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1. Introducere

Rezumat
Piața ocupațiilor culturale este un sistem viu ce se organizează 

și reorganizează în permanență, în funcție de anumiți factori ce 
determină apariția sau dispariția anumitor nevoi ocupaționale. 
Pentru a putea identifica ocupațiile nou apărute în sectoarele 
culturale și creative, este necesară înțelegerea dinamicii pieței 
muncii, prin analizarea nevoilor ce determină activitatea 
culturală a organizațiilor (fie ele publice sau private). Conform 
Forumului Mondial Economic1, există factori la nivel economic, 
politic, social, demografic și tehnologic ce reconfigurează nevoile 
existente în piața ocupațiilor și determină apariția, dispariția 
sau reconfigurarea anumitor ocupații. Așadar, în continuare 
vom identifica nevoile și factorii ce determină dinamica pieței 
ocupațiilor din SCC, îmbinând rezultatele din cercetarea 
cantitativă cu rezultatele cercetării calitative.

Obiectivele cercetării
Pentru o mai bună înțelegere a obiectivelor cercetării și a 

relevanței și importanței studiului de față pentru cunoașterea 
situației pieței de muncă și a dinamicii și evoluției ocupațiilor la 
momentul actual din domeniul culturii, este necesară trasarea 
unor concepte plecând de la literatura existentă în prezent. 

Un punct de pornire și motivație pentru acest studiu îl 
constituie problemele cu care specialiștii din sectoarele culturale 
și creative se confruntă zi de zi, probleme administrative, legate de 
piața de muncă, de angajarea și încadrarea angajaților, abilitățile 
și competențele necesare unei ocupații și mai ales modul în 
care acestea sunt reglementate și incluse sau nu în Clasificarea 
Ocupațiilor din România (COR) sau în standardul de activitate. 

1 http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/

Un interes aparte pentru această cercetare este reprezentat de 
ocupațiile noi, acestea întâmpinând cele mai multe probleme în 
ceea ce privește intrarea lor într-un sistem de clasificare oficial. 
Actualizarea acestui sistem este necesară atât pentru înlesnirea 
demersurilor administrative, cât și pentru preîntâmpinarea 
problemelor de pe piața de muncă din sectoarele culturale. 

Complexitatea domeniului cultural 
– creativitate, clasă culturală, 
economie culturală

Domeniul cultural este deosebit de complex, fiind marcat 
de o continuă dinamică, ce pornește de la caracteristica / 
trăsătura lui cea mai importantă: creativitatea. Creativitatea 
stă la baza inovației și este considerată un motor al economiei.2 
Astfel, ea devine asemenea unei resurse, marcând o nevoie 
economică. Mai departe, această nevoie determină apariția 
unei noi clase sociale, sau, cum o numește Richard Florida, clasa 
creativă. Richard Florida (2012) folosește conceptul de clasă 
creativă pentru a se referi la „oamenii din știință și tehnologie, 
arhitectură și design, educație, artă, muzică și divertisment, 
domenii a căror funcție economică este de a crea noi idei, 
noi tehnologii și nou conținut”, aceștia având în comun valori 
precum „creativitatea, individualitatea, diferența și meritul”3.

Un fenomen individual, la prima vedere, creativitatea este 
un proces social, în sensul în care de multe ori este nevoie de 
organizare la nivel colectiv, cu un efort sistematizat pentru 
concretizarea manifestării creativității. Richard Florida vorbește 

2 Florida, Richard (2014). The Rise of the Creative Class--Revisited: Revised and 
Expanded. Basic books, p. 8-9

3 Ibidem.
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despre o economie creativă (a cărei definiție se folosește de 
ocupații), un sistem caracterizat de viteză și schimbare, în care 
creativitatea joacă un rol central în dezvoltarea economică 
(folosind ca exemplu situația Statelor Unite ale Americii). În acest 
sens, conceptul de clasă creativă este definit prin intermediul 
oamenilor ce o alcătuiesc, oameni care activează în sectorul 
cultural și creează nou conținut.

Conceptul de economie creativă pune accentul pe contribuția 
și importanța economică a industriilor și, implicit, a ocupațiilor 
care se folosesc de creativitate. Aceasta din urmă este asociată 
cu alte valori ce pot conduce la schimbări pozitive, precum 
nonconformism, spirit de inițiativă și curajul de a urma noi 
idei, curiozitate – Richard Florida (2014) vorbește despre 
un ethos creativ. Cel mai important lucru în ceea ce privește 
creativitatea este că nu reprezintă un lux rezervat geniilor, ci 
este inerentă fiecărui individ. Putem vorbi de creativitatea în 
domeniul tehnologiei, putem vorbi despre una economică, în 
spirit antreprenorial, una artistică – toate interconectate.4

În această idee, nu putem vorbi despre ocupații fără a vorbi 
despre abilități. Astfel, raportul „Future of Job”, publicat de World 
Economic Forum (2016), în contextul celei de-a patra revoluții 
industriale, plasează creativitatea pe locul 10 în top 10 abilități 
căutate pe piața de muncă. Raportul include însă și o preconizare, 
unde este prevăzut că această abilitate va urca pe locul al 
treilea, precedată de abilitatea de a rezolva probleme complexe 
și gândirea critică. În continuarea acestei idei, Richard Florida 
(2012) a făcut observația că, acolo unde abilitățile tradiționale 
vor fi treptat automatizate sau externalizate, creativitatea va fi 
cea care va căpăta însemnătate, valoare, importanță.

4 Ibidem.
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2. Context teoretic

Abordări și anchete la nivel european
Una dintre cele mai importante și de amploare cercetări 

realizate până la momentul actual a pornit de la biroul statistic 
al Uniunii Europene, Eurostat, care a fost creat în 1997, 
alături de Leadership Group on Culture (LEG).5 La inițiativa 
biroului, înființarea ESSnet-Culture în 2009 a avut drept scop o 
îmbunătățire a proceselor de colectare și producere de date în 
ceea ce privește sectoarele culturale, precum și pentru a permite 
o mai bună comparabilitate la nivel european între țările 
membre. Acestui proiect de statistici culturale i s-a alăturat și 
strategia europeană Europa 2020. 

În cadrul acestei strategii sunt prevăzute opt recomandări 
pentru România, inclusiv în ceea ce privește piața muncii și 
activarea forței de muncă, înregistrându-se o rată scăzută 
generală de ocupare a forței de muncă. Conform măsurătorilor 
realizate de Eurostat în octombrie 2016, rata de șomaj în 
România este de 5,8% din totalul populației, comparată cu 
media la nivelul european de 8,3%.6 La nivel global, de asemenea, 
tendința este cea a unei creșteri a șomajului general, datorată 
creșterii populației și ritmului de creare de noi locuri de muncă.7 
În același timp, aceste date pot servi drept indicatori pentru 
existența unor stări de dezechilibru între nevoile actuale de 
angajare și piața de muncă, după cum vom elabora mai târziu.

În ceea ce privește angajarea în domeniul cultural, datele 
colectate în 2015 la nivelul Uniunii Europene arată că 2,9% din 

5 Valérie Deroin, “Approche statistique européenne de la culture”, Culture études 
8/2011 (n°8), p. 1-28.

6 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/romania/
index_ro.htm

7 World Economic Forum (2016). The Future of Jobs Report, disponibil la http://
reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/

populația angajată lucrează în domeniul cultural8, în timp ce în 
România este vorba de numai 1,2% din populație.9 Comparativ cu 
anul 2009, primul an în care s-au realizat aceste măsurători (a se 
vedea graficul alăturat), s-a observat o creștere nesemnificativă 
de 0,4%. Este posibil ca aceste date să fie influențate de faptul că 
piața de muncă din domeniul cultural tinde să se manifeste diferit 
și într-un mod mai complex decât celelalte domenii. Datele sunt 
neconcludente pentru România, în câteva alte cazuri prezentate 
în studiul realizat de Eurostat, din cauza numărului mic de situații 
înregistrate (precum cel al numărului persoanelor care lucrează 
de acasă sau care au mai multe locuri de muncă).

O caracteristică a domeniului cultural este un număr crescut 
de liber profesioniști / freelanceri, mai ales în cadrul activităților 
bazate pe proiecte. Acest fapt se poate datora unei nevoi de 
a avea un venit suplimentar sau alternativ, precum și de a-și 
dezvolta noi abilități, diferite de formarea lor originală / inițială 
(este vorba mai ales de abilități administrative, de management 
sau de comunicare).10 Această situație de angajare este comună 
în cadrul sectorului de arte interpretative și al celui audiovizual.11 

În analiza realizată în 2011 de Eurostat pentru cea de-a doua 
ediție de statistici culturale12, au fost selectate cinci domenii de 
activitate economică în domeniul cultural: activități editoriale, 
activități de producție audio, video și de televiziune, înregistrare 
audio și producție / editare muzică, activități de difuzare și 
televiziune, arte creative și de entertainment, respectiv librării, 
arhive, muzee și alte categorii culturale.

8 Eurostat Website http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/statistics-illustrated

9 Ibidem

10 European Comission (2016). Creative Skills Europe, Trends and skills in the 
European audiovisual and live performance sectors.

11 Ibidem.

12 Prima ediție a apărut în 2007, însă datele nu pot fi comparate, pe motivul 
schimbării metodologiei de studiu.
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Figura 1. Angajarea în sectoarele culturale, 2009 (procente din total). Printre rezultatele relevante ce au reieșit în urma acestui studiu 
este acela că, în anul 2009, 1,7% dintre persoanele angajate în 
Europa lucrau în cele cinci domenii culturale luate în considerare, 
iar România avea una dintre cele mai scăzute valori, alături de 
Portugalia și Turcia. De cealaltă parte, cele mai ridicate valori 
de angajare în domeniul culturii se găseau în țările nordice.13 

Un alt rezultat interesant a avut în vedere o specificitate a 
sectoarelor culturale, faptul de a lucra de acasă sau de a avea 
mai multe locuri de muncă simultan. Astfel, la nivel european, 
26% dintre oameni se potrivesc acestui profil în domeniul 
cultural, raportat la situația de angajare generală.14 În ceea ce 
privește ocupațiile propriu-zise, la nivel european s-au înregistrat 
creșteri în aproximativ toate țările în angajarea scriitorilor și 
artiștilor, în comparație cu nivelul de angajare total.15

De la activități la ocupații, situații 
ocupaționale pe piața de muncă / 
Delimitarea domeniului cultural 
pe piața de muncă

Domeniul cultural are la bază activități artistice și creative. În 
acest moment, este important de reținut faptul că creativitatea 
se distinge de creație prin faptul că aceasta din urmă reprezintă 
o funcție pe care activitățile ar putea să le îndeplinească. Dar 
ce presupune o activitate culturală? Conform ESSnet-Culture 
(2012)16 și LEG-Culture17, „prin activități culturale se înțelege 

13 European Comission (2011). Cultural statistics. Eurostat Pocketbooks. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union.

14 Ibidem, p. 65.

15 European Comission (2011). Cultural statistics. Eurostat Pocketbooks. 
Luxembourg: Publications Office of the European Union.

16 De la European Statistical System Network on Culture - Un proiect Eurostat ce 
vizează crearea unei rețele și a unui cadru statistic pentru cultură.

17 De la Leadership Group Culture – Grup european pilot de lucru pe statistici 
culturale în perioada 1997-2004.Sursă: Eurostat, EU - LFS
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activități ce ce se bazează pe anumite valori culturale și/sau 
exprimare artistică. Activitățile culturale includ activități care 
pot să fie comerciale sau nu și care pot fi întreprinse de orice 
tip de organizație (indivizi, afaceri, grupuri, instituții, amatori 
sau profesioniști).”18 Astfel, activitățile culturale marchează o 
diversitate de posibilități și situații ce ajung să compună domeniul 
cultural, ceea ce formează complexitatea și fluiditatea sa. 

Aceste categorii de activități au fost identificate și completate 
/ rafinate în cadrul proiectului ESSnet-Culture din 2012. 
Inițiativa ESSnet-Culture 2012 a avut la bază activitatea a patru 
Task Force-uri, dintre care relevantă pentru studiul de față este 
activitatea celui de-al treilea Task Force, despre angajarea în 
domeniul cultural. Aceasta a fost definită precum urmează: 
„Ocupațiile culturale includ ocupații implicate în ciclurile 
economice și artistice, i.e. de creație, producție, diseminare 
și comerț, prezervare / protejare, educație, management și 
reglementare, precum și de colectare a patrimoniului și prezervare. 
Aceste ocupații implică sarcini și responsabilități ce urmăresc:

a) Exprimarea artistică (de ex. artele vizuale, interpretative, 
arte audiovizuale etc.)

b) Generarea, dezvoltarea, prezervarea și reflectarea unei 
semnificații culturale 

c) Crearea, producerea sau diseminarea bunurilor și serviciilor 
culturale, protejate în general de drepturi de autor / copyright.”19

Această definiție a ceea ce presupune angajarea în domeniul 
cultural determină o delimitare a trei tipuri de situații ocupaționale, 
precum urmează: 

1. „Angajați care au urmat o profesie culturală și care 
lucrează într-un sector cultural (un artist într-o operă)

2. Angajați care au urmat o profesie culturală, dar care nu 
lucrează într-un sector cultural (un designer în industria auto)

3. Angajați care nu au urmat o profesie culturală, dar care 
activează în domeniul cultural (o secretară într-o firmă de 
producție de film)20.”

18 Bina, V., et al. “ESSnet-culture final report” Luxembourg: EU (2012).

19 Bina, V., et al. (2012).”ESSnet-culture final report.” Luxembourg: EU, p. 144.

Astfel, caracterul vast și complex al domeniului cultural 
devine vizibil, asemenea posibilelor dificultăți legate de procesul 
de identificare a ocupațiilor care îl alcătuiesc, prin prisma 
interdisciplinarității / aplicabilității unor abilități specifice într-o 
gamă variată de domenii, dar și a diferitelor situații de angajare ce 
pot apărea. Acestor situații de angajare li se alătură, așa cum am 
menționat anterior, situațiile de colaborare și statutul de freelancer, 
ce constituite dificultăți în măsurarea amplorii fenomenului. 

Dincolo de activitățile ce compun ocupațiile și distribuția 
acestora pe fiecare subdomeniu al sectoarelor culturale și diferite 
situații de angajare, respectiv colaborare, generate pe piața de 
muncă, este important să avem în vedere evoluția acestora de-a 
lungul timpului. Acest lucru a constituit un obiectiv al studiului 
prezent și reprezintă, de asemenea, un demers ce va fi de ajutor 
în a face ulterior preconizări legate de felul în care acestea pot 
evolua – pornind în primul rând de la nevoile angajatorilor.

O abordare ce vizează aspectul dinamic al ocupațiilor de-a 
lungul anilor include și o clasificare a ocupațiilor în acest sens, 
realizată de Olivia Crosby în Occupational Outlook Quarterly 
(2002). Astfel, sunt delimitate trei categorii: ocupații noi, ocupații 
emergente și ocupații care evoluează. 

1. Ocupațiile noi, în acest caz, apar atunci când organizațiile 
au nevoie ca angajații lor să facă lucruri ce nu au mai fost 
făcute. Un exemplu de definiție a unei ocupații noi face 
referire la sistemul de clasificare al ocupațiilor existent / 
folosit în statul respectiv, prin faptul că o ocupație nouă 
presupune „activități, abilități și cunoștințe atât de noi încât 
nu pot fi clasificate în sistemul actual”21.

Așadar, schimbările în ceea ce privește dinamica ocupațiilor în 
piața muncii pornesc de la o nevoie la care angajatorul încearcă 
să răspundă, iar răspunsul acestuia / modul de soluționare 
depinde de mai mulți factori contextuali. Situația nevoii de 
îndeplinire a unor noi sarcini poate fi soluționată diferit – noile 

20 Higgs, P., & Cunningham, S. (2008). Creative Industries Mapping: Where have 
we come from and where are we going? Creative Industries Journal, 1(1), 
7-30, p. 11.

21 Crosby, Olivia (2002). “New and emerging occupations.”  
Occupational Outlook Quarterly 46.3: 16-25, p. 21.]
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sarcini pot fi încadrate în responsabilitățile (fișa postului) actuale 
ale angajatului, însă atunci când aceste responsabilități au un 
grad ridicat de dificultate sau diferă într-o mare măsură de 
pregătirea / formarea angajatului, o nouă specialitate ia naștere, 
și chiar o nouă ocupație.22 

Este important de reținut că aceste activități, abilități și 
cunoștințe noi nu apar peste noapte, ci sunt rezultatul unor 
combinații de factori și influențe, ce de-a lungul unei perioade mai 
lungi de timp se sedimentează și pot constitui astfel o schimbare 
vizibilă. Olivia Crosby (2002) a identificat un număr de factori 
ce determină și încurajează / perpetuează evoluția constantă a 
ocupațiilor pe piața de muncă. Acești factori nu au un caracter 
universal aplicabil, ci sunt cei întâlniți cel mai frecvent. 

În primul rând este vorba de noile tehnologii, ce necesită 
o constantă actualizare a abilităților necesare folosirii lor. 
În al doilea rând, este vorba de schimbările legislative sau 
diferite reglementări cu privire la locul de muncă sau practici în 
afaceri, care pot avea un impact major asupra modului în care 
funcționează organizațiile din sectorul public sau privat. Un alt 
posibil factor ce generează noi ocupații și specializări este legat 
de schimbările demografice în rândul populației (aici ne referim 
la influențe datorate imigrației, îmbătrânirii populației, nivelul 
educației). Acești factori reprezintă numai câțiva dintre cei posibili 
și nici nu garantează apariția ocupațiilor. 

2. Ocupațiile emergente au fost definite drept ocupațiile 
neidentificate în sistemul de clasificare al ocupațiilor din 
198023 într-un studiu de identificare a ocupațiilor emergente 
și care evoluează în Statele Unite ale Americii, realizat de 
biroul de Resurse de Dezvoltare în Carieră din Texas. Astfel, 
sistemele naționale de clasificare a ocupațiilor se dovedesc 
a fi folositoare, mai ales într-un prim pas, de identificare 
a unor ocupații cu un standard de activitate ieșit din 
actualitate sau care lipsesc cu desăvârșire. 

3. A treia categorie de ocupații identificată, ocupațiile 
care evoluează, se referă la cele care apar în sistemul de 

22 Ibidem.

23 Pe numele original, Standard Occupational Classification System.

clasificare, dar ale căror responsabilități s-au schimbat 
drastic de la ultima anchetă în ceea ce privește abilitățile și 
nivelul de cunoștințe.24

Atunci când vorbim despre abilități și cunoștințe, vorbim 
implicit și despre procesul de training sau despre învățare 
continuă.25 Cunoștințele pe care un angajat le deține pot fi 
obținute prin studiu sau experiență, iar abilitățile se bazează 
pe aceste cunoștințe, pe care angajatul are posibilitatea să 
le aplice la locul de muncă.26 Trainingul și învățarea continuă 
pot include atât un proces de învățare sau formare oficial sau 
formal, cât și unul informal. 

Atunci când punem în balanță cunoștințele, respectiv 
abilitățile unui individ cu profilul ocupațional în care acesta 
trebuie să se încadreze (nevoile organizației), apar de multe ori 
cazuri de neconcordanță.27 Aceste nepotriviri se referă la lipsa 
abilităților sau la raritatea acestora28, precum și la situația în 
care calificările depășesc cerințele pieței. Identificarea acestor 
cazuri este importantă, întrucât poate duce la identificarea unor 
probleme sau obstacole cu care sectoarele creative se confruntă, 
inclusiv cele de ordin administrativ sau legal. Probleme pot 
apărea, de exemplu, la nivelul studiilor universitare, cursurilor de 
formare, perfecționare sau specializare – educația sau formarea 
joacă astfel un rol esențial în configurarea pieței de muncă.

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Vocaționale 
(2010) a identificat patru situații de concordanță, respectiv 
neconcordanță în rândul abilităților, în raport cu nivelul de 
educație. 

24 Crosby, Olivia (2002). “New and emerging occupations.” Occupational Outlook 
Quarterly 46.3: 16-25, p. 21.

25 Lifelong Learning (2007-2013) reprezintă de asemenea un program / proiect 
derulat de Comisia Europeană ce oferă oportunități de educare și formare 
pentru persoane aflate în orice etapă a vieții.

26 Gupta, K. (2011). A practical guide to needs assessment. John Wiley & Sons

27 Termenul original este de mismatching.

28 Creative & Cultural Skills (2010): Sector Skills Assessment for the creative and 
cultural industries.
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Astfel, putem întâlni: 

a) „Concordanță în rândul educației și abilităților;

b) Educație superioară nevoilor, dar concordanță  
    în rândul abilităților;

c) Concordanță în rândul educației, dar abilități  
    peste nivelul cerut;

d) Educație superioară nevoilor și abilități  
    peste nivelul cerut.”29

Profilul, descrierea / standardul de activitate al unei ocupații 
răspunde la nevoia angajatorului, determinând astfel cerințele 
de pe piața de muncă. Mai departe, persoanele care își doresc 
să lucreze într-un sector în care cerințele au crescut vor fi 
nevoite să se adapteze, moment în care instituțiile de formare 
și învățământ joacă un rol foarte important. Însă este posibil ca 
realitatea de pe piața muncii să se schimbe într-un ritm mult 
prea alert pentru a putea permite actualizarea oportunităților de 
formare și specializare existente. Cele patru situații enumerate 
mai sus nu par însă suficiente pentru a descrie realitatea. 

Mai departe, aceste diferențe între cerere și ofertă pot 
fi privite alternativ sub forma unei tendințe către echilibru 
(sau dezechilibru). În „Creative & Cultural Skills: Sector Skills 
Assessment for the Creative and Cultural Industries” (2010) sunt 
prezentate patru tipuri de situații de echilibru sau dezechilibru 
în raportul dintre abilități și nevoia sau cererea angajatorului. 
Astfel, vorbim de: 

i) „Deficit de abilități (dezechilibru) – se referă la o 
neconcordanță dată de cerințele foarte înalte ale 
organizațiilor, pentru care nu există forță de muncă 
suficient de calificată;

ii) Nivel scăzut de abilități (echilibru) – angajatorii nu se 
confruntă cu insuficiența forței de muncă, aceasta fiind de 
asemenea insuficient de calificată; în acest caz nu există 

29 European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). 
(2010). The skill matching challenge: analysing skill mismatch and policy 
implications. Office for Official Publications of the European Communities, 
Luxembourg, p. 63.

inițiative puternice pentru a investi în educație și training și 
de a crește ulterior nivelurile de calificare și aspirație;

iii) Nivel crescut de abilități (echilibru) – în acest caz există 
o cerere crescută pentru un nivel crescut de abilități, lucru 
care participă la creșterea aspirațiilor și inițiativelor în 
rândul forței de muncă;

iv) Surplus de abilități (dezechilibru) – forța de muncă este 
supracalificată și nu poate găsi oferte de muncă potrivite.”30

Factorii care conduc la situații de neconcordanță pot porni de 
la o formare sau educație insuficiente, probleme de adaptare la 
schimbările tehnologice sau de pe piața muncii, practici de afaceri.31 
Astfel, o situație de concordanță sau echilibru este dezirabilă sau 
constituie un scop în sine, fiind o măsură pentru a combate șomajul 
atât la nivelul sectoarelor culturale, cât și general.

Studiul de față este o încercare de suprindere a realității de 
pe piața de muncă în SCC, având în mod specific drept obiectiv 
identificarea ocupațiilor noi, analizarea dinamicii și evoluției 
celor deja existente și a factorilor ce influențează această 
dinamică. Inițiativele la nivel european arată un interes crescut 
față de SCC, contribuția lor economică și nu numai. Acest studiu 
devine relevant în acest context, reprezentând o primă explorare 
a pieței de muncă din SCC. Rata de angajare în SCC se află sub 
media europeană și semnalează existența unor neconcordanțe 
sau dezechilibre raportate la profilul ocupațional (ce însumează 
abilități, competențe și cunoștințe) căutat și oportunitățile date 
de sistemul educațional pentru a-l atinge. Nu în ultimul rând, 
caracterul dinamic al domeniului cultural joacă un rol important 
în modul în care ocupațiile evoluează și apar, necesitând o 
permanentă adaptare. 

30 Creative & Cultural Skills: Sector Skills Assessment for the Creative and Cultural 
Industries, p. 27.

31 European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). 
(2010). The skill matching challenge: analysing skill mismatch and policy 
implications. Office for Official Publications of the European Communities, 
Luxembourg.
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3. Metodologia cercetării
În vederea realizării unei radiografii a pieței ocupațiilor din 

sectoarele culturale și creative din România, studiul abordează 
o perspectivă metodologică mixtă. Cercetarea de tip mixt 
presupune combinarea tehnicilor, metodelor și abordărilor 
cantitative și calitative într-un singur studiu, cu scopul de a 
asigura o perspectivă pluralistă și complementară asupra 
universului cercetării.32 De asemenea, prin adoptarea unei astfel 
de metodologii se asigură o mai bună înțelegere și descriere a 
fenomenului social studiat.33

Obiectivele cercetării
1) Analizarea dinamicii și evoluției ocupațiilor existente la 
momentul actual în SCC.

2) Identificarea factorilor ce influențează dinamica pieței 
ocupațiilor specifice domeniului culturii.

3) Identificarea ocupațiilor noi din SCC și descrierea acestora 
din perspectiva abilităților și competențelor.

4) Identificarea ocupațiilor ce evoluează și a ocupațiilor 
dispărute de pe piața muncii din SCC.

 Pentru o bună desfășurare a demersului empiric, am propus 
următoarele definiții operaționale:

Ocupații noi: Ocupații din domeniul cultural și creativ 
ce există pe piața muncii, dar nu sunt incluse în Clasificarea 
Ocupațiilor din România. 

Ocupații ce evoluează: Ocupații care există în Clasificarea 
Ocupațiilor din România, însă standardul lor de activitate nu 
mai corespunde cu cerințele din piața muncii.
32 Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research 

paradigm whose time has come. Educational researcher, 33(7), 14-26.

33 Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a definition of 
mixed methods research. Journal of mixed methods research, 1(2), 112-133.

Ocupații dispărute: Ocupații care există în Clasificarea 
Ocupațiilor din România, dar au dispărut de pe piața muncii 
din ultimii zece ani.

În vederea răspunderii obiectivelor de cercetare, colectarea 
datelor s-a realizat în două etape:

- o etapă cu metode și tehnici cantitative, pentru a acoperi 
o proporție cât mai mare din universul cercetării; 

- o etapă cu metode și tehnici calitative, ce a asigurat 
explorarea în profunzime a contextului și dinamicii pieței 
ocupațiilor din domeniul culturii.

I. Etapa cantitativă

Instrumentul folosit pentru colectarea de date a fost 
chestionarul aplicat prin intermediul unei platforme online34, ceea 
ce a asigurat o parcurgere mai ușoară și practică a întrebărilor 
ce compun chestionarul. Pentru a avea o imagine comprehensivă 
asupra dinamicii ocupațiilor din domeniul culturii, grupul țintă 
al studiului a fost reprezentat de persoanele aflate în poziții 
de conducere în instituții culturale, din domeniul public, privat 
și ONG-uri, studiul urmărind să atingă situația ocupațiilor din 
cele 11 sectoare culturale și creative. Cele 11 sectoare culturale 
și creative au fost alese plecând de la rezultatele grupurilor de 
discuții organizate pentru Cartea Albă a Sectoarelor Culturale și 
Creative, tipologie ce poate fi considerată reprezentativă, fiind 
realizată împreună cu experți din aceste domenii.

1. Arhive

2. Biblioteci

3. Carte și presă

34 Platforma online folosită pentru colectarea datelor a fost platforma 
culturadata.
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4. Arte vizuale (arte plastice, fotografie, design)

5. Artele spectacolului / Arte interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

6. Audiovizual și media (film, radio, televiziune, video, 
fonograme, opere multimedia, videograme)

7. Software, IT, jocuri

8. Arhitectură

9. Publicitate

10. Patrimoniul cultural (muzee, monumente istorice, situri 
arheologice, patrimoniu imaterial)

11. Artizanat și meșteșuguri 

Etapa de colectare a datelor s-a desfășurat în perioada 
17 octombrie - 6 decembrie 2016. Au fost distribuite 1.736 
de chestionare, rata totală de răspuns fiind de 8% (142 de 
chestionare completate).

Tabelul 1. Rate de răspuns

Tipul de organizație

Număr 
chestionare 
distribuite 
(frecvențe 
absolute)

Număr 
chestionare 

colectate 
(frecvențe 
absolute)

Rată de 
răspuns 
(% din 

chestionare 
colectate)

Organizații publice din 
domeniul cultural și creativ

578 53 37%

Organizații private din 
domeniul cultural și creativ

592 13 9%

Organizații non-guvernamentale 
active din domeniul cultural 
și creativ

566 33 23%

Non-răspuns 43 30%

Datele obținute în urma fazei de colectare cantitative 
oferă mai degrabă o imagine de ansamblu asupra situației 
ocupațiilor nou apărute în domeniile culturale și creative și 
nu pot fi generalizate la întreaga piață a ocupațiilor culturale. 
Limitele eșantionului sunt specifice metodelor statistice, 

non-probabilistice, respectiv există dificultatea / imposibilitatea 
extrapolării rezultatelor la nivelul întregii populații studiate. În 
pofida acestui neajuns, datele culese circumscriu tendințe cel 
puțin emergente în SCC.

Descrierea bazelor de date utilizate în demersul de eșantionare:

1) Organizații private ce activează în domeniul cultural 
și creativ. Plecând de la lista firmelor din România pusă la 
dispoziție de Borg Design, am selectat un eșantion de 592 de 
organizații în funcție de următoarele criterii:

- Numărul de angajați – în acest fel ne-am asigurat că 
acest subeșantion acoperă microfirme cu maximum 10 
angajați, firme mici (între 10 și 50 de angajați), dar și 
firme mijlocii (între 50 și 250 de angajați).35

- CAEN (Clasificarea activităților din economia națională) 
– pornind de la raportul ESSnet-Culture36, am selectat 
doar codurile CAEN ce reprezintă firme / organizații care 
au ca principală activitate economică activități culturale 
și cele care au în cea mai mare parte activitate economică 
culturală (Anexa 1). Așadar, clasificarea CAEN-urilor 
realizată de ESSnet privind proporția activității culturale 
din activitatea economică totală a unei firme a fost 
realizată în funcție de descrierea și produsele oferite de 
companiile încadrate în CAEN-urile respective.37

2) Organizații publice ce activează în domeniul cultural și 
creativ. Pornind de la o centralizare internă a tuturor instituțiilor 
publice de cultură din țară (biblioteci, muzee, instituții de 
spectacol și case de cultură), linkul chestionarului a fost trimis 
către 578 de reprezentanți ai acestor instituții.

35 Acest criteriu a fost realizat pornind de la Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind 
definițiile întreprinderilor mici și mijlocii.

36 Bina, V., Chantepie, P., Deroin, V., Frank, G., Kommel, K., Kotynek, J. and Robin, 
P., 2012. ESSnet-culture final report. Luxembourg: EU.

37 Bina et all (2012, pp. 72).
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3) Organizații non-guvernamentale active din domeniul cultural 
și creativ. În cadrul studiului, organizațiiile neguvernamentale 
active de cultură au fost definite ca fiind ONG-uri care în ultimii 
doi ani (2015-2016) au aplicat pentru finanțări de proiecte 
culturale. Așadar, am construit baza de contacte pornind de 
la listele cu candidații la surse de finanțare culturală oferite 
de Administrația Fondului Cultural Național și de Unitatea 
de Management a Proiectului pe granturile Conservarea și 
revitalizarea patrimoniului cultural și natural și Promovarea 
diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural 
european. În total, linkul chestionarului a fost trimis la 566 de 
organizații non-guvernamentale active.

Tabelul 2. Ponderea distribuției organizațiilor publice, private și 
ONG în structura eșantionului

Tipul de organizație
Structură eșantion  

(frecvențe absolute)
Ponderea din 
eșantion total

Organizații publice din domeniul 
cultural și creativ

578 33%

Organizații private din domeniul 
cultural și creativ

592 34%

Organizații non-guvernamentale 
active din domeniul cultural și creativ

566 33%

Total 1.736 100%

Descrierea instrumentului de cercetare

În vederea realizării unei radiografii a dinamicii ocupațiilor 
din sectoarele culturale și creative, pentru identificarea noilor 
ocupații și a ocupațiilor emergente specifice acestor domenii, 
în etapa cantitativă am folosit ca instrument de cercetare 
chestionarul online, cu o durată medie de completare de 
15-20 de minute. Acesta a fost distribuit prin intermediul unei 
platforme online pentru a facilita obținerea datelor din partea 
respondenților. Chestionarul a fost structurat în trei părți:

1) Secțiunea introductivă, prin care s-a urmărit măsurarea 
percepției respondenților privind concordanța / neconcor-
danța dintre pregătirea oferită de sistemul actual de 
învățământ și cerințele existente în piața muncii în 

sectoarele culturale și creative, dar și a concordanței 
/ neconcordanței dintre piața actuală de formare 
profesională și cerințele din piața muncii.

2) Secțiunea privind ocupațiile noi din domeniul cultural 
și creativ. Prin această secțiune s-a urmărit identificarea 
ocupațiilor existente în piața muncii, dar neincluse în 
Clasificarea Ocupațiilor din România și descrierea lor din 
perspectiva nivelului de studii și a abilităților. 

3) Secțiunea de date generale prin care s-au colectat 
date administrative legate de organizațiile pe care 
respondenții le reprezentau. 

Etapa de pretestare

Pentru a asigura calitatea datelor și pentru a verifica 
validitatea instrumentului de cercetare, chestionarul a trecut 
printr-o etapă de pretestare în perioada 21-30 septembrie 
2016. Pretestarea s-a realizat pe un eșantion de 63 de persoane, 
eșantion realizat pe criterii de disponibilitate, având o rată 
de răspuns de 11%. În urma pretestării, chestionarul a fost 
îmbunătățit prin implementarea sugestiilor respondenților.

II. Etapa calitativă

Pentru o explorare în profunzime a dinamicii pieței 
ocupațiilor din domeniile culturale și creative și pentru o mai 
bună înțelegere a factorilor ce stau la baza acestei dinamici, 
studiul a fost suplimentat și cu o etapă calitativă de colectare de 
date. Așadar, în cadrul acestei etape s-au organizat patru focus 
grupuri, câte un focus grup pe fiecare dintre următoarele SCC:38

Arte vizuale39

Sectorul artelor vizuale are la bază activitățile de creație, 
producere și distribuire ale operelor din domeniul artelor 
plastice, fotografie și design.  

38 Bina, V., et al. (2012).”ESSnet-culture final report.” Luxembourg: EU.

39 Bina, V., et al. (2012).”ESSnet-culture final report.” Luxembourg: EU , p. 306.
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Carte și presă40

Pornind de la activitățile de creație, editare, publicare și 
distribuire, domeniul Carte și presă are în centru drept obiecte 
culturale cărțile, publicații periodice, reviste și ziare, indiferent 
de format (tipărit sau digital).

Artele spectacolului sau Arte interpretative41

Interpretarea se referă la actul de a prezenta o formă 
/ operă de artă direct în fața unui public. În rândul artelor 
interpretative se încadrează muzica, teatrul, dansul, cabaretul, 
teatrul de păpuși, reprezentări date de comici, ventriloci, jongleri, 
interpretare de muzică live pentru filme etc. Arta contemporană 
include orice activitate, interpretare care include prezența 
artistului drept mijlocitor.

Patrimoniu42

Din domeniul patrimoniului cultural fac parte muzeele, 
locurile istorice și siturile arheologice, care au în comun activități 
de producere, diseminare și prezervare a patrimoniului, precum 
și cele de educare și reglementare sau management.

Pornind de la aceste definiri ale sectoarelor cultural-creative, 
am organizat patru focus grupuri, structura acestora fiind și în 
funcție de disponibilitatea respondenților:

1. Artele spectacolului
2. Arte vizuale (arte plastice, design, audiovizual)
3. Patrimoniu cultural
4. Carte (biblioteci și edituri)

Structura focus grupurilor

Fiecare focus grup a urmărit să strângă reprezentanți atât 
din sectorul public, cât și din sectorul privat și ONG. Motivul 
pentru care structura grupurilor a presupus un mix între public, 
privat și ONG a fost pentru a asigura dinamică și diversitate 

40 Bina, V., et al. (2012).”ESSnet-culture final report.” Luxembourg: EU , p. 297.

41 Bina, V., et al. (2012).”ESSnet-culture final report.” Luxembourg: EU , p. 314.

42 Bina, V., et al. (2012).”ESSnet-culture final report.” Luxembourg: EU , p. 285.

discuției. Ca metodă de eșantionare a fost folosită eșantionarea 
teoretică ce presupune selectarea respondenților în funcție de 
cerințele / specificitatea temei abordate în cadrul studiului 
(Coyne, 1997)43. Așadar, fiecare grup a fost compus din 4-6 
reprezentanți ai organizațiilor de cultură atât din mediul public, 
cât și din mediul privat și ONG. 

Descrierea instrumentului de cercetare

Ghidul de focus grup a fost structurat în două secțiuni:

1) Secțiunea privind înțelegerea modului de lucru al 
respondenților cu Clasificarea Ocupațiilor din România, 
cu scopul de a identifica experiențele pe care aceștia 
le-au avut cu acest instrument, dar și pentru a discuta 
exemple concrete de situații de recrutare și încadrare.

2) Secțiunile privind identificarea ocupațiilor noi, 
ocupațiilor care au evoluat și ocupațiilor dispărute 
din domeniul cultural și creativ. Aceste secțiuni au 
avut ca scop explorarea dinamicii pieței ocupațiilor și 
identificarea factorilor ce au dus la această dinamică. 
Totodată, și-au propus pe de-o parte identifcarea 
nevoilor actuale din piața ocupațiilor culturale în termeni 
de abilități, cunoștințe, competențe, dar și identificarea 
modului în care nevoile din piața muncii s-au modificat 
de-a lungul timpului.

43 Coyne, I. T. (1997). Sampling in qualitative research. Purposeful and theoretical 
sampling; merging or clear boundaries?. Journal of advanced nursing, 26(3), 
623-630]
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4. Analiză și interpretarea datelor

I. Conturarea unor linii generale 
ale situației ocupațiilor din 
sectorul cultural și creativ

Potențialul economic, dar și contribuția socială a sectoarelor 
creative și culturale sunt doar câteva aspecte ce ar trebui să 
atragă atenția asupra importanței acestora. Richard Florida 
prevedea apariția unei economii creative, vorbind despre 
societatea americană – însă care este cazul României? Datele 
și informațiile sunt insuficiente în momentul de față, suntem 
departe de a răspunde la această întrebare, însă cercetarea de 
față face un prim pas pe plan local către a afla și înțelege mai 
multe despre SCC. Considerând că acest domeniu este conturat 
de activitățile organizațiilor culturale, fie ele publice, private sau 
ONG, atenția acordată pieței de muncă din domeniul cultural 
reprezintă o abordare practică. Aceasta permite accesul la 
detalii legate de procesele de recrutare și încadrare, relevând 
și posibilele dificultăți sau obstacole cu care organizațiile se 
confruntă. Secțiunea de analiză și interpretarea rezultatelor este 
structurată în două părți.

Prima parte trasează în linii generale situația ocupațiilor noi 
din SCC, discutând despre structura demografică a organizațiilor 
de cultură, relația dintre sistemul educațional și cerințele din 
piața muncii și descrierea statistică a ocupațiilor nou identificate 
din perspectiva abilităților și categoriilor de personal. 

Cea de-a doua parte a analizei își propune explorarea în 
profunzime a dinamicii acestei piețe din domeniul artelor 
spectacolului, artelor vizuale, patrimoniului și culturii scrise.

I.I. Descrierea organizațiilor culturale din perspectiva 

caracteristicilor personalului

Structura demografică a organizațiilor culturale devine 
un indicator pentru înțelegerea dinamicii pieței ocupațiilor. 
Majoritatea angajaților organizațiilor culturale (indiferent dacă 
sunt din domeniul public, privat sau ONG) din cadrul studiului 
se încadrează în categoriile de vârstă 19-35 de ani și 36-45 de 
ani, aceste date oferindu-ne o perspectivă asupra clasei creative 
din punctul de vedere al variabilei socio-demografice vârstă. 
Așadar, dinamismul pieței ocupațiilor din domeniul cultural 
poate fi explicat și prin forța de muncă mai degrabă tânără ce 
configurează noi nevoi la nivel organizațional.

Tabelul 3. Distribuția angajaților din organizații culturale pe 
categorii de vârstă – eșantion de disponibilitate

În ce categorie de vârstă se încadrează angajații organizației dvs.?

19-35 de ani 32%

36-45 de ani 35%

46-60 de ani 26%

Peste 60 de ani 8%

Un alt fenomen ce este din ce în ce mai întâlnit în cadrul 
SCC-urilor este externalizarea unor activități colaboratorilor. Din 
punct de vedere demografic, 40% dintre respondenți au declarat 
că vârstele colaboratorilor organizațiilor culturale sunt cuprinse 
între 19 și 35 de ani (Tabelul 4).

Tabelul 4. Distribuția colaboratorilor din organizații culturale pe 
categorii de vârstă – eșantion de disponibilitate

În ce categorie de vârstă se încadrează angajații organizației dvs.?

19-35 de ani 40%

36-45 de ani 34%

46-60 de ani 17%

Peste 60 de ani 10%
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I.II. Relația dintre piața educațională și de formare și nevoile 

din piața muncii din domeniul cultural

Identificarea ocupațiilor noi ar fi incompletă fără 
recunoașterea factorilor ce au contribuit la diferitele schimbări 
de-a lungul timpului, demers ce pune în lumină un proces 
complex, în care dezvoltarea tehnologică, fluxurile de migrație, 
sistemul legislativ și cel educațional se întrepătrund în impactul 
lor asupra domeniului cultural. Pentru o mai bună înțelegere a 
cererii și ofertei de muncă din piața SCC-urilor, este important 
să înțelegem relația dintre abilitățile și cunoștințele oferite de 
sistemul de educație și cerințele din piața muncii și modul în 
care sistemul educațional pregătește din punctul de vedere 
al cunoștințelor clasa creativă. Un procent de 25% dintre 
respondenți consideră că sistemul actual de învățământ nu 
răspunde cerințelor de pe piața muncii, acest lucru ilustrând un 
deficit de abilități44 (Tabelul 5).

Tabelul 5. Distribuția acordului cu privire la concordanța dintre 
sistemul actual de învățământ și cerințele de pe piața muncii – 
eșantion de disponibilitate

Sistemul actual de învățământ răspunde cerințelor de pe piața muncii în 
domeniul culturii?

Dezacord total 25%

Dezacord 38%

Neutru 28%

Acord 8%

Total de acord 1%

Relația dintre abilități și cerințele pieței muncii este ilustrată și 
de perecepțiile reprezentanților organizațiilor culturale cu privire 
la concordanța dintre oferta actuală de formare profesională 
și cerințele din piața muncii, doar 3% dintre respondenți fiind 
de acord cu faptul că piața actualǎ de formare profesionalǎ 
(cursuri, traininguri) acoperă nevoile existente în piața muncii 
în domeniul culturii.

44 Deficit de abilități (dezechilibru) – se referă la o neconcordanță dată de 
cerințele foarte înalte ale organizațiilor, pentru care nu există forță de muncă 
suficient de calificată (Creative & Cultural Skills, 2010).

Tabelul 6. Distribuția acordului cu privire la concordanța dintre 
oferta pieței de formare profesională și cerințele de pe piața 
muncii – eșantion de disponibilitate

Piața actuală de formare profesională (cursuri, traininguri) acoperă nevoile 
existente în piața muncii în domeniul culturii? 

Dezacord total 16%

Dezacord 36%

Neutru 31%

Acord 15%

Total de acord 3%

Așadar, aceste date creionează relația dintre sistemul de 
educație și formare și cerințele pieței muncii, relație construită 
pe un dezechilibru de abilități, fapt ce ilustrează necesitatea 
unei mai bune înțelegeri a cerințelor pieței muncii din SCC și o 
adaptare și reconfigurare a ofertei de formare culturală pentru 
a răspunde nevoilor existente.

I.III. Descrierea generală a ocupațiilor noi din Sectoarele 

Culturale și Creative

În cadrul acestui studiu am definit ocupațiile noi ca fiind 
ocupațiile ce există în piața muncii, dar nu sunt încadrate în 
Clasificarea Ocupațiilor din România. Dintre respondenți, 36% 
au afirmat că în ultimii cinci ani au apărut ocupații noi în cadrul 
organizațiilor culturale pe care le resprezintă45, ilustrându-se astfel 
dinamica sectoarelor culturale din perspectiva ocupațională.

Tabelul 7. Distribuția percepției cu privire la apariția ocupațiilor 
noi în SCC

În ultimii cinci ani, au apărut ocupații noi în cadrul organizației sau 
domeniului de activitate în care lucrați?

Da 36%

Nu 64%

45 Lista ocupațiilor noi identificate în cadrul acestui studiu se regăsește în Anexa 1.
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Principalele categorii de personal identificate de respondenți 
ca fiind necesare ocupațiilor noi sunt categoria personalului de 
specialitate culturală și categoria personalului de specialitate 
tehnică. Așadar, 22 dintre ocupațiile nou identificate de 
reprezentanții organizațiilor culturale necesită personal de 
specialitate culturală, iar 15 dintre aceste ocupații necesită personal 
de specialitate tehnică (Tabelul 8). Nevoia de personal de specialitate 
tehnică ilustrează impactul tehnologiei la nivelul dinamicii pieței 
ocupațiilor culturale, generând nevoi organizaționale specifice. 

Tabelul 8. Categoriile de personal necesar ocupațiilor noi din SCC
În care dintre următoarele categorii de personal se încadrează fiecare 

ocupație nouă identificată?

Frecvență absolută Pondere

Personal de specialitate culturală 22 0,55

Personal de specialitate tehnică 15 0,37

Personal administrativ 4 0,1

De asemenea, zece dintre ocupațiile nou identificate necesită 
abilități digitale, iar șapte necesită abilități tehnice (Tabelul 
9). Acest lucru ilustrează încă o dată impactul dezvoltării 
tehnologice și a canalelor de comunicare digitală asupra 
nevoilor ocupaționale din SCC. Totodată, observăm că șapte 
dintre ocupațiile noi necesită abilități de comunicare și doar 
șase abilități artistice.

Tabelul 9. Abilitățile necesare ocupațiilor noi din SCC
Care sunt abilitățile pe care candidatul trebuie să le dețină pentru 

ocupațiile nou identificate?

Frecvență absolută Pondere

Abilități digitale 8 0,21

Abilități de comunicare 10 0,27

Abilități tehnice 7 0,18

Abilități organizatorice și de comunicare 7 0,18

Abilități artistice 6 0,15

Astfel, dinamica ocupațiilor din domeniul culturii este 
influențată mai degrabă de schimbările tehnologice și mai puțin 
de factori ce țin de creație artistică. 

creo
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5. Explorarea în profunzime a situației ocupațiilor din SCC
Pentru o mai bună înțelegere a sectoarelor culturale și 

creative, în continuare vom analiza în profunzime situația 
ocupațiilor din sectorul artelor spectacolului, artelor vizuale, 
patrimoniului cultural și din sectorul carte, evidențiind specificul 
fiecăruia din perspectiva modificărilor apărute la nivelul nevoilor 
și cerințelor din această piață. 

1. Artele spectacolului

1.1. Radiografierea dinamicii pieței ocupațiilor din domeniul 

Artele spectacolului

Situația ocupațiilor din domeniul artelor spectacolului poate 
fi abordată din două perspective, și anume:

• din perspectiva factorilor ce determină configurarea și 
reconfigurarea ocupațiilor; 

• din perspectiva modului în care personalul din acest 
sector se adaptează schimbărilor rapide de la nivelul 
ocupațiilor. 

Așadar, pentru o mai bună înțelegere a dinamicii pieței 
ocupațiilor din acest sector, vom aborda atât factorii ce duc la 
configurarea unor noi ocupații, cât și modul în care persoanele 
ce lucrează în acest domeniu abordează aceste schimbări.

Factori ce determină dinamica ocupațiilor în Artele spectacolului

Crosby46 analizează evoluția ocupațiilor, concentrându-și 
analiza pe identificarea și explicarea factorilor ce intervin 
în piața ocupațiilor. De asemenea, în vederea identificării 
ocupațiilor noi din artele spectacolului este necesară înțelegerea 

46 Crosby, Olivia (2002). “New and emerging occupations.” Occupational Outlook 
Quarterly 46.3: 16-25 p. 21.]

contextului în care apar aceste ocupații, dar și a nevoilor la 
care acestea răspund. Așadar, principalii factori care determină 
apariția unor nevoi noi, dar și modificarea unor nevoi existente 
din piața ocupațională sunt fluxurile de migrație (atât migrația 
de studiu, cât și migrația ideilor cu ajutorul mediului digital) și 
dezvoltarea tehnologică. 

Schimbările rapide determinate de evoluția tehnologică 
sunt resimțite în domeniul artelor spectacolului atât la nivelul 
procesului tehnic de producție a unui spectacol, cât și la nivelul  
canalelor de comunicare cu publicul. Din punct de vedere tehnic, 
cerințele și nevoile privind efectele speciale, efectele de lumini 
sau efectele ce țin de calitatea sunetului sunt în strânsă legătură 
cu reconfigurarea abilităților necesare pentru satisfacerea 
acestor nevoi. 

Așadar, putem identifica ocupații și abilități noi ce țin de 
„culisele” unui spectacol și adresează în mod direct aparatura 
tehnică necesară bunei desfășurări a unui spectacol. 

De asemenea, atunci când analizăm efectele evoluției 
tehnologice în raport cu acest domeniul cultural și creativ, este 
necesară o abordare intersecțională ce ia în considerare și aspecte 
ce țin de variabile socio-demografice precum vârsta. Rapiditatea 
cu care tehnologia evoluează și creează noi nevoi și cerințe în 
artele spectacolului necesită un proces continuu de învățare care 
de cele mai multe ori este asociat cu persoanele tinere. „Avem 
în instituție și persoane mai în vârstă. E greu să le ceri să știe să 
folosească tot felul de programe pe calculator. De obicei apelăm 
tot la ăștia mai tineri când e vorba de ceva mai complicat pe 
aparatura de lumini.” (reprezentant organizație publică) 

Totodată, rafinarea tehnologiei duce și la un proces de 
diviziune a muncii ce presupune scindarea unei ocupații în mai 
multe ocupații: „Dacă înainte aveai operatorul de sunet care era 
responsabil cu sunetul, acum ai operator de sunet, inginer de 
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sunet și sound designer. Teoretic, toți se ocupă cu sunetul unui 
spectacol, dar în practică fiecare face altceva și îndeplinește 
sarcini diferite.” (reprezentant organizație privată) 

Impactul dezvoltărilor tehnologice se resimte și pe partea 
de comunicare cu publicul, generând nevoi organizaționale 
specifice. Prin apariția internetului și a canalelor de social 
media, distanța dintre public și organizația de spectacol este 
redusă, intensificându-se interacțiunea publicului cu astfel 
de organizații. Așadar, apariția și dezvoltarea unor astfel de 
canale de comunicare (ex. Facebook) duce la configurarea unor 
ocupații noi de tipul: expert social media, expert comunicare 
online, online PR. 

În cazul domeniului artelor spectacolului, principalele 
interacțiuni cu publicul (informarea, promovarea etc.) au loc 
în mediul online: „Înainte, spectacolele le anunțai la radio, le 
anunțai la televizor, dar nu puteai să-ți dai seama câți oameni o 
să vină sau la câți a ajuns informația. Acuma îți iei majoritatea 
informațiilor de pe Facebook. Și asta pentru actori, dansatori, e 
foarte important, pentru că așa ei pot să estimeze câți oameni o 
să vină la spectacolul cutare. Trebuie să țină constant pe telefon 
evidența, iar pentru asta ai mai degrabă nevoie de manageri de 
media.” (reprezentant organizație privată)

Pe de altă parte, dezvoltarea internetului și a canalelor de 
comunicare online duce la apariția unui fenomen de migrație a 
ideilor. Datorită creșterii accesului la internet apare un nou tip de 
public mult mai educat, ce este la curent cu tendințe din artele 
spectacolului din afara țării și caută la nivel local produse artistice 
asemănătoare cu ce găsește în mediul online (ex. înregistrări de 
pe Youtube cu diverse spectacole artistice): „Acum toată lumea 
are acces la net. Cum să mai surprinzi tu un spectator care a 
văzut niște nebunii de spectacole pe net cu jocuri de lumini, cu 
video mapping?” (reprezentant organizație privată) 

Organizațiile din sectorul artelor spectacolului resimt 
această situație ca pe o presiune de a ține pasul cu ceea ce 
se întâmplă în alte țări în termeni de tehnică utilizată în cadrul 

spectacolelor, însă principala barieră de care se lovesc este 
lipsa oamenilor specializați. Puținii specialiști care pot profesa 
ca light designer sau video mapping artist sunt persoane care 
au acumulat abilitățile și cunoștințele necesare mergând 
în strǎinǎtate la cursuri de specializare. Așadar, impactul 
fluxurilor de migrație la nivelul nevoilor și cerințelor din piața 
ocupațională se cristalizează atât la nivelul migrației ideilor (prin 
intermediul internetului), cât și la nivelul migrației persoanelor 
(prin specializări făcute în instituții de educație din strǎinǎtate). 

Toate aceste modificări ale cerințelor și nevoilor de la nivelul 
artelor spectacolului generează următoarele probleme ce țin de 
recrutarea și încadrarea specialiștilor, și anume:

 ¾ Probleme ce țin de neactualizarea documentelor 
legislative privind ocupațiile din România. Dificultăți 
de angajare și încadrare datorate lipsei concordanței 
dintre Clasificarea Ocupațiilor din România și realitatea 
din piața de muncă. Această situație devine una 
problematică și pentru că atât pentru recrutarea, cât și 
pentru încadrarea personalului, principalele documente 
utilizate sunt Codul Muncii, Standardele Ocupaționale și 
Clasificarea Ocupațiilor din România (Anexa 2, Anexa 3). 

Pentru a putea rezolva aceste probleme de ordin birocratic 
se apelează la următoarele soluții:

• Externalizarea activităților prin colaborări cu liberi 
profesioniști. Lucrul cu colaboratorii este o practică des 
întâlnită în lumea artelor spectacolului și se practică 
pentru activități cu un nivel ridicat de specializare. De 
asemenea, colaborările au loc și în situația unor proiecte 
pe perioade determinate de timp sau pentru îndeplinirea 
unor activități punctuale dintr-un proiect mai amplu. 
De cele mai multe ori, colaboratorii sunt percepuți ca 
fiind persoane cu seturi de abilități și competențe mult 
mai ridicate decât media din piața de muncă. Așadar, 
colaboratorul este contractat atunci când în organizație 
apar cerințe speciale, diferite de cerințele cotidiene.
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• Încadrarea personalului pe alte poziții sau pe poziții 
complementare. 

 ¾ Dezechilibru în raportul dintre abilitățile existente 
pe piața muncii și nevoia sau cererea angajatorului. 
O situație din ce în ce mai întâlnită în piața muncii 
(în majoritatea sectoarelor și domeniilor) este 
neconcordanța între abilitățile acumulate în sistemul 
de învățământ formal și cerințele din piața muncii.47 
Și în cazul sectorului artelor spectacolului apare 
această situație în care sistemul educațional formal 
nu pregătește specialiști cu abilități și competențe 
necesare, căutate în piața muncii: „Ce te învață în 
școală nu are nicio legătură cu ce se cere la noi. Să 
fim sinceri, până termini tu patru ani de facultate 
deja tehnologia a super avansat, oricum ești în urmă. 
Dar problema cea mai mare este că facultățile nu 
țin pasul cu evoluția tehnologică. De exemplu pe 
sunet sau pe lumini, nu există programe de studiu 
care să-i învețe ultimele softuri” (reprezentant ONG). 
Totodată, există situații de dezechilibre în raportul 
dintre abilitățile existente pe piața muncii și nevoia sau 
cererea angajatorului, situație ce în sectorul artelor 
spectacolului se traduce sub forma unui deficit de 
abilități, și anume o neconcordanță dată de cerințele 
foarte înalte ale organizațiilor, pentru care nu există 
forță de muncă suficient de calificată.48 

Soluțiile identificate de respondenți pentru situațiile de 
deficit de abilități sunt:

• Cursuri de formare profesională. 

• Cursuri interne de specializare și formare profesională.

47 European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). 
(2010). The skill matching challenge: analysing skill mismatch and policy 
implications. Office for Official Publications of the European Communities, 
Luxembourg.]

48 Creative & Cultural Skills: Sector Skills Assessment for the Creative and Cultural 
Industries, p. 27.

• Trimiterea angajaților la conferințe internaționale sau 
în programe de schimb de experiență.

1.2. O analiză comparativă a sectorului public, privat și ONG 

din sfera artelor spectacolului

Pentru o mai bună înțelegere a nevoilor și a dinamicii 
ocupațiilor din sectorul artelor spectacolului este necesară 
evidențierea diferențelor dintre mediul public, cel privat și ONG-
uri. Așadar, pe baza unor factori precum structură administrativă 
și birocratică sau surse de finanțare, se conturează diferențe între 
cele trei domenii în termeni de nevoi și cerințe pe piața muncii. 

Flexibilitate

Datorită unei structuri administrative mult mai birocratizate, 
organizațiile publice din sectorul artelor spectacolului prezintă 
mai puțină flexibilitate în ceea ce privește procesul de recrutare și 
încadrare. Dacă organizațiile publice sunt constrânse de statele 
de funcții, în mediul privat și în ONG-uri se observă o mai mare 
flexibilitate atunci când se urmărește recrutarea și încadrarea 
unei persoane în funcție de nevoia ce există în momentul 
respectiv în organizație. Așadar, factorul administrativ birocratic 
devine un factor important în modul în care fiecare organizație 
se raportează la nevoile de personal apărute în cadrul acesteia. 
Totodată, în cadrul organizațiilor private și ONG-uri se poate 
observa o mai mare disponibilitate decât în mediul public pentru 
externalizarea anumitor activități colaboratorilor, acesta din 
urmă fiind mai puternic reglementat din punctul de vedere al 
proceselor birocratice de încheiere a contractelor de colaborare.    

Noutate și inovare

În mediul ONG există o presiune către noutate și inovare 
derivată din practica de accesare a finanțărilor culturale. 
Așadar, lipsa unui buget constant determină ONG-urile culturale 
să se găsească într-un permanent proces de găsire a unor 
concepte noi și inovatoare pentru a putea accesa fondurile puse 
la dispoziție de diferite instituții culturale: 
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„La noi pe partea de ONG tot timpul trebuie să reușești să produci, 
să obții, să generezi fonduri. Trebuie să stai să-ți storci mintea de 
idei de spectacole cât mai noi pentru că în baremele de finanțare 
ai punctaj pe originalitate, inovare.” (reprezentant ONG) 

De asemenea, există situații în care proiectele puse în scenă 
de ONG-uri culturale presupun parteneriate cu alte organizații 
din străinătate, acest lucru contribuind la noutatea conceptelor 
artistice. Cu toate acestea, și organizațiile publice resimt o 
presiune generată de mediul privat și ONG spre adaptare 
și inovare, însă, din cauza unui grad mai mic de flexibilitate, 
procesul de implementare a unor idei noi este îngreunat de 
structuri administrative birocratizate. Așadar, tipul produsului 
artistic și gradul de complexitate din punct de vedere conceptual 
sau tehnic generează nevoi ocupaționale diferite. Flexibilitatea 
mediului privat și ONG datorată tipurilor de buget existente 
și structurii administrativ-birocratice facilitează accesul 
la specialiști din domenii noi. Cu toate acestea, avantajul 
instituțiilor publice rezidă în infrastructura dezvoltată, ce permite 
difuzarea produselor culturale la o scară mult mai largă. 

2. Patrimoniu cultural

2.1. Radiografierea dinamicii pieței ocupațiilor din sectorul 

patrimoniului cultural

Din punctul de vedere al factorilor care influențează piața 
ocupațiilor din sectorul patrimoniului cultural putem identifica 
dezvoltarea tehnologică. Impactul dezvoltării tehnologice la 
nivelul dinamicii ocupațiilor se cristalizează prin: 

• Crearea unor nevoi noi în piața meseriilor în termeni de 
abilități, cunoștințe.

• Mecanicizarea muncii ce duce la substituirea unor 
abilități umane și dispariția anumitor ocupații.

Așadar, dezvoltarea tehnologică duce la apariția unor nevoi 
noi în termeni de abilități și cunoștințe, nevoi ce configurează 

apariția unor noi ocupații. Ca și în cazul sectorului artelor 
spectacolului, impactul dezvoltării tehnologice trebuie înțeles 
în raport cu variabila socio-demografică vârstă, tinerii având 
un avantaj în termeni de abilități și cunoștințe tehnologice și 
digitale comparativ cu persoanele mai în vârstă. Cu toate 
acestea, dezvoltarea tehnologiei și apariția mediului online 
generează o neconcordanță între abilitățile și cunoștințele 
persoanelor mai în vârstă și nevoile unei instituții din sectorul 
patrimoniului cultural. Astfel de situații apar frecvent în 
departamentele administrative și de comunicare, relații cu 
publicul, departamente ce presupun canalizarea activităților 
spre mediul digital cu ajutorul calculatorului. Lipsa de flexibilitate 
și lipsa dorinței de respecializare îngreunează desfășurarea 
activităților unor astfel de instituții: „Am găsit în organizația 
pe care o reprezint niște oameni angajați de peste 20 de ani 
în instituție, media de vârstă fiind undeva la 50+, care nu erau 
deloc la zi cu cerințele din câmpul muncii pentru pozițiile pe care 
ei le ocupă. Habar nu aveau să folosească calculatorul, dar nici 
dorință de a învăța nu aveau.” (reprezentant organizație publică)

Pe de altă parte, o altă caracteristică a sectorului patrimoniului 
cultural este nevoia de interdisciplinaritate. Interdisciplinaritatea 
este o nevoie ce se poate regăsi la nivelul sectoarelor culturale 
și creative și afectează direct modul în care se configurează 
noile ocupații, dar și modul în care anumite ocupații dispar de 
pe piața muncii. Totodată, interdisciplinaritatea presupune 
aplicarea unor abilități specifice într-o gamă variată de domenii, 
dar și în diferitele situații de angajare ce pot apărea. Cu toate 
acestea, este interesant de observat relația ce se stabilește 
între această nevoie de interdisciplinaritate și diviziunea muncii. 
Așadar, diviziunea muncii devine una difuză, în care granițele 
dintre ocupații nu mai sunt perfect delimitate, ci sunt mai 
degrabă estompate, fapt pentru care îndeplinirea anumitor 
activități necesită cunoștințe și competențe diverse, existând 
o presiune către învățare continuă: „Noi suntem o organizație 
mică și funcționăm mult pe proiecte. Eu într-un proiect ajung să 
știu să fac și management de proiect, și contabilitate, și PR, și 
să-mi țin și workshopurile de arhitectură.” (reprezentant ONG) 
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Presiunea pentru accesarea fondurilor culturale, existentă 
în special în organizații mici de tip neguvernamental, naște și 
presiunea către interdisciplinaritate, configurându-se anumite 
procese de adaptare la această situație, procese de tipul 
respecializare sau procese ce se înscriu sub demersul de învățare 
continuă. Cu toate acestea, interdisciplinaritatea naște nevoi 
ocupaționale hibride, ce presupun împletirea abilităților și 
competențelor din discipline / domenii diferite. Un exemplu în 
această direcție este designerul de muzeu / expoziții, ocupație 
ce trebuie să îmbine abilități și competențe din zona artistică, de 
creație, cu abilități din zona arhitecturală (gândirea spațialității) și 
cu informații / cunoștințe din zona istoriei: „Designerul de muzeu 
este cel care se ocupă cu regândirea spațialității și a modificărilor 
ce țin de spațialitate. Este cel ce se implică în conceptul unei 
expoziții, dar pentru asta, pe lângă calitățile lui artisitice, trebuie 
să și știe despre ce e vorba în expoziția aia, trebuie să aibă 
cunoștințe de istorie.” (reprezentant organizație publică) 

Toate aceste modificări ale cerințelor și nevoilor generează 
următoarele probleme ce țin de recrutarea și încadrarea 
specialiștilor, și anume:

 ¾ Neactualizarea documentelor legislative legate de 
reglementarea ocupațiilor din domeniul patrimoniului 
cultural. Apariția unor ocupații noi ce nu se regăsesc 
în Clasificarea Ocupațiilor din România generează 
probleme în rândul organizațiilor culturale de 
patrimoniu în procesele de încadrare a personalului.  
Totodată, există problema neactualizării standardelor 
ocupaționale și a nivelului de studii aferent ocupațiilor, 
acestea nereflectând realitatea din piața muncii. 
Așadar, soluțiile identificate de respondenți pentru 
abordarea unor astfel de situații sunt:

• Externalizarea anumitor activități colaboratorilor 
în vederea satisfacerii unor nevoi organizaționale 
punctuale, pe termen scurt.

• Recrutarea personalului pentru anumite poziții și 

încadrarea lui pe poziții complementare sau alte 
poziții ce nu reflectă activitățile desfășurate în cadrul 
organizației. Un astfel de exemplu este ocupația 
de conservator, ce apare încadrată în documentele 
legislative ca fiind doar cu studii medii, pe când în 
piața muncii există conservatorii cu studii superioare: 
„De exemplu există conservatorul cu studii medii 
și conservatorul cu studii superioare. Dar în COR nu 
am conservator cu studii superioare, așa că unde îl 
bag ca să nu-i stric grila de salarizare? De multe ori 
îl bag la restaurator, chiar dacă restauratorul nu este 
același lucru cu conservatorul, dar altă soluție nu am.” 
(reprezentant organizație publică)

 ¾ Discrepanța dintre formarea profesională din sistemul 
educațional și realitatea din piața muncii. Conform 
Centrului European pentru Dezvoltarea Formării 
Vocaționale (2010), există patru situații de concordanță, 
respectiv neconcordanță în rândul abilităților, în raport 
cu nivelul de educație. Astfel, putem întâlni: 

• „Concordanță în rândul educației și abilităților;

• Educație superioară nevoilor, dar concordanță în 
rândul abilităților;

• Concordanță în rândul educației, dar abilități peste 
nivelul cerut;

• Educație superioară nevoilor și abilități peste nivelul 
cerut.” 

În cadrul sectorului patrimoniului cultural se întâlnește 
situația în care nu există o concordanță între nivelul de educație 
formală și abilitățile cerute de angajator. Acest dezechilibru 
dintre cererea de muncă și oferta de muncă este alimentat 
și de nevoia de interdisciplinaritate ce devine din ce în ce mai 
prezentă în acest sector. Soluțiile identificate de respondenți 
pentru a răspunde la acest dezechilibru sunt:
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• Învățare continuă prin apelarea la cursuri de formare.

• Organizarea unor ateliere și conferințe în care se 
realizează un schimb de experiență între specialiști din 
țară și specialiști din afara țării.

 ¾ Lipsa ofertei de muncă specializate. O problemă 
specifică sectorului de patrimoniu o reprezintă dispariția 
anumitor ocupații în termeni de specialiști de pe piața 
muncii, deși nevoia încă există în piață. Este cazul 
meșteșugurilor și al meșteșugarilor care, din cauza 
tehnologizării și producției de masă, ajung să dispară 
din piață, deși mai există anumite sectoare care au 
nevoie de abilitățile și competențele acestora: „Sunt 
foarte multe ocupații care se pierd și e nevoie de ele. De 
exemplu, noi colaborăm cu un birou de arhitectură și 
acolo la Tibănești este un conac unde sunt companii de 
travail din Franța care pregătesc câte o calfă, vorbesc 
pe funcția de fierar. Au adus un specialist din Franța și 
sunt câțiva copii din școala de acolo din sat care vin și 
iau cursuri de fierărie cu calfa respectivă.” (reprezentant 
organizație non-guvernamentală)

2.2. O analiză comparativă a sectorului public, privat și ONG 

din sfera patrimoniului cultural 

Diferențele dintre mediul public, privat și ONG în termeni de 
nevoi și cerințe pe piața ocupațională în sectorul patrimoniului 
cultural se cristalizează în funcție de nivelul de birocratizare și în 
funcție de structura socio-demografică a personalului încadrat 
în astfel de domenii.

Așadar, din perspectiva structurilor administrativ birocratice, 
organizațiile publice prezintă un nivel mai redus de flexibilitate, 
existând multe proceduri rigide ce reglementează activitatea 
organizațională: „Am auzit că în noua lege a achizițiilor publice 
nu mai ai voie să spargi contractele. Că eu, de exemplu, fac o 
expoziție. Și am de luat piese de la șapte muzee din țară și cinci 
din străinătate și mi-au zis că nu, poliță bloc pentru toate, un 

singur serviciu: achiziții polițe de asigurări piese patrimoniu. Și 
m-am certat cu ei și să le explic: «Domnule, eu le aduc unele cu 
avionul, unele cu trenul, unele cu mașina. Unele vin din afară, 
unele din țară, unele stau trei zile, unele stau șapte zile… Nu 
pot să fac un caiet de sarcini care să fie necontestabil» și nu 
am mai făcut expoziția că nu am putut să scot chestia aia la 
licitație pe SEAP că nu se poate decât un singur contract. Că 
așa zice noua lege a achizițiilor publice: nu ai voie să spargi 
contractele.” (reprezentant organizație publică)

Lipsa acestei birocrații în domeniul privat și neguvernamental 
facilitează desfășurarea evenimentelor culturale, dar și 
externalizarea anumitor activități colaboratorilor: „Când 
avem expoziții apelăm la o firmă de design pentru afișe și 
materiale promoționale, nu avem om specializat în ONG, 
dar ne descurcăm” (reprezentant ONG). Așadar, structura 
administrativ-birocratică ajunge să influențeze modul în care 
fiecare organizație satisface nevoile de personal, de abilități și 
competențe apărute în cadrul acesteia.

3. Cultură scrisă

3.1. Radiografierea dinamicii pieței ocupațiilor din domeniul 

culturii scrise

Pornind de la activitățile de creație, editare, publicare și 
distribuție, domeniul culturii scrise are în centru drept obiecte 
culturale cărțile, publicații periodice, reviste și ziare, indiferent de 
formatul tipărit sau digital.49 Analiza pornește de la experiențele 
respondenților ce desfășoară activități atât în domeniul public, 
cât și în cel privat sau ONG. Indiferent de domeniu, problemele 
de recrutare și încadrare sunt comune, ceea ce semnalează mai 
departe probleme la nivel administrativ. Diferențe însă apar în 
micile particularități și soluții adoptate astfel încât succesul / 
buna funcționare și nevoile organizației să fie asigurate. 

49 Bina, V., et al. (2012) “ESSnet-culture final report.” Luxembourg: EU, p. 297.
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Factori ce determină dinamica ocupațiilor în sectorul culturii scrise

În sectorul culturii scrise, tehnologia a fost identificată drept 
factorul principal generator de modificări în ceea ce privește 
nevoile angajatorului. Progresul rapid al tehnologiei face ca 
întregul sector cultural să fie într-o continuă nevoie de actualizare. 
Care sunt însă modurile în care schimbările tehnologice își 
exercită influența? Un astfel de exemplu poate fi cel al evoluției 
produsului cultural, în cazul sectorului culturii scrise fiind vorba 
despre apariția cărților electronice (e-book). Odată cu acestea, 
au apărut noi mijloace de comunicare cu publicul, astfel fiind 
necesare noi abilități și competențe: „Ai tot felul de suporturi 
pe care trebuie să le susții în planul competențelor, cartea 
electronică, promovarea cărții în social media, care este deja 
o meserie în sine. Pentru că ai de făcut, noi chiar ne-am uitat 
în COR să vedem dacă există, noi în standardele de bibliotecar 
nu am trecut competențele astea. Și am vrea să actualizăm 
standardul.” (reprezentant organizație publică)

Tehnologia creează noi nevoi la nivel organizațional, nevoi 
la care vechile ocupații nu mai pot răspunde în totalitate. 
Apar astfel ocupații noi precum bibliotecarul digital, care are 
competențe suplimentare standardelor de activitate ale unui 
bibliotecar obișnuit. Așa cum a fost estimat și în cazul altor 
sectoare culturale, noile canale de comunicare (și nu numai) 
permit accesul la noi idei, informații – organizațiile iau contact 
cu alte moduri de organizare, cu alte structuri și idei, strategii, 
precum și cu ocupații ce nu își au echivalentul în România: „În 
străinătate există bibliotecarul digital. E o competență. Sau sunt 
bibliotecari care sunt ultraspecializați în asta și știu mai multe, 
bibliotecarul ăsta digital e un fel de informatician și știe mai 
mult. Sau bibliotecarul de sistem. Deci îți apar niște ramificații 
care sunt specializate și presupun competențe avansate de 
utilizare a tehnologiilor.” (reprezentant organizație publică)

Astfel, dezvoltarea tehnologică duce la ramificarea unei 
ocupații, accentuarea diviziunii muncii, pe diferite competențe 
specifice – altfel spus, are loc o reconceptualizare a ocupației. 
De exemplu, ocupația de bibliotecar poate fi de mai multe feluri 

(printre care și cea de bibliotecar digital), însă ceea ce au în comun 
astfel de ocupații-umbrelă sunt competențele, diferențierea 
pornind de la specificități legate ceva mai concret de activități. 

Sectoarele culturale, precum au fost definite mai devreme, se 
bazează pe producerea de conținut, de aceea este elementar, 
esențial existenței și succesului lor ca acel conținut să ajungă 
la public. Aici apar adeseori probleme, cu precădere în rândul 
organizațiilor publice. Evoluția canalelor de comunicare (internet) 
și ceea ce presupune transmiterea / difuzarea de informații 
au suferit schimbări. Astfel, nevoile se concentrează în jurul 
strategiei de comunicare, sau chiar în jurul imaginii și vizibilității 
organizației, cristalizându-se în ocupații precum specialist social 
media sau specialist marketing (cultural): „Există competențe 
chiar la marketing, dar nici alea explicitate foarte bine pe social 
media, pentru că asta e deja o altă bucată. …Da, de promovare 
pe social media. Și dacă te uiți și în piața asta de formare 
continuă, ai câteva firme care îți furnizează un curs de două zile. 
Să fim serioși, ce ar putea să învețe omul ăla? Deci iarăși, nivelul 
de furnizori de formare.” (reprezentant organizație publică)

În cazul anumitor ocupații, o persoană cu un set de 
competențe poate îndeplini două ocupații diferite; o ocupație 
poate avea aplicări în domenii diferite și poate astfel presupune 
un nivel diferit de implicare sau variații în activități. De exemplu, 
ocupația de fotograf poate presupune un nivel minim de 
competențe, însă domeniul în care ajunge să fie încadrat în cele 
din urmă prezintă diferite beneficii sau dezavantaje. Diferența 
se regăsește însă la nivel administrativ / birocratic (de exemplu, 
fotograf-artist, respectiv fotograf comercial, pentru reviste).

Nevoile generate de strategiile existente, fie la nivel european, 
național sau chiar la nivel instituțional, includ competențe și 
abilități de digitizare, conservare sau restaurare a produselor 
culturale. În sectorul culturii scrise există nevoia de specializare 
pe aceste tipuri de activități, însă lucrul cu cartea („material 
organic”) se traduce în ocupații precum: conservator carte, 
restaurator carte. Respondenții au întâmpinat probleme de 
recrutare și încadrare în ceea ce privește ocupația de conservator, 
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unde standardul ocupațional al acesteia apare numai pentru 
bunuri culturale de muzeu, nu și în relație cu cartea.

Probleme de recrutare și încadrare specialiști 

Printre provocările identificate cu care se confruntă 
organizațiile din sectorul culturii scrise se numără următoarele: 

 ¾ Documente și reglementări legislative anacronice / 
neactualizate privind ocupațiile din România

Documentele și reglementările legislative sunt privite drept 
obstacole în realizarea obiectivelor organizațiilor și a acoperirii 
nevoilor acestora, pornind de la încadrarea oficială a ocupațiilor 
în Clasificarea Ocupațiilor din România, statul de funcții și până 
la relația cu Curtea de Conturi, în cazul organizațiilor din sectorul 
culturii scrise. Mai departe, respondenții consideră că acestea 
generează dificultăți la nivel birocratic, atunci când realitatea de 
pe piața muncii devine incompatibilă cu structurile birocratice 
/ administrative. Din perspectiva participanților la focus grup, 
COR-ul impune probleme în încadrare atunci când vine vorba 
de lucruri foarte specializate. De asemenea, cadrul setat de un 
statut de funcții (de ROF – regulamentul de ordine și funcționare) 
și grilele de salarizare sunt considerate de respondenți ca fiind 
destul de constrângătoare pentru forța de muncă disponibilă: 
„Păi nu prea sunt alte soluții pentru că ești condiționat de postul 
pe care l-ai aprobat. Și la momentul în care tu îl scoți la concurs, 
trebuie să scoți fix aia, chiar dacă tu ai nevoie de altceva.” 
(reprezentant organizație publică)

Astfel, actualizarea sistemului și a standardelor aferente 
fiecărei ocupații în parte sunt foarte importante pentru buna 
funcționare a organizațiilor din SCC, având posibilitatea de 
a facilita semnificativ procesul de recrutare și încadrare a 
personalului specializat. Dificultățile înfruntate și ritmul de 
schimbare la nivel legislativ pun presiunea de a găsi soluții la 
nivelul organizației, precum cele ce urmează: 

• Realizarea de colaborări cu liber-profesioniști sau 
voluntari, pe perioade determinate de timp. 

• Specializarea personalului deja existent pentru a căpăta 
abilități și competențe specifice nevoilor de moment ale 
organizației, fără a mai apela la surse exterioare: „În 
sectorul public la noi, din lipsă de oameni, suntem nevoiți, 
pentru că avem un personal subdimensionat, să facem 
tot felul de lucruri. Adică normal ar fi ca eu să nu mă 
ocup de proiecte sau trebuie să facem tot ceva în sensul 
ăsta, trebuie să te adaptezi, să-ți forțezi competențele 
pentru că niciodată nu o să ai suficienți bani ca să 
angajezi și om care să se ocupe de proiecte, așa cum 
ar fi firesc [...], și sunt tot felul de blocaje în sistem care 
îți blochează din punctul de vedere chiar și al resurselor 
umane, în sensul că tu nu ai prevăzute niște posturi în 
statul de funcții…” (reprezentant organizație publică). 
Specializarea personalului poate avea loc atât formal, 
prin participarea la cursuri de formare, cât și informal, 
în interiorul organizației, prin învățarea pe cont propriu.

• Încadrarea personalului pe alte poziții sau pe poziții 
complementare: „Și am nevoie de PR, scot bibliotecarul, 
[…] deci le adaptezi.” (reprezentant organizație publică)

• Colaborarea cu organizații din același domeniu de 
activitate, ce pot deține personal cu competențele 
necesare (schimb de forță de muncă / barter servicii).

 ¾ Dezechilibru în raportul dintre abilitățile existente pe 
piața muncii și nevoia sau cererea angajatorului 

Organizațiile publice se confruntă cu situații de insuficiență 
financiară și, implicit, de personal. Unul dintre motive este dat de 
un nivel general scăzut al abilităților, așa cum a fost identificat 
în raportul Creative & Cultural Skills: Sector Skills Assessment 
for the Creative and Cultural Industries (2010). Participanții 
la focus grup consideră că sistemul public de învățământ nu 
răspunde nevoilor de pe piața muncii în totalitate. Problemele 
care apar din lipsa specificațiilor din standardul de activitate 
în cadrul unei ocupații se reflectă într-un prim pas în procesul 
de recrutare. Persoanele care aplică pentru o ocupație nu au 
competențele necesare postului scos la concurs, prin faptul 
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că descrierea postului nu este conformă nevoilor organizației. 
Aspectul financiar este numit adeseori un motiv pentru care nu 
sunt scoase posturi la concurs, sau nu pot fi ocupate – faptul că 
angajatorii, mai ales cei din sectorul public, simt că nu pot oferi 
un salariu mulțumitor. Astfel, aceștia sunt de părere că nu pot 
atrage forța de muncă cu competențele necesare.

În rândul respondenților am observat o atitudine sceptică cu 
privire la ceea ce instituțiile / cursurile de formare pot oferi. În 
același timp, există o dorință pentru o administrație publică mai 
eficientă, o colaborare între Ministerul Culturii, care să identifice 
nevoile sectoarelor creative și culturale, și Ministerul Educației, 
care să creeze curriculele pe măsura nevoilor de pe piață. 

Deoarece structurile birocratice au o capacitate scăzută de 
adaptare, organizațiile din sectorul culturii scrise se văd nevoite să 
recurgă la diferite soluții în recrutarea și încadrarea personalului:

• Autorizarea pentru formare profesională a instituției / 
cursuri de formare interne.

• Colaborarea, invitarea unui specialist din străinătate.

• Cursuri de formare în străinătate.

• Apelarea la voluntari, interni, mentorat – opțiunea de 
a fi autodidact.

3.2. O analiză comparativă a sectorului public, privat și ONG 

din sfera culturii scrise

Pentru o mai bună înțelegere a dinamicii sectorului culturii 
scrise din punctul de vedere al ocupațiilor, este necesară 
evidențierea diferențelor dintre organizații, fie ele publice, 
private sau ONG. Factori cum ar fi structura administrativă 
și birocratică determină apariția unor diferențe între nevoi și 
cerințe pe piața muncii în termeni de: 

Comunicare

În mediul ONG este vizibilă o mai mare preocupare / specia-
lizare în ceea ce privește vânzarea sau promovarea unui produs 
cultural față de mediul public. Mediul privat este caracterizat 
de acces la resurse necesare pentru investirea în strategii de 
marketing. Organizațiile publice, în special bibliotecile, au o 
nevoie de formare în rândul personalului pe teme precum 
exploatare culturală, vânzare culturală, relații publice sau 
vorbitul în public. Astfel, aspectele ce țin de vânzare, marketing, 
prezentarea și imaginea organizației sunt cele în care se 
regăsesc nevoile generale ale domeniului cultură scrisă. 

Flexibilitate

Domeniul public este sufocat de numeroasele entități 
administrative ce reglementează și influențează procesele de 
recrutare și încadrare personal, neavând acces la același număr 
de posibilități de adaptare. Mediul ONG pare mult mai flexibil în 
acest sens, în sensul în care procesul de adaptare se derulează 
cu ceva mai multă ușurință decât în mediul public, deși de cele 
mai multe ori reiese ideea de suprasolicitare: „Chiar dacă și-au 
luat oameni neformați la început, i-au trainuit, i-au format, ca-n 
toate meseriile din privat. În ONG-uri e transversal cumva, și la 
nivelul de pregătire, și de ocupații. Adică toată lumea face de 
toate.” (reprezentant organizație publică)
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4. Arte vizuale

Radiografierea dinamicii pieței ocupațiilor din domeniul 

Arte vizuale 

Sectorul artelor vizuale are la bază activitățile de creație, 
producere și distribuire ale operelor din domeniul artelor plastice, 
fotografie și design.50 Analiza asupra situației ocupațiilor 
din domeniul artelor vizuale pornește de la experiențele 
respondenților ce desfășoară activități atât în domeniul public, 
cât și în cel privat sau ONG. Respondenții s-au confruntat 
adeseori cu dificultăți în a găsi persoane cu o pregătire / educație 
formală adecvată nevoilor de moment. În cele mai multe cazuri, 
candidații care dețin abilitățile, competențele căutate le-au 
obținut fiind autodidacți sau urmând cursuri de formare, ceea ce 
ridică întrebări cu privire la capacitatea sistemului educațional 
public de pregătire a specialiștilor. În următoarele rânduri vom 
prezenta factorii identificați de respondenți ca participând la 
configurarea și reconfigurarea ocupațiilor, precum și dificultățile 
cu care aceștia se confruntă.

Factori ce determină dinamica ocupațiilor în Arte vizuale

În sectorul cultural al artelor vizuale am identificat drept 
factori principali ce determină dinamica pieței ocupațiilor 
dezvoltarea tehnologică, alături de globalizare și răspândirea 
internetului ca mijloc principal de comunicare.

Reprezentanții din sectorul Arte vizuale sunt într-o foarte 
strânsă legătură cu reprezentanți ai domeniului din alte țări 
și au astfel contact cu diferite sisteme legislative, sunt expuși 
tendințelor culturale la nivel internațional. Astfel, activitățile 
organizațiilor sunt frecvent comparate sau puse în balanță cu 
cele din alte țări sau sisteme, fiind folosite drept etalon, reper 
ce încurajează la rândul lor aspirațiile și strategiile / abordările 
organizațiilor și, implicit, nevoile. În același timp, nu numai 
organizațiile sunt expuse migrației de idei, ci și publicul, care 
50 Bina, V., et al. (2012).”ESSnet-culture final report.” Luxembourg: EU, p. 306.

învață la rândul lui și capătă nevoi culturale diferite, creând 
astfel ceea ce putem numi o tendințǎ de consum cultural. 
Preferințele consumatorilor de cultură, arte vizuale în acest caz, 
reprezintă un stimul pentru adaptarea unui sector care deja este 
caracterizat de fluiditate.

Industria filmului a fost afectată puternic de o evoluție 
dramatică a tehnologiilor folosite în procesele de producție și 
post-producție film: „Noi suntem aproape 80, 90 la sută, mai 
sunt foarte puține săli care au proiectoare de peliculă, dar din 
păcate nu mai sunt distribuitori care să aducă peliculă, deci și 
ăia sunt obligați la rândul lor ca să existe pe piață să-și cumpere 
proiectoare și așa mai departe. Și aici apare și necesarul de 
personal, una era să fii proiecționist pe un aparat de proiecție 
de peliculă, alta e să fii proiecționist pe un proiector video. 
Trebuie să ai cunoștințe de computer ș.a.m.d.” (reprezentant 
organizație publică)

Respondenții din sectorul artelor vizuale au enumerat în rândul 
factorilor care influențează dinamica ocupațiilor pe piața de 
muncă situația politico-economică. În această idee, Olivia Crosby 
(2002) vorbește despre factorii demografici ca având o asemenea 
influență – piața muncii este într-adevăr vulnerabilă celor mai 
mici schimbări la nivel administrativ și economic, indiferent de 
care domeniu este vorba. Acest fapt devine poate mai evident în 
cazul accesării de fonduri pentru finanțarea proiectelor culturale, 
precum și în căutarea unor soluții mai eficiente din punct de 
vedere financiar pentru realizarea acestora. 

Următoarele probleme ce țin de recrutarea și încadrarea 
specialiștilor sunt identificate de organizațiile din sectorul 
cultural Arte vizuale:

 ¾ Neactualizarea documentelor și reglementărilor 
legislative privind situația ocupațiilor din sectorul Arte 
vizuale

În problemele legate de neactualizarea documentelor nu se 
încadrează numai cele legate de existența ocupațiilor în COR, ci 
și descrierea lor, în sensul activităților și competențelor incluse în 
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standardul ocupațional. Respondenții s-au confruntat cu situații 
în care standardele ocupaționale nu erau suficient de clare (de 
exemplu, nu sunt precizate studiile superioare, când în realitate 
ocupația respectivă presupune un asemenea nivel educațional): 
„Prin urmare, dacă ești instituție publică și vrei să-l angajezi, nu 
o să poți să-i dai un salariu foarte mare, pentru că operatorul 
de sunet e cu nivel de studii medii, deși tu lucrezi cu un sound 
designer. De aici apar problemele în practică…” Nivelul de 
educație poate face diferența în cadrul aceleiași ocupații, în cadrul 
standardelor – de aceea este foarte important ca atât ocupațiile 
existente în COR, cât și cele noi să fie delimitate și explicitate cât 
mai clar, detaliat. Printre soluțiile adoptate la nivel organizațional 
se numără realizarea de contracte cu liberi profesioniști.

 ¾ Situație de neconcordanță accentuată între sistemul 
educațional și piața de muncă

În rândul respondenților există așteptarea ca sistemul 
educațional să pregătească specialiști ale căror competențe și 
abilități să răspundă unor nevoi reale pe piață, specialiști care 
să își găsească cu ușurință un loc de muncă, însă realitatea 
este departe de aceste așteptări în ceea ce privește sectorul 
cultural al artelor vizuale. Sistemul educațional este văzut de 
către respondenți drept unul anacronic, constrâns și încetinit 
în procesul de adaptare de birocrație și legislație, în procesul 
de a forma indivizi pregătiți pentru piața muncii: „Trebuie să o 
ia de la zero practic, să stea cineva în spatele lor nu știu câte 
luni, ca să-i învețe pe ce butoane să apese, cum să vorbească, 
cum să răspundă” (respondent organizație privată). Astfel, 
această situație se încadrează în cazul unui nivel general scăzut 
de abilități, așa cum este descris în cadrul „Creative & Cultural 
Skills: Sector Skills Assessment for the Creative and Cultural 
Industries” (2010). Din această cauză, angajatorii se regăsesc 
frecvent într-o situație dificilă din punct de vedere legal, la care 
încearcă să se adapteze prin:

• Specializarea multiplă, extinderea în domenii conexe 
vine de multe ori ca o soluție sau un mod de adaptare la 
incertitudinea dată de procesele dificile de recrutare și 
angajare – numită o măsură de siguranță, un „back-up”. 

Mai mult de atât, contactul cu alte domenii contribuie 
la dinamismul sectorului cultural de arte vizuale, la 
interdisciplinaritate. Nu în ultimul rând, dobândirea 
unor abilități diferite poate duce la o înțelegere mai 
bună a proceselor implicate în producția și distribuția 
unui produs cultural.

• Specializarea personalului deja existent. În același 
timp, este mult prea costisitor și dificil de găsit 
persoane specializate pentru fiecare nevoie specifică 
a organizațiilor. De aceea, ca măsură de adaptare, 
organizațiile investesc în pregătirea angajaților deja 
existenți: „Neavând pe cineva să facă asta, începi să 
substitui. Sau financiar, nu ai suficienți bani să angajezi 
un fotograf, în regulă, înveți să faci poze.” (reprezentant 
organizație privată)

 ¾ Incertitudinea dată de semnarea unui contract pe 
drepturi de autor 

Sectorul cultural al artelor vizuale este caracterizat de 
flexibilitate, însă acest lucru poate fi resimțit într-un mod mai 
puțin pozitiv în rândul proceselor de recrutare și încadrare. 
Astfel, ocupațiile au adeseori caracter sezonier, fără contracte 
de muncă pe perioadă nedeterminată, ceea ce marchează 
o situație incertă din punctul de vedere al angajării pentru 
persoanele în căutare de astfel de ocupații: „Deci problema asta 
nu e rezolvată, nici la nivel de film și nici în audiovizual, pentru 
că toate producțiile sunt sezoniere. […] Foarte puține case de 
producție angajează personal, au cât mai mult redus. Și atunci 
se preferă utilizarea contractelor pe proiect. Orice se întâmplă 
cu cei care participă după ce se termină filmul până își găsesc 
altceva de lucru e nerezolvat la nivelul țării” (reprezentant 
organizație publică). Acest tip de contract nu reprezintă o relație 
de lungă durată între angajator și colaborator, iar aspectul 
sezonier al sectorului accentuează sentimentul de incertitudine 
pe piața de muncă din artele vizuale. De asemenea, acest fapt 
încurajează specializarea multiplă, în domenii conexe, pentru a 
asigura un venit stabil sau mulțumitor. Nu în ultimul rând, acesta 
din urmă depinde de finanțările publice în domeni
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6. Concluzii și recomandări
Piața ocupațiilor culturale este una marcată de dinamism, 

influențată de factori la nivel economic, social, demografic, 
politic și tehnologic. Așa cum a reieșit din cercetarea de față, 
activitatea organizațiilor din sectoarele creative și culturale este 
strâns legată de situația ocupațiilor din piața de muncă. Acestea 
din urmă se află într-un proces continuu de evoluție, pornind de 
la nevoile angajatorilor din sectoarele culturale și creative. 

Abilitățile, competențele, cunoștințele căutate în prezent 
formează profilurile ocupaționale relevante pentru organizațiile 
culturale. Astfel, la nivelul proceselor de recrutare și încadrare 
sunt relevate dificultăți, date de neconcordanțe între cerințele 
angajatorilor și ceea ce piața muncii poate oferi. O mare parte 
din aceste neconcordanțe se datorează lipsei oportunităților 
la nivelul formării educaționale și profesionale, precum și 
neadaptării sistemului de învățământ formal la cerințele din 
piața muncii. De cele mai multe ori, neconcordanța este dată 
de cerințele foarte înalte ale organizațiilor, ce constituie un profil 
ocupațional pe care sistemul educațional nu este pregătit la acel 
moment să îl formeze. 

Dezvoltarea tehnologică reprezintă un factor deosebit de 
important, ce influențează configurarea profilurilor ocupaționale. 
Au fost identificate atât dificultăți în termeni de comunicare cu 
publicul, cât și administrative, unde inflexibilitatea legislativă, 
birocratică, dar și internă a organizației îngreunează adaptarea 
la desfășurarea activităților de promovare și comunicare 
online. Specializarea multiplă reprezintă un tip de răspuns 
la neconcordanța dintre sistemul formal de învățământ și 
nevoile angajatorilor. Mai departe, aceasta conduce către 
interdisciplinaritate și o presiune către demersul învățării continue. 

Este important de reținut faptul că ocupațiile se află într-o 
continuă evoluție, așa cum este cazul celor din sectoarele 
creative și culturale. În același timp, putem discuta despre 
ocupații dispărute, însă putem de asemenea admite evoluția unei 

ocupații, într-o anumită perioadă de timp, astfel încât să ajungă 
de nerecunoscut, profilul ei fiind descris de abilități și cunoștințe 
mai bine adaptate la contextul tehnologic, social sau economic. 

În vederea soluționării sau diminuării dificultăților întâlnite 
de actorii organizaționali din sectoarele culturale și creative, dar 
și de cei individuali, putem formula un număr de recomandări, 
direcții de dezvoltare în viitor. Astfel, este nevoie de actualizarea 
documentelor și reglementărilor legislative, a legislației pentru 
drepturile de proprietate intelectuală, actualizarea curriculelor 
din sistemul de învățământ superior, autorizarea de instituții 
specifice pentru organizarea de cursuri de formare profesională, 
dezvoltarea unor programe de formare profesională conform 
cerințelor de pe piața muncii, actualizarea Codului Muncii, 
Clasificării Ocupațiilor din România, precum și a standardelor 
ocupaționale inerente. De asemenea, este recomandată 
realizarea unor cercetări periodice de acest tip, atât pentru 
observarea fidelității rezultatelor, cât și pentru urmărirea 
evoluției pieței ocupaționale din sectoarele culturale și creative 
pe o perioadă mai îndelungată de timp.
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8. Anexe

Anexa 1 – listă ocupații noi51

Titluri ocupații noi SCC Nivel de studii Abilități

Achizitor –
Studii 

universitare de 
master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice

Actor cu studii 
medii

Artele spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole „live”)
Liceu

Abilități de 
comunicare, abilități 

artistice

Administrator 
website

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme), Software, IT, 

Jocuri, Cercetare

Studii 
universitare de 

licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Antrenor personal – Liceu

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice

App designer

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design), 

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme), Software, IT, 

Jocuri, Publicitate

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 

artistice

Artist 3D
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Artist multimedia
Arte vizuale (arte plastice, 

fotografie, design)
-

Asistent curator
Arte vizuale (arte plastice, 

fotografie, design)

Studii 
universitare de 

licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

51 Tabel rezultat folosind ocupațiile menționate de participanții la studiu, atât in 
etapa cantitativă, cât și în cea calitativă

Titluri ocupații noi SCC Nivel de studii Abilități

Asistent editor

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 

artistice

Asistent 
marketing

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme), Software, IT, 

Jocuri, Cercetare

Studii 
universitare de 

licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
administrative și 

organizatorice

Astronom

Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial)

Studii 
universitare de 

licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice

Autor de bandă 
desenată

Carte și presă

Balerin
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Studii 
superioare

Bibliotecar 
digital (scanare și 
pregătire scanare)

Carte și presă

Brand manager 
cultural

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme), Publicitate, 

Cercetare

Studii 
universitare de 

licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Broker artă

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design), Artele 

spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole 
„live”), Audiovizual și media 

(film, radio, televiziune, video, 
fonograme, opere multimedia, 

videograme), Publicitate, 
Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial), Artizanat și 

meșteșuguri, Cercetare

Studii 
universitare de 

licență
Abilități comunicare

Cabinier
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)
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Titluri ocupații noi SCC Nivel de studii Abilități

Cenzor al calității 
și oportunității 

activităților 
culturale

Artele spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole „live”)
Liceu

Abilități de 
comunicare, abilități 

administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Cercetător în arte 
vizuale

Arhive, Biblioteci, Carte și 
presă, Arte vizuale (arte 

plastice, fotografie, design), 
Audiovizual și media (film, 

radio, televiziune, video, 
fonograme, opere multimedia, 

videograme), Patrimoniu 
cultural (muzee, monumente 

istorice, situri arheologice, 
patrimoniu imaterial), 

Cercetare

Studii 
doctorale

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 

artistice

Colorist

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 

artistice

Comisar de 
licitații

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Community 
manager

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Studii 
universitare de 

licență

Abilități de 
comunicare, abilități 

administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Comunicator 
cultural

–
Studii 

universitare de 
licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 

organizatorice

Comunicator 
cultural

Publicitate
Studii 

universitare de 
licență

–

Conservator carte 
(studii medii)

Carte și presă Studii medii

Consilier cultural

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design), Artele 

spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole 
„live”), Audiovizual și media 

(film, radio, televiziune, video, 
fonograme, opere multimedia, 

videograme), Publicitate, 
Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial), Artizanat și 

meșteșuguri, Cercetare

Studii 
doctorale

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Titluri ocupații noi SCC Nivel de studii Abilități

Consultant 
educațional

Publicitate, Patrimoniu 
cultural (muzee, monumente 

istorice, situri arheologice, 
patrimoniu imaterial), 

Artizanat și meșteșuguri, 
Cercetare

– –

Consultant în 
design

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Consultant 
revitalizare / 

restaurare clădiri 
patrimoniu

Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Content manager

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme), Publicitate

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice

Coordonator 
compartimente 

producție

Artele spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole „live”)

Studii 
universitare de 

licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Coordonator 
proiect

– – –

Creator de modă

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design), Artele 

spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole 
„live”), Audiovizual și media 

(film, radio, televiziune, video, 
fonograme, opere multimedia, 

videograme), Publicitate, 
Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial), Artizanat și 

meșteșuguri, Cercetare

Studii 
universitare de 

licență

CRO specialist 
(optimizare rată 

de conversie 
online)

Curator
Arte vizuale (arte plastice, 

fotografie, design)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

creo
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Titluri ocupații noi SCC Nivel de studii Abilități

Curator expoziții 
(de carte)

Carte și presă

Custode
Arte vizuale (arte plastice, 

fotografie, design)

Custode arii 
protejate

Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 

organizatorice

Dansator
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Studii 
universitare de 

licență
Abilități artistice

Dans-terapeut
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Studii 
universitare de 

master

Abilități de 
comunicare, abilități 

artistice

Dealer artă

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design), Artele 

spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole 
„live”), Audiovizual și media 

(film, radio, televiziune, video, 
fonograme, opere multimedia, 

videograme), Publicitate, 
Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial), Artizanat și 

meșteșuguri, Cercetare

Studii 
universitare de 

licență

Abilități de 
comunicare

Desenator (de 
bandă desenată)

Carte și presă

Designer de 
ambient

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Designer de carte Carte și presă

Designer 
experiențial (user 

experience)

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Designer expoziție 
/ curator

Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial)

Studii 
universitare de 

licență

Abilități de 
comunicare, abilități 

tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Titluri ocupații noi SCC Nivel de studii Abilități

Designer grafic 
pentru medii 

digitale (cu studii 
superioare)

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Designer 
informațional

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Designer 
multimedia

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Designer muzeu

Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial)

Director 
dezvoltare 

creativă

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Director of 
photography

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Editor

Carte și presă, Arte vizuale 
(arte plastice, fotografie, 

design), Artele spectacolului 
/ Arte interpretative (muzică, 
dans, teatru și alte spectacole 

„live”), Audiovizual și media 
(film, radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme), Arhitectură, 

Publicitate, Patrimoniu 
cultural (muzee, monumente 

istorice, situri arheologice, 
patrimoniu imaterial), 

Artizanat și meșteșuguri

Studii 
universitare de 

licență

Editor imagine

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 

artistice

Editor imagine

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme)

Studii 
universitare de 

licență

Abilități digitale, 
abilități tehnice, 
abilități artistice

Editor multimedia

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme)

Liceu

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 

artistice

creo
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Titluri ocupații noi SCC Nivel de studii Abilități

Editor sunet

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 

artistice

Editor video

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design), 

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme), Publicitate

Studii 
universitare de 

licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Educator muzeal

Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial)

Studii 
universitare de 

licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 

organizatorice

Evaluator de artă
Arte vizuale (arte plastice, 

fotografie, design)

Expert 
autentificare

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Expert de artă 
/ obiecte de 

colectie

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design), Artele 

spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole 
„live”), Audiovizual și media 

(film, radio, televiziune, video, 
fonograme, opere multimedia, 

videograme), Publicitate, 
Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial), Artizanat și 

meșteșuguri, Cercetare

Studii 
universitare de 

licență

Abilități de 
comunicare

Expert industrii 
creative

Cercetare
Studii 

universitare de 
licență

Abilități 
digitale, abilități 
administrative și 

organizatorice

Expert politici 
culturale

–
Studii 

universitare de 
licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
administrative și 

organizatorice

Expert tehnic de 
proiect

Arhive – –

Fabricant de carte Carte și presă

Titluri ocupații noi SCC Nivel de studii Abilități

Facilitator de 
procese culturale

–
Studii 

universitare de 
licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
administrative și 

organizatorice

Fotograf studii 
superioare

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Studii 
universitare de 

licență

abilități digitale, 
abilități tehnice, 
abilități artistice

Fundraiser
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Galerist de artă 
/ Manager de 

galerie

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Grafician video

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 

artistice

Indexator baze 
de date

Arhive, Biblioteci, Carte și 
presă, Arte vizuale (arte 

plastice, fotografie, design), 
Audiovizual și media (film, 

radio, televiziune, video, 
fonograme, opere multimedia, 

videograme)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice

Inginer sistem Software, IT, Jocuri
Studii 

universitare de 
licență

Abilități digitale, 
abilități tehnice

Inginer sunet
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Liceu

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Inginer sunet 
studii superioare

Artele spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole „live”)

Studii 
superioare

Inker Carte și presă

Inspector de 
specialitate 

resurse umane
–

Studii 
universitare de 

licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
administrative și 

organizatorice
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Titluri ocupații noi SCC Nivel de studii Abilități

Istoric de artă

Arhive, Biblioteci, Carte și 
presă, Arte vizuale (arte 

plastice, fotografie, design), 
Cercetare

Studii 
doctorale

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 

artistice

Lettering (expert 
/ specialist 
caligrafie)

Carte și presă

Light designer
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Studii 
universitare de 

licență

Abilități de 
comunicare, abilități 

tehnice, abilități 
artistice

Make-up artist – – –

Manager de scenă 
în producția de 

evenimente

Artele spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole „live”)

Școală post-
liceală sau 
sșcoală de 

maiștri

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 

organizatorice

Manager drepturi 
de autor

Carte și presă, Arte vizuale 
(arte plastice, fotografie, 

design), Artele spectacolului 
/ Arte interpretative (muzică, 
dans, teatru și alte spectacole 

„live”), Audiovizual și media 
(film, radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme), Arhitectură, 

Publicitate, Patrimoniu 
cultural (muzee, monumente 

istorice, situri arheologice, 
patrimoniu imaterial), 

Artizanat și meșteșuguri

Studii 
universitare de 

licență

Manager proiecte 
culturale

Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
administrative și 

organizatorice

Manipulanti decor
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Mașinist
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Școală 
profesională

Abilități tehnice

Mediator artistic
Arte vizuale (arte plastice, 

fotografie, design)

Mediator cultural

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design), Artele 

spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole „live”)

Studii 
universitare de 

master

Abilități de 
comunicare, abilități 

administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Titluri ocupații noi SCC Nivel de studii Abilități

Operator drone
Arte vizuale (arte plastice, 

fotografie, design)

Pedagog muzeal

Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Pictor digital 
(digital painting)

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Pirotehnist
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

PPC specialist 
(specialist 

campanii de 
promovare pay-

per-click cu plată 
de conversie)

PR cultural

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design), Artele 

spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole 
„live”), Audiovizual și media 

(film, radio, televiziune, video, 
fonograme, opere multimedia, 

videograme), Publicitate, 
Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial)

– –

PR officer
Arte vizuale (arte plastice, 

fotografie, design)

Studii 
universitare de 

licență

Abilități de 
comunicare, abilități 

administrative și 
organizatorice

Proiecționist 
peliculă

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Proiecționist video
Arte vizuale (arte plastice, 

fotografie, design)

Referent 
marketing – studii 

medii

Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial)

Liceu

Abilități de 
comunicare, abilități 

administrative și 
organizatorice

Referent 
specialitate în 

design de produs

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Restaurator carte 
(studii medii)

Carte și presă

creo
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Titluri ocupații noi SCC Nivel de studii Abilități

Restaurator video 
/ digital

Arhive, Arte vizuale (arte 
plastice, fotografie, design), 
Audiovizual și media (film, 

radio, televiziune, video, 
fonograme, opere multimedia, 

videograme)

–
Abilități digitale, 
abilități tehnice, 
abilități artistice

Rigger
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Liceu

Abilități de 
comunicare, abilități 

tehnice, abilități 
administrative și 

organizatorice

Scenarist
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Scenarist (de 
bandă desenată)

Carte și presă

Sonorizator
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Liceu Abilități tehnice

Sound artist
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Sound designer
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Specialist 
consignare artă 

și obiecte de 
colecție

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design), Artele 

spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole 
„live”), Audiovizual și media 

(film, radio, televiziune, video, 
fonograme, opere multimedia, 

videograme), Publicitate, 
Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial), Artizanat și 

meșteșuguri, Cercetare

Studii 
universitare de 
licență / Studii 

medii

Specialist contabil 
cu specializare 

non-profit / 
culturală

Carte și presă, Arte vizuale 
(arte plastice, fotografie, 

design), Artele spectacolului 
/ Arte interpretative (muzică, 
dans, teatru și alte spectacole 

„live”), Audiovizual și media 
(film, radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme), Arhitectură, 

Publicitate, Patrimoniu 
cultural (muzee, monumente 

istorice, situri arheologice, 
patrimoniu imaterial), 

Artizanat și meșteșuguri

Studii 
universitare de 

licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 

organizatorice

Titluri ocupații noi SCC Nivel de studii Abilități

Specialist resurse 
umane pentru 

integrarea 
persoanelor cu 

nevoi speciale la 
locul de muncă

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design), 

Artele spectacolului/Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole 
„live”), Audiovizual și media 

(film, radio, televiziune, video, 
fonograme, opere multimedia, 

videograme), Arhitectura, 
Publicitate, Patrimoniu 

cultural (muzee, monumente 
istorice, situri arheologice, 

patrimoniu imaterial), 
Artizanat și meșteșuguri

Studii 
universitare de 

licență

Abilități de 
comunicare, abilități 

tehnice

Specialist scrieri 
cereri finanțare în 

cultură
–

Studii 
universitare de 

licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 

organizatorice

Specialist SEO –
Studii 

universitare de 
licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 

organizatorice

Specialist social 
media

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design)

Stilist

Arte vizuale (arte plastice, 
fotografie, design), Artele 

spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole 
„live”), Audiovizual și media 

(film, radio, televiziune, video, 
fonograme, opere multimedia, 

videograme), Publicitate, 
Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial), Artizanat și 

meșteșuguri, Cercetare

Studii 
universitare de 

licență

Submission / 
competition 

manager
Publicitate

Studii 
universitare de 

licență

Abilități de 
comunicare, abilități 

administrative și 
organizatorice

Supervizor 
post-producție

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme)

Studii 
universitare de 

master

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

creo
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Titluri ocupații noi SCC Nivel de studii Abilități

Taxidermist

Patrimoniu cultural (muzee, 
monumente istorice, situri 

arheologice, patrimoniu 
imaterial)

Tehnician audio / 
video / lumini

– Liceu

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 
organizatorice, 

abilități artistice

Tehnician de 
scenă

Artele spectacolului / Arte 
interpretative (muzică, dans, 

teatru și alte spectacole „live”)

Școală post-
liceală sau 
școală de 

maiștri

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice

Trainer industrii 
creative

–
Studii 

universitare de 
licență

Abilități digitale, 
abilități de 

comunicare, abilități 
tehnice, abilități 
administrative și 

organizatorice

Video artist
Artele spectacolului / Arte 

interpretative (muzică, dans, 
teatru și alte spectacole „live”)

Videograf

Audiovizual și media (film, 
radio, televiziune, video, 

fonograme, opere multimedia, 
videograme)

Liceu Abilități artistice

În urma susținerii unor grupuri de lucru în cadrul Institutului 
Național pentru Cercetare și Formare Culturală, au fost 
identificate următoarele ocupații:

• Manager cultural (instituții publice de cultură)

• Antreprenor cultural

• Administrator cultural

• Animator cultural

• Stage manager

• Producător artistic (spectacole)

• Specialist educație muzeală

• Specialist marketing cultural

Anexa 2
Distribuția răspunsurilor la întrebarea „Pe care 
dintre următoarele le consultați atunci când 
recrutați personal?”

DA NU

Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) 49% 51% 100%

Standardele Ocupaționale 53% 48% 100%

Nomenclatorul CAEN 36% 64% 100%

Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor / 
programelor de studii

44% 56% 100%

Clasificarea Europeană a Abilităților / 
Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor (ESSCO)

23% 77% 100%

Standardul Internațional al Clasificărilor și al 
Ocupațiilor (ISCO-08)

19% 81% 100%

Codul Muncii 62% 38% 100%

Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară

43% 57% 100%

Anexa numărul IV FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE 
FUNCȚII BUGETARE „CULTURĂ”

41% 59% 100%

Ordonanțe de urgență anuale 44% 56% 100%

Anexa 3
Distribuția răspunsurilor la întrebarea „Pe care 
dintre următoarele le consultați atunci când 
încadrați personal?

DA NU

Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) 71% 29% 100%

Standardele Ocupaționale 61% 40% 100%

Nomenclatorul CAEN 45% 55% 100%

Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor / 
programelor de studii

51% 49% 100%

Clasificarea Europeană a Abilităților / 
Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor (ESSCO)

21% 80% 100%

Standardul Internațional al Clasificărilor și al 
Ocupațiilor (ISCO-08)

21% 80% 100%

Codul Muncii 75% 25% 100%

Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară

56% 44% 100%

Anexa numărul IV FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE 
FUNCȚII BUGETARE „CULTURĂ”

50% 50% 100%

Ordonanțe de urgență anuale 57% 43% 100%


