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1. Preambul
Studiul Piața de Carte din România este prima cercetare pe 

aceastǎ temǎ realizatǎ de Institutul Național pentru Cercetare 
și Formare Culturalǎ și a fost inițiat în colaborare cu Biblioteca 
Națională a României. Acest demers a venit ca urmare a unei 
nevoi de cunoaștere mai aprofundatǎ a activitǎții editurilor din 
România, un proiect pilot menit să sondeze activitatea specifică 
a editurilor, în completarea statisticilor periodice realizate de 
Biblioteca Națională a României și Institutul Național de Statisticǎ. 

O caracteristicǎ importantǎ a acestui studiu constǎ în cercetarea 
de tip sondaj de opinie, realizat cu reprezentanții editurilor, pe baza 
unui eșantion de disponibilitate. Metodologia a fost construitǎ pe 
baza listei de edituri active înregistrate, generându-se astfel un 
eșantion de 1.360 de edituri incluse în cercetare.

Una dintre limitele cercetǎrii constǎ în rata micǎ de 
participare, doar 156 de reprezentanți ai editurilor rǎspund 
la întrebǎrile din chestionar. Este important de menționat cǎ 
procentul de respondenți este asemǎnǎtor cu rata de rǎspunsuri 
din alte studii similare realizate de INCFC. Trebuie precizat 
că includerea în eșantion a editurilor universitare, dar și a 
companiilor care prestează servicii tip print-on-demand a dus la 
o modificare a tabloului sociologic. Din acest motiv, rezultatele 
cercetǎrii trebuie interpretate din perspectiva eșantionului de 
disponibilitate și nu pot fi generalizate pentru toatǎ industria 
editorială din România, care însumeazǎ aproximativ 6.600 de 
edituri înregistrate (active și non-active).

Cu toate acestea, considerǎm acest demers ca fiind începutul 
unor mǎsurǎtori periodice la nivelul industriei editoriale, pentru 
a rǎspunde nevoii de informații în profunzime despre aceastǎ 
industrie, una dintre cele mai importante industrii din cadrul 
sectoare culturale și creative, din perspectiva contribuției la 
economia româneascǎ.

În acest sens, INCFC își propune ca în 2017 să reia sondajul 
asupra editurilor, făcând unele modificări atât asupra 
chestionarului, cât și în modul de distribuire și / sau colectare a 
răspunsurilor cu sprijinul AER sau al unor edituri reprezentative 
interesate de colectarea datelor relevante.

În perioada urmǎtoare ne propunem realizarea unei noi 
cercetǎri similare, pe care o vom completa cu informații 
colectate prin intermediul metodelor calitative de cercetare, 
cu scopul de a avea o imagine cât mai fidelǎ asupra pieței de 
carte din România. Pentru a realiza acest deziderat avem nevoie 
de implicarea în studiul nostru a unui numǎr cât mai mare de 
respondenți din cadrul editurilor active, cei care sunt de fapt 
beneficiarii rezultatelor cercetǎrii noastre. 

Considerǎm ca datele și informațiile din acest studiu pot 
fi utile editorilor din perspectiva identificǎrii potențialului și 
dinamicii pieței de carte. 
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2. Glosar de termeni
• EȘANTION (Echantillon) = Cu excepția recensămintelor, 

anchetele sociologice se practică pe eșantioane, care 
sunt modele reduse ale populației.1 Eșantionarea 
reprezintă operația de selectare a unui grup din 
universul populației.2

• REGIUNE DE DEZVOLTARE = Mărimi statistice, fără 
personalitate juridică, ce au fost create pe teritoriul 
României în anul 1998 prin asocierea consiliilor 
județene din țară. Cele opt regiuni de dezvoltare 
sunt: Regiunea de dezvoltare Nord-Est, Regiunea 
de dezvoltare Sud-Est, Regiunea de dezvoltare Sud - 
Muntenia, Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, 
Regiunea de dezvoltare Vest, Regiunea de dezvoltare 
Nord-Vest, Regiunea de dezvoltare Centru și Regiunea 
de dezvoltare București - Ilfov.

• AFCN = Administrația Fondului Cultural Național este 
o instituție publică autonomă înființată prin Hotărârea 
de Guvern nr. 802/14 iulie 2005 privind organizarea și 
funcționarea Administrației Fondului Cultural Național 
cu scopul de a gestiona Fondul Cultural Național, de 
a finanța programele, proiectele și acțiunile culturale 
organizate în țară și / sau în străinătate, precum și 
pentru a susține relațiile culturale internaționale ale 
României.3

• TIRAJ = Numărul de exemplare în care se tipărește o 
carte sau o publicație periodică.

• TIPOGRAFIE = Spațiu sau atelier în care se execută 
tipărirea de cărți, de ziare etc.

• ONLINE = Realizat prin intermediul unei rețele de 
internet (conectat direct la o rețea).

1  Gilles, Ferreol. Dicționar de sociologie. Editura Polirom. 

2  Morândău, Dorel – Metodologia cercetării sociale. Sibiu.

3  www.afcn.ro

• Publicație online = publicație realizată în mediul virtual, 
fără un suport material, care poate fi redată numai cu 
ajutorul unui echipament IT, având conexiune internet.

• Publicație offline = publicație realizată pe un suport 
material, care poate fi redată numai cu ajutorul unui 
echipament IT.

• OFFLINE = Realizat complet fără internet sau o rețea. 
(neconecat la / de internet).

• ISBN (international standard book number) = Codul 
ISBN reprezintă numărul internațional standardizat 
al cărții. Este întotdeauna format din 13 cifre grupate 
în 5 segmente și are rolul de identificare unică a 
documentelor în baze de date bibliografice, evitând 
astfel confuzia între titlurile identice sau între edițiile 
aceluiași titlu publicate în formate diferite (tipărit,  
CD-ROM, online).

https://ro.wikipedia.org/wiki/1998
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3. Rezumat
Acest studiu a fost realizat de către Institutul Național 

pentru Cercetare și Formare Culturală în parteneriat cu 
Biblioteca Națională a României, Centrul Național ISBN-ISSN-
CIP și Asociația Editorilor din România. Studiul reprezintă o 
radiografie a situației actuale a cărții pe piața națională și 
prezintă un set de date care au rolul de a măsura în ce intervale 
de timp au fost înregistrate fluctuații / modificări pentru acest 
sector al culturii – editarea de carte. Am evaluat piața de carte 
prin indicatori privind resursele umane angrenate în industria 
cărții, infrastructura materială și IT a editurilor, strategiile lor 
de marketing și promovare, strategiile de vânzare, legislație și 
administrare, dar și impedimentele și provocările pe care le-au 
identificat cei care au răspuns acestui studiu.

Principalele rezultate evidențiază faptul că dezvoltarea 
tehnologică are un impact mare în ceea ce privește modul cum 
funcționează producția de carte. În România, preocuparea 
pentru producție este concentrată în special în zonele 
geografice în care există și centre universitare. Editorii aleg să 
producă o carte în special după criterii precum valoarea literară 
a conținutului. Mai mult de jumătate dintre edituri nu au accesat 
niciodată linii de finanțare externe, iar o mare parte dintre edituri 
realizează și alte activități în afara celor de editare. Editurile 
care au participat la studiu investesc mai puțin în formarea și 
pregătirea continuă a angajaților, iar cele mai multe edituri (în 
special editurile mici și medii) nu au investit în anul 2015 buget 
pentru marketing și promovare.
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4. Introducere
Datele statistice existente la ora actuală în ceea ce privește 

activitatea editurilor nu sunt suficiente și au, de cele mai multe 
ori, rolul de a răspunde unei nevoi punctuale și nu de a furniza 
date pentru statistici comparative (de ex.: studii de marketing, 
studii de piață sau studii de consum destinate planurilor de 
marketing). Cercetarea de față este realizatǎ la nivel național 
și este la prima ediție, iar datele colectate reprezintă o primă 
cartografiere a situației pieței de carte. Principalele întrebări 

la care încearcă să răspundă studiul sunt: care sunt domeniile 
de publicare, care sunt strategiile de marketing ale editorilor, 
care sunt principalele impedimente pe care aceștia le întâmpină 
în activitatea editorială, care a fost evoluția pieței de carte în 
ultimii cinci ani etc. Pe viitor, studiul necesită aprofundare și 
colectarea unor informații mai amănunțite, prin intermediul 
metodelor calitative de analiză.
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5. Justificarea cercetării
Necesitatea analizării pieței de carte reiese din mai multe 

nevoi, ce se împart în trei direcții: 

• nevoia decidenților de a avea statistici privind activitatea 
pieței de carte la nivel național 

• nevoia editurilor de a-și identifica poziționarea pe piață 

• statisticile comparative cu o situație problematică în ceea ce 
privește frecvența lecturii, a numărului de cărți, a tirajelor și 
a titlurilor comparativ cu alte țări europene.

De asemenea, aceste analize și date pot fi foarte utile pentru 
realizarea unor strategii naționale sau regionale și politici publice de 
încurajare a producției de carte sau a unor strategii de marketing 
sau de imagine pentru edituri. Analiza pieței de carte și a condiției 
sale actuale este importantă pentru măsurarea și identificarea 
situației reale din România, privind următoarele aspecte: 

• Ce se editează / publică?

• Cât se produce?

• Care sunt tendințele producției?

• Care sunt punctele forte sau punctele slabe ale pieței 
de carte?

• Ce condiții legislative sunt mai potrivite pentru 
încurajarea producției?

• Ce nevoi reale au editorii în activitatea lor?

• Care sunt resursele financiare de care dispun editurile 
și care este sursa lor?

• Cât de competitivă este această activitate pentru piața 
muncii și ce forță de muncă reușește să atragă?

• Care este structura personalului angrenat pe piața 
muncii în acest eșantion de edituri?

5.1  Relevanța și necesitatea studiului
Industria cărții ține de industriile creative, un sector economic 

pe care multe țări îl investesc cu potențial de creștere și dezvoltare 
în economia de servicii. Industria cărții este importantă pentru 
dezvoltarea regională.

Importanța creativității pentru economia unei societăți sau 
pentru dezvoltarea ei și economia creativă sunt subiecte ce au 
atras interesul în ultima perioadă, mai ales în țările din vestul 
Europei. Au devenit importante capacitatea și mecanismele unei 
societăți de a capta și concretiza creativitatea și potențialul 
creator pentru dezvoltare economică. Creativitatea a devenit, 
alături de toate formele sale de manifestare, o resursă prețioasă 
și un instrument ce poate aduce capital economic și poate 
determina creșterea economică și socială.

Cartea este un bun cultural care, pe lângă rolul său educațional 
și cultural, este supus acelorași nevoi de cercetare și marketizare 
ca orice alt tip de bun, fie el cultural sau non-cultural. Lectura 
este un obicei de consum care se poziționează și repoziționează 
permanent în agenda de opțiuni de consum a oamenilor. Vânzarea 
și promovarea cărții ca bun de consum se supun regulilor de 
marketing, vizat fiind, în primul rând, bugetul de timp liber al 
oamenilor, iar achiziția de carte solicită bugetul financiar al 
consumatorului, limitat și supus și altor opțiuni de consum. Aceasta 
înseamnă cǎ, pe lângă rolurile sociale și culturale pe care le are 
cartea, ca bun cultural, ea se supune acelorași reguli de joc atunci 
când vine vorba despre consum și achiziție.

Activitatea editurilor este dependentă de nevoi, cerere, ofertă 
și concurență. Pentru rezultate care să aducă beneficii sau 
performanță, nevoia unei strategii sau a unui plan de marketing 
este vitală, iar acest studiu poate pune la dispoziție un set de 
informații ce pot fi instrumente utile pentru edituri sau decidenții 
interesați și implicați direct în industria cărții sau în industrii conexe. 
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5.2  O privire globală asupra industriei editoriale
Există multe studii similare cu cel pe care l-am realizat. În 

alte țări există o tradiție îndelungată de analiză a industriei 
editoriale după parametrii pe care i-am urmărit în acest studiu. 
Un raport al Business Club, „The business of books 2015”4, 
prezintă un set de date statistice care descriu piața de carte la 
nivel mondial trecând printr-o perioadă de criză și instabilitate. 
Raportul prezintă situația specifică a unor state precum SUA, 
Regatul Unit, Germania, Spania, Coreea de Sud, China, Rusia, 
Turcia, Mexic și Brazilia. 

Industria globală a cărții este estimată la o valoare de 
114 miliarde de euro și este una dintre cele mai mari industrii 
culturale, depășind chiar și industria de video-divertisment, 
jocuri video sau muzică. Cele mai extinse piețe de carte sunt: 
SUA, China, Germania, Japonia, Regatul Unit și Franța. Împreună 
înregistrează aproximativ 60% din totalul vânzărilor pentru 
întreaga industrie.5 În cazul industriei din Europa, se resimte 
o scădere constantă pentru toate domeniile editării pe suport 
fizic (hârtie), iar creșterea producției de e-bookuri nu poate 
compensa complet pentru aceste scăderi sau pierderi.6

Industria culturii scrise suferă la ora actuală de o lipsă a 
definițiilor standardizate sau armonizate.7 Acest lucru este 
determinat tocmai de gradul ridicat de fluiditate și flexibilitate 
a acesteia. Industria tradițională8 a cărții este complexă 
și se desfășoară într-un context schimbător și instabil. Ea 
este modelată permanent de forțe precum: transformările 
tehnologice, inovațiile și dezvoltările tehnologice (digitale). 
În acest context, vechii actori își schimbă traseul tot mai 
des, deoarece sunt puși în fața unor provocări noi. Aceste 
provocări influențează industria tradițională și vechile metode 
de publicare, distribuție, comerț și consum. Cei mai importanți 

4  Rudiger Wischenbart, The business of books 2015. An overview or market trends 
in North America, Europe, Asia and Latin America. 

5  Ibid. p. 2. 

6  Ibid. p. 5. 

7  Ibid. p. 4.

8  Ibid. p. 4.

actori sunt guvernele9 sau instituțiile direct implicate. Aceștia 
intervin la diverse nivele și pe direcții diferite. Cel mai important 
este că aceste organisme sau entități nu doar reglementează 
și monitorizează, dar vehiculează și modifică forțele pieței de 
inovație și dezvoltare tehnică.10

Editorii se confruntă cu competitori pe care acum un deceniu 
nici nu îi considerau ca fiind o amenințare sau o provocare. 
Situația s-a schimbat în momentul în care enciclopediile au 
fost digitalizate și promovate mai mult în format digital, iar 
consumatorii / cititorii acestui tip de bun cultural nu doar 
cǎ s-au mutat în mediul online, dar au și căutat tot mai des 
resursele digitale, inclusiv pentru alte produse ale culturii scrise. 
Ascensiunea enciclopediilor este și momentul în care revoluția 
digitală a atins acest domeniu de activitate. Accesibilitatea tot 
mai ridicată pentru cultura scrisă în acest format a modificat 
permanent acest sector de activitate.11 

9  Ibid. p. 5.

10  Ibid. p. 5.

11  Ibid. p.5
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Figura 1. Încasările globale din vânzarea de conținut a industriilor creative, 2013 (miliarde de $)13

Vânzarea de carte a început să fluctueze foarte mult în jurul 
anilor 1980, după o perioadă de timp în care industria a funcționat 
după un model agregat.12 Odată cu dezvoltarea tehnologiei 
computerizate sau digitale, lucrurile s-au schimbat și pentru 
industria cărții. Putem puncta patru etape în acest proces.

12  Digital Book Publishing, Trends & Opportunities. Insights by Thad Mcllroy, The 
future of Publishing.

13 Rudiger, Wischenbart, The business of books 2015. An overview of markets 
trends in North America, Europe, Asia and Latin America, p. 3

1. Prima reorganizare14 a acestui sector de producție se referă la 
apariția distribuitorilor de carte în masă, prin accesul la tehnologie 
care permitea producția și realizarea de carte de către un număr 
tot mai mare de producători, autori și editori. Acest fenonem mai 
poate fi denumit și masificarea producției de carte.15 Totuși, 
cu toate aceste beneficii aduse de tehnologie, capacitatea 
de distribuție era încă limitată și reprezenta un impediment 
pentru cei care produceau la scară mai mică. 

14  Ibid. p. 11.

15  Ibid. p. 10.
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2. A doua16 restructurare a apărut în 1990 datorită internetului 
și a comerțului online. Acest lucru a determinat o schimbare 
a manierei tradiționale de producție și comerț cu carte, dar 
și a modului în care consumatorii au început să acceseze 
cartea sau lectura.

3. A treia reorganizare a intervenit în jurul anilor 2000, când 
printul digital de carte a încurajat foarte mult afacerile 
mici și autopublicarea. Vom vedea că odată cu al treilea 
val, acest impediment nu a mai fost la fel de mare, 
datorită dezvoltării tehnologiei accesibile pentru o masă 
mare de oameni și datorită simplificării tehnologiei și 
a produselor sale; aici în sensul apariției tehnologiei de 
masă ce poate fi folosită cu mai multă lejeritate datorită 
simplificării procedurilor de operare.

4. Al patrulea val a fost determinat tot de dezvoltarea tehnologiei, 
și mai exact dezvoltarea display-ului electronic și a tabletei 
destinate lecturii în format digital (e-book și e-book 
reader). Această tehnologie a reușit să reducă costurile 
foarte mari ale printului în format clasic (pe hârtie), dar 
cel mai important este că a redus costurile implicate în 
inventarierea, depozitarea și distribuția de carte. Astfel, 
o parte din ceea ce doar editorii, manufacturierii și 
producătorii de carte manevrau, verificau și controlau s-a 
mutat în mâna celor care controlează, produc, dezvoltă și 
comercializează tehnologie specifică.17

16  Ibid. p. 10.

17  Ibid. p. 11.

6. Ecosistemul cărții
Există studii și autori care abordează industria cărții în 

termeni de „ecosistem”, împrumutând un concept din biologie 
și ecologie. Metafora se referă la actorii, resursele și mediul în 
care editurile, tehnologiile, finanțarea, gusturile de lectură și 
cititorii coexistă. Figura de mai jos prezintă etapele prin care 
a trecut editarea de carte în decursul istoriei și ce modificări 
au intervenit între principalii actori ai ecosistemului de carte. 
Trebuie, însă să considerăm faptul că cei cinci actori (autor, 
editor, producător / manufacturier / tipograf, distribuitor și 
consumator) prezentați mai jos nu sunt separați complet sau 
izolați în rolul pe care îl au. Cel mai important de notat în acest 
caz este faptul că ultima verigă a acestui lanț s-a modificat mai 
ales din prisma consumatorului. Al treilea val este cel care a 
modificat această situație, iar relația nu a mai rămas una liniară, 
în sensul în care consumatorul a devenit și un producător, 
iar totul se întâmplǎ datorită tehnologiei (autopublicarea). 
În contextul actual, consumatorul (adica ultima verigă a 
ecosistemului de carte) are un rol aparte, pentru că a apărut 
și în industria cărții, prosumatorul18, adică consumatorul care 
produce. În sfera economică, în ceea ce privește relația dintre 
producător și consumator, există trei tipuri de relații: B2B 
(business to business), B2C (business to consumer) și, cel mai 
nou concept, P2P, care se referă la consumatorul ca entitate 
producătoare. Cele două roluri (de producție și de consum) nu 
se mai disting complet, ci se suprapun. Deși acest concept este 
mai potrivit pentru tipurile de bunuri pe care individul le produce 
pentru consumul propriu, autopublicarea poate fi extinsă, cel 
puțin conceptual în acest sens.

18  Philip Kotler (1986), „The Prosumer Movement: a New Challenge For Marketers”, 
in NA - Advances in Consumer Research Volume 13, eds. Richard J. Lutz, Provo, 
UT: Association for Consumer Research, pp. 510-513.
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Figura 2. Ecosistemul editării de carte19

Raportul publicat de Federation of European Publishers 
(2015)19 arată că vânzările anuale ale editurilor din Uniunea 
Europeană în 2013 au fost de aproximativ 22,3 miliarde de 
euro20, mai puțin decât în 2012, când au încasat 22,5 miliarde de 
euro. Piața totală de carte este estimată la aproximativ 36-38 
de miliarde de euro21, iar pe lista celor mai mari jucători se află 
Germania, cu cea mai mare piață de carte, urmată de Regatul 
Unit, Italia, Franța și Spania. 

În anul 2013, editorii europeni au declarat 14,5 milioane 
de titluri diferite23, dintre care peste 2 milioane24 în format 
digital. Piața a absorbit aproximativ 130.000 de angajați cu 
normă întreagă. Un raport al Eurostat prezintă, însă, date 

19  European Book Publishing Statistics. Federation of European Publishers.  
12 ianuarie 2015. 

20  Ibid. p. 1. 

21  Idem.

22  The evolution of the book industry: Implications for U.S. Book Manufacturers 
and Printers. Research commissioned by Ricoh, Q2, 2013, p. 5.

23  Idem. 

24  Idem. 

despre 300.000 de angajați25, dar, în total, industria de carte 
înregistrează peste o jumătate de million de oameni.26 Conform 
statisticilor, criza a afectat cel mai puțin industria europeană 
de carte dintre toate tipurile de industrie (muzică, film etc.), dar 
cel mai puternic impact negativ pentru carte a fost în ceea ce 
privește numărul de exporturi, care a scăzut puternic începând 
cu 2009. O scădere mare a avut loc în 2011 și 2012. Încasările 
au scăzut din anul 201327, comparativ cu anii pecedenți, chiar 
dacă producția a crescut. Una dintre explicațiile posibile ar fi 
legată de dezvoltarea tehnologică, care influențează în mod 
direct și piața pe care a fost vândută producția.. Exportul a 
înregistrat valori în creștere, în vreme ce vânzările pe piața 
internă au scăzut, iar piața muncii a pierdut un număr de 5.000 
de angajați între anii 2010 și 2013.28

25  Idem.

26  Idem. 

27  Ibid. p. 2.

28  Ibid. http://www.fep-fee.eu/ accesat la data de 11.07.2016. 

Editorul dicta tipul 
de carte vândută
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asupra publicării

E-cititorii împart puterea și 
controlul cu vitrina magazinelor

Ecosistemul editării de carte

AUTOR EDITOR PRODUCĂTOR DISTRIBUITOR CONSUMATOR
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http://www.fep-fee.eu/
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Tabelul 1. Statistică privind piața de carte din Europa – 
Editarea de carte 201329

2013 2012 2011 2010

Încasările editorilor din 
vânzarea de carte (EUR)

22,3 mld. 22,5 mld. 22,8 mld. 23,5 mld.

Carte educațională (școlară) 18,8% 19,8% 18,7% 17,9%

Carte academică/ 
profesională

19,5% 19,7% 19,5% 20,5%

Carte destinată consumului 
larg

49,5% 48,7% 49,8% 49,6%

Carte pentru copii 12,3% 11,8% 12,1% 12%

Vânzările în funcție de locație

Vânzări pe piața locală 81% 79,6% 80,5% 81,5%

Export 19% 20,4% 19,5% 18,5%

Vânzările în funcție de canalele de distribuție

Comerț (cu amănuntul și cu 
ridicata)

79,3% 80,2% 80,9% 78%

Cluburi de carte 3,5% 4,7% 6% 5,7%

Directă 17,2% 20,4% 13,1% 16,3%

Tabelul 2. Numărul de titluri publicate30

2013 2012 2011 2010

Titluri noi 560.000 535.000 530.000 525.000

Numărul de titluri în 
print (catalog activ)

16.000.000 9.000.000 8.500.000 7.400.000

Numărul de persoane 
angajate în regim full time 
în industria editorială

130.000 130.000 135.000 135.000

Un raport Eurostat (2012)31 arată că principalii jucători, la 
nivel global, sunt UE27 și SUA. Deși Europa deține cele mai 
multe companii (edituri), de aproape șase ori mai multe decât 
SUA, numărul mediu de angajați în companiile americane este 
de două ori mai mare. Astfel, per companie, în Europa există 
în medie mai puțin de șapte angajați. Punctul forte al pieței 

29 European Book Publishing Statistics. Federation of European Publishers. 
Bruxelles, 12 ianuarie 2015, p. 2.

30  European Book Publishing Statistics. Federation of European Publishers. 
Bruxelles, 12 ianuarie 2015, p. 2. 

31  Jean Paul Simon, Giuditta de Prato. Statistical, Ecosystems and Competitiveness 
Analysis of the Media and Content Industries: The Book Publishing Industry. 
2012

din SUA este numărul mare de angajați, pe o piața mică și 
competitivă, dar și salarizările mult mai mari decât al angajaților 
din zona Euro. SUA este principalul jucător în ceea ce privește 
tehnologia în cazul pieței de carte, și anume e-book readerul.

Statele Unite și Canada au înregistrat cele mai mari vânzări 
de e-book la nivel global. Creșterea pieței de carte electronică 
a fost foarte rapidă în SUA, tocmai pentru că există o piață 
foarte deschisă către tehnologie și inovare, fiind o piață mult 
mai competitivă decât cea europeană sau asiatică, chiar dacă 
numărul de companii este mai mic decât în restul lumii. Factorul 
tehnologic și numărul mare de oameni angrenați în industrie au 
propulsat reușita acesteia.32

Tabelul 3. Numărul de companii și numărul de angajați din 
industria cărtii, la nivel global33

Regiune / țară  Număr de companii  Număr de angajați

EU(27) 2007 31.813 201.100

Statele Unite (2001) 5.409 547.196

Japonia (2001) 1.628 63.772

China (2001) 190 121.000

India (2001) 172 41.132

32  Ibid. p. 15.

33  Author: Jean Paul Simon, Giuditta de Prato Source: TNO Statistical Report 
on Media and Content Industries, based on Eurostat, Unido ’’Overview of the 
number of firms, employees, The Book Publishing Industry, 2012.’’ p. 9 
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6.1  Politica editorială din România
Editurile sunt distribuite disproporționat34 din punct de 

vedere teritorial și cele mai multe edituri sunt în spațiile în 
care există centre universitare puternice. O industrie „matură” 
este una care depinde cel mai puțin de alte industrii în sensul 
capacității sau incapacității sale de a supraviețui. Mai mulți 
factori concură. Viziunea pe care o adoptă reprezentanții 
editurilor, dar și ai instituțiilor publice cu abilități în domeniu 
pare mai degrabă orientată pe termen scurt și mediu. O posibilă 
explicație a acestei viziuni ar fi și lipsa unei strategii pentru 
industria de carte dezvoltată pe termen lung sau a unor politici 
publice care să susțină pe termen lung activitatea editorilor, 
astfel încât aceștia să-și poată organiza activitatea mai bine. 

Unul dintre cei mai importanți actori privind susținerea 
industriei cărții este Ministerul Culturii. Mai jos este prezentată o 
scurtă listare a programelor Ministerului Culturii privind cultura 
scrisă și obiectivele acestuia.

6.2  Programele Ministerului 
Culturii privind cultura scrisă  
și bibliotecile35

1. Proiecte de promovare a culturii scrise (în temeiul Legii 
186/2003), Ziua Culturii Naționale (15 ianuarie, conform 
Legii 238/2010)36;

2. Târguri naționale și internaționale de carte; 

3. Programul de finanțare a revistelor culturale;

4. Programul național de achiziții de cărți și abonamente la 
reviste pentru bibliotecile publice. 

 ¾ Târguri Naționale de Carte

 ¾ Târguri Internaționale de Carte

34  Vezi harta 1.

35  http://www.cultura.ro/

36  Idem

6.3  Obiective strategice ale 
Ministerului Culturii privind 
industria cărții37

În acest context merită amintite și principalele obiective 
strategice ale Ministerului Culturii privind industria cărții care au 
în vedere creșterea numărului de domenii și titluri de publicare 
și susținerea formelor alternative de editare, cum ar fi cărțile în 
format electronic sau difuzate prin intermediul internetului. Mai 
jos sunt enumerate principalele obiective strategice dedicate 
cărții și industriei de carte. 

1. Diversificarea ofertei editoriale, respectiv a domeniilor și 
titlurilor publicate;

2. Corelarea ofertei cu interesele, gusturile și trebuințele 
cititorilor, identificate prin studii de piață – eficientizarea 
distribuției de carte, prin diversificarea strategiilor de vânzare 
(cartea prin poștă, cluburile de carte, târguri cu vânzare, 
comerțul electronic, oferta de carte în format electronic etc.); 

3. Diversificarea adresabilității producției editoriale prin 
considerarea ca priorități ale ajutorului de stat a unor 
domenii, precum traducerea culturii scrise în limbi de 
circulație sau literatura minorităților; 

4. Susținerea formelor alternative de editare de carte și 
publicații, în special în ceea ce privește editarea în format 
digital, pe internet. 

Anticipând prezentarea rezultatelor cercetării, merită amintit 
că cei care au participat la acest studiu au invocat implicarea 
insuficientă a Ministerului Culturii și faptul că există o structură 
slab dezvoltată și armonizată a proceselor și mecanismelor (legi, 
programe, strategii, obiective, norme etc.). 

37  http://www.cultura.ro/
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7. Metodologia cercetării
Studiul prezintă un set de date despre activitatea editurilor 

din România structurate în opt capitole. Instrumentul de 
cercetare (chestionarul) a fost structurat pe următoarele direcții 
de cercetare și indicatori:

• Date generale despre edituri: domeniile de publicare, alte 
tipuri de activități ale companiei, evoluția tirajului mediu per 
titlu – înainte de 2007 și până în 2015; evoluția numărului 
mediu de titluri înainte de 2007 și până în 2015, tipurile 
de format pe care editurile au publicat între anii 2013 și 
2015 și ce număr de cărți / fiecare tip de format în parte; 
ce procentaj din cărți sunt de autori români și ce procentaj 
este reprezentat de traduceri; ce procentaj din numărul total 
de titluri a fost destinat comercializării pentru anii 2013-
2015. Am ales să împărțim perioadele înainte de 2007 și 
după 2007, luând în considerare faptul că există șansa ca 
multe dintre editurile care au răspuns solicitării să nu mai 
poată oferi aceste date și luând în considerare vechimea pe 
piață a editurilor cuprinse în eșantionare. Sunt aproape zece 
ani între 2007 și 2015 și există posibilitatea ca pentru unii 
editori să fi fost greu să ofere date fidele. De asemenea, am 
ales această fragmentare pentru că anul 2007 este un an 
premergător crizei economice. 

• Resurse umane: numărul de angajați din cadrul editurii cu 
contract de muncă, colaboratori sau angajați implicați în 
cadrul proiectelor; în ce categorii de vârstă se încadrează 
majoritatea angajaților, a colaboratorilor și a angajaților 
implicați în cadrul proiectelor; inventarul resurselor umane și 
al capitalului uman de care dispun editurile, în funcție de patru 
categorii. Aceste aspecte au fost analizate în funcție de sex, 
studii, vârstă, studii de specialitate; dacă angajații au avut 
acces în ultimii cinci ani la pachete de formare profesională, 
specializare sau perfecționare. Acest indicator are rolul de 
a măsura maniera în care editurile (managerii editurilor) 
valorizează nevoia de învățare continuă și perfecționare și 
dacă investesc în această direcție pentru propriile resurse 
umane. Ultimul indicator din această categorie descrie 

fluxul de personal din edituri și indicele fluctuației forței de 
muncă din edituri pentru anii de activitate 2013-2015. Acest 
indicator este important și relevant pentru a măsura gradul de 
stabilitate la nivelul industriei de carte, cât de ofertantă este 
această industrie analizată, dar și pentru a identifica măsura 
în care ar putea fi mai degrabă o piață de muncă flexibilă, 
cu o regenerare foarte rapidă și cu un flux de personal care 
asigură revitalizarea sau, dimpotrivă, o piață mai degrabă 
inflexibilă sau stagnantă. De asemenea, acest indicator oferă 
informații importante despre bugetul pe care o editură este 
nevoită să îl investească sau sǎ-l direcționeze către proceduri 
specifice de achiziție de personal. În cazul în care are o valoare 
prea ridicată, compania / editura poate înregistra pierderi 
care îi pot afecta activitatea per ansamblu. 

• Resurse materiale: cifra de afaceri pentru anul 2015 
obținută din editarea de carte, accesarea liniilor de 
finanțare, natura fondurilor (fonduri naționale și fonduri 
internaționale) și gradul de absorbție a acestor fonduri; 

• Infrastructură materială și IT: procentul editurilor care dețin 
o tipografie proprie, spațiul de tipărire (UE sau non-UE) și 
dacă editura execută servicii de editare la cerere;

• Marketing și promovare: suma pe care editurile au investit-o 
pentru activități de promovare și publicitate în anul 2015, 
modul în care sunt difuzate producțiile editoriale (offline, 
online, export etc.);

• Strategie și vânzare: care sunt principalele criterii în funcție 
de care editorii aleg specificul producției editoriale; 

• Legislație și administrare: cum este apreciată și evaluată 
legislația în vigoare, privind activitatea editorială, care 
sunt principalele trei puncte slabe ale legislației care 
reglementează activitatea editorială; 

• Impedimente și provocări: care sunt principalele impedimente 
și provocări cu care se confruntă editurile; acestea pot fi 
de natură economică, financiară, legislativă, promovare, 
distribuție etc.
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7.1  Obiectivele de cercetare

Obiectivele studiului au fost: 

1. Identificarea dimensiunii pieței de carte prin descrierea 
unor indicatori precum: numărul total de edituri, numărul 
de edituri active, domeniile principale de activitate, tipuri 
de suporturi utilizate, tirajul, cifra de afaceri, numărul de 
titluri etc.

2. Identificarea resurselor umane, materiale și financiare 
din sectorul culturii scrise prin măsurarea unor indicatori 
precum: număr de angajați, număr de colaboratori, 
defalcat pe categorii de vârstă, studii, gen, ocupații; 
infrastructură fizică sau electronică; surse de finanțare, 
cheltuieli, profit etc.

3. Identificarea principalelor impedimente și obstacole pe 
care le au editurile din România. 

4. Identificarea aspectelor ce țin de marketing și a 
strategiilor editoriale.

Instrumentul folosit pentru colectarea de date a fost 
chestionarul autoaplicat, distribuit editurilor prin mediul 
electronic (adresa de e-mail). Etapa de colectare a datelor s-a 
desfășurat în perioada aprilie-mai 2016. Managerii editurilor au 
primit un e-mail alături de o invitație și un chestionar pe care 
le-au completat individual. Au fost trimise chestionare la întreaga 
bază de date cu edituri considerate active, furnizată de Centrul 
Național ISBN-ISSN-CIP. 

Au fost distribuite 1.360 de edituri. Rata finală de răspuns 
a fost de 12%, adică 156 de chestionare completate. Rata de 
răspuns poate părea mică, dar este peste media care se obține 
la trimiterea de chestionare sociologice în format electronic. 
Distribuția detaliată a eșantionului studiului se regăsește în 
tabelul 4. 

Structura eșantionului

Tabelul 4. Numărul de chestionare aplicate și ratele de răspuns

Număr 
chestionare 
distribuite 
(frecvențe 
absolute)

Procentul 
tipurilor de 

edituri în 
eșantionare

Număr 
chestionare 

colectate 
(frecvențe 
absolute)

Rată de 
răspuns (% 
chestionare 
colectate)

Edituri mici 469 35% 45 10%

Edituri medii 553 40% 64 12%

Edituri mari 310 23% 38 12%

Edituri foarte mari 28 2% 9 32%

Total 1.360 100% 156 12%

Tabelul 5. Ponderea editurilor în structura finală a eșantionului 
(156 de cazuri)

Edituri mici 10%

Edituri medii 12%

Edituri mari 12%

Edituri foarte mari 32%

Ce înseamnă editură activă?

În prezent, nu există o definiție standardizată pentru ceea ce 
înseamnă editură activă. Natura activităților editurilor este una 
aparte și variază în funcție de mulți factori. Există edituri care 
au activitate intensă, după cum există edituri care au producții 
intermitente sau care, în anumite perioade, nu au activitate. Din 
acest motiv, pot exista mai multe criterii pe baza cărora numărul 
de edituri active poate varia. Câteva criterii după care se pot 
descrie editurile ca fiind active sau nu pe piața de carte sunt:

• Dacă a solicitat sau nu coduri ISBN într-un anumit 
interval de timp.

• Numărul de titluri editate (în acest caz, editura activă 
este considerată cea care a publicat cel puțin zece 
titluri în ultimul an).

• Numărul de edituri care realizează strict această activitate 
și nu au alte activități (precum cele de publicitate) și nu 
sunt afiliate sau încadrate într-o asociație, fundație sau 
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alt tip de instituție (de ex.: universități) care să le integreze 
în activitatea lor. 

• Din punct de vedere statistic, definițiile operaționale 
pentru edituri active sunt o opțiune specifică și nu pot fi 
considerate ca fiind „eronate” sau „corecte”, ci doar ca 
o convenție de lucru. Menționăm acest aspect tocmai 
pentru a exclude posibile distorsiuni de interpretare sau 
posibile neclarități despre natura eșantionului utilizat în 
cadrul acestei cercetări. Am optat pentru primul criteriul 
(Dacă a solicitat sau nu coduri ISBN într-un anumit 
interval de timp) pentru că reprezintă cel mai ridicat grad 
de obiectivitate pentru studiul de față. 

În înțelegerea complexității acestor criterii, am beneficiat de 
expertiza Centrului Național ISBN-ISSN-CIP. Această instituție 
este instanța oficială care centralizează și gestionează evidența 
activității editurilor (http://www.bibnat.ro/ISBN-s21-ro.htm). 
Selectarea editurilor active pentru acest studiu a fost realizată 
în parteneriat cu Centrul Național ISBN-ISSN-CIP și Biblioteca 
Națională a României și au fost considerate edituri active acele 
edituri care în ultimii cinci ani au solicitat coduri ISBN. 

Numărul și tipul de edituri de la nivel național
Datele din tabel oferă o imagine sintetică, de ansamblu, a 

distribuției geografice a editurilor în România. Un aspect vizibil 
instantaneu este concentrarea masivă a acestor companii 
în București. Aproape jumătate dintre toate editurile sunt 
amplasate în București. Putem observa de asemenea că județele 
cu orașe mari, care sunt simultan și aglomerări demografice, 
și de instituții educaționale, atrag un număr mai mare de 
edituri (Cluj, Iași, Dolj, Timiș). La momentul efectuării studiului, 
distribuția geografică și pe tipuri de edituri este următoarea:

Tabelul 6. Tabel referitor la numărul de edituri de la nivel național38

Nr. 
crt.

Județ
Nr. total 
edituri 

înregistrate

Nr. total 
edituri 
active

Active 
mici

Active 
medii

Active 
mari

Active 
foarte 
mari38

1 Alba 38 11 1 6 4 0

38 Definițiile pentru fiecare tip de editură pot fi consultate în figura 1, referitoare 

Nr. 
crt.

Județ
Nr. total 
edituri 

înregistrate

Nr. total 
edituri 
active

Active 
mici

Active 
medii

Active 
mari

Active 
foarte 
mari38

2 Arad 62 31 13 11 7 0

3 Argeș 112 54 21 20 11 2

4 Bacău 98 36 8 18 10 0

5 Bihor 136 54 15 32 6 1

6 Bistrița-Năsăud 27 10 3 6 1 0

7 Botoșani 26 10 4 3 3 0

8 Brăila 53 17 6 9 1 1

9 Brașov 174 55 22 24 8 1

10 Buzău 45 22 11 6 5 0

11 Călărași 12 5 2 3 0 0

12 Caraș-Severin 12 12 4 6 2 0

13 Cluj 341 136 40 61 32 3

14 Constanța 122 52 28 15 9 0

15 Covasna 45 18 9 9 0 0

16 Dâmbovița 46 14 6 3 5 0

17 Dolj 203 64 23 18 21 2

18 Galați 80 26 7 11 8 0

19 Giurgiu 15 4 1 3 0 0

20 Gorj 35 12 8 2 2 0

21 Harghita 53 25 7 15 3 0

22 Hunedoara 79 28 6 13 9 0

23 Ialomița 18 10 6 4 0 0

24 Iași 336 92 27 31 30 4

25 Ilfov 54 29 21 5 3 0

26 Maramureș 59 25 10 10 5 0

27 Mehedinți 41 13 2 7 4 0

28 Mureș 98 32 8 18 6 0

29 Neamț 50 25 10 11 4 0

30 Olt 27 9 2 5 2 0

31 Prahova 142 29 12 13 4 0

32 Sălaj 19 9 4 5 0 0

33 Satu Mare 25 9 1 8 0 0

34 Sibiu 100 48 14 24 9 1

35 Suceava 79 30 12 13 5 0

36 Teleorman 21 6 1 3 2 0

la editurile care au fost analizate.

http://www.bibnat.ro/ISBN-s21-ro.htm
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Nr. 
crt.

Județ
Nr. total 
edituri 

înregistrate

Nr. total 
edituri 
active

Active 
mici

Active 
medii

Active 
mari

Active 
foarte 
mari38

37 Timiș 151 64 17 31 13 3

38 Tulcea 7 4 3 1 0 0

39 Vâlcea 67 19 4 12 3 0

40 Vaslui 22 9 4 3 2 0

41 Vrancea 24 6 1 3 2 0

42 București 3.021 792 348 286 138 20

Total 6.175 1.956 752 787 379 38

Rezultate valabile la data de 23.03.2016, conform bazei  
de date a Editurilor din România  

(Biblioteca Națională a României, programul informatic - Aleph.)

7.2  Structura grupului de edituri 
analizate

Distribuția editurilor respondente pe județe
În tabelul de mai jos sunt prezentate editurile care au 

răspuns solicitării noastre de a participa la studiu și distribuția 
acestora în funcție de județele din care provin și tipul de editură. 

Tabelul 7.  
Numărul de edituri, dimensiunea editurii și județul de proveniență

Județ
Editură 

mică
Editură 
medie

Editură 
mare

Editură foarte 
mare

Total

Alba – 2 1 – 3

Arad –  1 1 – 2

Argeș –  3 1 – 4

Bacău 1 1 – –  2

Bihor 1 2 2 1 6

Bistrița Năsăud 1 1 – –  2

Botoșani –  – 1 –  1

Brăila 1 1 1 –  3

Brașov 2 4 2 –  8

București 15 11 6 3 35

Caraș Severin – 1 1 –  2

Cluj 4 7 3 1 15

Județ
Editură 

mică
Editură 
medie

Editură 
mare

Editură foarte 
mare

Total

Constanța –  1 1 –  2

Covasna 1 1 –  –  2

Dolj 1 3 1 –  5

Galați –  1 4 –  5

Gorj –  –  1 –  1

Giurgiu –  1 –  –  1

Harghita –  3 –  –  3

Hunedoara –  2 1 –  3

Ialomița –  1 –  –  1

Iași –  –  3 3 6

Ilfov 3 –  –  –  3

Maramureș 1 2 –  –  3

Mureș 1 3 – –  4

Neamț –  1 1 –  2

Olt 1 –  –  –  1

Prahova 2 1 –  –  3

Sălaj –  2 –  –  2

Satu Mare –  1 – –  1

Sibiu 2 3 1 –  6

Suceava 2 1 2 –  5

Timiș 1 1 1 2 5

Tulcea 1 1  – –  2

Vrancea –  1  – –  1

Vaslui 1 1  – –  2

Vâlcea 1 1 2 –  4

Total         156
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Datele colectate au fost obținute prin furnizarea chestionarelor 
către întregul grup de edituri active și pot fi folosite mai degrabă 
pentru o imagine de ansamblu și nu raportate la întreaga 
industrie editorială din țară sau analizate la nivel de unitate 
teritorială (județ). Limitările selectării editurilor respondente 
pentru acest studiu reies din următoarele motive.

Limitări metodologice legate de listările care au fost folosite 
pentru realizarea eșantionului, care pot cuprinde erori sau 
informații care nu sunt actualizate. Criteriul după care editurile 
au fost clasificate ca fiind edituri active a ținut de solicitarea 
sau nesolicitarea de coduri ISBN în ultimii cinci ani de la Centrul 
Național ISBN-ISSN-CIP. Astfel a rezultat un număr de 1.963 de 
edituri considerate active, însă, după efectuarea etapei de teren, 
doar un număr de 1.360 de edituri au putut fi contactate (prin 
e-mail sau telefonic), acest impediment fiind de natură tehnică 
și neputând fi controlat. 

O altă limitare metodologică ține de controlul imposibil asupra 
eșantionului în ceea ce privește numărul real de edituri care 
sunt active pe piața din România, numărul lor putând fluctua 
consistent în fiecare an. În fine, o altă provocare metodologică 
ține de colectarea datelor într-o perioadă scurtă de timp. 

În acest context, în cadrul eșantionării, am stabilit două 
criterii de selecție. Am folosit următoarele categorii și le-am 
definit în felul următor.

1. Dacă editura este activă. 

Statut = activ / inactiv în ultimii cinci ani (2011-2015).

Editură Activă = a solicitat cod ISBN actualizate în 
intervalul de referință. 

Editură Inactivă = edituri care și-au încetat activitatea, 
edituri care și-au suspendat temporar activitatea, 
edituri despre care nu mai există nicio informație.

2. Dimensiunea sau tipul de editură. Am operat o împărțire în 
edituri mici, edituri medii, edituri mari și edituri foarte mari

Graficul 1. Ponderea editurilor active care au intrat în eșantion
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8. Analiza și interpretarea datelor
8.1  Situația actuală a industriei de carte din România

În continuare vom prezenta datele despre numărul total de edituri 
care au fost înființate la nivelul țării în ultimii 26 de ani (indiferent 
dacă aceste edituri mai au sau nu activitate), bazându-ne pe datele 
de la Centrul Național ISBN-ISSN-CIP. Nu toate aceste edituri mai 
funcționează în prezent, însă aceste informații sunt importante și 

relevante pentru a vedea în ce zone ale țării există cele mai mari 
conglomerate editoriale și, implicit, capacitatea de producție. 
Principalele județe care au cel mai mare număr de edituri sunt de 
obicei suprapuse cu zonele țării cu cele mai dezvoltate și importante 
centre universitare din România: București, Cluj, Timișoara, Iași. 

Harta 1. Numărul de edituri în funcție de județe (situație valabilă la data de 23.03.2016)

Sursa datelor: ISBN - ISSN- CIP. Prelucrarea datelor: INCFC (2016). Zonele colorate reprezintă județele cu cele mai multe edituri din țară 
Au fost evidențiate județele în care există cel mai mare număr de edituri și cele mai mari centre universitare din România
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Comparativ cu numărul total de edituri care au activat în 
România, numărul celor care sunt active (adică cele care au 
solicitat coduri ISBN în ultimii cinci ani) este mult mai mic. Din 
numărul total de 6.157 de edituri înființate la nivel național, 
doar 1.956 sunt la ora actuală active și mai realizează activitate 

editorială. Putem specula un paralelism între alte domenii 
culturale (teatru, spectacole etc.) și activitatea editorială, 
și anume o „deșertificare” masivă și scăderea continuă a 
capacității de producție de bunuri culturale. 

Harta 2. Distribuția editurilor în funcție de regiunile de dezvoltare (situație valabilă la data de 23.03.2016)

Sursa datelor: Centrul Național ISBN-ISSN-CIP. Prelucrarea datelor: INCFC (2016).  
Harta reprezintă distribuția numărului de edituri la nivel de regiuni.  

Conform acestei hărți în București funcționează peste 50% dintre editurile existente la nivel național.
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Regiunea București Ilfov este cea mai bine reprezentată 
din punctul de vedere al numărului de edituri din toată țara. 
Jumătate din numărul de edituri este în București și zonele din 
proximitate. Restul de 50% este distribuit în celelalte regiuni. 
Interesant de punctat în această situație este faptul că există 

o aglomerare a producției în zona Capitalei. În același timp, 
editorii deplâng costurile ridicate pe care le implică distribuția de 
carte. Așa cum este de așteptat, acolo unde există aglomerări 
mari de populație, există și o aglomerare de edituri și, implicit, 
de capacitate de producție. 

Harta 3. Distribuția editurilor active în funcție de județe (situație valabilă la data de 23.03.2016)

Sursa datelor: Centrul Național ISBN-ISSN-CIP. Prelucrarea datelor: INCFC (2016).  
Harta se referă la numărul de edituri active din fiecare județ.  

Editură activă se referă la editura care a solicitat coduri ISBN în ultimii 5 ani.
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Harta 4. Numărul de edituri active la 100.000 de locuitori în funcție de județe (situație valabilă la data de 23.03.2016)

Sursa datelor: Centrul Național ISBN-ISSN-CIP. Prelucrarea datelor: INCFC (2016).  
Indicatorul a fost calculat ținând cont de numărul de edituri active și populația înregistrată în fiecare județ.  

Editura activă face referire la acea editură care a solicitat coduri ISBN în ultimii cinci ani.  
Zonele mai închise reprezintă județele în care concentrația de edituri active este mai mare.
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8.2  Informații generale despre edituri
În continuare vom vorbi despre activitatea editorială, 

despre specificul producției; cui îi este adresată (public larg sau 
categorii socio-profesionale distincte); ce procent dintre edituri 
desfășoară doar această activitate; care sunt principalele 
activități în afara celor de editare; care este ierarhia domeniilor 
de publicare; ce diferențe apar în această ierarhie în cazul 
editurilor care nu au ca singură activitate editarea; și care este 
volumul publicațiilor în mai multe perioade de timp. 

În cadrul analizei, cel mai bine reprezentate sunt editurile 
medii, urmate de cele mici. Grupul de edituri analizat este 
bine proporționat din acest punct de vedere, întrucât respectă 
structura macro a distribuției numărului de edituri în funcție de 
mărime. Editurile medii dețin 41% din totalul editurilor analizate. 
Cele mai puține edituri sunt cele foarte mari, însă aceasta este 
situația și la nivel național. 

Graficul 2. Structura eșantionului analizat  
în funcție de tipul editurii 

Peste 70% din producția editorială declarată de editurile care 
au răspuns la acest studiu este destinată publicului larg. Puțin peste 
un sfert (28%) din producția editorială este destinată unui public 
țintă, în acest caz unei categorii socio-profesionale distincte. De 
altfel, tendința domeniilor de publicare arată faptul că cel mai mare 
procent din producția editorială este destinat publicului larg. 72% din 
producția editorială este destinată unei categorii socio-profesionale. 

Graficul 3. Producția editorială destinată publicului  
larg pentru editurile din eșantion  

[Cărțile editate sunt adresate?... publicului larg]

8.3  Ce alte activități desfășoară 
editurile. Înșiruirea activităților.

Pentru a înțelege mai bine modul de funcționare al editurilor 
este important să aflǎm ce alte activitǎți desfǎșoarǎ. În analizarea 
pieței de carte este important de identificat care este profilul 
complet de activitate al editurilor, pentru că editurile nu au o 
activitate exclusiv dedicată cărții. Uneori practică și alte tipuri de 
activități pe lângă cele de editare. În continuare vom prezenta 
care este situația din acest punct de vedere. Astfel, putem 
observa că pentru 50% dintre organizațiile analizate, editarea 
nu este principala activitate, iar în consecință nici singura. 

Pentru figura realizată mai jos au fost luate în considerare 
activitățile care au fost notate ca răspuns liber de către editurile care 
au participat la studiu. Deoarece numărul celor care au notat nu a 
fost suficient de mare pentru a realiza o ierarhie cu procente, a fost 
realizată o detaliere schematică a lor. Acestea au fost structurate în 12 
categorii mai mari, în funcție de frecvența cu care au fost menționate. 
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Explicația pentru această situație este legată de faptul că un 
număr mare de edituri funcționează într-o structură afiliată, fie în 
cadrul unor instituții publice, fie fundații sau asociații. 

Printre editurile care au declarat că nu au ca singură activitate 
editarea (50%), sunt edituri care funcționează și își desfășoară 
activitatea în cadrul universităților (edituri universitare), instituțiilor 
culturale (muzee, case memoriale), centrelor județene pentru 
promovarea și păstrarea culturii tradiționale etc. O posibilă 
explicație pentru situația aceasta este nevoia constantă de 
editare, a acestor instituții, din încercarea lor de a fi independente 

în procesul și programul editorial. Editarea „în propria curte” este 
în special o practică a centrelor universitare și a instituțiilor de 
învățământ superior. Dintre editurile respondente, 27% fac parte 
dintr-o structură „umbrelă” care are și alte activități decât cele 
strict editoriale. 

Această situație este importantă în evaluarea pieței de carte, 
pentru că reprezintă un indicator care poate să explice de ce 
unele domenii de publicare sunt mai bine reprezentate decât 
altele și care sunt de fapt criteriile după care editorii aleg să 
publice un titlu sau nu.

Figura 3. Alte activități desfășurate de edituri în afara activității editoriale

8.4  Domeniile de publicare
În decursul timpului, cartea, ca bun cultural, a avut diferite 

scopuri: educaționale, de formare, recreaționale, de informare 
etc. Primele cărți editate și tipărite în România au fost cărțile 
cu conținut religios și reprezentau un bun la care oamenii 
aveau acces limitat. În consecință, și domeniile de publicare au 
suferit modificări și repoziționări. În graficul de mai jos putem 
urmări care sunt procentele pentru fiecare domeniu în parte. 
Procentele reprezintă răspunsurile „da” la întrebarea dacă 
editurile publică în domeniile enumerate. Cărțile destinate 
copiilor și adolescenților sunt bine reprezentate în ierarhia 

domeniilor de publicare. Datele indică faptul că domeniul 
„benzi desenate” este cel mai puțin reprezentat. În România 
nici nu putem vorbi despre o cultură a benzilor desenate. 
Cele mai multe povești de benzi desenate existente pe piața 
românească sunt importate, în special din SUA. Nu cunoaștem 
un motiv al acestei situații, dar cel mai probabil nu există o 
ofertă în acest sens sau interes din partea editorilor, deși în 
ultimii ani a fost înregistrat un interes în creștere pentru acest 
tip de produs.

�
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Graficul 4. Domeniile de publicare ale editurilor (au fost 
considerate doar răspunsurile „Da”)39

Graficul de mai jos reprezintă o tendință a domeniilor publicate 
cu cele mai mari procente de pe piața de carte din România. Cel 
mai publicat domeniu este Lingvistică, literatură și studii literare, 
ficțiune, biografii. Cel mai puțin se publică benzile desenate. 
Științele umaniste sunt mai bine reprezentate din punctul de 
vedere al publicării, în comparație cu științele exacte sau din 
sfera cărții dedicate unor categorii profesionale specifice (drept, 
medicină etc.). Obligativitatea publicării de cărți / reviste de către 
cadrele didactice din învățământ, în scopul evaluării profesionale 
sau promovării acestora, a dus la o creștere semnificativă și fără 
precedent a interesului de publicare la nivelul acestei categorii 
profesionale specifice. Fenomenul este semnificativ atât pentru 
editarea prin intermediul editurilor înregistrate, cât și pentru 
editarea în regie proprie. Domeniile de editare în acest caz sunt în 
strânsă legătură cu programa școlară. Tirajul este adesea foarte 
mic, distribuția se face de cele mai multe ori de către autor, iar 
adresabilitatea este limitată la un grup modest de persoane, elevi 
sau preșcolari.

39 Nota: Domeniile de publicare folosite sunt în conformitate cu „Thema” – lista 
de domenii de publicare, realizată de EDItEUR şi aplicabilă pieței editoriale 
internaţionale (www.editeur.org/151/thema)
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Graficul 5. Trendul de publicare pe piața de carte din România 
(domeniile de publicare 2013-2015)

În ceea ce privește specificul producției editoriale, 90% dintre 
edituri au declarat că publică proponderent lucrări de autori 
români și doar 10% publică în special cărți de autori străini. Aici 
vorbim despre două efecte: unul pozitiv, și anume încurajarea 
producției naționale și încurajarea autorilor români, și un efect 
negativ, și anume limitarea accesului consumatorilor la anumite 
tipuri sau domenii de carte. 

Graficul 6. Ponderea cărților de autori români pentru  
editurile din eșantionul analizat

8.5  Domenii de publicare și 
afilierea cu instituții / organizații

Un alt obiectiv a fost să identificăm măsura în care afilierea 
sau apartenența editurilor la o structură „umbrelă” modifică 
ierarhia domeniilor de publicare. Domeniul „lingvistică, literatură 
și studii literare, ficțiune, biografii” rămâne pe primul loc, însă 
pe locul doi se poziționează domeniul „educație pedagogie”. 
Așa cum am arătat și în analizele de mai sus, editurile care 
funcționează în structuri afiliate au un specific editorial în 
oglindă cu organizația în jurul căreia își desfășoară activitatea. 
De cele mai multe ori specificul insituției determină și specificul 
editorial. Putem afirma că piața de carte depinde într-o mare 
măsură și de programele educaționale sau de natura activităților 
diferitelor organizații, companii sau instituții. 
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Graficul 7. Domeniile de publicare pentru editurile  
din eșantion care nu fac doar publicare 

8.6  Activitatea editorială a 
editurilor cuprinse în studiu

Activitatea editorială este un indicator foarte puternic pentru a 
măsura care este tendința pieței și mai ales cum a fost influențată 
industria în decursul anilor. Am solicitat editurilor să ne furnizeze 
care a fost tirajul mediu per titlu și care a fost numărul de titluri 
publicate înainte de 2007 și după 2007 până în 2015, inclusiv.

Tirajul mediu per titlu a crescut constant după anul 2007, 
înregistrând cele mai mari valori între 2007 și 2010. După anul 2011, 
piața de carte a intrat într-un declin, situație care este valabilă și 
pentru industria globală de carte, dar în special cea europeană. 
Am plecat de la premisa că piața de carte a fost afectată puternic 
de criza economică, în sensul de producție, însă datele declarate 
de către edituri arată contrariul. Acest paradox poate fi explicat 
prin considerațiile economistului german Engel, care spunea că în 
perioade de criză scad cheltuielile substanțiale pentru bunuri de 
folosință îndelungată, dar acele bunuri neesențiale sau perisabile 
(mâncare, cărți, servicii culturale) rămân constante sau chiar 
cresc.40 O explicație posibilă pentru perioada de după 2011 ar 
putea fi legată de dezvoltarea continuă a tehnologiei de producție. 

Tabelul 8. Tirajul mediu / titlu (2007-2015) – tipărit și audio book

Tirajul mediu / titlu

Tipărit Audio book

Înainte de 2007 84.433 35.000

2007–2010 402.981 20.050

2011–2014 274.754 9.142

2015 170.042 11.711

Numărul de titluri publicate a fost cel mai mare în perioada 
2007-2010. Această situație este valabilă și pentru formatul tipărit, 
dar și pentru audio book, care a crescut constant, la fel și în cazul 
e-book. Explicația pentru e-book și audio book este în mod evident 
legată de dezvoltarea și îmbunătățirea tehnologiei specifice. 
Creșterea accesului și a abilităților de utilizare a device-urilor IT 
(tablete, telefoane inteligente etc.), creșterea mobilității cititorilor, 

40  Paul L. Knox, Cities and Design. London: Taylor and Francis, p. 43.
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utilizarea frecventă a dispozitivelor electronice, a telefoanelor 
inteligente și nu în ultimul rând prețul atractiv au condus în mod 
firesc la creșterea interesului pentru cartea în format electronic.

Tabelul 9.  
Numărul de titluri (2007–2015) – tipărit, audio book și e-book

Număr de titluri

Tipărit Audio book E-book

Înainte de 2007 27.399 0 124

2007–2010 51.098 23 100

2011–2014 14.395 71 1.301

2015 12.782 46 653

Ca orice companie, editurile au impedimente și provocări 
cu care se confruntă. Unul dintre cele mai serioase este legat 
de distribuția producției editoriale. Principalul impediment 
menționat a fost de natură economică. Pentru 42% dintre 
edituri, principalul impediment este legat de capacitatea de 
distribuție a producției editoriale și de promovarea acesteia. Un 
alt impediment este legat de legislație.

Caseta de mai jos reprezintă o prezentare a principalelor 
problemele pe care le-au invocat editorii în legătură cu legislația 
actuală. Printre principalele problematici, vom enumera pe scurt: 

• Legea sponsorizării (care, de altfel, este o temă invocată 
constant, în special de către cei care activează în 
sectoarele culturii);

• Lipsa politicilor inițiate de stat pentru stimularea lecturii; 

• Reatestarea editurilor de profil; 

• Lipsa unei legislații transparente privind achiziția de cărți 
de către biblioteci; 

• Legea dreptului de patrimoniu; 

• Legea privind proprietatea intelectuală;

• Noul Cod fiscal;

• Impunerea timbrului literar. 

În următoarea casetă sunt listate răspunsurile elaborate 
ale editorilor care au declarat că legislația este insuficient de 
adaptată și coerentă. 

Lista 1. Listă referitoare la răspunsurile pe care le-au oferit 
editorii cu privire la legislație

DE CE ESTE LEGISLAȚIA INSUFICIENT ADAPTATĂ DIN 
PERSPECTIVA EDITORILOR?

• Activitatea de acreditare națională a editurilor și 
a publicațiilor nu a avut o linie clară și continuă. 

• Activitatea de editare ar trebui debirocratizată 
pentru a putea înlesni editarea de cărți și alte 
materiale de către oricine, încurajând creativitatea 
și exprimarea liberă a persoanelor din România.

• Ambiguitatea legislației în privința contractelor cu 
colaboratorii (traducători, redactori). 

• Dificultatea legislativă a sponsorizării unor 
proiecte editoriale (Legea sponsorizării trebuie 
îmbunătățită).

• Cartea trebuie să fie scutită în totalitate de TVA, 
în spațiile de difuzare (librării) să fie numai carte 
și birotică. 

• Editurile nu beneficiază de niciun fel de susținere 
sau facilitate privind condițiile de difuzare, termen 
de încasare de la distribuitori (legislația este 
favorizantă pentru aceștia din urmă).

• Editurile nu beneficiază de politici favorabile inițiate de 
stat pentru stimularea lecturii (de natură organizatorică, 
financiară, promovabilitate, strategie).
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• În Legea Așezămintelor Culturale nr. 118/2006, 
precum și în alte acte normative, nu sunt 
reglementări clare în privința editurilor care 
funcționează în cadrul instituțiilor publice de cultură. 
Nu se precizează suficient caracterul necomercial al 
producțiilor editoriale realizate în acest sens.

• În ultimii ani nu s-a mai făcut reatestarea editurilor 
de profil tehnic și științific.

• Legea dreptului de patrimoniu nu clarifică drepturile 
de reproducere și editare ale monumentelor și 
operelor de artă, ceea ce limitează realizarea 
albumelor despre România.

• Noul cod fiscal a introdus plată obligatorie a 
contribuabililor la pensii pe anul 2016 la acei 
autori care au contracte de muncă și, deci, aceste 
contribuții deja plătite. Cu cât scad mai mult 
procentele contractuale care li se cuvin autorilor, 
cu atât aceștia sunt mai îndreptățiți să nu mai 
scrie și publice. Mai mult, dacă editura își asumă 
aceste costuri suplimentare fără a altera procentele 
dedicate autorilor, cresc cheltuielile pentru editură, 
ceea ce poate determina o creștere a prețului 
cărților pentru a se compensa material. 

• Prețurile crescute descurajează cititorii. Plătind și mai 
mult taxe la stat decât o fac deja, editurile se pot regăsi 
în incapacitate de plată sau în situația de a reduce 
investițiile în tiraje noi, echipamente sau resurse umane.

• Este mai rigidă decât în restul lumii, ceea ce înseamnă 
că obstrucționează editurile în a concura cu editurile 
de peste hotare. Spre exemplu, în alte țări este perfect 
regulamentar să aloci unei publicații speciale, care să 
se distribuie împreună cu o serială, un ISSN pentru 
faptul că aparține unei serii, și un ISBN pentru că este 
special issue.

• În România, dacă autorii străini solicită în mod repetat 

o astfel de variantă de publicare, editura întâmpină 
bariere serioase la centrul ISSN - ISBN - CIP.

• Obligativitatea de a achita editura coletele de carte 
pentru depozitul legal.

• Nu a fost tradus și implementat ISO 15836-2009 ce 
cuprinde documentele Dublin Core, menite a defini 
terminologia și metadatarea produselor culturale 
tipărite sau digitale (BNR a justificat prin faptul că 
nu dispune de fondurile necesare).

PUNCTE SLABE ALE LEGISLAȚIEI 

(Vă rugăm să menționați și să detaliați care sunt 
principalele puncte slabe ale legislației care vă 

reglementează activitatea editorială)

• Lipsa unei legislații transparente, care să prevadă 
criterii în ceea ce privește achiziția de carte de către 
biblioteci sau alte entități ale statului. 

• Lipsa unei legislații clare privind timbrul literar și 
folosirea fondurilor colectacte prin acest mijloc. 

• Lipsa unor programe naționale dedicate sprijinirii 
culturii scrise și a accesului de către un număr cât 
mai mare de indivizi.

• Ar fi de folos o politică de susținere a editării 
autorilor români și a promovării acestora în 
străinătate (sugestie: reducerea taxării drepturilor 
de autor pentru autorii români). Susținerea culturii 
scrise asemenea politicii de susținere a activităților 
legate de IT (facilități la impozitare pentru cei 
angajați în procesul editorial).

• (…) Ar trebui să prevadă existența filtrelor mai 
riguroase înainte de apariția produselor editoriale, 
pentru a evita publicarea cărților de foarte slabă 
calitate și a celor având mesaj antisocial și imoral.
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Tabelul 10. Principalele impedimente ale activității editorilor 
din eșantionul analizat

Da Nu
Nu cunosc / 
nu răspund

Total

De natură legislativă 15% 70% 15% 100%

De distribuție / promovare 42% 42% 16% 100%

De natură economică / financiară 62% 25% 13% 100%

• Incapacitatea instituției de a asigura o distribuție 
cât mai largă a cărților. 

• Incapacitatea instituției de a asigura investiții mai mari.

• Editurile universitare nu pot funcționa ca edituri 
comerciale în condițiile legislației actuale, activitățile 
de vânzare a produselor editoriale nu găsesc suport 
suficient în legislația actuală.

• Fiscalitate ridicată.

• Impunerea timbrului literar, ambiguitatea legislației 
(în general) în domeniul publicării de carte.

• Lipsa unor criterii care să asigure calitatea. Mai mare 
accent pe folosirea limbii române corecte, respectarea 
de către autori a normelor legale.

• Lipsa unor criterii clare și a activității de acreditare 
a editurilor din domeniile socio-umaniste. Dispariția 
procesului de acreditare a tuturor editurilor, indiferent 
de domeniu.

• Nu a fost implementată legea privind proprietatea 
intelectuală – Directiva 2012/28 a Parlamentului și 
Consiliului European privind operele „orfane”. 

• Cărțile digitale sunt considerate servicii informatice 
în Codul fiscal și au un regim de taxare diferit de 
cărțile print (TVA 20% față de 6%). 

• Codul fiscal nu recunoaște ca fiind aferente activității 
editoriale cheltuielile în cazul stocurilor de carte 
rămase nevândute sau deteriorate / casate. 

• Donațiile de carte către biblioteci sunt limitate valoric 
în funcție de mărimea profitului editurilor (în general, 
minimal sau inexistent).

• Nu se aplică Legea 186/2003. Editurile mici și private 
după Legea 31/1991 nu beneficiază de sprijin 
financiar. Editarea și tipărirea de cultură scrisă nu 

pot să existe fără finanțare măcar parțială. Nu există 
piața de carte, doar monopol al Ministerului Culturii.

• Promovarea prin Ministerul Educației și Învățământului 
a formatelor electronice. Lipsa promovării bibliotecilor 
școlare tradiționale.

• Reglementări privind condițiile de distribuție și 
plata către edituri pentru cărțile vândute, aproape 
admiterea formării de cartel privind marii distribuitori.

• Taxele și impozitele impuse de noul Cod fiscal la 
plata drepturilor de autor pentru acei autori care 
au contract de muncă. 

• Inexistența unui cadru legislativ care să faciliteze 
producția de cultură – subvenții pentru participarea 
la târguri naționale și internaționale de carte, sprijin 
pentru crearea de evenimente de promovare a lecturii.
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8.7  Legislație și aspecte 
administrative

Nu putem vorbi despre o industrie fără a ține cont de cadrul 
normativ și legislativ în care există și care îi reglementează 
activitatea. Editorii au fost rugați să evalueze legislația în 
vigoare și, pentru 72% dintre ei, legislația actuală este suficient 
adaptată. Totuși, vom vedea în continuare, nemulțumirile legate 
de legislație sunt multe și suficient de explicite, așa încât putem 
concluziona că anumite aspecte ale legislaței sunt o problemă 
cu care editurile se confruntă constant. 

Graficul 8. Evaluarea legislației actuale [Cum evaluați 
legislația în vigoare cu privire la activitatea de editare?]

8.8  Resurse materiale 

Cifra de afaceri
Cifra de afaceri medie pentru editurile de carte care au 

răspuns acestui studiu este de 155.800 de lei pentru anul 2015, 
adică aproape 34.000 de euro. Cea mai mare cifră de afaceri 
înregistrată este de 1.868.514 lei (415.225 de euro).

Capacitatea de absorbție a fondurilor 
Pentru a identifica sursele din care provin resursele materiale 

externe, am analizat dacă editurile beneficiază de subvenții, 
proiecte sau alte forme de sprijin. Astfel, 80% dintre edituri au 
declarat că nu au accesat deloc linii de finanțare. Dintre cei 
care au declarat că au accesat, 80% au fost linii de finanțare 
internaționale. Editurile care au accesat astfel de resurse au 
beneficiat preponderent de finanțări din fonduri internaționale 
(85% dintre cazuri). O posibilă explicație pentru nivelul scăzut de 
absorbție a fondurilor naționale se datorează lipsei unui număr 
suficient de astfel de fonduri, dar și condițiilor și mecanismelor 
prin care se pot obține aceste fonduri. Dacă pentru o linie de 
finanțare condițiile presupun investiții inițiale, „prefinanțare”, 
atunci șansele ca anumite edituri să poată accesa aceste 
fonduri scad drastic. Este un cerc vicios – editurile care au 
nevoia cea mai mare de fonduri sunt acelea care nu își permit 
investiții înainte de etapa de finanțare sau le este solicitată 
expertiză sau portofoliu pe care nu îl dețin, tocmai pentru că nu 
au avut acces la resurse pentru realizarea lor. Pe de altă parte, 
acordarea fondurilor necesită o garanție pe care finanțatorii o 
impun, pentru a se asigura de buna funcționare a proiectelor. 
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Figura 4. Sursele de venit externe – absorbția de 
fonduri naționale și internaționale pentru edituri

Infrastructura materială și IT 
Infrastructura fizică și electronică oferă acces editurilor la cele 

mai bune și eficiente mecanisme și tehnologii de producție, iar 
cititorilor le oferă accesul la cea mai bună calitate a producției. 
Peste jumătate dintre edituri au declarat că nu au tipografie 
proprie și doar 30% dețin o tipografie în cadrul editurii. 

Tabelul 11. Ponderea editurilor din eșantion care au tipografie 
proprie

Editura dvs. are tipografie proprie?

Da 30%

Nu 66%

Non-răspuns 4%

Cel mai des, editorii din România tipăresc în România. Din 
lipsa unor date care să explice această situație, principalele 
motive ar putea fi costurile ridicate. 

Tabelul 12. Ponderea editurilor din eșantion care tipăresc în 
România

Unde tipăriți? România

Da 87%

Nu 7%

Non-răspuns 6%

Marketing și promovare
Pentru cele 36% dintre edituri care au declarat că au avut 

buget pentru marketing și promovare în anul 2015, media este 
de 15.796 de lei. Majoritatea editurilor (64%) nu au avut un buget 
alocat pentru marketing și promovare. Cele care nu au avut 
buget fie nu au avut bani de promovare, fie nu au avut activitate 
(și, implicit, buget). Referitor la bugetul de marketing în anul 2015, 
editurile au fost în două situații: fie nu și-au permis să acorde un 
buget pentru activitatea de marketing, fie nu au comercializat 
nimic și atunci nu au avut niciun obiectiv în acest sens. 
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Canalele de difuzare / vânzare a producției editoriale

Canalele de difuzare a producției editoriale sunt influențate 
de factori de strategie, de teritoriu sau tehnologici. Factorul 
tehnologic oferă posibilități noi. Cel din urmă criteriu este unul 
dintre cei mai importanți pentru că determină mobilitatea 
celorlalți și poate să genereze eliminarea unor canale vechi 
de distribuție în favoarea altora. Chiar dacă principalul mediu 
rămâne tot cel convențional, putem afirma că și mediul online 
este puternic. Pentru aproape jumătate dintre edituri, mediul 
online reprezintă un canal de distribuție important 

Editorii au fost rugați să indice și alte canale prin care fac 
distribuția de carte. Principalul canal a fost menționat ca fiind 
autorul. Cei care au contribuit la producția editorială reprezintă 
și un canal de distibuție în unele cazuri. Vânzarea directă (din 
ușă în ușă) este un alt canal pe care editorii l-au menționat, deși 
în general această tehnică este tot mai rar întâlnită din punctul 
de vedere al comerțului. Editurile execută servicii de editare la 
cerere. Peste jumătate (58%) dintre edituri au declarat că au 
realizat și realizează această activitate, iar 11% dintre editori 
au declarat că exportă producții editoriale. 

Graficul 9. Principalele canale prin care sunt distribuite producțiile editoriale ale editurilor din eșantion41

Tabelul 13. Alte canale de difuzare a producției editoriale41

Alte canale de difuzare a producției editoriale

Autorii

Producție pentru propria instituție

Vânzare directă (din ușă în ușă)

Strategia de editare a organizațiilor care au 
participat la studiu
În ceea ce privește strategia de editare, reprezentanții editurilor 

au fost rugați să completeze cu un răspuns liber care sunt 
principalele trei criterii de care țin cont atunci când decid asupra 
producției editoriale. De asemenea, editorii au fost rugați să noteze 
cu răspunsuri libere care sunt principalele criterii după care aleg 
41 Fiecare răspuns a fost numărat pentru fiecare categorie analizată. Din acest motiv, 

rezultatul total este mai mare de 100%. Au fost analizate doar răspunsurile „Da” 
pentru fiecare întrebare. Diferența de procent până la 100% este fie răspunsul 
„nu”, fie „non-răspuns”.

să publice un titlu sau nu. Câteva dintre criteriile principale sunt: 
solicitarea autorului, cererea pieței și solicitările care vin din partea 
cititorilor. Specificul instituției sau solicitările care vin din interiorul 
asociației sau instituției sunt un criteriu care dictează alegerea 
conținutului editorial, în special pentru acele edituri care sunt 
asociate unei instituții sau organizații. Este interesant de subliniat 
faptul că printre principalele criterii nu se regăsește niciunul de 
natură financiară sau economică, ci mai degrabă sunt aspecte ce 
țin de calitate. Acest lucru este pozitiv și indică faptul că există o 
înclinație spre o producție de calitate din punct de vedere cultural. 
Pentru criteriile de pe pozițiile doi și trei, editorii țin cont și de 
aspectele financiare și de profit, calitatea științifică sau domeniul. 
Ca valori implicite producției editoriale, editorii urmează următorul 
proces: calitate – notorietatea autorului – noutate – profit – domeniu 
– aspecte tehnice (ex.: număr de pagini). 
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Figura 5. Primul criteriu în funcție de care editorii aleg producția

Figura 6. Al doilea criteriu în funcție de care editorii aleg producția

Figura 7. Al treilea criteriu în funcție de care editorii aleg producția

8.9  Resursele umane și forța de 
muncă

Numărul de persoane angajate în edituri în ultimii trei ani a 
fost fluctuant. Nu putem stabili o tendință, deoarece anul 2014 
a adus pentru edituri un număr mai mic de angajări (95) decât 
anii 2013 sau 2015. În schimb, în anul 2015 s-a înregistrat o 
creștere mai semnificativă. Comparativ cu ceea ce se întâmplă 
la nivel european, în România domeniul editorial nu pare a fi 
unul foarte atractiv pentru forța de muncă activă. 

Totuși, raportat la numărul de persoane angajate și 
angrenate în acest sector, personalul care a părăsit activitatea 
editorială este numeros. Acest lucru are două direcții de impact: 
una pozitivă, prin faptul că fluctuația de personal determină o 
forță de muncă proaspătă, ceea ce este sănătos din punct de 
vedere organizațional și pentru companie poate reprezenta o 
revigorare permanentă, iar, pe de altă parte, o piață instabilă 
și o forță de muncă cu o flexibilitate prea mare pot determina 
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instabilitate economică, costuri prea ridicate pentru achiziția 
de personal și pot scădea productivitatea și, implicit, profitul 
unei companii. De asemenea, acest indicator este foarte 
important pentru a identifica care sunt prioritățile unui plan de 
management al editurilor. În cazul editurilor analizate, forța de 
muncă nu reprezintă o prioritate. Anul 2015 a adus cele mai 
puține pierderi de personal pentru acest sector de activitate.

Graficul 10. Numărul de angajări din ultimii trei ani în editurile 
din eșantion (exprimat în valori absolute) 

*raportat la eșantionul analizat (156 de edituri de la nivel național)

Graficul 11. Numărul de plecări în ultimii trei ani din editurile 
din eșantion (exprimat în valori absolute)

*raportat la eșantionul analizat (156 de edituri de la nivel național)

Formarea profesională și investiția în 
învățarea continuă a angajaților 
Un indicator relevant în cazul de față a fost identificarea 

numărului de edituri care a avut în planul de management 
ca prioritate perfecționarea, specializarea și formarea 
personalului angajat. 

Astfel, în ultimii cinci ani:

• 20% dintre edituri au declarat că au oferit cursuri de 
formare profesională;

• 20% dintre edituri au declarat că au oferit cursuri de 
perfecționare;

• 16% dintre edituri au declarat că au oferit cursuri de 
specializare.

Pachetele de formare și pregătire a personalului nu au 
reprezentat o prioritate pentru editurile care au participat la 
studiu. Procentele celor care au alocat un buget și au realizat 
acest obiectiv foarte important pentru dezvoltarea unui 
companii sunt mici, cu atât mai mult cu cât vorbim despre ultimii 
cinci ani de activitate.

Tabelul 14. Accesul la formare profesională pentru angajații 
editurilor din eșantion

Da Nu Total

În ultimii 5 ani, angajații editurii au participat 
la: cursuri de formare profesională

20% 80% 100%

În ultimii 5 ani, angajatii editurii au participat 
la: cursuri de perfecționare

20% 80% 100%

În ultimii 5 ani, angajatii editurii au participat 
la: cursuri de specializare

16% 84% 100%

Pentru a identifica în ce măsură mărimea a influențat bugetul și, 
implicit, numărul de angajați, am considerat mărimea editurii ca fiind 
un criteriu important. Datele obținute arată că mărimea editurii nu 
influențează în mod direct acest aspect. Edituriile mari și medii oferă 
cel mai des acces angajaților la formare. O posibilă explicație ar fi că 
editurile foarte mari se bucură de o notorietate mai mare și, posibil, 
de o capacitate de selecție mai mare a personalului. O editură foarte 
mare poate reprezenta mai mult interes pentru forța de muncă. 
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Graficul 12. Editurile din eșantion (în funcție de mărime) care 
au oferit angajaților acces la formare profesională 

În anul 2015, editurile au avut cel mai redus personal din 
ultimii trei ani. Numărul mediu a scăzut constant începând cu 
anul 2013 (513). Este posibil ca industria editorială să piardă 
personal din cauza migrației angajaților către alte sectoare 
de activitate, din cauza dezvoltării tehnologiei și înlocuirea 
resurselor umane cu resurse tehnice (ex.: pierderea unor meserii 
sau profesii care nu mai sunt de actualitate și înlocuirea acestora 
cu aparatură tehnologică) și din cauza lipsei de personal nou 
calificat și specializat (ieșirea de pe piață a resurselor umane și 
neînlocuirea cu forță de muncă nouă).

Graficul 13. Media numărului de angajați din edituri în ultimii 
trei ani (raportat la eșantionul analizat – 156 de edituri de la 

nivel național) (exprimat în valori absolute)
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8.10  Indicele fluctuației de 
personal42

Indicele fluctuației de personal este important pentru a 
analiza cât de stabil este acest sector de activitate. Un indice 
considerat satisfăcător pentru ca o companie să funcționeze 
în cote optime este de până la 25%.43 O rată mai mare de 25% 
indică probleme în ceea ce înseamnă capacitatea unei companii 
de a-și gestiona resursele umane. Indicele fluctuației forței de 
muncă este unul cantitativ și ne oferă o imagine numerică, 
însă nu surprinde și aspecte precum satisfacția, motivația sau 
alte elemente care ar putea explica natura fluctuației forței de 
muncă. Pentru acest indicator se ia în considerare doar forța 
de muncă care este angajată permanent sau temporar. Autorii 
sau colaboratorii nu intră în această analiză. Pentru editurile 
analizate, a fost calculat un indice al fluctuației de personal 
pentru întregul grup analizat pentru ultimii trei ani de activitate. 
Indicele fluctuației de personal în perioada 2013-2015 a fost de 
9%. Nivelul de stabilitate este unul mediu, însă acest lucru nu 
se poate traduce și prin faptul că acest sector de activitate este 
unul atractiv. 

Analiza structurii de personal  
din cadrul editurilor 
O analiză a structurii de personal este importantă pentru 

a putea stabili caracteristicile forței de muncă ce activează în 
această industrie și care au fost tendințele și fluctuațiile, cel 
puțin în ultimii trei ani. În afara editurilor care au declarat o lipsă 
completă de personal (39%), cele mai multe edituri (31%) au în 
prezent între 1 și 3 angajați, iar 19% au între 4 și 10 angajați. 

42  Indicele fluctuației de personal – se calculează procent între numărul de 
angajați care părăsesc organizația într-o perioadă dată de timp și numărul 
mediu al angajaților pe perioada dată.

43  Adriana Bădescu, Codruța Mirci și Gabriela Bögrec. Managementului 
Resurselor Umane – manualul profesionistului. Timișoara: Brumar, 2008

Graficul 14. Ponderea angajaților cu contract de muncă pe 
perioadă nedeterminată în cadrul editurilor din eșantion

„Contractul de colaborare” reprezintă o formă de angajare 
din ce în ce mai răspândită. Dintre acele edituri care au declarat 
că au colaboratori, 35% dintre edituri au 1-3 colaboratori. 
Structura este similară cu a celor angajați cu carte de muncă 
în cadrul editurilor. Putem concluziona că această formă de 
angajare este o alternativă des întâlnită. O posibilă explicație ar 
putea fi legată de nevoia editurilor de a colabora cu specialiști în 
momente limitate, fără o formă permanentă de angajare. Este 
posibil ca această variantă să fie mai eficientă pentru editurile 
care nu au activitate cu flux continuu. 
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De asemenea, a fost analizată și modalitatea prin care s-au 
înregistrat pierderile de personal, care se pot manifesta prin: 
demisii, concedieri, reduceri de personal, pensionare sau deces. 
Demisia este principalul canal prin care sectorul de activitate 
editorial a pierdut personal în ultimii trei ani. Al doilea canal 
este reducerea de personal înregistrată în ultimii trei ani, iar al 
treilea canal este pensionarea și încheierea ciclului de activitate 
pe piața muncii a unui angajat conform legislației în vigoare. 
Raportat la eșantionul analizat, faptul că 46% dintre cei care au 
părăsit un loc de muncă au făcut-o prin demisie poate indica un 
posibil nivel de satisfacție scăzut și o atractivitate mică a acestui 
domeniu de activitate.

Graficul 15. Principalele modalități prin care editurile  
analizate au pierdut personal în ultimii trei ani

8.11  Structura socio-demografică 
a resurselor umane din industria 
editorială

Categoria tinerilor este cel mai puțin reprezentată în cadrul 
editurilor. O explicație ar fi faptul că tinerii nu sunt atrași de acest 
sector de activitate, pe care nu îl identifică drept unul competitiv. 
Din partea industriei există o posibilă lipsă de strategie sau de 
interes pentru atragerea forței de muncă tinere. 

Graficul 16. Distribuția pe vârstă a angajaților din editurile din 
eșantion [În ce categorie de vârstă se încadrează majoritatea 

angajaților editurii dvs.?]
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Din punctul de vedere al structurii de personal, cei mai bine 
reprezentați sunt colaboratorii care au vârste cuprinse între 26 
și 49 de ani. Cel mai slab reprezentați sunt angajații cu 65 de ani 
și peste. Interesant este faptul că angajații de 65 de ani și peste 
sunt mai bine reprezentați chiar și decât categoria tinerilor. 
Distincția apare în ceea ce privește forma legală de angajare 
– cei din urmă fiind colaboratori. Deși persoanele de peste 
65 de ani sunt considerate ca și cum au încheiat activitatea 
profesională, acestea colaborează în continuare cu editurile. 
Acest indicator întărește încă o dată faptul că este posibil ca 
piața muncii să sufere de o pierdere de personal care nu mai 
este înlocuită de generațiile tinere, iar edituriile sunt nevoite să 
reactiveze o forță de muncă ce și-a încheiat activitatea. 

Pentru o analiză mai amănunțită a structurii personalului din 
edituri, am luat în considerare mărimea editurilor. În editurile mici, 
cei mai mulți salariați sunt angajați sub formă de colaborare. 
Cei mai puțini sunt angajații cu normă întreagă cu vârste între 
45 și 60 de ani. În editurile mari, cel mai bine reprezentați sunt 
colaboratorii cu vârste între 45 și 60 de ani. Editurile foarte 
mari nu au în structura de personal nicio persoană peste 60 de 
ani. Așa cum am menționat și mai sus, editurile foarte mari au 
capacitatea și resursele necesare pentru o fluiditate mai mare 
a personalului. În editurile medii, cei mai mulți salariați sunt 
colaboratori cu vârste între 26 și 45 de ani. În eșantionul folosit, 
nu există deloc colaboratori peste 60 de ani. Editurile medii au și 
cel mai tânăr personal dintre toate tipurile de edituri. 

Graficul 17. Structura personalului din editurile din eșantion în funcție de vârstă și statut ocupațional (exprimat în valori absolute)
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Graficul 18. Ponderea angajaților și colaboratorilor în funcție 
de vârstă în editurile mici analizate

Graficul 19. Ponderea angajaților și colaboratorilor în funcție 
de vârstă în editurile medii analizate

Graficul 20. Ponderea angajaților și colaboratorilor în funcție 
de vârstă în editurile mari analizate

Graficul 21. Ponderea angajaților și colaboratorilor în funcție 
de vârstă în editurile foarte mari analizate
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Distribuția în funcție de gen și nivel de educație a resurselor umane din cadrul editurilor 

Din totalul personalului angrenat în acest sector de activitate, 
bărbații dețin o pondere de 57% din total. Colaboratorii de gen 
masculin sunt cei mai mulți din tot personalul care activează în 
cadrul editurilor. Cei mai puțini sunt salariații de gen masculin 
care au o formă de angajare pe termen lung. 

Colaboratorii cu studii superioare sunt cei mai mulți 
salariați din editurile care au participat la studiu. Este posibil 
ca persoanele cu studii superiore, specializate pe un domeniu, 
să aibă mai multe colaborări simultan. Putem vorbi despre o 
rocadă a resurselor umane. Specialiștii bine pregătiți sunt 
o resursă importantă pentru orice tip de industrie și există 
posibilitatea ca această categorie de personal să fie mai greu 
de captat și reținut. 

Categoria angajaților cu studii superioare este cel mai bine 
reprezentată în acest sector de activitate. Aproape 80% dintre 
cei angrenați în acest domeniu au studii superioare, indiferent 
că sunt angajați permanenți sau colaboratori. Persoanele cu 
studii medii sau alt nivel de studii nu sunt reprezentate decât în 
procent de 22%. 

Cei mai mulți salariați din edituri sunt colaboratori care au 
finalizat studiile în zona umanistă. Cei mai puțini sunt angajații 
cu normă întreagă care au finalizat studii în științe exacte – 
matematică și științe ale naturii. O posibilă explicație ar fi 
legată de faptul că cei care au pregătire în științele exacte au 
acces la o ofertă profesională mai bogată și, eventual, mai bine 
remunerată decât cei din zona științelor umaniste. 

Graficul 22. Distribuția în funcție de gen a resurselor umane 
active în editurile din eșantion (exprimat în valori absolute)

Graficul 23. Distribuția resurselor umane în funcție de nivelul de educație în cadrul editurilor din eșantion (exprimat în valori absolute)
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Graficul 24. Nivelul de educație al resurselor umane din cadrul editurilor din eșantion

Graficul 25. Distribuția pe studii de specialitate a resurselor umane din editurile din eșantion
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9. Concluzii
Analiza pieței de carte este importantă pentru a identifica 

cum arată aceast domeniu al culturii la ora actuală. Datele 
au fost colectate prin intermediul unui studiu cantitativ. Am 
urmărit să realizăm o analiză generală a pieței de carte, să 
identificăm care sunt principalele puncte forte și principalele 
puncte slabe ale industriei de carte din România.

La ora actuală, piața de carte de la nivel global trece printr-o 
perioadă de schimbare, în special din punctul de vedere al 
vânzărilor și al producției pe suport clasic – hârtie. Dezvoltarea 
tehnologiei a determinat o restructurare a industriei de carte, de 
la modul cum este produsă cartea, cum este stocată și distribuită 
și până la facilitarea accesului autorilor să se autopublice și să-și 
distribuie singuri producția. 

În România, industria editorială este concentrată în special 
în jurul Capitalei și în jurul marilor centre universitare. Cele mai 
multe edituri care activează în prezent sunt în orașele mari ale 
țării, unde există și activitate academică mai intensă – București, 
Cluj, Iași, Timișoara etc. 

Din punctul de vedere al producției editoriale, criza financiară 
nu a afectat foarte puternic producția editorială, cel puțin nu în 
cazul editurilor care au participat la acest studiu. 

Absorbția de fonduri externe nu este foarte mare pentru 
editurile care au participat la acest studiu. Peste jumătate dintre 
edituri nu au accesat niciodată linii de finanțare. 

Formarea profesională nu este o prioritate pentru cele mai 
multe dintre editurile care au participat la acest studiu. 

Jumătate dintre editurile care au participat la studiu sunt în 
prezent afiliate unei alte instituții și desfășoară și alte activități pe 
lângă cele de editare: cercetare, formare, publicitate, evenimente, 
simpozioane, marketing și consultanță etc. 

Numărul de resurse umane angrenate pe piața muncii în 
această industrie nu este foarte mare, iar tinerii sunt cei mai 
puțini. Cei mai mulți angajați sunt de gen masculin, cu vârste 
cuprinse între 36 și 45 de ani, cu studii superioare, absolvenți de 
studii din aria științelor umaniste și artă. 

Industria editorială din țara noastră nu este cea mai atractivă 
industrie, iar acest lucru reiese din numărul mare de pierderi de 
personal pe care le-a înregistrat în ultimii trei ani. 

Principalele impedimente în activitatea editurilor sunt de 
natură financiară, însă au fost invocate și detaliate și multe 
aspecte ce țin de legislație, politici publice, organizarea industriei. 
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