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   Barometrul de Consum Cultural reprezintă o cercetare anuală realizată de Centrul de 
Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii şi este finanţată de Ministerul Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional. Metodologia prin care a fost efectuat Barometrul a constat 
într-o anchetă sociologică pe bază de chestionar. În anul 2009 a fost efectuat al cincilea 
studiu de acest tip, care şi-a păstrat obiectivele generale din anii anteriori şi anume:
•Acumularea de informaţii în vederea urmăririi evoluţiei în timp a sectorului cultural; 
•Oferirea de explicaţii pentru comportamentele de consum cultural identificate;
•Prognozarea evoluţiei acestor comportamente;
•Oferirea unor informaţii actuale despre starea sectorului cultural care pot fi valorificate 
în implementarea politicilor culturale;
•Colectarea de informaţii care să permită realizarea comparaţiilor cu mediul internaţional 
în ceea ce priveşte infrastructura şi consumul cultural.
   În anul 2009, analiza s-a concentrat asupra evoluţiei sectorului cultural din România, 
axându-se pe cele trei dimensiuni ale studiului: infrastructura culturală, consum cultural 
şi efectele crizei asupra sectorului cultural. Primele două secţiuni au urmărit schimbările 
care au avut loc în cadrul infrastructurii şi sectorului cultural între anii 2005 şi 2009. 
Cea de-a treia secţiune, privitoare la impactul crizei asupra domeniului culturii a inclus 
comparaţii între prima jumătate a anului 2008 (perioadă anterioară începerii crizei) şi 
prima jumătate a anului 2009 (perioadă în care criza începuse să aibă efecte la nivel 
internaţional).
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   În anul 2009, Barometrul de consum cultural a constat într-un sondaj reprezentativ la 
nivel naţional, aplicat pe un eşantion de 1100 de respondenţi, cu vârsta de peste 15 ani, 
cu un boost de 500 de chestionare pentru Bucureşti. Eroarea de eşantionare maximă, la 
un interval de încredere de 95% este de +/-3% pentru datele la nivel naţional şi de +/-5% 
pentru Bucureşti. 
   Cercetarea s-a desfăşurat în trei faze: culegerea datelor, în perioada 19 iunie- 17 iu-
lie 2009, efectuată de CURS, verificarea datelor, în perioada 21 iulie – 28 iulie 2009, 
efectuată de Metromedia Transilvania şi realizarea raportului de cercetare – în perio-
ada 30 septembrie - 25 octombrie 2009, de către C.S.C.D.C., CURS şi Metromedia 
Transilvania au fost firmele câştigătoare ale licitaţiei organizate de Centrul de Studii şi 
Cercetări în Domeniul Culturii, pentru aplicarea chestionarelor şi, respectiv, pentru veri-
ficarea corectitudinii de aplicare. Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii 
i-au revenit construirea chestionarului, analiza răspunsurilor şi redactarea raportului de 
cercetare. 
   Eşantionul a fost unul de tip probabilist, bistadial, cu stratificare conformă cu cele 
8 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, 
Centru şi Bucureşti-Ilfov) şi cu mediul de rezidenţă (urban, rural). Un alt criteriu de 
stratificare a constat în mărimea localităţilor. Selecţia gospodăriilor a fost realizată pe 
baza listelor electorale; acolo unde acestea nu au fost disponibile, a fost utilizată tehnica 
drumului aleator, iar respondenţii au fost aleşi în funcţie de persoana din gospodărie cu 
vârsta de peste 15 ani a cărei zi de naştere era cea mai aproapiată de data aplicării ches-
tionarului. Chestionarele au fost completate prin realizarea de interviuri faţă în faţă. 

METODOLOGIA CERCETĂRII



1. infrastructura publică
   Dimensiunea publică a infrastructurii culturale reuneşte  instituţiile culturale care oferă 
sau mijlocesc accesul populaţiei la bunuri sau servicii culturale. Pentru a determina in-
dicele percepţiei asupra infrastructurii publice, respondenţii au fost rugaţi să aprecieze 
dacă „Există sau se organizează în localitatea (oraşul sau comuna dumneavoastră)…” 
următoarele instituţii: biblioteci, librării, muzee, teatre, cinematografe, săli de expoziţie, 
săli de spectacole, cămine culturale şi festivaluri. Scorurile infrastructurii reprezintă me-
dia procentelor indicatorilor măsuraţi şi indică percepţia subiecţilor faţă de instituţiile 
respective. Astfel, la nivelul regiunilor de dezvoltare, percepţia prezenţei instituţiilor de 
cultură este mai ridicată în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Est, Nord-Vest, Vest şi mai 
scăzută în Sud-Vest şi Nord-Est.

II. INFRASTRUCTURA CULTURALĂ

Harta 1. Indicele infrastructurii publice



Comparaţie 2008-2009

   Comparativ cu anul 2008, existenţa majorităţii tipurilor de infrastructură culturală 
publică în localitatea de rezidenţă este percepută de respondenţi în  mod similar. Diferenţe 
notabile apar la nivelul bibliotecilor, muzeelor, librăriilor, căminelor culturale, sălilor de 
expoziţie şi festivalurilor, unde procentul celor care menţionează existenţa acestui tip de 
infrastructură în localitatea lor a scăzut cu aproximativ 2-6% (Graficul 1). 

   La nivel regional, cea mai notabilă scădere în percepţia respondenţilor se observă în 
cazul prezenţei căminelor culturale din regiunea Nord-Est, unde 8,6% dintre respondenţi 
afirmă că acest tip de aşezământ cultural a existat în localitate după anul 1989, dar acum 
nu mai există. Având în vedere faptul că procentul celor care au răspuns în anul 2008 în 
acelaşi mod este de doar 1% (cu o diferenţă de 7 procente faţă de 2009), putem conclu - 

Graficul 1. Percepţia infrastructurii culturale



ziona că o modificare semnificativă s-a produs în perioada 2008 – 2009. O explicaţie în 
acest sens ar putea fi faptul că doar o mică parte din instituţii funcţionează corespunzător, 
majoritatea fiind într-o stare avansată de degradare sau au primit altă destinaţie1 . 
Similar, în Regiunea de Dezvoltare Vest, festivalurile şi sarbătorile specifice sunt evaluate ca fiind mai 
rare în acelaşi interval de timp. Chiar dacă a scăzut procentul celor care le identifică prezenţa, căminele 
culturale/casele de cultură continuă să reprezinte cel mai răspândit tip de infrastructură culturală, 
urmat de biblioteci. La polul opus se poziţionează teatrele, cinematografele, teatrele de opera şi sălile 
de expoziţie.

 1http://www.gds.ro/Comunitate/2008-05-05/Caminele+culturale,+la+pamant

Harta 2. Diferenţe în percepţia publicului asupra prezenţei căminelor culturale



 2 infrastructura domestică

   Infrastructura culturală privată constă în bunuri domestice care  mijlocesc accesul  
populaţiei la servicii culturale. Lista indicatorilor folosiţi în cadrul acestui studiu cu-
prinde următorii itemi: televizor, radio, cablu tv, casetofon, dicţionare, aparate foto, en-
ciclopedii, calculator, antena simplă tv, cd player, videoplayer, dvd player, pick-up, in-
strumente muzicale, antena satelit şi cameră de luat vederi, iar scorurile reprezinta media 
procentelor indicatorilor măsuraţi.

   Astfel, la nivelul regiunilor de dezvoltare, valoarea indicelui de percepţie asupra in-
frastructurii domestice este mai ridicat în regiunile de Vest şi Nord-Vest şi mai scăzut în 
Centru şi Sud-Est. Regiunile Sud şi Nord-Est au indice identic, iar Regiunea Bucureşti-
Ilfov are o valoare apropiată de cea a regiunii Sud-Vest.

Harta 3. Indicele percepţiei infrastucturii domestice



Comparaţie 2008-2009

   Infrastructura culturală domestică relevă câteva aspecte interesante în anul 2009 com-
parativ cu 2008. Astfel, dacă deţinerea de MP3 playere şi telefoane 3G  înregistrează 
o uşoară creştere, procentul celor care declară că nu au telefon mobil în gospodărie a 
crescut cu aproximativ 5%.

          

   

Graficul 2. Infrastructura domestică



   În funcţie de mediul rezidenţial, a crescut numărul persoanelor din mediul rural care 
declară că deţin un telefon mobil (9%), în timp ce procentul posesorilor cu vârsta peste 
45 de ani a scăzut cu 7 procente. O explicaţie posibilă este că în condiţii de dificul-
tate financiară, aceştia pot să se dispenseze mai uşor de telefoanele mobile, optând pen-
tru varianta clasică -  telefoanele fixe. O altă creştere (8%) este înregistrată în rândul 
respondenţilor care au un venit mediu pe gospodărie cuprins între 5 şi 10 milioane. 
Creşterea consumului de telefoane mobile în mediul rural şi în familiile cu venituri mici 
este posibil să se fi produs datorită diversificării ofertei operatorilor de telefonie mobilă. 
În schimb, deţinerea de telefoane mobile 3G a crescut cu aproximativ 5 procente. Aces-
tea au fost achiziţionate mai mult de către tineri, numărul posesorilor crescând cu 16 pro-
cente, o posibilă explicaţie fiind că aceştia au tendinţa de a achiziţiona ultimele noutăţi 
în materie de telefoane, indiferent de bugetul familiei. Creşteri s-au produs şi în rândul 
posesorilor care au un venit mediu pe gospodărie sub 500 lei (4%),  dar şi al celor cu un 
venit între 1000 si 2000 lei (6%).

  III. CONSUM CULTURAL 

   În această secţiune am analizat evoluţia consumului public şi privat, din 2005 până în 
2009. Comparaţia indicatorilor de consum public a fost realizată din perspectiva a trei 
categorii de consum cultural: „cultură elitistă”, „cultură de masă” şi activităţi non-cul-
turale de timp liber. În categoria „cultură elitistă” au fost incluse spectacolele de operă/
operetă, teatru, muzee/expoziţii, în „cultura de masă” au fost analizate spectacolele de 
divertisment/muzică, sărbătorile/evenimentele locale, cinematografele, iar în categoria 
activităţilor non-culturale de timp liber am analizat activităţi de tipul consumului în hip-
ermarket-uri/mall-uri, participarea la competiţii sportive, activităţi de îngrijire corporală, 
călătoriile şi activităţile desfăşurate în parcuri şi zone verzi. În secţiunea de consum 
privat am inclus în analiză indicatorul consum de programe TV. De asemenea, analiza 
cuprinde şi indicatori privind achiziţionarea de cărţi, filme şi muzică. 



1. Metodologie
 
   Pentru compararea consumului cultural din 2009 cu date din anii precedenţi am calcu-
lat mediile  pentru variabilele care indică frecvenţa participării la spectacole de operă, 
teatru, muzee, cinematograf, divertisment, la evenimente locale, competiţii sportive, 
hipermarket-uri şi mall-uri, activităţi destinate îngrijirii corporale, discoteci şi cluburi, 
parcuri sau zone verzi, precum şi călătorii (perioada 2008 - 2009). Pe baza acestor medii 
am efectuat teste de semnificaţie pe cele două eşantioane independente ale Barometrului 
de Consum Cultural din anii 2008 şi 2009. Testele de semnificaţie au indicat o scădere 
semnificativă a consumului cultural pentru toate activităţile, cu excepţia activităţilor 
desfăşurate în parcuri/zone verzi. 
   În continuare, pentru elaborarea profilului persoanelor care au participat într-o măsură mai 
mică la activităţi culturale, am efectuat segmentări ale publicului consumator în funcţie de cei 
mai relevanţi 2 factori determinanţi ai consumului cultural identificaţi în Barometrul de Con-
sum Cultural din anul 2008 şi anume educaţia şi mediul de rezidenţă. Pentru analiza consumu-
lui de bunuri culturale am folosit variabila „De unde vă procuraţi/cumpăraţi cel mai des cărţi?”, 
cu varianta de răspuns „ Nu am achiziţionat” pe baza căreia am comparat frecvenţele din 2008 
şi 2009. Am inclus în analiză exclusiv această variantă pentru identificarea scăderii sau creşterii 
cumpărării de bunuri culturale (cărţi, muzică şi filme). Celelalte variante reprezentau diferite 
surse de achiziţionare, nefiind relevante pentru măsurarea variaţiei intensităţii comportamentu-
lui de cumpărare.

2. evoluţia consumului cultural 2005-2009
   Analiza consumului cultural pentru perioada 2005-2009 a fost realizată în funcţie de trei 
teme: evoluţia consumului public care include participarea la activităţi culturale „elitiste” şi 
„de masă” şi activităţi non-culturale de petrecere a timpului liber, evoluţia consumului do-
mestic, în care am inclus consumul de televizor şi comportamentul de cumpărare de bunuri 
culturale (cărţi, muzică, filme). 



   Media consumului de teatru este mai mică faţă de anul 2008 cu 15%, un consum mai 
mic înregistrându-se în special pentru publicul fidel şi pentru persoanele cu studii supe-
rioare din Bucureşti şi din restul ţării.

 Graficul 3. Evoluţia participării la spectacole de teatru 2005-2009

2.1. CONsUm pUBlIC

teatru

2.1.1. Cultura de tip elitist



   
Frecventarea muzeelor şi a expoziţiilor a scăzut în anul 2009 cu 20% comparativ cu 
anul 2008. O scădere semnificativă se poate remarca mai puţin în cadrul segmentului de 
populaţie cu studii superioare şi post-universitare şi mai curând în rândul celor cu studii 
liceale, atât în Bucureşti, cât şi în restul ţării, categorie care în anul 2008 a frecventat cel 
mai intens muzeele. 

Graficul 4. Evoluţia vizitării muzeelor/expoziţiilor 2005-2009

Muzee, expoziţii



   Frecvenţa participării la spectacole de operă/operetă a scăzut cu 8% faţă de 2008 şi cu 
11% faţă de anul 2007, când s-a înregistrat cel mai crescut nivel de frecventare a acestui 
tip de spectacole. .Cu toate acestea, în raport cu celelalte activităţi de consum public, 
această activitate a avut cea mai puţin semnificativă scădere a frecvenţei participării. 
Scăderea consumului se remarcă în rândul publicului fidel, reprezentat de  persoane cu 
nivel ridicat de educaţie.  

Graficul 5. Evoluţia participării la spectacole de operă/operetă 2005-2009

operă / operetă 



   Consumul mediu de spectacole de cinema a scăzut în anul 2009 comparativ cu anii 
precedenţi. Nivelul actual indică o scădere de 17 procente a consumului de filme în  cin-
ematografe faţă de anul 2008 şi este cel mai mic nivel din ultimii 5 ani. 
   Publicul care frecventează cel mai mult cinematografele este reprezentat în special de 
persoane cu studii liceale, universitare şi post-universitare. Segmentul de populaţie în 
cadrul căruia s-a înregistrat o scădere mai pronunţată pentru acest tip de consum cul-
tural este reprezentat de absolvenţii de studii post-universitare din Bucureşti. Posibile 
explicaţii ale acestei schimbări ar fi predilecţia spre economisire şi reorientarea către alte 
surse de procurare a filmelor. O altă ipoteză ar fi reducerea timpului destinat activităţilor 
culturale şi de timp liber, în favoarea orelor de lucru. 

Graficul 6. Evoluţia participării la spectacole de cinematograf 2005-2009

2.1.2.Cultura de masă

Cinematografe



   Consumul de spectacole de divertisment sau muzică a scăzut cu 17% în anul 2009 faţă 
de 2008, când atinsese cifra cea mai ridicată din ultimii 5 ani (cu aproximativ 5% mai mare 
decât în perioada 2005-2007). Printre cei care merg mai puţin la acest tip de spectacole sunt 
persoanele cu studii superioare, atât din Bucureşti, cât şi din restul ţării. Cu toate acestea, 
este de remarcat că publicul cel mai fidel spectacolelor de divertisment/muzică – cei care au 
ca ultimă şcoală absolvită liceul – merge cu aproximativ aceeaşi frecvenţă ca şi anul trecut 
la astfel de spectacole.

Graficul 7. Evoluţia participării la spectacole de divertisment/muzică 2005-2009

Spectacole de divertisment/muzică



   Frecvenţa participării la sărbători şi evenimente locale este mai mică (15%) în anul 2009 
comparativ cu 2008. Ca şi în cazul celorlalte activităţi de consum cultural public, media de 
anul acesta este cea mai mică din ultimii 5 ani, după ce în anul 2008 atinsese valoarea cea 
mai ridicată. Consumul a scăzut în special pe segmentul persoanelor cu studii universitare 
şi post-universitare din Bucureşti.

Graficul 8. Evoluţia participării la sărbători/evenimente locale 2005-2009

Sărbători, evenimente locale



2.1.3.  activităţi non-culturale de timp liber

Competiţii sportive
   Media de frecventare a competiţiilor sportive a scăzut cu 14% în anul 2009 compara-
tiv cu 2008, scăderea înregistrându-se cu preponderenţă în categoria persoanelor din 
Bucureşti cu ultima şcoală absolvită gimnaziu şi facultate. 

Hipermarket-uri/Mall-uri
   Activitatea de consum în locuri precum super/hipermarket-uri sau mall-uri s-a redus 
simţitor în 2009 faţă de 2008, cu un procent de 17%. Frecvenţa cu care oamenii merg 
la cumpărături a înregistrat scăderi în cazul tuturor categoriilor de respondenţi, indifer-
ent de nivelul de educaţie sau de localitatea de provenienţă (Bucureşti sau restul ţării). 
Asemănător cu anul 2008, respondenţii din Bucureşti aleg astfel de locuri pentru a-şi 
face cumpărăturile mai des decât cei din restul ţării.
În contextul economico-financiar al anului 2009, raţionalizarea consumului este una din-
tre tendinţele care caracterizează cu cea mai mare acurateţe comportamentul populaţiei. 
Fie că au fost sau nu afectaţi în mod direct de schimbările survenite în economia mondială, 
oamenii tind să fie mai precauţi în ceea ce priveşte alocarea resurselor financiare de care 
dispun, luând în considerare eventualitatea apariţiei sau menţinerii unor probleme finan-
ciare. 

îngrijire corporală
   O scădere apropiată de cea prezentată anterior înregistrează şi numărul de respondenţi 
care desfăşoară activităţi de îngrijire corporală – cu 18% in 2009 faţă de 2008. Totuşi, 
această activitate este desfăşurată mai degrabă de respondenţii din Bucureşti cu studii 
superioare şi cu o frecvenţă lunară. Comparativ, în 2008 au existat şi respondenţi care 
desfăşurau activităţi de acest gen chiar şi zilnic. Explicaţia poate consta în aceea că în 



2009, din cauza reducerilor de personal şi a diminuării salariilor, oamenii nu mai alocă 
aceleaşi resurse financiare pentru activităţi care indică un nivel de trai ridicat, concen-
trându-se pe a-şi asigura un nivel minim sau mediu de trai şi orientându-se spre un com-
portament de economisire.

discoteci/Cluburi
   A frecventa discoteci reprezintă modalitatea de petrecere a timpului liber cu cea mai 
redusă diferenţă faţă de 2008 – 10%.

Călătorii
   Călătoriile reprezintă activitatea aflată pe cea mai înclinată pantă descendentă – pro-
centul celor care călătoresc a scăzut mai mult decât în cazul celorlalte activităţi din 
categoria celor destinate petrecerii timpului liber, mai exact cu 25%. Acest aspect este 
cauzat şi de faptul că a călători reprezintă o activitate ce satisface o nevoie elevată (“ne-
voia de stimă” în teoria piramidei lui Maslow), nicidecum o activitate-suport pentru 
asigurarea subzistentei, cum este mersul la cumpărături în hipermarket-uri sau mall-uri. 
Astfel, în 2009, frecvenţa celor care călătoresc lunar sau săptămânal a scăzut faţă de 
2008. Asemănător cu anul 2008, în 2009 absolvenţii de liceu şi persoanele cu studii su-
perioare sunt categoriile de respondenţi care călătoresc cel mai mult.

parcuri, zone verzi
   Desfăşurarea de activităţi în parcuri sau zone verzi este singurul tip de consum public 
practicat în anul 2009 la fel de mult ca în 2008. O posibilă explicaţie ar putea fi aceea 
că, spre deosebire de celelalte activităţi non-culturale de timp liber, petrecerea timpului 
liber în parc nu variază în funcţie de factori economici şi necesită resurse mai puţine.  



3.Comportamentul de cumpărare a bunurilor culturale (cărţi, 
filme, muzică)
   În anul 2009 se înregistrează o tendinţă crescută de non-consum, în special în cazul 
filmelor şi a muzicii. O posibilă explicaţie ar putea fi reducerea reţelei de distribuţie de 
astfel de produse. Pe de altă parte, achiziţionarea de bunuri culturale, precum cărţi, muzică 
şi filme, îndeplineşte nevoi secundare, dispensabile în condiţiile crizei economice.

Graficul 9. Non-consumul de bunuri culturale

2.2. CONsUm DOmEsTIC
2.2.1.  televizor
 Consumul de emisiuni TV a scăzut în anul 2009 faţă de 2008 cu 7%, atingând 
cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani, cu 19% mai puţin decât în 2006, când s-a înregis-
trat consumul cel mai ridicat. Reducerea timpului petrecut în faţa televizorului poate fi 
explicată în contextul crizei economice prin faptul că se alocă mai puţin timp activităţilor 
recreative. 



 IV. COMPARAŢII ÎNTRE PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 
2008 ŞI PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 2009

   În ciuda faptului că infrastructura privată deţine  din ce în ce mai multă aparatură 
electronică audio şi video, consumul de utilităţi anexe acestora nu înregistrează creşteri 
direct proporţionale. Mai mult, comparând datele obţinute în anii trecuţi, putem observa 
o tendinţă generală de  creştere non- consumului pentru acest tip de utilităţi . 

Casete audio
   Cu toate că în România casetofonul este prezent în peste 50% din gospodării, 
achiziţionarea de casete audio respectă aceeaşi direcţie descendentă identificată şi în 
anii precedenţi. O posibilă explicaţie pentru acest fapt poate fi legată de păstrarea caseto-
foanelor doar în scop decorativ şi înlocuirea lor funcţională cu alte tipuri de infrastructură 
audio. Conform datelor obţinute la sondajul din 2009, 47% dintre respondenţi deţin 
casetofoane cumpărate înainte de 2008, şi doar 0,04% intenţionează să achiziţioneze 
unul în următorul an. Din aceste date putem deduce că interesul românilor pentru acest 
tip de infrastructură privată este unul foarte mic, de aici şi consumul scăzut al casetelor 
audio.

Mp3-muzica pe computer
   În ciuda popularităţii acestui format de muzică, consumul prin cumpărare este unul 
foarte scăzut. Doar 5% dintre respondenţi au declarat că au cumpărat în 2009 mai multe 
mp3-uri decât în 2008, iar procentul celor care nu au cumpărat deloc muzică pe acest 
suport a crescut de la 60% în 2008 la 79% în acest an. O posibilă explicaţie este creşterea 
pirateriei şi a programelor de download. Cu toate că ORDA a organizat mai multe acţiuni 
de descurajare a pirateriei on-line, potrivit Asociaţiei Industriei Muzicale din România, 
numărul utilizatorilor de programe de tip FileShare din România depăşeşte 160 000 . 



Cd/dVd audio
   În analiza consumului de muzică pe suport CD/DVD ne vom raporta la anul 2008, 
acesta fiind anul în care procentul celor care nu au cumpărat deloc muzică pe acest 
suport a fost cel mai scăzut (46%). Din 2005 până în 2007 non consumul a crescut de la 
73% la 80%. În 2009 se păstrează direcţia ascendentă începută în 2008, însă creşterea nu 
este la fel de bruscă. Doar 9% dintre respondenţi au declarat că au cumpărat mai multe 
CD-uri în prima parte a anului 2009 faţă de prima jumătate a anului precedent.

Graficul 10. Venitul alocat activităţiilor culturale  în prima jumătate a anului 2008, comparativ cu prima 
jumătate a anului 2009



    Respondenţii sunt în continuare dispuşi să acorde o parte din venit activităţiilor culturale, însă 
se face o triere categorică a domeniilor în care aceştia sunt dispuşi să cheltuiască. Activităţiile 
“outdoor” (în spaţiul public) de recreere sunt preferate de cei mai mulţi dintre participanţii la stu-
diu, în timp ce consumul de produse culturale clasice  precum cărţile, muzica, filmele sau teatrul 
şi opereta au alocat un buget mai mic. Astfel, în vreme de criză, respondenţii preferă în mai mare 
măsură cluburile sau concertele şi spectacolele de divertisment, în defavoarea teatrului, filmului 
sau a operei.
   În cazul activităţiilor de recreere, precum frecventarea cluburilor sau a discotecilor, numărul 
celor care au declarat că doresc să meargă mai des în cea de-a doua parte a anului este mai mare 
decât numărul celor care au declarat că vor merge mai puţin. Chiar dacă faţă de aceste activităţi, 
respondenţii sunt mult mai receptivi în comparaţie cu alte activităţi culturale,  procentul noncon-

dVd video
   Consumul filmelor pe suport DVD este în creştere de la an la an, însă creşterile sunt 
nesemnificative. Non-consumul a scăzut de la 92% în 2005 la 88% în 2008 şi doar 8% 
dintre respondenţi au declarat că în prima jumătate a anului 2009 au cumpărat mai multe 
DVD-uri ca în perioada similară din 2008.

V. ESTIMAREA CONSUMULUI CULTURAL PENTRU A 
DOUA PARTE A  ANULUI 2009

   Analiza răspunsurilor privind estimările de consum cultural pentru a doua parte a anului 
2009 a evidenţiat un aspect important şi anume acela că cei mai mulţi participanţi la studiu au 
manifestat un comportament mult mai precaut în administrarea bugetului destinat activităţilor 
culturale.



sumului este, totuşi, foarte ridicat (65%).
   Domeniul care prezintă, însă, cel mai mare interes, este cel al spectacolelor de muzică/divertis-
ment. Deşi majoritatea persoanelor intervievate (56%) nu intenţionează să meargă la astfel de 
spectacole, în acest domeniu s-au înregistrat cele mai mari cote ale consumului. Astfel, 30% dintre 
respondenţi au declarat că vor merge cu aceaşi frecvenţă la spectacole de muzică şi divertisment şi 
în proporţie de 7% respondenţii au declarat că vor merge mai des în al doilea semestru al anului.
Cu excepţia acestor activităţi de recreere, majoritatea instituţiilor culturale ce îşi desfăşoară ac-
tivitatea în spaţiul public, au de suferit din cauza crizei economice şi a felului în care respondenţii 
îşi planifică bugetul. Muzeele şi expoziţiile nu mai prezintă acelaşi interes ca în anii precedenţi, 
acestea fiind neglijate de o bună parte a participanţilor la studiu, ca un efect posibil al crizei eco-
nomice. 
  După cum se poate observa în graficul 11, 64% dintre români declară că nu vor vizita deloc 
muzee şi expoziţii în semestrul doi al anului 2009. Cu toate că muzeele sunt aproape singurele 
instituţii culturale deschise în perioada verii, iar multe dintre acestea organizează frecvent expoziţii 
unice menite să atragă publicul, doar 5% din respondenţi au declarat că vor merge mai des la mu-
zee în a doua parte a anului 2009. Practic, muzeele sunt cu adevărat pline doar în timpul “Nopţii 
muzeelor” când accesul este gratuit iar acestea funcţionează la capacitate maximă şi se formează 
cozi foarte mari la intrare.
   Pirateria online nu afectează numai cumpărarea de CD-uri şi DVD-uri cu filme, ci şi vizionarea 
de filme la cinematograf. Potrivit MPAA (Motion Picture Association of America) unul din patru 
utilizatori de internet descarcă ilegal filme de pe site-uri de tip torrent sau cu ajutorul progra-
melor de FileSharing, iar acest lucru se reflectă direct în apetitul consumatorilor de a viziona filme 
la cinematograf, de a le cumpăra sau închiria. În prezent 71% dintre cei intervievaţi au declarat 
că nu intenţionează să meargă la cinematograf în cea de-a doua jumătate a anului şi doar 2% 
preconizează că vor merge mai des la cinema faţă de primul semestru al anului 2009. Acest lucru 
influenţează supravieţuirea cinematografelor. Dacă în 1990 în România funcţionau aproximativ 
500 de săli de cinema, astăzi, potrivit Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, mai 
sunt doar 300, din care doar 38 mai sunt în stare de funcţiune . 
   Consumul de spectacole de operă/operetă este mai mic decât consumul de filme în cinematografe, 



procentul celor care nu vor merge deloc până la sfărsitul anului la un spectacol fiind de 74%. De ase-
menea, doar 2% dintre respondenţi au declarat că vor merge mai des la operă în a doua jumatate a 
anului comparativ cu primul semestru.
   Cu toate că sfârştul verii înseamnă şi începutul stagiunii de teatru, din Graficul 12 reiese că 68% din-
tre respondenţi nu sunt dispuşi să aloce deloc bani pentru astfel de activităţi, iar procentul celor care 
vor merge cu aceaşi frecvenţă la astfel de spectacole este de 21%. De asemenea, se poate observa că 
doar 5% dintre participanţi vor merge mai des la teatru în al doilea semestru al anului 2009.
    De asemenea, este posibil ca în cea de-a doua parte a anului 2009 să asistăm şi la o scădere a 
achiziţionării de bunuri culturale cu folosinţă îndelungată. Astfel, la întrebarea „Consideraţi că până 
la sfârşitul anului, comparativ cu prima jumatate a anului, veţi achiziţiona mai multe sau mai puţine 
filme?”,  cei mai mulţi respondenţi, 67%, au declarat că nu vor mai cumpăra deloc filme, iar 8% au 
declarat că vor cumpăra mai puţine. Doar 4% dintre aceştia preconizează că vor cumpăra mai multe 
filme.

Grafic 11. Frecvenţa participării la muzee, expoziţii până la sfârşitul anului, faţă de prima jumătate a anului



   O situaţie asemănătoare o întâlnim şi la întrebarea „Consideraţi că până la sfârşitul anului, com-
parativ cu prima jumătate a anului, veţi achiziţiona mai multă sau mai puţină muzică?” unde 
61% dintre respondenţi au declarat că nu vor mai cumpăra deloc muzică, 9% au declarat că vor 
cumpăra mai puţin şi doar 5% preconizează că vor cumpăra mai mult.
   Nici în ceea ce priveşte consumul de carte cifrele nu sunt foarte diferite. Din graficul 13 reiese 
că 53% dintre cei intervievaţi au declarat că nu vor mai cumpăra deloc cărţi în al doilea semestru 
şi doar 7% dintre respondenţi au declarat că vor cumpăra mai multe cărţi,  Acest lucru a dus la o 
scădere de 40% a numărului de cărţi vândute şi la închiderea mai multor magazine de carte de pe 
piaţa locală potrivit unui studiu realizat de Ziarul Financiar4 .
   Dacă din graficul 10, reiese clar că în acest moment respondenţii nu mai sunt dispuşi să 
investească în activităţi culturale, nu acelaşi lucru se poate spune despre consumul domestic. 
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Grafic 12. Frecvenţa participării la spectacolele de teatru până la sfârşitul anului, faţă de prima 
jumătate a anului



   La întrebarea „Consideraţi că până la sfârşitul anului, faţă de prima jumatate a anului, veţi merge 
mai rar sau mai des la cumpărături în hipermarketuri, mall-uri?” întâlnim cel mai mare procent 
al celor care au declarat că nu se va schimba nimic. 58% dintre respondenţi au declarat că îşi vor 
păstra obiceiul de consum pentru acest domeniu şi în al doilea semestru al anului, 8% au declarat 
că vor merge mai des la cumpărături, în timp ce doar 4% au declarat că vor merge mai rar. Putem 
deduce prin comparaţie că în vreme de criză comportamentul general de gestionare a bugetelor 
tinde să diminueze bugetul alocat activităţiilor culturale şi să pastreze pe cât posibil neschimbat 
bugetul alocat cunsumului casnic şi activităţiilor de recreere şi relaxare.

Grafic 13. Achiziţionarea de cărţi până la sfârşitul anului comparativ cu prima jumătate a anului



VI. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
   Percepţia asupra infrastructurii publice s-a schimbat în mică măsură în anul 2009, faţă 
de anul 2008. Cea mai semnificativă scădere a avut loc în cazul percepţiei existenţei 
căminelor culturale, în anul 2009, faţă de anul 2008. O posibilă explicaţie se referă la star-
ea puternică de degradare a acestui tip de instituţii şi la abandonul sau refuncţionalizarea 
căminelor culturale din localităţile din ţară. 
   În ceea ce priveşte infrastructura domestică, creşterea achiziţionării de tehnologie 
avansată, de telefonie mobilă poate fi explicată prin impactul puternic al ofertelor firmelor 
de telefonie mobilă, în contextul avansării noilor tehnologii. Cu toate acestea, consumul 
general de bunuri de infrastructură domestică (CD-uri, DVD-uri, muzică pe computer) a 
scăzut în anul 2009 faţă de anul 2008. O explicaţie ar putea consta în tendinţa de investire 
în bunuri pentru folosire de lungă durată faţă de bunurile care aduc satisfacţie imediată şi 
pe termen scurt (cum ar fi muzica). 
   Una din ipotezele care explică scăderea consumului se referă la existenţa unor etape de 
alternare a intensităţii acestuia – de la un consum intens se trece la o tendinţă de scădere, 
în funcţie de dinamica economică. În condiţii de criză, consumul este redus, din cauza 
intenţiei accentuate de economisire. Consumul cultural este expus mai puternic acestui 
risc, în condiţiile în care, conform lui Maslow (1943) există o tendinţă mai puternică de 
îndeplinire a nevoilor primare (fiziologice şi de securitate), în detrimentul celor secun-
dare (sociale, de stimă şi de auto-realizare). 
   Dintre cele trei categorii de activităţi: activităţi culturale elitiste, de masă şi activităţi 
non-culturale de petrecere a timpului liber, cel mai puternic declin s-a înregistrat pen-
tru ultima dintre acestea (16,8%). Activităţile non-culturale de petrecere a timpului liber 
sunt cele mai costisitoare şi totodată ultimele ca prioritate din piramida nevoilor, astfel 
că reducerea participării la acest tip de activităţi poate fi o consecinţă a celor doi factori 
enunţaţi mai sus. Dintre toate cele 11 activităţi, cel mai mult a scăzut în anul 2009 pe-
trecerea timpului liber în călătorii (25%), vizitarea muzeelor (20%) şi activităţile de în-
grijire corporală (18%). De asemenea, privitor la estimările pentru consumul de călătorii, 



ele se referă la o scădere a bugetului alocat acestui tip de activităţi. În ceea ce priveşte 
estimările referitoare la vizitarea muzeelor şi expoziţiilor, în anul 2009 în comparaţie cu 
2008, mai mulţi respondenţi consideră că vor reduce frecvenţa participării la astfel de 
activităţi. Scăderea mai accentuată a frecvenţei mersului în călătorii şi a activităţilor de în-
grijire corporală, două dintre cele mai costisitoare activităţi, ar putea confirma importanţa 
factorilor economici. În plus, cele două activităţi îndeplinesc nevoi secundare, fiind, aşadar, 
cele mai dispensabile. În ceea ce priveşte vizitarea muzeelor, scăderea ar putea fi cauzată 
de un grad mai mic de diversitate a ofertelor muzeelor, raportat la nevoile publicului. Cel 
mai puţin au scăzut participarea la operă/operetă (8%) şi consumul de divertisment de tipul  
discotecă (10%). O posibilă explicaţie ar putea viza categoria de public restrânsă şi bine 
definită a acestor tipuri de activităţi. 
   În contextul scăderii consumului, ipoteza conform căreia există o tendinţă de economisire 
poate fi confirmată prin faptul că singura activitate a cărei consum nu a scăzut semnifica-
tiv faţă de anul trecut este petrecerea timpului liber în parcuri/zone verzi, care nu necesită 
resurse financiare. 
   Pentru ameliorarea efectelor crizei asupra consumului cultural se pot lua măsuri pe trei 
dimensiuni: financiară, de socializare şi de inovare. 
   În primul rând, măsurile financiare, aplicabile în special instituţiilor de spectacol şi mu-
zeelor ar putea consta în reduceri de preţuri la bilete, oferte, programe speciale (de ex. de 
tip „pay what you can”), care ar contracara tendinţa crescută de economisire. 
   Măsurile de inovare, sunt potrivite atât pentru instituţiile de spectacol, cât şi pentru pro-
gramele de televiziune. Spectacole noi şi adaptate nevoilor publicului ar putea creşte nive-
lul de consum cultural, ca o compensaţie a faptului că la nivel de populaţie se investeşte 
mai puţin în bunuri mai scumpe destinate distracţiei şi petrecerii timpului liber. 
   În al treilea rând, măsurile de socializare pot fi luate de asemenea de instituţii de specta-
col, cum ar fi teatre, opere, muzee şi cinematografe, care ar putea amenaja în incinta lor 
spaţii de socializare, precum baruri sau cafenele, pentru publicul care le frecventează. 




