategiile adoptate în cadrul statelor par-
ticipante la studiu, în vederea formării de resurse umane specializate. Am urmărit identificarea strategiilor de 
stimulare a creativităţii, recunoaşterea direcţiilor politicilor publice în domeniul culturii şi definirea rolului 
tinerilor în economia cunoaşterii
dddÎn ceea ce priveşte strategiile de formare a forţei de muncă, majoritatea statelor au indicat instituţiile de 
învăţământ ca fiind principalii actori pentru crearea viitorilor profesionişti. Mai mult, răspunsurile relevă faptul 
că educaţia începe încă de la primele niveluri de învăţământ (grădiniţă, şcoală primară) şi continuă până la 
nivel universitar şi post-universitar. 
dddPe lângă educaţia din şcoli, a fost subliniată şi importanţa altor forme de educaţie, susţinute de instituţii 
care activează în domenii variate ale scenei socio-culturale. Trăsătura principală a acestor surse alternative de 
educaţie o reprezintă caracterul lor practic – training-uri, ateliere, cursuri practice. 
dddActorii privaţi sunt responsabili de o constantă formare artistică şi de crearea unei forţe de muncă special-
izate. În plus faţă de aceştia, educaţia în domeniul artistic este asigurată de o serie de instituţii publice respon-
sabile de pregătirea continuă în domeniul cultural-artistic. De exemplu, în Franţa există un organism creat de 
stat, la iniţiativa organizaţiilor profesionale, al cărui rol este de a colecta de la firme contribuţiile de formare 
obligatorii şi de a organiza stagii accesibile tuturor salariaţilor. În România principalele strategii implică oferi-
rea de burse şi stagii de pregătire în domenii precum arte plastice, muzică, jurnalism, arte vizuale, curatoriat 
şi critică de artă, muzeologie/muzeografie; muzică şi muzicologie; jurnalism; traduceri; cercetare şi documen-
tare; arhitectură, urbanism şi design; literatură şi critică literară; dans, artele spectacolului, film şi critică de 
specialitate; patrimoniu cultural; management cultural. În Portugalia a fost încheiat un parteneriat cu Museum 
of Modern Arts, din New York, în cadrul căruia specialişti de la MoMA oferă seminarii despre strângerea de 
fonduri şi administrarea bunurilor din cultură. Mai mult, în Belgia Direcţia Generală de Cultură  organizează 
propriul ciclu de formare continuă în cadrul propriei şcoli de cadre culturale, iar în răspunsurile din partea 
Sloveniei se pune accent pe importanţa formelor de educaţie care implică învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
Acestea din urmă au ca scop creşterea materialelor având conţinut cultural, în mass media, prin programele şi 



proiectele co-finanţate de către Ministerul Culturii.
dddPoliticile publice în domeniul culturii se concentrează pe facilitarea dezvoltării creativităţii şi pe asigurarea 
pregătirii de profesionişti în acest sens. Educaţia este mijlocul principal prin care se încurajează creativitatea, 
atât din punct de vedere al formării de specialişti, cât şi din perspectiva creării unui public avizat. 
dddEste important de subliniat faptul că eficacitatea politicilor culturale depinde în mare măsură de alinierea 
lor cu politicile din domeniul educaţiei. Cooperarea dintre cele două sectoare este esenţială, în măsura în 
care prin educaţie sunt lansaţi specialişti în domeniul culturii. Reprezentanţii Sloveniei subliniază importanţa 
concentrării asupra formării profesiilor care nu se învaţă în prezent în şcoli. 
dddUn alt subiect semnalat în răspunsuri este cel al integrării tinerilor pe piaţa forţei de muncă. Majoritatea 
răspunsurilor se referă la acest aspect ca fiind problematic şi, prin urmare, prioritar pentru politicile culturale. 
Una din problemele majore o reprezintă lipsa de flexibilitate a sistemului care nu dispune de mecanisme via-
bile, capabile să absoarbă forţa de muncă. În Slovenia a fost identificată lipsa unor programe noi şi interdisci-
plinare care să ofere pe piaţa muncii profesionişti cu aptitudini şi cunoştinţe necesare dezvoltării de produse 
şi servicii culturale competitive. Acestea din urmă ar servi la dezvoltarea industriilor creative şi a  economiei, 
ca ansamblu. În Franţa există demersuri în acest sens, materializate prin predarea unor tehnici de ajutorare a 
elevilor din anii terminali. Ele au ca scop învăţarea de către tineri a unor metode de lansare pe piaţa forţei de 
muncă, rezultatul urmărit fiind adaptarea acestora la cerinţele pieţei. Reprezentanţii Elveţiei menţionează ca 
fiind prioritară recunoaşterea profesiilor artistice şi crearea de posibilităţi pentru profesioniştii care nu îşi pot 
continua activităţile. 
dddÎn ceea ce priveşte strategiile de stimulare a educaţiei artistice şi creativităţii aplicate în cadrul ţărilor 
participante la studiu, acestea se axează în special pe cooperarea sectoarelor cultural şi educaţional. La baza 
acestei relaţii se află acţiuni precum finanţarea sistemului educaţional – oferirea de burse, organizarea de 
concursuri cu premii, stagii de pregătire, asigurarea fondurilor pentru condiţii mai bune de învăţare (spaţiale, 
personale, tehnice) şi reducerea taxelor aferente produselor culturale. În răspunsurile din partea României se 
accentuează importanţa stimulării educaţiei artistice prin oferirea din fonduri publice a unor granturi de mobili-
tate care acoperă cheltuielile pentru deplasare la diferite festivaluri, programe educaţionale de formare in tara 
si in strainatate. Politica condusă de Ministerul Francez de Cultură în colaborare cu instituţiile de educaţie are 
ca obiective majore protejarea proprietăţii intelectuale şi încurajarea creativităţii. De altfel, acest ultim obiectiv 
este comun majorităţii ţărilor participante. 
dddAu fost enunţate câteva exemple de strategii în acest sens. În Canada a fost iniţiat un program de contribuţie 
a trainingului în domeniul artelor naţionale care oferă finanţări şi garantează pregătiri profesionale prin instituţii 
specializate în acest sens. Un alt exemplu este Programul pentru Dezvoltarea Industriei Editoriale care asigură 
finanţări pentru o gamă largă de proiecte ce vizează dezvoltarea profesională. În România creativitatea in dome-
niul culturii este stimulată prin susţinerea financiară a proiectelor din domeniul cultural de către Administraţia 
Fondului Cultural Naţional. AFCN, un finanţator public care organizează consultări cu operatorii culturali şi 
cu reprezentanţii Ministerului Culturii şi Cultelor din România.  În Portugalia au fost lansate programe post-



universitare pentru gestiune şi antreprenoriat cultural şi creativ. De asemenea, Portugalia a extins un astfel de 
program la nivelul ţărilor africane vorbitoare de limbă portugheză, program care permite învăţarea la distanţă 
şi  ale cărui obiective constau în  crearea, în cadrul Universităţilor, de centre în care studenţii să poată participa 
la videoconferinţe  şi la cursurile din Lisabona, în timp real. Alte exemple au constat în enumerarea unor con-
cursuri cu premii care au ca scop stimularea creativităţii. Elveţia organizează Prix Meret Oppenheim care este 
dedicat artiştilor şi arhitecţilor, Ministerul Culturii din China a realizat Premiul pentru Creativitate în Cultură 
iar în Cuba se desfăşoară, de asemenea, o serie de concursuri în diferite domenii artistice.
dddÎn ceea ce priveşte diferenţele dintre generaţii şi identificarea rolului pe care îl au generaţiile tinere în eco-
nomia cunoaşterii, aşa cum este acesta perceput în fiecare ţară care a participat la studiu, o trăsătură comună 
a răspunsurilor primite de la statele participante o reprezintă faptul că tinerii sunt în egală măsură consuma-
tori şi creatori de cunoaştere. Termenul „cunoaştere” include o serie de înţelesuri care înglobează elemente 
precum idei creative, activităţi, bunuri culturale. Răspunsurile indică prezenţa tinerilor în activităţi creative 
susţinute de tehnologia modernă – internet, mijloace media interactive, reţele sociale virtuale, audio-video, 
download, etc. O caracteristică importantă este aceea că tinerii sunt cei care definesc normele etice în contextul 
economiei creative, ei fiind principalii beneficiari ai produselor acesteia. De asemenea, Grecia afirmă că tinerii 
reprezintă categoria cea mai activă în sectoarele economiei cunoaşterii. Un exemplu concludent se regăseşte 
în răspunsurile din partea Belgiei şi constă în problema pirateriei pe internet – tinerii sunt responsabili de 
îmbunătăţirea situaţiei, prin bune practici. Canada face o comparaţie între diferite categorii de vârstă – tineri 
şi adulţi. Generaţia Y a canadienilor născuţi în perioada 1980-1995 este caracterizată de un grad crescut de 
participare la realitatea tehnologică şi creativă faţă seniori care tind mai mult să fie utilizatori pasivi (spectatori, 
inactivi) pe internet. 
dddDin punct de vedere al adaptării măsurilor de formare profesională şi educaţională la mediul competiţional 
caracteristic economiei culturale, a fost identificată nevoia ajustării sistemului de învăţământ în funcţie de re-
alitatea culturală şi economică. În acest sens, au fost remarcate ca fiind importante dotările tehnice ale şcolilor 
pe de o parte şi adăugarea de subiecte actuale în programe, pe de altă parte. În răspunsurile din partea Slove-
niei sunt enumerate câteva astfel de cursuri care ar trebui incluse în procesul de educaţie: activităţi de interes 
pentru grupuile ţintă: artele spectacolului şi alte activităţi artistice, cultura audiovizuală, patrimoniul cultural 
şi arhivele. În Franţa, după cum sugerează răspunsurile, sistemul de învăţământ asigură formarea de meserii 
specifice şi, în acelaşi timp, este caracterizat de un grad ridicat de flexibilitate, oferind autonomie elevilor care 
îşi pot alege orientarea profesională pe parcursul procesului educativ. O abordare aproximativ similară au şi 
Letoniei şi Grecia, ale căror reţele de instituţii educaţionale se axează pe oferirea unei pregătiri cu nivel înalt 
de creativitate, competitivitate şi actualitate. Toate acestea au ca scop formarea de profesionişti în cultură şi 
facilitarea intrării acestora pe piaţa muncii. De altfel, în Letonia se desfăşoară un program pentru îmbunătăţirea 
educaţiei culturale, realizat de Ministerul Culturii în colaborare cu autorităţile publice. Programul se numeşte 
Educaţia Industrială Culturală şi Creativă 2009-2013 şi urmăreşte să extindă contribuţia educaţiei culturale 
într-un proces de învăţământ pe termen lung, prin care să fie promovată responsabilitatea culturală a societăţii 



civile. Pe lângă aceasta, în Portugalia a fost realizat programul INOV-ART,  ca răspuns la nevoia creării unui 
instrument specific pentru sprijinirea mobilităţii anuale a 200 de tineri având calificări sau aptitudini în do-
meniul artelor şi al culturii. De asemenea, România pune accent pe mobilitatea profesioniştilor din cultură 
pentru formare educaţională şi creşterea competitivităţii. Participarea la festivaluri a fost menţionată ca având 
importanţă pentru atingerea acestor obiective, câteva exemple fiind participarea regizorilor de film romani la 
festivalurile de film din străinătate de la Cannes, de la Berlin, dar si la festivalurile de film documentar, de 
scurt-metraje, de filme artistice organizate anual la nivel naţional.
dddO altă perspectivă care se regăseşte în răspunsurile primite se referă la importanţa identităţii culturale în 
contextul global. Dacă unele state subliniază importanţa menţinerii valorilor şi tradiţiilor naţionale, altele pun 
accent pe dialog intercultural. Din punct de vedere al promovării acestuia, Slovenia a remarcat importanţa 
atitudinii profesorilor, care nu ar trebui să aibă doar rolul de mediatori, ci să ajute tinerii să simtă etic, estetic 
şi spiritual.  

5.  Provocările tehnologiei 
dddÎn ceea ce priveşte schimbările care au avut loc în urma dezvoltării şi manifestării noilor tehnologii, am avut 
ca obiectiv obţinerea unei imagini de ansamblu despre impactul acestor tehnologii asupra creativităţii. Printre 
domeniile industriilor creative în care noile tehnologii au pătruns mai accentuat, cel mai frecvent menţionate 
au fost sectoarele media, audio-vizualul, producţiile cinematografice şi designul. S-a pus accentul, în cele mai 
multe cazuri, pe influenţa pe care a avut-o digitizarea materialelor din biblioteci, muzee şi arhive, la fel şi în 
cinematografe şi în domeniul protejării monumentelor şi a educaţiei culturale. În acest sens, Portugalia face 
referire la un program desfăşurat la nivel european (EUROPEANA), care vizează muzeele, arhivele, biblio-
tecile şi colecţiile audiovizuale din mai multe ţări europene, înglobând astfel o parte semnificativă a patrimo-
niului cultural european. Un exemplu al unui program din România prin care se urmăreşte inserarea noilor 
tehnologii este dat de digitizarea resurselor culturale naţionale şi de crearea Bibliotecii Digitale a României. 
În Grecia Ministerul Culturii a iniţiat un program care susţine digitizarea materialelor culturale, dezvoltarea 
unui sistem care să includă materiale multimedia şi o bază IT pentru vizitatori –precum chioşcuri de informaţii 
sau expoziţii virtuale. Un caz aparte îl reprezintă Lesotho, unde s-a trecut de la un sistem tradiţional, de 
meşteşuguri, bazat pe producerea de unelte şi echipamente, la economia de piaţă. În această situaţie, industriile 
meşteşugăreşti au fost cel mai puternic influenţate de apariţia noilor tehnologii.
dddUn alt aspect pe care l-am urmărit a fost identificarea nevoii implicării politicilor publice în vederea 
reglementării şi susţinerii utilizării noilor tehnologii în domeniul culturii pe de o parte şi a principalelor strate-
gii care să susţină utilizarea acestor noi tehnologii cu scopul stimulării creativităţii, pe de altă parte. 
dddÎn privinţa strategiilor de acest tip, răspunsurile se concentrează pe importanţa facilitării accesului la 
informaţie, pe de o parte prin intermediul digitizării materialelor cu conţinut cultural, iar pe de altă parte prin 



asigurarea disponibilităţii culturii pe internet. În acest sens, Slovenia specifică rolul politicilor culturale în 
definirea culturii pe internet. Cultura online şi materialele cu conţinut cultural digital sunt considerate cele 
mai importante priorităţi, în cazul Sloveniei, digitizarea constituind „unul din cele mai eficiente instrumente 
pentru îmbunătăţirea recunoaşterii Sloveniei şi pentru competitivitate în domeniul economic”. Un alt stat în 
care este prioritară asigurarea accesului la cultură prin internet este Canada, unde Cultura Canadiană Online 
este o parte din strategia Departamentului Canadian pentru patrimoniu, în vederea încurajării prezenţei cul-
turii canadiene pe internet. De asemenea, în Elveţia, există o strategie adresată publicului larg (Spre o soci-
etate informaţională în Elveţia), care are ca scop coordonarea, informarea şi comunicarea prin intermediul 
tehnologiei. În răspunsurile din partea Letoniei şi Greciei este specificată implicarea politicilor publice în 
sprijinirea noilor tehnologii, la nivelul digitizării conţinutului cultural. În Spania, acţiunea instituţională pentru 
dezvoltarea societăţii informaţionale este definită de Planul Avanza implementat în anul 2005 prin interme-
diul programului INGENIO 2010, bazat pe iniţiativa europeană „2010: o societatea europeană informaţională 
pentru creşterea locurilor de muncă”. Un program similar există şi în Franţa, Franţa digitizată 2012.  Grecia 
descrie activităţile unui eveniment, e-LearningExpo 2009, în cadrul căruia se întâlnesc specialişti în e-learning, 
elaboratori de politici culturale (policy makers), profesori, părinţi, precum şi publicul larg şi discută despre 
modalităţi de implementare ale politicilor culturale referitoare la creativitate şi inovaţie, cu scopul creşterii 
eficacităţii inovaţiei în e-learning. 
dddPe de altă parte, în unele răspunsuri primite de la statele participante a fost amintită problema copyrightului. 
Reprezentanţii Chinei, de exemplu, au accentuat nevoia adoptării unor măsuri regulative în domeniul culturii 
cu scopul protejării drepturilor de autor şi a patrimoniului cultural. Răspunsurile din partea Croaţiei se axează 
cu predilecţie pe această problemă, a drepturilor de autor, abordând în special ideea alinierii legislaţiei croate 
la normele Uniunii Europene, prin Hotărârea privind drepturile de autor şi  drepturile conexe (Copyright and 
Related Rights Act). Aceasta prevede dispoziţii legate de relaţia dintre utilizatorii de bunuri creative şi autorii 
acestora. România adoptă aceeaşi atitudine în ceea ce priveşte importanţa drepturilor de autor, apreciind că 
este necesară o implicare a politicilor publice în vederea utilizării noilor tehnologii în cultură în special pentru 
aspectele care privesc aceste drepturi. 
dddDe asemenea, referitor la măsurile de reglementare în sectorul cultural, Belgia şi Portugalia semnalează 
existenţa unor probleme de ordin juridic, apărute ca efect al apariţiei noilor tehnologii. Acestea implică nevoia 
actualizării legislaţiei în domeniu, proces pe care, în prezent, îl au în vedere Consiliul Naţional al Audiovizua-
lului, organele de consiliere subordonate guvernului, precum şi organismele autonome de regularizare. 
Indicarea direcţiei spre care se îndreaptă utilizarea noilor tehnologii s-a dovedit problematică, nefiind posibil 
să se stabilească exact dacă tehnologiile sunt folosite mai mult pentru producţia, pentru promovarea sau pen-
tru distribuţia de bunuri culturale. Cel mult, răspunsurile au indicat sensul de evoluţie al noilor tehnologii în 
funcţie de diferitele domenii de activitate. De exemplu, în industria editorială din Canada, tehnologiile digitale 
sunt utilizate în special pentru producţia şi promovarea cărţilor. Este şi cazul Franţei, unde s-a remarcat că 
fazele creative şi de producţie au cunoscut o evoluţie relativ lentă, în timp ce distribuţia s-a dezvoltat foarte in-



tens în ultimul timp. China declară că, deşi noile tehnologii sunt utilizate în toate cele trei direcţii, acestea au o 
influenţă mai mare în scopul diseminării bunurilor culturale. În răspunsurile din partea României se estimează 
că noile tehnologii vor contribui cel mai puternic la evoluţia industriilor cinematografice şi muzicale, prin 
facilitarea promovării şi distribuţiei bunurilor culturale. Grecia face referire la o bază de date, Biblionet, care 
pune la dispoziţie cărţi online. 
dddÎn pofida încercării de organizare a răspunsurilor în funcţie de diferitele sectoare de activitate, la nivel de 
ansamblu, nu poate fi observată o tendinţă pentru un scop sau altul. Se pare că relaţia dintre producţie, promo-
vare şi distribuţie din punct de vedere al noilor tehnologii, este mai curând una de interdependenţă. În această 
ordine de idei, reprezentanţii Elveţiei, ca şi cei ai Sloveniei şi Belgiei afirmă că noile tehnologii sunt utilizate 
în mod egal pentru producţia, promovarea, distibuţia şi prezervarea bunurilor culturale; în Franţa noile tehnici 
sunt utilizate pentru crearea de noi producţii, pentru difuzarea, distribuţia şi în final pentru punerea acestora la 
dispoziţia publicului şi pentru comercializarea lor. Reprezentanţii Portugaliei au estimat că distibuţia bunurilor 
culturale are o importanţă mai mare decât producerea şi promovarea acestora. De asemenea, în răspunsurile 
din partea Canadei se regăseşte ideea conform căreia noile tehnologii au influenţat producţia, promovarea şi 
distibuţia în industria filmului, a muzicii şi în presă. 
dddAproape toate statele se exprimă în favoarea educaţiei populaţiei în domeniul tehnologiilor informaţionale 
şi ale comunicării. Din punct de vedere al categoriilor de vârstă pe care se concentrează programele de educare, 
se remarcă două direcţii – pe de o parte sunt ţările care pun accent pe pregătirea copiilor, de la vârste mici, iar 
pe de altă parte, în unele state proiectele se axează pe „reintegrarea” vârstnicilor. 
dddPrintre ţările care se axează pe prima direcţie, a educaţiei copiilor, se numără Belgia, Letonia, Portugalia, 
Lesotho, China şi Cuba, în timp ce din a doua categorie, a celor care au adus în discuţie proiectele pentru 
persoanele în vârstă, fac parte Franţa şi Elveţia. O mare parte dintre răspunsuri au menţionat preocuparea pen-
tru ambele segmente de vârstă, însă, în general, ele se concentrează mai mult doar pe unul dintre segmente. 
Răspunsul din partea Belgiei relevă importanţa tinerilor, ca principali vectori ai economiei cunoaşterii, în 
calitate şi de principali beneficiari ai acesteia. Accesul la tehnologie încă din clasele primare este un aspect 
important pentru mai multe ţări, precum Portugalia, Letonia, Cuba, China, Belgia şi Franţa, acestea două din 
urmă specificând că au fost organizate acţiuni de introducere de calculatoare în şcoli. În aceeaşi ordine de idei, 
respondenţii cubanezi precizează că o atenţie deosebită în ultimii ani a fost acordată dezvoltării Institutelor de 
Tehnici Media, specializate în tehnologia calculatoarelor. 
dddPrivitor la statele care fac referire la strategii pentru persoanele în vârstă, se remarcă Franţa, unde, în cadrul 
programului France Numerique 2012, a fost dezvoltată o serie de proiecte în sensul facilitării accesului aces-
tei categorii la tehnologiile informaţionale. Proiectele amintite vizează în principal educarea persoanelor în 
vârstă în domeniul tehnologiei, astfel încât să li se înlesnească accesul la informaţii prin intermediul acesteia. 
În Grecia, programul ‘Adults’ Education in New Techonolgies’, are ca scop instruirea grupurilor considerate 
vulnerabile sau excluse din procesul de dezvoltare tehnologică, precum persoane din zone rurale, casnice sau 
imigranţi. În Elveţia, Swiss Digital Integration este o reţea care se ocupă cu dezvoltarea de proiecte cu scopul 



educării cetăţenilor elveţieni în privinţa noilor tehnologii. În răspunsurile din partea Portugaliei se face referire 
la o serie de măsuri în favoarea educaţiei vârstinicilor în ceea ce priveşte noile tehnologii, măsuri luate în spe-
cial de asociaţii şi de municipalităţi. 
dddÎn afara contextului întrebării, şi anume acela al unei abordări din punct de vedere al diferenţelor de vârstă 
în utilizarea noilor tehnologii, unele state au semnalat importanţa concentrării programelor de educaţie asupra 
categoriilor defavorizate. Unul dintre obiectivele proiectelor desfăşurate în Belgia este, conform răspunsurilor 
primite, acela de lărgire a accesului la tehnologie a familiilor cu venituri mici şi cu nivel scăzut de educaţie. 
De asemenea, în Franţa se urmăreşte crearea unei televiziuni digitale care are drept obiectiv ca până în 2011 să 
pătrundă în casele defavorizate, printre persoanele în vârstă, cu posibilităţi de mobilitate reduse. 
dddDin punct de vedere al cadrului legislativ privitor la drepturile de autor în contextul apariţiei noilor teh-
nologii, se pot identifica o serie de măsuri atât la nivel naţional, cât şi internaţional (Directive Europene). 
Toate statele participante au fost preocupate de reglementarea acestui tip de probleme în toate domeniile care 
înglobează probleme legate de proprietate intelectuală. 
Câteva dintre măsurile luate în diferite state în răspunsuri amintite sunt:
a) reglementări ale Uniunii Europene:
ddd- Spania, Grecia şi Franţa s-au aliniat Directivei europene 2001/20/CE care prevede armonizarea aspectelor 
legate de copyright/proprietatea intelectuală şi drepturi conexe în societăţile informaţionale.
ddd- Elveţia, Croaţia, Grecia, România şi Canada au adoptat o serie de reglementări WIPO.
b) reglementări la nivel naţional:
ddd- În Franţa există un proiect de lege, Creation et internet care urmăreşte să reglementeze drepturile de autor 
pe internet. 
ddd- În România a fost adoptată Strategia Naţională în domeniul proprietăţii intelectuale pentru perioada 
2003-2007 şi se pune accent pe întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturi de Au-
tor, precum şi pe organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor 
O.R.D.A.(Oficiul Român pentru Drepturile de Autor);
ddd- În Slovenia au fost luate măsuri în vederea protejării drepturilor de închiriere de bunuri culturale (Librari-
anship Act), din cadrul Copyright and Related Rights Act.
ddd- China, Cuba şi Lesotho au menţionat exclusiv existenţa unor legislaţii naţionale pentru protejarea 
proprietăţii intelectuale, Cuba concentrându-se pe protecţia software-ului şi a bazelor de date, iar Lesotho 
menţionând un act legislativ care protejează drepturile de autor în domeniul muzicii. 

dddUn alt aspect legislativ amintit în răspunsurile din partea majorităţii statelor se referă la sancţiunile apli-
cate în cazul încălcării drepturilor de autor; în acest sens, legislaţia din unele ţări (Franţa, Spania) prevede 
contravenţii şi sancţiuni penale drastice în cazul încălcării drepturilor de proprietate intelectuală. 



6. Concluzii:
dddRăspunsurile primite relevă, în principal, importanţa în creştere pe care o are cultura în contextul eco-
nomic şi social actual. Industriile creative sunt esenţiale pentru dezvoltarea economiei cunoaşterii, majoritatea 
răspunsurilor indicând importanţa acestora pentru creşterea economiei naţionale. De asemenea, majoritatea 
răspunsurilor descriu rolul interdependenţei dintre industriile creative şi tehnologiile informaţionale şi de co-
municare. Aceste tehnologii susţin economia cunoaşterii prin creşterea accesului la informaţii şi facilitarea 
procesului de creaţie, în domenii variate. Gradul crescut de interes din partea instituţiilor pentru noile industrii 
şi tehnologii indică importanţa tot mai crescută pe care o au acestea în cadrul economiilor naţionale. 
dddÎn ceea ce priveşte politicile publice din fiecare stat, acestea sprijină în mod echilibrat drepturile consuma-
torilor şi a producătorilor, susţin prioritatea răspândirii culturii pe plan global prin parteneriate şi promovarea 
interculturalităţii. O altă prioritate pentru susţinerea economiei cunoaşterii o reprezintă sprijinirea mobilităţii 
artiştilor şi oferirea unui nivel mai înalt de educaţie în domeniul culturii. 


