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1. Rezumat
• Principalele rezultate ale studiului ilustrează caracterul 

dinamic al vitalității culturale.

• Analiza a fost realizată pe date colectate pentru cinci 
categorii de indicatori, în perioada 2010-2015, la nivelul 
a 46 de orașe, pe care le considerăm principalii poli 
de dezvoltare culturală / cu potențial de dezvoltare 
culturală, cu excepția municipiului București, care nu 
a fost inclus în analiză datorită caracterului aparte al 
nivelului de dotări și servicii culturale care domină restul 
orașelor din punctul de vedere al vitalității culturale.

• Am realizat un top de vitalitate culturală (în funcție de 
indicele final de vitalitate) pentru perioada 2010-2015 
cu focus pe primele 15 orașe, dar și ierarhii separate pe 
fiecare categorie de indicatori – infrastructură culturală, 
participare culturală, cheltuieli bugetare alocate sectorului 
cultural, resurse umane specializate și industrii creative.

• Dintre cele 46 de orașe incluse în analiză, primele 6 poziții 
din topul de vitalitate realizat pentru perioada 2010-2015 
cuprind orașe cu o vitalitate culturală constantă, dată 
de o stabilitate ridicată a elementelor care o compun. 
Este vorba aici de orașe precum Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu 
Mureș, Miercurea Ciuc. Un caz mai aparte este Alba Iulia, 
care deține o vitalitate crescută datorată în principal 
contribuțiilor bugetare pentru domeniul culturii.

• În topul de vitalitate culturală sunt și apariții de orașe cu 
o evoluție spectaculoasă, fiind cazuri în care propulsarea 
în top s-a realizat datorită unei anumite categorii de 
indicatori mai degrabă decât unui tablou general 
cu elemente puternice de vitalitate. Este cazul unor 
orașe precum Craiova, Satu Mare, Târgu Jiu, Bistrița, 
Sfântu Gheorghe.

• Ierarhiile orașelor pe categoriile de indicatori au 
un caracter fluctuant sau mai constant în funcție de 
caracterul indicatorilor. De exemplu, categoriile de 
infrastructură culturală, resurse umane specializate și 
industriile creative au ierarhii mai stabile la nivelul unei 
serii de orașe care reușesc să păstreze aceste ierarhii 
pe mai mulți ani.

• La nivelul celor 46 de orașe incluse în analiză, Cluj-Napoca 
deține locul 1 pe categoria de infrastructură culturală 
și pe cea a industriilor creative pe întreaga perioadă 
2010-2015, Miercurea Ciuc – locul 1 pe dimensiunea 
resurselor umane specializate în cultură (pe toată 
perioada 2010-2015), Sibiu – locul 1 pe dimensiunea 
de participare culturală (perioada 2010-2013), Târgu Jiu 
– locul 2 pe categoria de resurse umane specializate pe 
toată perioada 2010-2015.

• Participarea culturală a populației și cheltuielile bugetare 
alocate pentru cultură sunt categorii de indicatori cu 
ierarhii mai fluctuante. De exemplu, pe categoria de 
participare culturală primul loc este ocupat de Sibiu pe 
perioada 2010-2013, în 2014 de Botoșani, iar în 2015 
de Cluj-Napoca. 

• În evoluția constantă sau oscilantă a indicatorilor intervin 
o serie de factori extrinseci (apariția sau dispariția unor 
elemente – cum sunt cele de infrastructură, procese socio-
economice, schimbări structurale sau funcționale) care pot 
avea o influență directă sau indirectă asupra nivelului de 
vitalitate culturală locală.
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2. De ce vitalitatea culturală? Argumente

Contextul studiului / Argumente
În ultimul deceniu, teme și subiecte ca economie creativă, 

orașe creative și vitalitate culturală au devenit frecvente în 
studiile culturale, dar și în discursurile sau strategiile privitoare la 
dezvoltarea urbană și creșterea economică. Aproape un deceniu 
se împlinește și de la prima ediție a studiului Vitalitatea Culturală 
a Orașelor din România, realizat în 2007 de Centrul de Studii 
și Cercetare în Domeniul Culturii (actualul Institutul Național 
pentru Cercetare și Formare Culturală). Miza unor astfel de studii 
are o țintă dublă: se adresează factorilor de decizie la nivelul 
politicilor culturale și urbane (administrații locale și cei implicați 
în planificarea urbană și în elaborarea strategiilor de dezvoltare), 
arătând contribuția din ce în ce mai mare pe care sectoarele 
culturale și creative o au la creșterea calității vieții, la dezvoltarea 
economică și la formarea unui brand de notorietate pentru orașe. 
Pe de altă parte, astfel de studii oferă o radiografie a orașelor din 
punctul de vedere al vitalității culturale prin care se subliniază 
punctele tari și punctele mai slabe ale peisajului cultural și creativ 
urban din perspectiva unor anumiți indicatori, ca de exemplu: 
infrastructura culturală, participarea la evenimentele culturale, 
cheltuielile bugetare alocate de autoritățile locale pentru sectorul 
cultural, resursele umane specializate, existența industriilor 
creative și a ONG-urilor cu profil cultural.

Contextul care a determinat ca subiectele referitoare la 
vitalitate culturală, orașe creative și economie creativă să capete 
o importanță crescută în studii culturale, dar și în programe 
sau proiecte interesate de dezvoltarea urbană, este dat de 
transformările care s-au produs în ultimii zece ani la nivelul „naturii 
orașelor și a funcțiilor orașelor și comunităților”, așa cum remarca 
Richard Florida1. O serie de cercetători precum Charles Landry 
(1995, 2000), Terry Clark și Richard Lloyd (2001), Glaeser, Kolko și 
Saiz (2001), Richard Florida (2002), Leonard Neuvarez (2003) au 
1 Richard Florida, „Cities and the Creative Class”, în City & Community, 2:1, 2003, 

p. 16

început să studieze orașul într-o altă abordare centrată pe noile 
funcții ale orașului, pe capacitatea orașului de a oferi facilități 
și de a crea un anume stil de viață. S-a trecut de la a vedea 
orașul ca acel „spațiu pentru producția industrială și activități 
economice care se derulează în timpul zilei”2 la orașul văzut ca 
„spațiu de consum, de divertisment, un oraș al facilităților atât 
pentru oameni, cât și pentru companii, un oraș al experiențelor”3. 

Transformările de la nivelul funcțiilor orașelor la care face 
referire Richard Florida sunt trecerea de la o economie bazată 
pe munca fizică, pe industrii și organizații mari la o economie a 
cunoașterii bazată pe creativitate umană și muncă intelectuală4. 
De asemenea, Florida afirmă că în noile tipuri de orașe (orașele 
bazate pe economie creativă) capitalul social nu mai are o funcție 
și un rol atât de importante ca până deceniul acesta, apărând 
în schimb atenția pentru rolul pe care îl are capitalul uman și 
consumul5 în funcționarea orașelor.  

Deși abordarea conform căreia în noul tip de orașe locul 
central îl are clasa creativă, nou emergentă, abordare lansată de 
Florida, a fost rapid preluată și în afara spațiului american (ex. în 
Europa), există o serie de critici la adresa acestei teorii. 

Cele mai multe critici vizează lipsa de reflexibilitate a abordării 
lui Florida care este apărută în societatea americană, prezentând 
astfel o teorie care se potrivește contextului economic, social 
și cultural american și mai ales tipului de capitalism american. 
Criticii teoriei subliniază o nevoie de contextualizare a aplicării 
acesteia în alte societăți, față de cea americană, care au un alt 
mediu politic, social, cultural și economic (Peck 2005, Asheim 2006, 
Stam, Jong și Marlet, 2008). Bjorn Asheim punctează în acest 
sens câteva diferențe semnificative între societatea americană 

2 Richard Florida, „Cities and the Creative Class”, p. 15 

3 Richard Florida, „Cities and the Creative Class”, p. 16

4 Richard Florida, „Cities and the Creative Class”, p. 16

5 Richard Florida, „Cities and the Creative Class”, p. 4
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și cele europene în aplicarea modelului de dezvoltare urbană și 
economică introdus de Florida prin lucrarea sa celebră The Rise of 
the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure and 
Everyday Life (2002). De exemplu, o diferență subliniată de criticii 
abordării lui Florida este dată de faptul că în statele americane 
există un număr mai mare de orașe în care cei din clasa creativă 
se pot muta, având astfel o mobilitate mai mare. O altă diferență 
este dată de competiția dintre orașe, care în SUA este una mai 
intensă față de cea din Europa, iar piața forței de muncă este de 
dimensiuni mai mari, funcționează într-o limbă comună și are un 
cadru instituțional cu istorie.6

O altă diferență la nivelul societăților europene față de cea 
americană ridicată de criticile față de abordarea lui Florida 
este cea privind rolul capitalului social. Dacă Florida susține că 
un capital social crescut nu duce la promovarea unei economii 
inovatoare și că are un efect sufocant asupra creativității și 
inovației, Ashem arată că, în cazul țărilor nordice europene, 
capitalul social poate fi un stimulent puternic pentru creșterea 
economică și dezvoltarea inovației.7

Printre criticile aduse teoriei lui Florida, Pratt (2008) consideră 
că această teorie nu este așa cum se dorește a fi, despre 
producția culturală și industriile creative, ci este centrată pe 
consum și marketingul locului.8

Critica referitoare la centrarea pe marketingul locului a fost 
ridicată și de alți autori, precum Stam, de Jong și Marlet (2008), 
care au realizat un studiu la nivelul Olandei pentru a urmări dacă 
în cazul acesta se aplică rolul central al creativității în dezvoltarea 
economiei și au ajuns la concluzia că există diferențe între firmele 
din industriile creative din mediul rural și cel urban și că, în cazul 
Olandei, cu excepția metropolei Amsterdam, concentrația de 
industrii creative este mai puțin semnificativă ca determinant al 
creșterii economice.9

6 Bjorn Asheim, „Introduction to the Creative Class in European City Regions”, în 
Economic Geography, vol. 85 (4), 2009, p. 356

7 Idem, p. 358

8 Pratt 2008, apud Vorley, T.R., Mould, O.M. și Lawton Smith, H. „Introduction to 
Geographical economies of creativity, enterprise and the creative industries”, 
în Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 90 (2), 2008, p. 102

9 Stam, de Jong și Marlet, 2008, apud Vorley, T.R., Mould, O.M. și Lawton Smith, 

Concluzia acestor critici poate fi rezumată în nevoia de 
contextualizare la specificul politic, economic, social și cultural 
a teoriei lui Florida atunci când aceasta este aplicată în 
alte societăți decât cea americană. De asemenea, așa cum 
sugerează și autorii Vorley, T.R., Mould, O.M. și Lawton Smith, 
H. (2008), este de dorit ca ideile abordării autorului american 
să fie preluate cu moderație și transformate nu într-o singură 
politică publică care poate fi mai puțin eficientă în stimularea 
industriilor creative și, implicit, în stimularea vitalității culturale a 
unei zone sau a unui oraș, ci mai degrabă transpuse într-o serie 
de politici care să răspundă specificului domeniului respectiv.10 

Dacă unele cercetări precum cea a lui Florida11 urmăresc 
vitalitatea culturală din perspectiva schimbărilor la nivelul 
ocupațiilor din sistemul economic (apariția clasei creative) 
și legătura acesteia cu noul tip de orașe (teoria lui Florida 
pune în centrul dezvoltării urbane și economice clasa creativă 
și atractivitatea pe care spațiul cu anumite caracteristici o 
are pentru acest grup profesional), alți cercetători interesați 
de vitalitatea culturală au pus accentul pe rolul culturii în 
dezvoltarea economică și urbană. 

În peisajul urban recent și actual, cultura devine un domeniu 
cu multiple valențe care trebuie recunoscute și valorificate de 
către factorii de decizie, de către autoritățile locale și introduse 
la nivelul proiectelor de dezvoltare urbană. Punând în legătură 
cultura cu dezvoltarea urbană, unele studii (Hawkes, J., 2001, 
Stanborough, 2011) indică necesitatea recunoașterii culturii ca 
fiind unul dintre cei patru piloni ai dezvoltării alături de factorii 
economici, de mediu și sociali. În acest sens, autorii citați 
accentuează necesitatea pentru integrarea culturii în strategiile 
guvernelor și autorităților locale și în planificarea urbană.12 

H. „Introduction to Geographical economies of creativity, enterprise and the 
creative industries”, în Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 90 
(2), 2008, p. 102

10 Vorley, T.R., Mould, O.M. și Lawton Smith, H. „Introduction to Geographical 
economies of creativity, enterprise and the creative industries”, în Geografiska 
Annaler: Series B, Human Geography, 90 (2), 2008, p. 103

11 Richard Florida, The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming 
Work, Leisure and Everyday Life, 2002.

12 Maria Stanborough, „The Link Between: Culture and Sustainability in Municipal 
Planning” în Culture and Local Governance / Culture et gouvernance locale, 
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Referitor la aceste aspecte, încă din ediția trecută a studiului, 
menționam că „argumentele care subliniază rolul vitalității 
culturale a unui oraș sunt adresate deopotrivă administrației și 
celor implicați în planificarea urbană”13, miza fiind „înțelegerea 
de către autorități a faptului că organizarea manifestărilor 
culturale nu trebuie privită doar ca o obligație socială, ca un 
factor de coeziune a comunităților care i-au votat sau ca formă 
de menținere a unor repere simbolice (patrimoniu, patriotism 
local etc.), ci antrenează activități economice profitabile care 
aduc fonduri generoase la bugetul public și contribuie consistent 
la dezvoltarea umană”14.

Mai mult decât a rămâne un punct de discuție în agenda 
instituțiilor din administrația centrală și locală sau un obiectiv al 
strategiilor de dezvoltare, importanța și rolul vitalității culturale au 
început să fie remarcate în mod concret în activități economice și 
profesionale. Charles Landry, autorul lucrării The Creative City: A 
Toolkit for Urban Innovators, (1995) este, alături de Richard Florida, 
printre primii specialiști care au introdus și dezvoltat termenul de 
oraș creativ. Preocupat de potențialul creativ al orașelor și de 
rolul creativității în dezvoltarea orașelor încă din anii ‘80, Landry 
vorbește în celebra sa lucrare despre schimbările produse în ultimii 
20 de ani la nivelul aspectului economic al orașelor și totodată de 
la nivelul structural și funcțional al noului tip de orașe. El punctează 
că „în era industrială exista o nevoie de separare a industriei grele 
de locul de muncă, de casă și de timpul liber”, pe când industriile 
nou emergente, bazate pe cunoaștere, necesită „un context urban 
care oferă spațiu, deschidere și interschimbări sociale”15.

Conform lui Landry, creativitatea urbană este ceva dificil de 
obținut întrucât presupune aducerea împreună și conlucrarea cu 
succes a unor factori de naturi diferite, „a unor agenți și grupuri 
de interes cu backgrounduri, aspirații, potențialuri și culturi 

vol. 3, No.1-2, 2011, p. 97

13 Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, Vitalitatea Culturală 
a Orașelor din România, 2010, p. 3

14 Idem, p. 3

15 Charles Landry, The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. Second 
Edition, p. 35

diferite”16. Deci, pentru ca un oraș să fie cu adevărat creativ 
trebuie să aibă nu numai elemente de infrastructură culturală 
bogată, facilități de formare profesională, un suport financiar 
al autorităților pentru domeniul cultural, un mediu creativ 
stimulant, ci și o conlucrare armonioasă între aceste elemente 
și grupurile interesate de procesul creativ.

Landry susține că există cel puțin șapte categorii de factori 
pentru ca un oraș să fie cu adevărat creativ. Acești factori au 
fie o natură concretă, ca de exemplu instituțiile culturale sau 
cele cu profil educațional de specialitate, fie un caracter mai 
puțin tangibil, precum stilul de viață sau sistemul de valori.17 
Cele șapte categorii numite de Landry ca factori de creativitate 
urbană sunt: calitățile personale ale locuitorilor, voința și 
leadershipul, diversitatea umană și accesul la talente diverse, 
cultura organizațională, identitatea locală, spațiile urbane și 
facilitățile și dinamica rețelelor dintre oameni.18

Fiind un promotor și un susținător al rolului pe care îl au 
potențialul creativ și cel cultural local în dezvoltarea comunitară 
și economică a orașelor, Landry a transferat aceste aspecte 
din sfera discursului academic în servicii concrete. El a 
implementat aceste abordări privind stimularea și valorificarea 
elementelor de vitalitate creativă în practica profesională, prin 
servicii de consultanță acordate guvernelor la nivel mondial și 
marilor companii, concentrându-se în activitatea acestora pe 
dezvoltarea metodelor de revigorare economică prin activități 
culturale.19 De exemplu, Adelaide, capitala statului Australia de 
Sud, a apelat la Charles Landry20 în procesul elaborării strategiei 
de dezvoltare și promovare a acestui stat.

16 Ibid., p. 35

17 Charles Landry, The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. Second 
Edition, p. 106

18 Ibid., p. 106

19 Maria Stanborough, „The Link Between: Culture and Sustainability in Municipal 
Planning” în Culture and Local Governance / Culture et gouvernance locale, 
vol. 3, No.1-2, 2011, p. 96

20 Charles Landry, Rethinking Adelaide: capturing imagination / prepared by 
Charles Landry, Adelaide Thinker in Residence. Adelaide: Department of the 
Premier and Cabinet, 2003
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Importanța studiului
În contextul în care numeroase orașe încearcă diverse strategii 

și implementează anumite programe (ex. programul Capitală 
Europeană a Culturii – European Capital of Culture – ECOC) 
pentru creșterea notorietății locale, studierea vitalității culturale 
este un instrument util pentru pregătirea și realizarea unor 
astfel de demersuri. A cerceta vitalitatea culturală este cu atât 
mai imperios necesar cu cât notorietatea unui oraș poate fi 
influențată de o serie de factori, care pot produce un paravan 
care să mențină necunoscut potențialul cultural al respectivului 
oraș. De exemplu, orașul Kelowna, numit în 2004 Capitală 
Culturală a Canadei, deși are o vitalitate culturală ridicată prin 
infrastructura sa culturală destul de bogată (bibliotecă, centrul 
cultural al artelor, galerie de artă, patru muzee), nu este cunoscut 
pentru peisajul său cultural din cauza a trei factori. În studiul „The 
Link Between: Culture and Sustainability in Municipal Planning” 
(2011), Maria Stanborough arată că orașul Kelowna este mai 
cunoscut și mai vizitat de turiști pentru peisajul său natural 
(turism în scop de recreere), are o populație îmbătrânită, ceea ce 
face să nu fie un spațiu atractiv pentru companiile din industriile 
creative și care face totodată să existe un anume tip de consum 
cultural public, iar în al treilea rând, populația este predominant 
albă (minoritățile etnice sunt în procent mic), ceea ce se traduce 
în lipsa multiculturalismului21, acest aspect reprezentând un 
punct slab pentru un oraș raportat la o societate cu o diversitate 
etnică crescută, așa cum este cazul statelor americane. Aceasta 
este o situație care ilustrează cum într-un oraș cu potențial 
cultural și resurse culturale, dar nevalorificate printr-o studiere a 
vitalității sau printr-o implementare a unor politici de dezvoltare 
a sectorului cultural, acestea rămân umbrite de alți factori 
(caracteristici socio-demografice ale populației, caracteristicile 
de mediu și turism etc.).

21 Maria Stanborough, „The Link Between: Culture and Sustainability in Municipal 
Planning” în Culture and Local Governance / Culture et gouvernance locale, 
vol. 3, no. 1-2, 2011, p. 96

În Raportul publicat de PricewaterhouseCoopers și intitulat 
„Orașe ale Viitorului – Competiție Globală, Leadership Local”22, 
este subliniat procesul de schimbare care începe să se vadă atât 
în modul în care orașele își construiesc oferta culturală pentru 
locuitori și vizitatori, cât și în accentul pus din ce în ce mai mult 
pe stimularea creativității: 

„Orașele de astăzi caută să își creeze o identitate unică, 
să construiască și să dezvolte experiențe pe care să 
le ofere atât locuitorilor orașului, cât și vizitatorilor. În 
prezent, facilitățile culturale și cele de timp liber nu mai 
înseamnă doar galerii de artă, instituții de operă sau 
muzee. Orașele de azi fac o trăsătură a identității lor 
din atmosfera orașului, patrimoniul și viața de noapte 
a orașului. Mai mult decât atât, dezvoltă o calitate 
intangibilă ce constă în creativitate și inovație. Orașe 
precum Vancouver în Canada, Reykjavik în Islanda și 
Barcelona în Spania culeg deja beneficiile strategiilor pe 
care le-au implementat pentru a atrage afaceri, dar și 
persoane creative și dinamice.”23

Cum am punctat mai sus, un alt subiect care subliniază 
capacitatea vitalității culturale de a produce dezvoltare urbană 
este contribuția pe care cultura o are în dezvoltarea economică. 
Deși încă mai există o imagine generalizată a culturii ca 
domeniu opus celui economic, aceasta are un potențial ridicat 
de a aduce dezvoltare economică și contribuie la creșterea 
calității vieții. Realizând această miză, strategiile actuale încep 
să puncteze aceste beneficii și să includă stimularea culturală 
în obiectivele lor. Pentru a include cultura în dezvoltarea 
economică a unei comunități sau a unui oraș există mai multe 
metode sau abordări. David J. Murray, de la Asociația Americană 
de Planificare, identifică trei tipuri de abordări care includ 
dezvoltarea economică prin cultură:24 

22 PricewaterhouseCoopers, Cities of the Future – Global Competition, Local 
Leadership. 2005

23 PricewaterhouseCoopers, Cities of the Future – Global Competition, Local 
Leadership. 2005, p. 52

24 David J. Murray, „Economic Vitality. How the arts and culture sector catalyze 
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1. Abordarea metodei facilităților centrale – este orientată 
către dezvoltarea unei zone, a unui centru cultural, a unui 
spațiu incubator sau a unui sector creativ.

2. Abordarea orientată către oameni / resurse umane – 
include dezvoltarea profesioniștilor în domeniul artelor prin 
crearea de spații de trăit și lucrat dedicate acestora, sprijinirea 
centrelor de arte, crearea oportunităților cooperative și de 
marketing sau punerea pe piață a lucrărilor de artă.

3. Abordarea orientată către programe – se centrează 
pe un anumit aspect dintr-o comunitate, ca de exemplu 
dezvoltarea unui program dedicat artelor, promovarea 
educației sanitare prin intermediul unui festival local de arte, 
prin expoziții, performance-uri sau piese de teatru cu tema 
despre sănătatea publică sau expunerea lucrărilor de artă în 
vitrinele libere pentru a atrage trecătorii.25

Punând cele trei abordări în cadrul unor strategii culturale 
sau a celor de dezvoltare urbană, ele se concretizează în 
măsuri ce urmăresc crearea de clustere și incubatoare 
creative, promovarea și spijinirea proiectelor de artă cu 
caracter permanent sau temporar, dezvoltarea comunitară și 
revitalizarea prin politici culturale și activități creative, după cum 
este descris în tabelul următor.

Tabelul 1. Strategii creative pentru îmbunătățirea vitalității 
economice26

Strategie Descriere

Promovarea 
facilităților

Promovarea facilităților culturale cu scopul atragerii 
investițiilor economice și a experților.

Dezvoltare
Promovarea dezvoltării comunitare prin politici 
culturale, creative sau artistice.

economic vitality”, în Arts and Culture Briefing Papers 05, American Planning 
Association, 2011

25 David J. Murray, „Economic Vitality. How the arts and culture sector catalyze 
economic vitality”, în Arts and Culture Briefing Papers 05, American Planning 
Association, 2011

26 Ibid.

Strategie Descriere

Revitalizare
Promovarea revitalizării comunitare și a cartierelor 
prin măsuri creative și strategii care subliniază rolul 
creativității.

Clustere economice / 
profesionale

Crearea de clustere economice sau profesionale 
bazate pe antreprenoriatul din domeniul creativ, 
inclusiv conectarea acestui tip de antreprenoriat cu 
afaceri non-culturale.

Educație
Asigurarea de traininguri, dezvoltare profesională 
sau a altor activități pentru antreprenorii din 
domeniul cultural, creativ sau al artelor.

Incubatoare creative

Crearea unor incubatoare pentru antreprenoriatul 
din domeniul creativ sau crearea de spații specifice 
cu costuri mici și de servicii pentru sprijinirea profe-
sioniștilor din domeniile artelor, creativ și cultural.

Branding 

Dezvoltarea unor elemente vizuale care transmit 
personalitatea comunității; utilizarea unui logo 
și utilizarea de design grafic pentru publicitate, 
marketing și promovarea unei comunități.

Proiecte de cartiere 
specifice pentru artiști

Crearea de cartiere artistice, culturale, de divertis-
ment, istorice sau de patrimoniu. Asigurarea 
sprijinului economic sau legislativ / normativ pentru 
spații specifice de locuit și lucru dedicate artiștilor.

Locuri de întâlnire 
pentru publicul 

general și specifice 
artiștilor

Asigurarea de sprijin public, privat, economic sau 
normativ pentru piețe, bazaruri, centre comunitare, 
piețe publice, parcuri și facilități educaționale de 
diferite tipuri.

Evenimente 
Utilizarea unor festivaluri sau sărbători locale 
pentru a sublinia resursele și facilitățile culturale 
ale unei comunități.

Revitalizare urbană
Implementarea politicilor privind reutilizarea 
spațiilor existente care nu mai sunt funcționale, 
într-un nou scop cultural și pentru artiști.

Artă publică
Sprijinirea proiectelor cu caracter temporar sau 
permanent de artă publică.

Sintetizând, studierea vitalității culturale este importantă în 
funcționarea și dezvoltarea locală și constă în avantaje precum:

 ¾ Subliniază rolul culturii și creativității ca parte integrantă 
în sustenabilitatea comunitară pe termen lung.

creo
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 ¾ Oferă decidenților politici un instrument util în 
formularea politicilor culturale care să încurajeze 
sprijinul activităților și actorilor culturali.

 ¾ Este un instrument util și pentru alte grupuri de interes 
precum economiști, antreprenori culturali, manageri 
culturali, companii din industriile culturale și creative, 
actori din sectorul privat și non-guvernamental (ONG-uri).

 ¾ Realizează un top al orașelor din puntctul de vedere al 
vitalității culturale, identificând punctele tari, punctele 
slabe și cum pot fi acestea remediate.

 ¾ Oferă argumentele necesare stimulării și valorificării 
potențialului cultural și creativ al orașelor.

Dimensiuni ale vitalității culturale
Principalii indicatori care compun vitalitatea culturală pot 

fi grupați după schema de mai jos (vezi Figura 1). O primă 
categorie de indicatori se referă la infrastructura culturală a 
unui oraș (numărul efectiv de instituții publice de cultură, ca de 
exemplu: săli de spectacole, cinematografe, muzee, biblioteci, 
instituții de operă și operetă). O altă categorie de indicatori este 
reprezentată de participarea populației (consumul cultural al 
resurselor și serviciilor culturale). Un alt indicator al vitalității 
culturale este sprijinul financiar acordat de autoritățile locale 
pentru activități culturale. În contextul în care o mare parte din 
viața culturală a unui oraș depinde de alocările bugetare pentru 
cultură, indicatorul capătă o importanță crescută. Categoria 
a treia de indicatori se referă la numărul efectiv de ONG-uri 

Figura 1. Dimensiunile vitalității culturale
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culturale active și existența industriilor creative la nivelul orașului. 
Am încadrat ambii indicatori într-o grupă, fiind vorba de sectorul 
non-profit și de cel privat, care aduc un nou tip de participare 
culturală, de servicii culturale, dar și de formare a unor tipuri de 
consum cultural. O a patra categorie de indicatori care compun 

dimensiunile vitalității culturale se referă la posibilitățile oferite 
la nivel local pentru formarea unor resurse umane specializate  
în domenii culturale și artistice, referindu-ne aici la numărul 
efectiv de unități de educație specializată (cu profil cultural / 
de arte și la numărul de elevi și cadre didactice ale acestora). 

3. Metodologia studiului și colectarea datelor
Studiul privind vitalitatea culturală a orașelor din România se 

află la a patra ediție. Ca urmare a faptului că ediția precedentă 
s-a realizat în anul 2010 și a prezentat date la nivelul anului 
2009, studiul din acest an cuprinde analize la nivelul a 46 de 
orașe pentru perioada 2010-2015. Ca și în edițiile precedente, în 
realizarea cercetării am preluat și adaptat la analizarea orașelor 
din România modelul metodologic folosit de cei de la Instutitul 
Urban din Washington în realizarea studiului Cultural Vitality in 
Communities: Interpretation and Indicators (2006). 

În ceea ce privește eșantionul folosit, am păstrat în analiză 
aceleași 46 de orașe pentru care am calculat indicele de 
vitalitate culturală în ediția publicată în 2010. Cele 46 de orașe 
reprezintă reședințele de județ și orașele cu o populație de 
peste 50.000 de locuitori pe care le-am considerat „principalii 
poli de dezvoltare umană din România, unde oportunitățile 
pentru activitățile culturale și economia creativă sunt cel mai 
bine reprezentate”27. Ca și în edițiile trecute ale studiului, am 
exclus municipiul București din analiză, deoarece prin dotările, 
resursele culturale și creative, dar și prin dimensiunea orașului 
(implicit ca număr de locuitori) reprezintă un caz aparte de 
vitalitate culturală comparativ cu restul orașelor din analiză. 
Prin aceste puncte forte, care plasează orașul București la o 
distanță foarte mare față de restul orașelor, includerea Capitalei 
ar fi „distorsionat” analiza pe orașe.

27 Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, Vitalitatea Culturală 
a Orașelor din România, 2010, p. 4

Cele 46 de orașe incluse în analiză sunt:

Orașele incluse în analiză

 1. Sibiu  2. Cluj-Napoca  3. Târgoviște  4. Constanța

 5. Galați  6. Brașov  7. Craiova  8. Târgu Mureș

 9. Pitești  10. Timișoara  11. Iași  12. Ploiești

 13. Oradea  14. Râmnicu Vâlcea  15. Botoșani  16. Bacău

 17. Alba-Iulia  18. Baia Mare  19. Miercurea Ciuc  20. Arad

 21. Satu Mare  22. Suceava  23. Bârlad 24. Piatra Neamț

 25. Giurgiu  26. Hunedoara  27. Turda 28. Brăila

 29. Slobozia  30. Sfântu Gheorghe 31. Călărași  32. Reșița

 33. Alexandria 34. Târgu Jiu  35. Tulcea  36. Mediaș

37. Drobeta 
Turnu-Severin

38. Zalău  39. Buzău 40. Onești

41. Focșani 42. Bistrița  43. Vaslui 44. Slatina

45. Deva 46. Roman

Realizarea indicelui de vitalitate culturală este un proces 
complex care solicită un anumit efort de timp dedicat în special 
în identificarea indicatorilor (care prin calitatea și cantitatea lor 
să redea cel mai bine nivelul vitalității culturale a unui oraș), 
dar și în identificarea surselor pentru colectarea datelor care 
compun indicatorii, la care se adaugă timpul dedicat efectiv 
pentru etapa de colectare a datelor. Rezultatul acestui proces 
a fost pe de o parte adăugarea unor tipuri de indicatori noi, dar 
pe de altă parte a însemnat și renunțarea la unii indicatori. În 
ediția actuală a studiului am păstrat cinci dintre cele șase mari 
categorii de indicatori utilizate și în ediția din 2010. 
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Categoriile de indicatori care compun dimensiunile vitalității 
culturale în analiza noastră sunt:

1. Infrastructură culturală

2. Participare culturală

3. Buget / Cheltuieli pentru activități culturale

4. Resurse umane specializate

5. Industrii creative

Categoria de indicatori la care am fost nevoiți să renunțăm 
este cea referitoare la ONG-urile culturale, întrucât nu am 
identificat o sursă actualizată și exhaustivă la nivelul indicatorilor 
urmăriți (numărul de angajați, bugetul organizației și numărul de 
voluntari) și care totodată să surprindă aceste date pe perioada 
2010-2015 la nivelul ONG-urilor culturale active din cele 46 de 
orașe incluse în analiză.  

O altă situație apărută în etapa de identificare a indicatorilor 
și surselor de colectare a venit pe fondul caracterului dinamic 
pe care-l are sectorul cultural din punct de vedere structural 
sau funcțional. O perioadă de șase ani precum este cea pe care 
o acoperim prin analiza din acest studiu se poate dovedi de 
asemenea o provocare. În decursul anilor analizați s-au produs 
schimbări la nivelul concret al dimensiunilor urmărite. Aceste 
schimbări se reflectă în cadrul categoriilor de indicatori, unde, 
așa cum am menționat mai sus, pe de o parte am adăugat 
indicatori noi, iar pe de altă parte am fost nevoiți să renunțăm 
la alții. De asemenea, față de ediția trecută am îmbunătățit 
lista de CAEN-uri care compun sectorul industriilor creative. Am 
ales CAEN-uri cât mai cuprinzătoare atât pentru domeniile de 
activitate considerate ca fiind industrii culturale și creative, cât 
și industriile de suport ale acestora. Ne-am orientat în alegerea 
CAEN-urilor luând în considerare standardele privind definirea 
activităților culturale din Raportul Essnet - Culture.28 

Referitor la noii indicatori incluși în analiză, pe parcursul 
documentării, colectării și verificării indicatorilor obținuți am 
28 ESSnet-Culture Final Report, 2012, pp. 64-67

realizat, de exemplu, că ar fi oportun să introducem în categoria 
de infrastructură culturală indicatorul număr de centre culturale, 
respectiv număr de locuri în centrele culturale. Adăugarea 
acestor indicatori vine ca urmare a schimbărilor petrecute la 
nivelul infrastructurii culturale pe fondul reorganizărilor bugetare 
ale instituțiilor publice din 2010. În procesul de reorganizare de 
atunci, o serie de instituții s-au comasat / reorganizat în cadrul unor 
astfel de instituții (centre culturale). Un exemplu concret în acest 
sens este cazul municipiului Tulcea; conform site-ului Consilului 
Județean Tulcea, procesul de schimbare a fost următorul: 

„În februarie 2010, Teatrul Jean Bart s-a unit cu alte trei 
instituții de cultură: Ansamblul Artistic Baladele Deltei, 
Școala Populară de Arte și Meserii și Centrul Județean 
pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale, 
urmând programul de reorganizare al instituțiilor 
bugetare. Astfel, ia naștere Centrul Cultural Jean Bart 
Tulcea, instituție publică de cultură, finanțată de Consiliul 
Județean Tulcea.”29 

Un alt motiv pentru care am introdus acest indicator este 
infrastructura culturală foarte modestă culturală la nivelul orașelor 
mai mici incluse în analiză. Introducerea unui astfel de indicator 
avantajează orașele cu o astfel de situație la nivelul cărora nu 
am avea mai mult de un indicator pentru infrastructura culturală.

Deși am dorit o comparație a rezultatelor acestei ediții cu 
cea precedentă, acest lucru este puțin realizabil în condiția 
modificărilor survenite la nivelul categoriilor de indicatori. 
Astfel, pe de o parte au fost incluși indicatori în categoria de 
infrastructură culturală, participare culturală sau resurse umane 
specializate. De asemenea, am exstins lista de coduri CAEN pe 
care le-am luat în considerare pentru obținerea indicatorilor 
aferenți categoriei de industrii creative. 

29 Informație preluată de pe https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Executiv/
Pages/ViewInstitutii1.aspx?Id_Lista=1
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Pe de altă parte, comparația rezultatelor obținute anul 
acesta30 cu cele din ediția anterioară trebuie privită ținând cont 
de renunțarea la o categorie întreagă de indicatori (cazul ONG-
urilor culturale, pentru care nu am găsit o sursă exhaustivă care 
să ne ofere datele necesare). 

Referitor la modalitatea de a studia tema vitalității culturale a 
orașelor, deși vitalitatea culturală / creativă este o temă comună 
unei serii de studii din diferite țări, metodele de analiză folosite 
sunt diferite: unele studii folosesc exclusiv indicatori cantitativi, 
pe când alte studii utilizează o analiză combinată a indicatorilor 
cantitativi cu date calitative. Un exemplu în acest sens este 
studiul The Vitality IndexTM Ranking of 35 U.S. Cities derulat 
de Creative Cities International, LLC. Cercetarea care stă la baza 
studiului american a inclus atât analiza de factori cantitativi 
precum tendințe, costuri, servicii publice și infrastructura 
creativă a orașului, cât și analiza de factori calitativi31. Datele 
de factură calitativă au fost obținute prin realizarea de studii 
demografice, sondaje online cu cetățenii și chestionare aplicate 
reprezentanților autorităților locale cu referire la opinia acestora 
asupra atracțiilor culturale ale orașelor, viața de noapte a 
orașului, oportunitățile educaționale și opinii despre dinamismul 
general al domeniului creativ în orașul respectiv. Obiectivul 
acestui studiu de tip index a fost acela de a analiza și prezenta 
resursele și facilitățile culturale și cele adresate petrecerii timpului 
liber la nivelul fiecărui oraș și ce anume este distinctiv și atractiv 
pentru fiecare oraș inclus în analiză.

Măsurarea vitalității culturale depinde de obiectivele propuse 
ale studiilor care urmăresc această trăsătură a orașelor. Unele 
dintre aceste studii pot avea obiective strict academice sau 
sociologice, în timp ce altele se centrează pe măsurarea vitalității 
culturale dintr-o perspectivă economică. Astfel de studii sunt cele 

30 Ediția precedentă a studiului a prezentat topul primelor 15 orașe în funcție de 
indicele final de vitalitate culturală. Am dorit reluarea unui astfel de top prin 
realizarea mediei indicilor de vitalitate culturală pe perioada 2010-2015. Topul 
este prezentat în Capitolul 4.

31 Creative Cities International, LLC, The Vitality IndexTM Ranking of 35 U.S. 
Cities. Executive Report, p.2

derulate de departamentele și asociațiile de planificare urbană 
și se centrează pe analiza indicatorilor referitori la suportul și 
măsurile implementate de autoritățile locale în dezvoltarea 
comunitară prin intermediul culturii, alături de celelalte trei mari 
domenii: economic, de mediu și social, privind vitalitatea culturală 
prin rolul pe care îl are în planificarea urbană ca instrument al 
sustenabilității comunitare pe termen lung.32

Cercetarea de față își propune să analizeze gradul de 
vitalitate culturală a unui număr de 46 de orașe la nivel național. 
De asemenea, studiul urmărește prezentarea unor profiluri ale 
orașelor incluse în analiză (topul primelor 15 orașe cu indicii 
de vitalitate cei mai puternici pe perioada analizată) și atinge 
aspecte precum:

 ¾ evidențierea oportunităților de acces la bunurile și 
serviciile culturale (infrastructura culturală); 

 ¾ oportunitățile de specializare a resurselor umane în 
domeniile artistic și cultural;

 ¾ gradul de participare culturală a populației; 

 ¾ gradul de dezvoltare a sectorului creativ  
(firmele din industrii culturale și creative);

 ¾ realizarea unor recomandări pentru orașele analizate. 

Modul de calcul al indicilor de 
vitalitate

Gradul de vitalitate culturală (indicele de vitalitate culturală) 
a fiecăruia dintre cele 46 de orașe cuprinse în analiză a fost 
calculat, pentru fiecare dintre cei șase ani din intervalul 2010-
2015, ca medie a valorilor a cinci categorii de indicatori: (1) 
indicele infrastructurii dedicate activităților culturale, (2) indicele 
participării culturale, (3) indicele cheltuielilor bugetare pentru 
activități culturale, (4) indicele privitor la resursele umane 
formate în domeniul artelor / cultural și (5) indicele privitor la 
32 Ibid.
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dezvoltarea industriilor creative. Cele cinci categorii cuprind un 
total de 38 de indicatori. 

Fiecare categorie de indicatori a produs un indice de 
vitalitate, calculat după următorii pași:

(1) Indicele infrastructurii dedicate activităților culturale a 
fost calculat ca medie a valorilor standardizate cu privire la 
dotarea respectivelor orașe cu instituții de cultură (biblioteci, 
muzee, săli de cinematograf, locuri în sălile de cinematograf, 
teatre dramatice, locuri în sălile dedicate teatrului dramatic, 
teatre muzicale, locuri în sălile dedicate teatrului muzical, 
teatre de păpuși, locuri în sălile de teatru de păpuși, opere, 
locuri în sălile de operă, filarmonici, locuri în sălile filarmonicilor, 
ansambluri artistice, orchestre populare, centre culturale și locuri 
în centrele culturale), relativ la numărul de locuitori ai orașului. 
În consecință, fiecare dintre valorile absolute ale subindicilor 
(ex.: număr muzee) a fost relativizat la numărul de locuitori 
(ex.: număr muzee la 100.000 de locuitori ai orașului) și, apoi, 
calculată valoarea standardizată corespunzătoare.

(2) Indicele participării culturale a fost calculat ca medie 
a valorilor standardizate cu privire la numărul de vizitatori, 
respectiv spectatori, ai instituțiilor de cultură, relativ la numărul 
de locuitori ai orașului respectiv. În consecință, fiecare dintre 
valorile absolute ale subindicilor (ex.: număr total de vizitatori 
ai muzeelor) a fost relativizat la numărul de locuitori (ex.: număr 
de vizitatori relativ la 100 de locuitori din totalul locuitorilor) și, 
apoi, calculată valoarea standardizată corespunzătoare.

(3) Indicele cheltuielilor bugetare alocate pentru activități 
culturale a fost calculat ca medie a valorilor standardizate cu 
privire la (a) ponderea cheltuielilor pentru activități culturale 
din bugetul total al autorității locale pentru anul respectiv și (b) 
cheltuielile totale pentru cultură relativ la numărul de locuitori ai 
orașului respectiv.

(4) Indicele privitor la resursele umane care se formează 
în domeniul cultural a fost calculat ca medie a valorilor 
standardizate privitoare la numărul de cursanți și personal 
didactic angajat în activitățile instituțiilor de cultură (licee și 

școli de artă, școli populare de artă, universități de arte), relativ 
la număr total de locuitori ai orașului respectiv. În consecință, 
fiecare dintre valorile absolute ale subindicilor (ex.: numărul de 
elevi înscriși în școli și licee de artă) a fost relativizat la numărul 
de locuitori (ex.: numărul de elevi înscriși în școli și licee de artă 
relativ la 100 de locuitori din totalul locuitorilor).

(5) Indicele privitor la dezvoltarea industriilor creative a fost 
calculat ca medie a valorilor standardizate cu privire la (a) profitul 
total al actanților din domeniul industriilor creative, (b) cifra de 
afaceri totală a acestora și (c) numărul de salariați ai acestora, 
relativ la numărul total de locuitori ai orașului respectiv.

De asemenea, standardizarea valorilor a fost realizată prin 
următorii pași:

(1) Colectarea datelor cu privire la valorile absolute ale unui 
subindice (ex.: număr teatre).

(2) Calcularea unei valori relativ la un anumit număr din 
totalul locuitorilor (ex.: număr teatre relativ la 100.000 de 
locuitori din totalul acestora).

(3) Substragerea mediei valorilor relative din fiecare dintre 
valorile relative obținute conform pasului (2).

(4) Împărțirea fiecărui rezultat obținut la pasul (3) la deviația 
standard a valorilor relative.

Rezumând toți pașii într-o formulă, pentru x = valoarea 
relativă unui subindice (v. pasul (2)), valoarea standard a lui x va fi:  
(x – medie valori relative)/deviație standard a valorilor relative.
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Sursa datelor
În funcție de caracterul datelor care au compus indicatorii 

pe baza cărora am realizat analiza și obținerea indicilor de 
vitalitate culturală, am folosit mai multe surse. 

 ¾ Resurse umane specializate – numărul de elevi înscriși 
în școli și licee de artă, numărul de personal didactic de 
specialitate în școli și licee de artă, numărul de cursanți 
înscriși în școlile populare de artă și meserii și numărul 
de personal de specialitate din școlile populare de artă. 
Acești indicatori au fost colectați prin adrese oficiale 
trimise către toate liceele / școlile de artă din orașele 
incluse în analiză și prin adrese oficiale trimise către 
școlile populare de arte și meserii. 

 ¾ Cheltuieli bugetare pentru cultură – și în cazul acestei 
categorii de indicatori am colectat date prin Adrese 
Oficiale trimise primăriilor din cele 46 de municipii 
incluse în analiză, prin care am solicitat atât bugetul 
local total aferent primăriei, cât și sumele alocate 
pentru cultură, bugetul defalcat pe subcapitole, și 
anume sumele alocate pentru servicii culturale și 
pentru servicii recreative pentru tineret (*doar în cazul 

în care au fost bugetate activități cu caracter cultural; 
ex. festivaluri de teatru, muzică, expoziții pictură, artă 
stradală, evenimente literare etc.).

 ¾ Pentru datele referitoare la infrastructura culturală și 
participare culturală am colectat o parte a indicatorilor 
necesari din baza de date online TEMPO a Institutului 
Național de Statistică, iar o altă parte i-am obținut 
din bazele de date indisponibile public ale INS. Pentru 
indicatorii referitori la numărul de cinematografe, 
numărul de locuri în sălile de cinematograf și numărul 
de spectatori în cinematografe am obținut date de la 
Centrul Național al Cinematografiei.

 ¾ Pentru categoria industriilor creative am utilizat datele 
centralizate la nivel național de compania Borg Design 
și cuprinse în CD-ul Lista Firmelor.

După cum am menționat anterior, la nivelul analizei realizate 
am utilizat cinci categorii mari de indicatori pentru măsurarea 
gradului de vitalitate culturală a orașelor. În capitolul următor 
vom prezenta fiecare dintre aceste categorii.
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4. Dimensiunile vitalității culturale. Tipuri de indicatori

Infrastructura culturală
Această categorie este cea mai extinsă, cuprinzând un număr 

de 18 indicatori. Cei 18 indicatori reflectă gradul de dezvoltare 
al rețelei de resurse culturale clasice care compun infrastructura 
culturală publică locală, referindu-ne aici la instituții culturale 
publice precum: biblioteci, muzee, instituții de spectacol (teatru 
și operă), ansambluri artistice și orchestre populare, centre 
culturale. Se adaugă numărul de cinematografe (acestea fiind 
mai degrabă un tip de resursă care nu mai ține de infrastructura 
clasică culturală, prin apariția sălilor de cinematograf în incinta 
centrelor de shopping (mallurile). Indicatorii acestei categorii se 
împart în indicatorii care exprimă existența resurselor culturale 
(numărul de unități) și capacitatea acestora de a oferi acces 
publicului la serviciile lor (numărul locurilor în aceste unități).

Pe lângă exprimarea gradului de dotare al orașelor cu 
resursele culturale clasice, această categorie de indicatori reflectă 
potențialul orașelor de a se dezvolta ca poli culturali, aspect ce 
le poate permite obținerea unui interes din partea locuitorilor 
și a turiștilor, contribuind într-o mare măsură la realizarea unei 
identități locale bazate pe resursele culturale. Gradul de echipare 
la nivelul infrastructurii culturale poate semnifica pentru un oraș 
și o posibilitate de a valorifica aceste resurse prin candidatura 
la titulaturi precum cea de Capitală Europeană a Culturii, un 
program care timp de un an oferă orașelor contextul dezvoltării 
profilului cultural, creșterea notorietății orașului și dezvoltarea 
economiei locale prin activități artistice și culturale.

Cei 18 indicatori care compun categoria de față sunt:

1. Biblioteci (numărul bibliotecilor la 10.000 de locuitori) 

2. Cinema (numărul sălilor de cinematograf la 10.000 de locuitori) 

3. Cinema (numărul locurilor în sălile de cinematograf la 
1.000 de locuitori)

4. Muzee (numărul de muzee la 100.000 de locuitori) 

5. Opera (numărul instituțiilor de operă la 100.000 locuitori)

6. Opera (numărul locurilor în instituțiile de operă la 1.000 
locuitori)

7. Filarmonică (numărul instituțiilor de filarmonică la 100.000 
de locuitori)

8. Filarmonică (numărul locurilor în instituțiile de filarmonică 
la 1.000 de locuitori)

9. Teatre dramatice (numărul de teatre dramatice la 100.000 
de locuitori)

10. Teatre dramatice (numărul de locuri în teatrele dramatice 
la 1.000 de locuitori)

11. Teatre muzicale (numărul de teatre muzicale la 100.000 
de locuitori)

12. Teatre muzicale (numărul de locuri în teatrele muzicale la 
1.000 de locuitori)

13. Teatre de păpuși / de animație (numărul de teatre de 
păpuși la 100.000 de locuitori)

14. Teatre de păpuși / de animație (numărul de locuri în teatre 
de păpuși la 1.000 de locuitori)

15. Ansambluri artistice (numărul de ansambluri artistice la 
100.000 de locuitori)

16. Orchestre populare (numărul de orchestre populare la 
100.000 de locuitori)

17. Centre culturale (numărul de centre culturale la 100.000 
de locuitori)

18. Centre culturale (numărul de locuri în centre culturale la 
1.000 de locuitori)
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Resurse umane specializate
Măsurarea acestui tip de indicator oferă posibilitatea de a 

urmări capacitatea unui oraș (prin existența unor servicii specifice 
de formare educațională și profesională) de a forma resurse 
umane specializate în domeniul cultural și artistic. Un număr 
crescut de resurse umane specializate în domeniul artistic și 
cultural poate duce la o stimulare a creșterii concurenței la nivelul 
firmelor din domeniu cultural și creativ care să dezvolte sedii și 
activități în orașul respectiv. O astfel de concentrare de personal 
și firme poate produce creșterea nivelului de trai local și poate 
stimula capacitatea comunității de a atrage activități economice 
și de a crea un mediu în care inovația se poate dezvolta.33

În cadrul acestei categorii de indicatori, am colectat date la 
nivelul școlilor gimnaziale cu profil artistic, al liceelor de arte, al 
universităților cu profil cultural și al Școlilor Populare de Arte (și 
Meserii) din subordinea Consiliilor Județene. Indicatorii urmăriți 
se referă la:

1. Studenți înscriși în universitățile de artă / cu profil cultural 
(numărul de elevi la 1.000 de locuitori)

2. Personal didactic din universitățile de artă / cu profil 
cultural (numărul de profesori la 1.000 de locuitori)

3. Elevi înscriși în școli gimnaziale / licee cu profil artistic 
(numărul de elevi la 1.000 de locuitori)

4. Personal didactic din școlile / liceele cu profil artistic 
(numărul de profesori la 1.000 de locuitori)

5. Cursanți înscriși în școlile de artă populară / școlile de arte 
și meserii (numărul de elevi la 1.000 de locuitori)

6. Personalul didactic / de specialitate din școlile de artă 
populară / școlile de arte și meserii (numărul de profesori la 
1.000 de locuitori)

33 David J. Murray,„Economic Vitality. How the arts and culture sector catalyze 
economic vitality”, în Arts and Culture Briefing Papers 05, American Planning 
Association, 2011

Cheltuieli bugetare alocate 
pentru cultură

Această categorie de indicatori urmărește identificarea 
sprijinului financiar acordat de autoritățile locale domeniului 
cultural la nivelul orașului. După cum menționam în ediția 
precedentă a studiului, bugetele alocate de autoritățile locale 
instituțiilor de cultură reprezintă principala modalitate de finanțare 
a acestora.34 Față de indicatorii folosiți în 2010, care cuprindeau 
capitolul bugetar intitulat „cheltuieli pentru cultură, recreere și 
religie”, în ediția de față a studiului am îmbunătățit măsurarea 
acestui tip de indicator prin solicitarea de date la nivelul primăriilor 
de municipiu privind bugetul defalcat pe subcapitole, și anume 
sumele alocate pentru servicii culturale și servicii recreative 
pentru tineret (*doar în cazul în care au fost bugetate activități cu 
caracter cultural; ex. festivaluri de teatru, muzică, expoziții pictură, 
artă stradală, evenimente literare etc.), nemailuând astfel în 
calcul sumele alocate pentru religie / culte și cele pentru activități 
sportive care făceau parte din același capitol bugetar.

Ca și în ediția precedentă, am păstrat măsurarea ponderii 
cheltuielilor pentru cultură în totalul bugetului local de cheltuieli 
(%), care „arată importanța pe care autoritățile locale o acordă 
sectorului cultural, în raport cu celelalte domenii de activitate 
din administrarea lor”35.

Participare culturală
Această categorie de indicatori este complementară 

categoriei de indicatori referitori la infrastructura culturală. 
Dacă infrastructura culturală prezintă un aspect static al 
vitalității culturale (numărul efectiv de unități culturale la nivelul 
orașului), categoria de participare prezintă aspectul dinamic, 
și anume gradul de consum cultural al populației și gradul de 
utilizare a infrastructurii culturale locale. 
34 Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, Vitalitatea Culturală 

a Orașelor din România, 2010, p. 6

35 Ibid., p. 6
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Unele studii privind vitalitatea culturală consideră participarea 
culturală ca fiind categoria de indicatori care ilustrează cel mai 
bine nivelul vitalității locale.36 Este în capacitatea acestei categorii 
de indicatori să pună în valoare alte dimensiuni ale vitalității 
culturale așa cum este cea de infrastructură, dar și cea care se 
referă la sprijinul financiar acordat de autoritățile locale pentru 
cultură sau pentru categoria privind industriile creative. 

O participare culturală cu grad ridicat din partea populației 
poate atrage o creștere a economiei locale, o dezvoltare a 
sectorului cultural public și privat din perspectiva infrastructurii și 
a ofertei de bunuri și servicii culturale. De asemenea, o participare 
culturală ridicată poate stimula și mediul industriilor creative.

În relația participare culturală – vitalitate locală, orașele 
pot contribui la creșterea gradului de participare prin anumite 
resurse și stimulente oferite potențialilor consumatori culturali. 
Orașele trebuie să ofere facilitățile și resursele necesare care 
să contribuie la sporirea participării la viața culturală a unor 
grupuri diverse ca vârstă, stil de viață, care locuiesc, lucrează, 
studiază sau doar vizitează acel oraș.37 Totodată, prin facilitarea 
unui acces de participare culturală, orașele pot să producă un 
simț al apartenenței pentru cei consumă acele servicii.38 

Indicatorii pe care-i utilizăm în această ediție pentru analiza 
dimensiunii de participare sunt:

1. Spectatori de cinema (la 100 de locuitori)

2. Spectatori la operă (la 100 de locuitori)

3. Spectatori la filarmonică (la 100 de locuitori) 

4. Spectatori la teatre dramatice (la 100 de locuitori)

5. Spectatori la teatre muzicale (la 100 de locuitori) 

36 François Matarasso, Towards a Local Culture Index. Measuring the Cultural 
vitality of communities, 1999, p. 12

37 Adelaide City Council, Arts and Culture Planning Officer, Arts and Culture 
Strategy 2010-2014, 2010, p. 6

38 Ibid., p. 6

6. Spectatori la teatre de păpuși (la 100 de locuitori) 

7. Vizitatori în muzee (la 100 de locuitori)

8. Spectatori în centre culturale (la 100 de locuitori)

Economia creativă
Această dimensiune a vitalității culturale reprezintă 

caracteristicile noii economii bazate pe cunoaștere și muncă 
intelectuală și cuprinde indicatori care descriu activitatea 
industriilor culturale și creative. Autori precum Richard Florida și 
Charles Landry leagă apariția industriilor creative și a economiei 
creative de procesul de transformare a funcțiilor orașului, așa 
cum erau definite acestea până recent.39

Richard Florida menționa că „în ultimele decenii s-a petrecut 
o schimbare dramatică în natura economiilor capitaliste, 
trecându-se de la un sistem tradițional industrial-organizațional, 
bazat pe fabrici de mari dimensiuni și clădiri de birouri uriașe 
și centrat pe economii de scală și pe muncă fizică, la un sistem 
emergent mai inovativ, bazat pe cunoaștere, muncă intelectuală 
și creativitate umană.”40 

De asemenea, Charles Landry, interesat în mod special 
de studierea orașelor creative, sublinia importanța pe care 
industriile creative o au în dezvoltarea economică și urbană. În 
lucrarea sa The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators41, 
Landry punctează că industriile culturale și creative din 
SUA cuprind peste 10% din populația angajată, procent care în 
Europa este la un nivel de aproximativ 5%, și că în cazul Marii 
Britanii, de exemplu, industria muzicală a avut exporturi mai 
mari decât domeniul ingineriei începând cu anii 1980. Landry 

39 Charles, Landry. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators 1995; Richard 
Florida, The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, 
Leisure and Everyday Life, 2002

40 Richard Florida, Cities and the Creative Class, p. 16]

41 Charles, Landry. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. Second 
Edition, p. 137
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mai menționează că acest tip de industrii (creative) „atrag noi 
investitori și noi afaceri, dar și un flux crescut de turiști, având 
beneficii economice indirecte”42.

Unele orașe au trecut la măsuri concrete pentru susținerea 
dezvoltării resurselor umane și industriilor din domeniul creativ. 
În Introducerea Strategiei pentru Cultură și Arte pentru perioada 
2010-2014 a orașului Adelaide, este punctat: „O viață culturală 
vibrantă este parte din atractivitatea orașului Adelaide și este 
un punct esențial în obiectivele orașului de a atrage persoane 
creative, inovative și bine pregătite, care vor contribui la 
dezvoltarea economică în contextul provocărilor viitoare.”43

Indicatorii utilizați pentru realizarea categoriei de industrii 
culturale sunt:

1. Numărul angajaților din industria creativă la 1.000 de locuitori

2. Cifra de afaceri a firmelor din industriile și serviciile creative 
(Cifra de afaceri per locuitor)

3. Profitul firmelor din industriile și serviciile creative 
(Ponderea profitului în totalul cifrei de afaceri)

42 Ibid., p. 137

43 Adelaide City Council, Arts and Culture Strategy 2010-2014, 2010, p. 1
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5. Vitalitatea culturală a orașelor.  
Evoluția indicilor de vitalitate culturală

Clasamentul orașelor în funcție de vitalitatea culturală a 
acestora a fost realizat în baza mediei indicilor de vitalitate 
culturală manifestată în perioada 2010-2015. După cum am 
descris în capitolul dedicat metodologiei, vitalitatea culturală a 
fiecăruia dintre cele 46 de orașe alese a fost calculată, pentru 
fiecare dintre cei șase ani din intervalul 2010-2015, ca medie a 
valorilor a cinci categorii de indicatori: (1) indicele infrastructurii 

dedicate activităților culturale, (2) indicele participării culturale, 
(3) indicele cheltuielilor pentru activități culturale, (4) indicele 
privitor la resursele umane implicate în activități culturale și 
(5) indicele privitor la dezvoltarea industriilor creative. Indicii 
de vitalitate culturală obținuți ca medie a celor cinci categorii 
de indicatori sunt ilustrați în tabelul alăturat pentru fiecare an 
cuprins în analiză.

VITALITATEA CULTURALĂ A ORAȘELOR 2010-2015 – TOP 15

ORAȘUL Poziția în top
Media Indicelui de 
vitalitate culturală 

2010-2015

Indicele de 
vitalitate  

2010

Indicele de 
vitalitate  

2011

Indicele de 
vitalitate 

 2012

Indicele de 
vitalitate  

2013

Indicele de 
vitalitate  

2014

Indicele de 
vitalitate  

2015

CLUJ-NAPOCA 1 1,212 1,220 1,200 1,272 1,200 1,219 1,160

ALBA IULIA 2 1,022 1,332 1,192 1,181 1,374 0,673 0,383

MIERCUREA CIUC 3 0,989 0,980 0,884 0,952 1,123 1,046 0,949

TÂRGU MUREȘ 4 0,871 0,737 0,821 0,826 0,911 1,062 0,869

SIBIU 5 0,854 0,897 0,937 0,957 0,819 0,841 0,673

TIMIȘOARA 6 0,616 0,720 0,636 0,583 0,543 0,627 0,585

SFÂNTU GHEORGHE 7 0,491 0,403 0,464 0,442 0,466 0,578 0,596

TÂRGOVIȘTE 8 0,488 0,475 0,455 0,426 0,442 0,482 0,648

CRAIOVA 9 0,440 0,285 0,244 0,293 0,379 0,686 0,752

BOTOȘANI 10 0,422 0,331 0,451 0,378 0,310 0,603 0,462

IAȘI 11 0,405 0,522 0,379 0,443 0,322 0,379 0,386

TÂRGU JIU 12 0,292 0,266 0,232 0,207 0,199 0,412 0,437

SATU MARE 13 0,257 0,176 0,340 0,295 0,158 0,202 0,373

BRAȘOV 14 0,248 0,255 0,229 0,217 0,223 0,188 0,376

BISTRIȚA 15 0,204 -0,131 0,044 0,383 0,444 0,246 0,236

Tabelul 2. Clasamentul primelor 15 orașe cu cei mai buni indici de vitalitate culturală pentru perioada 2010-2015

creo
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Vrem să facem din nou mențiunea că primul loc ocupat 
de Cluj-Napoca în topul de vitalitate culturală 2010-2015 este 
rezultatul analizei de față care cuprinde 46 de orașe și în care 
municipiul București nu a fost inclus, acesta aflându-se la o 
distanță foarte mare prin resursele și serviciile culturale pe care 
le deține, cu o vitalitate semnificativ diferită de restul orașelor. 
De asemenea, punctăm că unele apariții în top 15 (cum poate 
este cazul orașelor Botoșani sau Satu Mare) pot părea insolite, 
însă domeniul pe care îl analizăm – categoriile de indicatori care 
compun vitalitatea culturală – este unul dinamic și oscilant, care 
poate înregistra modificări semnificative de la un an la altul. 
Totodată, recomandăm interpretarea și citirea rezultatelor 
ținând cont că pozițiile orașelor în clasamentul dedicat pe 
fiecare categorie de indicatori sunt date de calcularea indicilor 
pentru respectiva categorie de indicatori raportat la populația 
orașului. De exemplu, același tip de infrastructură culturală și cu 
același număr de elemente de infrastructură deținute de două 
orașe nu generează același indice de vitalitate. Dacă orașul este 
mai mic ca număr de locuitori, evident, asta înseamnă mai multe 
elemente de infrastructură pe cap de locuitor față de un oraș cu 
o populație mai numeroasă. Ținând cont de acest mod în care 
sunt calculați indicii de vitalitate în cadrul fiecărei categorii de 
indicatori, recomandăm ca realizarea de comparații între orașe 
să fie mai degrabă orientativă. Un alt factor care influențează 
pozițiile orașelor în clasamentele de vitalitate este dat de 
caracterul datelor colectate. Am dedicat o etapă îndelungată 
verificării validității indicatorilor colectați și găsirii de posibile 
explicații pentru unele situații unde cifrele înregistrează valori 
semnificativ diferite de la un an la altul sau unde par a produce 
anomalii. Unele dintre aceste situații pot fi explicate prin influența 
unor factori extrinseci asupra categoriilor de indicatori, ca de 
exemplu trecerea printr-un anume proces (cazul comasărilor din 
2010 la nivelul instituțiilor culturale care compun infrastructura) 
sau apariția unui element de vitalitate care a atras după sine 
modificarea altor categorii de indicatori (cum este cazul categoriei 
de infrastructură culturală care influențează direct creșterea sau 
scăderea indicatorilor de participare). 

Astfel, calitatea datelor colectate, corelată cu factorii extrinseci 
la un nivel macro sau local care influențează sau chiar schimbă 
evoluția unora dintre indicatorii urmăriți, creșterea sau căderea 
bruscă a unuia dintre indicatorii care compun indicele de 
vitalitate (așa cum este cazul mai ales pentru categoria dedicată 
cheltuielilor alocate sectorului cultural), dar și modul de calcul 
al indicilor de vitalitate prin raportarea indicatorilor colectați 
la populația orașului respectiv fac ca unele poziții în clasament 
să pară neobișnuite și să aducă în prim-plan orașe mai puțin 
cunoscute pentru atuurile lor culturale. 

Vom descrie fiecare oraș din top 15 din punctul de vedere al 
evoluției fiecărei categorii de indicatori care compun vitalitatea 
culturală, dar și al evoluției indicelui total de vitalitate. Pe 
baza gradului de vitalitate culturală înregistrat, am realizat 
recomandări cu caracter orientativ pentru aceste orașe. 

Cluj-Napoca
De departe, Cluj-Napoca este orașul cu cele mai puternice și 

stabile elemente care compun vitalitatea culturală a orașului, fapt 
care se reflectă în valorile indicelui de vitalitate. În ceea ce privește 
infrastructura culturală, orașul se află în fiecare an pe prima 
poziție a clasamentului dedicat acestei categorii de indicatori. 
Industriile creative sunt de asemenea pe prima poziție în topul 
dedicat categoriei acesteia pe fiecare an dintre cei cuprinși în 
analiză. Categoria de industrii creative reprezintă totodată și cel 
mai puternic element de vitalitate pentru orașul Cluj-Napoca, 
excelând atât la nivelul numărului de persoane angajate în acest 
sector, cât și la nivelul cifrei de afaceri și al profitului.

Orașul deține și un consum cultural ridicat, aflându-se în fiecare 
an pe poziția 2 în acest sens, cu excepția anului 2015 când ocupă 
prima poziție. 

În ceea ce privește resursele umane specializate, orașul 
oscilează între pozițiile 4 și 5. Punctul slab al municipiului este 
reprezentat de cheltuielile alocate din bugetul local pentru sectorul 
cultural. Aceasta poate fi de fapt doar în aparență un punct slab, 
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Graficul 1. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Cluj-Napoca (2010-2015)

Graficul 2. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Cluj-Napoca (2010-2015)

în condițiile în care majoritatea serviciilor și elementelor de 
infrastructură culturală din municipiu beneficiază de finanțare 
de la Ministerul Culturii.

Cu excepția anului 2012, care semnifică maximul atins de 
indicele de vitalitate culturală și a anului 2015, în care indicele se 
află la cea mai mică valoare înregistrată, pentru anii 2010, 2011, 
2013 și 2014 evoluția indicelui de vitalitate culturală s-a menținut 
la parametri similari. Evoluția indicelui de vitalitate fără oscilații 
semnificative este dată așa cum menționam de stabilitatea 
elementelor de vitalitate culturală de care dispune orașul.

Recomandări

După municipiul București, pe care nu l-am inclus în analiză, 
Cluj-Napoca este polul cultural cel mai puternic, cu o vitalitate 
culturală crescută pe întreaga perioadă analizată. Stabilitatea 
elementelor care compun vitalitatea culturală a orașului și 
menținerea acestora pe primele poziții ale clasamentelor 
dovedește trăsătura de motor cultural pe care o deține orașul. 

Prin sincronizarea acestor elemente de vitalitate culturală care 
funcționează la nivel ridicat, orașul poate susține ușor proiecte 
de dezvoltare locală cu caracter cultural și creativ.
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Alba Iulia
Orașul s-a aflat și în top 15 din ediția trecută, ocupând atunci 

poziția 5. Categoria de indicatori care propulsează orașul Alba 
Iulia în topul actual este cea a cheltuielilor bugetare alocate de 
autoritățile locale pentru cultură. La acest nivel ocupă locul 1 în 
clasamentul dedicat acestei categorii pe perioada 2010-2013. În 
contrast puternic se înregistrează indicele de vitalitate pentru același 
tip de indicator la nivelul anului 2015, unde ocupă abia locul 25. 

Un alt element de vitalitate culturală puternic este reprezentat 
de categoria resurselor umane specializate, înregistrând valori 
constante ce plasează orașul pe locul 6 în topul dedicat acestei 
categorii pentru întreaga perioadă analizată, cu excepția anului 
2011, când urcă pe poziția 5. 

Infrastructura culturală și participarea culturală a populației 
ocupă poziții oscilante în afara primelor 10 poziții (exceptând anul 
2014, când orașul se află pe poziția 5 la infrastructură culturală). 
Consumul cultural este categoria de vitalitate culturală cu valorile 

cele mai modeste comparativ cu celelalte categorii de indicatori 
la nivelul acestui oraș.

Industriile creative au și ele o tendință oscilantă, având cele 
mai bune clasări în 2013 și 2015, când s-au aflat pe poziția 8.

De la o valoare destul de crescută în anul 2010, indicele de 
vitalitate culturală a urmat o pantă descendentă în 2011 și 2012, 
pentru ca apoi să crească din nou în 2013, în principal datorită 
valorii înregistrate pe categoria de cheltuieli alocate din bugetul 
local pentru sectorul cultural. Anii 2014 și 2015 sunt caracterizați de 
o scădere bruscă a indicelui de vitalitate ca urmare a restrângerii 
sprijinului financiar acordat de autorități domeniului cultural.

Recomandări

Vitalitatea culturală a orașului este caracterizată de oscilații 
destul de puternice de la un an la altul, ceea ce semnalează o 
nevoie de stabilizare a elementelor care dau această vitalitate. 
Este de dorit o animare a participării culturale a populației, 

Graficul 3. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Alba Iulia (2010-2015)
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aceasta fiind dimensiunea cu valorile cele mai scăzute comparativ 
cu celelalte categorii de indicatori. Valorificarea resurselor 
culturale și creative locale și atragerea de parteneriate culturale 
regionale sau internaționale pot oferi un impuls benefic peisajului 
cultural al orașului și pot angrena o creștere a consumului cultural.

Miercurea Ciuc
La fel ca în ediția precedentă, factorul principal al unei 

vitalități culturale crescute pentru acest oraș este numărul 
mare de resurse umane specializate. Deși nu deține un centru 
universitar cu profil cultural, Liceul de Artă Nagy Istvan și Școala 
Populară de Artă reușesc să cuprindă un număr mare de elevi și 
cursanți raportat la numărul total al populației orașului. Orașul 
se află pe primul loc în fiecare an dintre cei cuprinși în studiu la 
nivelul acestei categorii de indicatori.

Un alt element de creștere a vitalității culturale este reprezentat 
de infrastructura culturală. Din acest punct de vedere, Miercurea 
Ciuc își păstrează stabilitatea, menținându-se pe locuri foarte 
ridicate (locul 3 în 2011 și locul 5 în 2015). 

Punctul slab pentru perioada analizată este participarea 
culturală, care oscilează între tendințe de creștere și scădere.

Graficul 5. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Miercurea Ciuc (2010-2015)

Graficul 4. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Alba Iulia (2010-2015)
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Evoluția indicelui de vitalitate culturală pentru Miercurea Ciuc 
este una oscilantă. Cea mai semnificativă creștere s-a produs în 
2013. S-au detașat vizibil la nivelul acelui an contribuțiile aduse 
la valoarea indicelui de vitalitate de către categoria de resurse 
umane specializate, sprijinul financiar alocat de autorități 
sectorului cultural, dar și un consum cultural crescut (locul 7 pe 
această categorie de indicatori la nivelul anului 2013).

Recomandări

Orașul are nevoie de dezvoltarea sectorului de industrii creative 
care prezintă potențial prin poziții destul de bune în clasamentul 
acestei categorii (locul 15 în 2015) și de o creștere a consumului 
cultural, acestea reprezentând punctele mai slabe la nivel local. 
Infrastructura culturală nu s-a îmbogățit în perioada inclusă în 
analiză, ceea ce poate înseamna și o ofertă culturală nu foarte 
diversă. Cerere există, așa cum indică numărul de spectatori în 
creștere la spectacolele de teatru din oraș. De asemenea, existența 
unui cinematograf în oraș ar putea stimula consumul public, mai 
ales la nivelul categoriilor de consumatori tineri.

Târgu Mureș
Orașul Târgu Mureș ocupă poziția 4 în top 15 vitalitate 

culturală 2010-2015. Perioada 2013-2015 prezintă o creștere 
semnificativă pentru categoria dedicată sprijinului financiar 
alocat de autoritățile locale pentru sectorul cultural. Totodată, 
categoria industriilor creative se menține la valori ridicate, 
ajungând de la poziția 9 în clasamentul dedicat acestei categorii 
de indicatori în 2010 la poziția 4 în 2015. Sectorul industriilor 
creative cunoaște creșteri pe toate nivelurile: număr de salariați, 
cifră de afaceri și profit.

Un alt element de vitalitate culturală puternic la nivelul 
orașului este infrastructura culturală, Târgu Mureș ocupând 
locul 2 în clasamentul dedicat pe categoria de infrastructură în 
perioada 2010-2013, și locul 3 în 2014 și 2015.

Orașul prezintă și un consum cultural ridicat, oscilând pe 
perioada analizată între locurile 3 și 5 în topul dedicat acestei 
categorii de indicatori.

Evoluția indicelui de vitalitate culturală pe perioada analizată 
a trecut de la tendințe de scădere la tendințe de creștere. Punctul 
de maximă creștere s-a înregistrat în 2014, în principal datorită 
valorii crescute la nivelul cheltuielilor bugetare alocate sectorului 
cultural (locul 3 în clasamentul bugetului dedicat).

Recomandări 

Târgu Mureș este un oraș care prezintă un potențial ridicat 
de a-și continua prezența în primele locuri ale topului de 
vitalitate culturală. Orașul deține elemente de vitalitate care se 
regăsesc în primele poziții la nivel de infrastructură culturală, 
industrii creative, resurse umane specializate și participare 
culturală. Acest context oferă orașului posibilitatea și mediul 
favorabil pentru dezvoltarea unor proiecte culturale de succes 
care ar putea contribui la dezvoltarea locală și la crearea unei 
imagini a orașului ca pol cultural.

Graficul 6. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Miercurea Ciuc (2010-2015)
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Sibiu
Fostă Capitală Culturală Europeană (titlu deținut în 2007), Sibiu 

se menține în primele 5 locuri ale topului de vitalitate culturală. Oraș 
cu o viață culturală vibrantă, Sibiu deține primul loc în clasamentul 
dedicat participării culturale a populației la nivelul anilor 2010, 
2011, 2012 și 2013. 

Printre celelalte puncte forte ale orașului se găsește și numărul 
mare de resurse umane specializate (orașul deține un liceu de artă, 
Școala Populară de Arte și Meserii Ilie Micu și Facultatea de Litere 
și Arte din cadrul Universității Lucian Blaga). Alte elemente care 
mențin vitalitatea culturală la un nivel ridicat sunt infrastructura 
culturală diversă, oscilând între locul 3, cea mai înaltă poziție, 
ocupată în 2012, și locul 9, în 2014. De asemenea, industriile 
creative plasează orașul în primele 10 poziții în clasamentul dedicat. 

Un element de vitalitate cu un aport oscilant sunt sumele 
alocate din bugetul local pentru sectorul cultural. 

Graficul 7. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Târgu Mureș (2010-2015)

Graficul 8. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Târgu Mureș (2010-2015)
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Evoluția indicelui de vitalitate culturală pentru orașul Sibiu 
se menține într-o tendință mai degrabă liniară, momentul de 
creștere maximă fiind în 2011 (an în care indicele consumului 
cultural este cel mai ridicat). La polul opus se află anul 2015, în 
care indicele de vitalitate culturală a înregistrat valoarea cea 
mai scăzută (prin valori mai scăzute la nivelul categoriilor de 
industrii creative, infrastructură culturală și consum cultural).

Recomandări

Sibiu este un oraș privilegiat, cu o notorietate crescută dată 
de viața culturală vibrantă a orașului. Cu toate acestea, anul 
2015 a reprezentat o scădere a indicelui de vitalitate culturală. 
O relansare a ofertelor culturale diversificate poate revigora 
participarea culturală a populației. De asemenea, pot fi gândite 
și implementate strategii pentru o dezvoltare a infrastructurii 
culturale – element cu un mare potențial la nivelul orașului ca 
facilități oferite atât locuitorilor, cât și turiștilor / vizitatorilor.

Graficul 10. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Sibiu (2010-2015)

Graficul 9. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Sibiu (2010-2015)
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Timișoara
Timișoara este un oraș cu potențial crescut la nivelul tuturor 

categoriilor care compun vitalitatea culturală. Se detașează 
sectorul industriilor creative, unde a atins locul 2 în anul 2010 și 
locul 4 în 2012, menținându-se în rest pe poziția 5. 

Oraș cu o infrastructură culturală bogată și diversă, Timișoara 
a scăzut în topul dedicat acestei categorii de indicatori. La o 
comparație a anului 2010, când a fost pe locul 3 la infrastructură, 
cu anul 2013, când a coborât pe locul 14, am sesizat reducerea 
numărului de biblioteci de la 95 la 90, a numărului de muzee de 
la 11 la 9 și dispariția uneia dintre cele 3 săli de cinematograf. Cu 
toate acestea, indicele de vitalitate pentru categoria de participare 
culturală a crescut de la locul 9 în 2010 la locul 5 în 2013.

Anul 2010 este cel în care indicele de vitalitate culturală a 
înregistrat cea mai ridicată valoare. Factorii principali ai creșterii au 
fost sectorul de industrii creative și resursele umane specializate. 

Au contribuit, de asemenea, indicii pentru infrastructură 
culturală și bugetul local alocat culturii.

Recomandări 

Timișoara este unul dintre orașele cu potențial cultural 
crescut pentru toate categoriile de indicatori care compun 
vitalitatea culturală. În ultimii trei ani, participarea culturală 
este categoria de indicatori la care se observă o tendință de 
creștere. Acest punct forte poate fi stimulat de alegerea, în 
2016, a orașului pentru a deține titlul de Capitală Culturală 
Europeană în 2021. Ca un exemplu în acest sens este cazul 
Sibiu, care a deținut această titulatură în 2007 și care la câțiva 
ani după (2010-2013) încă reușește să se mențină pe prima 
poziție în clasamentul dedicat participării culturale. Mai mult, 
alegerea orașului Timișoara pentru a deveni Capitală Culturală 
Europeană sigur va atrage o emulație nu numai la nivelul 
participării culturale, ci la nivelul întregului peisaj cultural.

Graficul 11. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Timișoara (2010-2015)
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Sfântu Gheorghe
Deși un oraș cu o vitalitate culturală destul de scăzută pe 

majoritatea categoriilor de indicatori, este propulsat în top de 
categoria resurselor umane specializate. Școala Populară de 
Arte și Meserii alături de Liceul de Arte Plugor Sándor reprezintă 
centre puternice de formare în domeniul artelor. Datorită lor, 
Sfântu Gheorghe ocupă locul 3 în clasamentul dedicat acestei 
categorii de indicatori pentru toți anii cuprinși în analiză.

Un alt punct forte al vitalității culturale pentru acest oraș 
este reprezentat de cheltuielile bugetare alocate pentru cultură 
– categoria a înregistrat poziții fie în top 10, fie în primele 16.  
De asemenea, infrastructura culturală se poziționează între locurile 
11 (2014) și 16 (2010).

Punctele mai slabe ale orașlui din punctul de vedere al 
vitalității culturale sunt: participarea culturală (cel mai bun loc 
înregistrat fiind poziția 24 în anul 2012) și industriile creative 

Graficul 13. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Sfântu Gheorghe (2010-2015)

Graficul 12. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Timișoara (2010-2015)
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(cel mai bun loc în clasament – 18 în 2010, cel mai scăzut – 26 
în 2012 și 2014).

Începând cu anul 2012, evoluția indicelui de vitalitate 
culturală pentru orașul Sfântu Gheorghe se află într-o direcție 
ascendentă, cu valoarea cea mai ridicată în 2015, datorată 
în principal categoriilor de resurse umane specializate și 
cheltuielilor bugetare alocate pentru cultură.

Recomandări 

Oraș cu o infrastructură culturală nu foarte bogată (deține 
teatru dramatic, ansamblu artistic și muzee, dar îi lipsesc 
cinematograful, filarmonica, orchestra populară sau centrul 
cultural), Sfântu Gheorghe nu are în acest context nici o 
participare culturală crescută. Vitalitatea culturală a orașului 
este menținută în principal de instituțiile de formare în domeniul 
artelor și culturii care înregistrează un număr crescut de elevi 
și cursanți înscriși. Orașul are nevoie de strategii și programe 
care să revigoreze categoriile mai slabe ale vitalității culturale – 
infrastructura, consumul cultural și industriile creative. O posibilă 

soluție sunt parteneriatele regionale sau transnaționale care 
pot contribui la stimularea și dezvoltarea potențialului cultural 
al orașului. Numărul crescut de resurse umane specializate 
deținute de oraș pot fi valorificate prin implicarea în derularea 
unor astfel de programe și proiecte.

Târgoviște
Categoria resurselor umane specializate este punctul tare al 

orașului, oscilând între locurile 4 și 5 la acest nivel, cu excepția 
anului 2011, când s-a aflat pe locul 9. Instituțiile care asigură 
formarea acestor resurse în domeniul artelor sunt: liceul de 
artă, școala populară de artă, dar și un departament de arte în 
cadrul Universității Valahia. Un alt punct forte al orașului sunt 
cheltuielile bugetare oferite pentru cultură, al căror indice de 
vitalitate se află într-o tendință ascendentă începând cu 2014.

O revigorare se înregistrează și la nivelul infrastructurii 
culturale, unde ocupă locul 7 în 2013 și 6 în 2014.

Punctul slab al vitalității culturale este participarea culturală 
a populației, la nivelul acestei categorii de indicatori nedepășind 
poziția 18, obținută în 2011.

Industriile creative sunt caracterizate de oscilații puternice, 
de la locul 4 în 2011 la locul 31 în 2013, cauza fiind scăderea 
bruscă a profitului.

Evoluția indicelui de vitalitate culturală pe perioada analizată 
s-a menținut în valori relativ similare, cu excepția anului 2015, 
când a înregistrat o creștere semnificativă, creștere dată de faptul 
că 2015 este singurul an din perioada analizată în care toate 
categoriile de indicatori care compun indicele final au valori pozitive.

Recomandări 

Oraș cu o infrasructură culturală destul de precară și o 
participare culturală slabă, Târgoviște poate avea o vitalitate 
culturală crescută prin stimularea acestor puncte slabe, dar 

Graficul 14. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Sfântu Gheorghe (2010-2015)
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și a altor dimensiuni care au potențial de dezvoltare, așa cum 
sunt industriile creative, care pentru perioada analizată prezintă 
osicilații între tendințe de creștere și descreștere. 

Un mediu cultural și creativ mai animat, categoria de resurse 
umane care se formează în domeniul artelor (categoria cea 
mai dezvoltată a vitalității culturale pentru oraș) și punerea în 
valoare a atuurilor istorice ale zonei pot produce o creștere a 
identității culturale și o vizibilitate mai mare a orașului.

Craiova
Ca și în ediția trecută, punctul forte al vitalității culturale 

pentru orașul Craiova este reprezentat de susținerea financiară 
ridicată pe care autoritățile locale o acordă sectorului cultural. 
Alături de cheltuielile bugetare pentru cultură, orașul are și un 
mediu vibrant în ceea ce privește industriile creative. Datorită 
dezvoltării acestui sector, orașul a ajuns de pe poziția 11, în 
2010, pe poziția 2 în clasamentul dedicat categoriei industriilor 
creative la nivelul anului 2014.

Pe de altă parte, orașul a scăzut în topul dedicat infrastructurii 
culturale, fiind doar pe locul 31 în 2010. Situația s-a redresat, iar 

Graficul 16. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Târgoviște (2010-2015)

Graficul 15. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Târgoviște (2010-2015)
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la nivelul anului 2015 se află pe poziția 16. Orașul nu are valori 
ridicate la capitolul resurse umane specializate, acesta fiind un 
punct mai slab al vitalității. 

În ceea ce privește evoluția indicelui de vitalitate culturală, 
orașul a cunoscut o creștere bruscă în 2012, datorită unor 
categorii precum industriile creative și participarea culturală, 
an în care s-a aflat pe locul 4 în clasamentul dedicat consumului 
cultural. A urmat o scădere a vitalității în 2013, pentru ca apoi 
să urmeze din nou două creșteri semnificative în 2014 și 2015, în 
principal datorită sprijinului financiar crescut alocat de autorități 
pentru cultură și datorită sectorului de industrii creative.

Recomandări

Viitorul orașului pare să fie sub semnul industriilor creative 
care au cunoscut o evoluție semnificativă. Aspecte care 
necesită o revigorare substanțială sunt infrastructura culturală 
și consumul cultural. Preferințele populației par să se îndrepte 
spre consumul de cinematografie, în anul 2013 deschizându-se 
al treilea cinematograf din oraș, ceea ce a făcut ca și consumul 
să crească vertiginos. Un alt tip de consum care a crescut 
semnificativ în 2014 și 2015 comparativ cu ceilalți ani este 
pentru teatrul de animație, în defavoarea teatrului dramatic, 

Graficul 17. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Craiova (2010-2015)

Graficul 18. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Craiova (2010-2015)
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care deținea până atunci numărul mai mare de spectatori. 
O ușoară scădere s-a produs și la nivelul consumului cultural 
pentru filarmonică. Aceste tendințe pot semnala o schimbare 
a preferințelor populației către oferte culturale mai ludice, 
amuzante (teatrul de animație) sau diverse și actuale (consumul 
crescut de cinema din ultimii trei ani).

Botoșani
Punctele forte ale orașului sunt resursele umane specializate și 

participarea culturală a populației. Instituții educaționale cu profil 
cultural cum sunt Liceul de Artă Ștefan Luchian și Școala Populară 
de Arte Botoșani înregistrează un număr mare de elevi și cursanți 
înscriși. Acești indicatori raportați la numărul total al locuitorilor 
orașului fac ca municipiul Botoșani să se afle în fiecare an în topul 
primelor 15 orașe în categoria de resurse umane specializate. 

În ceea ce privește celălalt punct forte al orașului, participarea 
culturală, deși cu ușoare fluctuații pe perioada 2010-2015, este 
categoria de indicatori cu cele mai bune poziții, variind între locurile 

1 și 7, atingând prima poziție în anul 2014. Printre factorii care 
au influențat menținerea unui consum cultural crescut raportat la 
numărul locuitorilor este apetitul pentru proiecțiile cinematografice. 
Deschiderea în martie 2013 a centrului de shopping Uvertura Mall 
care deține un cinematograf – Cine Grand, primul cinematograf 
multiplex digital din Botoșani, cu o capacitate de 446 de locuri44 – 
a făcut ca numărul de spectatori la cinema să crească exponențial. 

Și la capitolul infrastructură culturală orașul stă bine, 
plasându-se pe toată perioada analizată între primele 10 poziții. 
Contribuie la această poziționare caracterul destul de numeros 
și divers al elementelor de infrastructură, orașul deținând muzee, 
două săli de cinema, un teatru dramatic și unul de animație, 
filarmonică și orchestră populară.

Punctul mai slab al orașului este categoria de industrii creative, 
care, după o aparentă redresare în 2011 și 2012, a revenit la 
valori negative în 2013, 2014 și 2015 din cauza fluctuațiilor între 
creșterea și scăderea profitului.

44 
Graficul 19. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Botoșani (2010-2015)

41 Informație preluată de pe http://stiri.BOTOȘANI.ro/stire/55983/Vezi+cum+arat%C4%83+s%C4%83lile+de+cinema+de+la+Cine+Grand!.html accesat pe 28.11.2016
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În ceea ce privește evoluția indicelui total de vitalitate 
culturală pentru municipiul Botoșani pe perioada 2010-2015, 
acesta păstrează valori similare, cu excepția anului 2014, unde 
înregistrează o creștere semnificativă, ocupând poziția 8 în top 
15 orașe pentru anul respectiv.

Recomandări 

O primă recomandare ar fi acțiuni îndreptate de către 
factorii de decizie privind dezvoltarea orașului pe categoriile de 
indicatori care nu sunt printre punctele forte, dar au potențial. 
Menționăm aici sprijinul bugetar oferit activităților culturale și 
stimularea industriilor creative care dețin potențial de creștere, 
dar cărora le lipsește stabilitatea. Un tandem public-privat ar 
putea revigora peisajul cultural general al orașului.

Iași

Graficul 20. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Botoșani (2010-2015)

Graficul 21. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Iași (2010-2015)
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Punctele forte ale orașului sunt industriile creative. Din acest 
punct de vedere, orașul oscilează între locurile 6 și 9 pe perioada 
analizată. 

Participarea culturală este o categorie cu potențial de 
vitalitate destul de crescut, oscilând între pozițiile 11 și 13, cu 
excepția anului 2012, când a ocupat locul 9. 

Și resursele umane specializate se mențin pe poziții de top 15. 
În acest sens, Liceul de Artă Octav Băncilă, Școala Populară de Arte 
Titel Popovici și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” 
reprezintă centre puternice care formează un număr crescut de 
resurse umane în domeniul artelor. 

Punctele mai slabe ale orașului sunt infrastructura culturală 
(categorie în scădere în ultimii ani, ajungând de la poziția 7 în 2010 
la locul 20 în 2015) și cheltuielile bugetare pentru cultură – categorie 
cu fluctuații, atingând și valori negative în anii 2011 și 2013. 

În ceea ce privește evoluția indicelui de vitalitate culturală pe 
perioada 2010-2015, cea mai mare valoare a fost înregistrată în 
2010, urmând apoi un trend descendent cu ușoare tendințe de 
redresare în 2014 și 2015. 

Recomandări 

Iași este un oraș cu potențial cultural crescut, fiind unul 
dintre orașele care se bucură de o infrarstructură culturală 
diversă (teatre, operă, filarmonică, muzee, trei cinematografe), 
are o participare culturală destul de crescută, deține instituții 
de învățământ de prestigiu în domeniul artelor care formează 
un număr crescut de resurse umane specializate și un sector al 
industriilor creative dintre cele mai dezvoltate. Cu toate acestea, 
categoria de infrastructură culturală, în scădere în ultimii trei 
ani, poate trage un semnal pentru o atenție mai mare către 
această dimensiune a vitalității culturale de care depinde și 
nivelul de consum cultural al populației.

Satu Mare
Orașul are ca puncte tari bugetul alocat pentru cultură 

și resursele umane specializate. Cu toate că prezintă unele 
fluctuații pe perioada 2010-2015, categoria de indicatori privind 
cheltuielile alocate de autoritățile locale pentru cultură este un 
indicator ce înregistrează, alături de categoria resurselor umane, 
valorile cele mai ridicate. Astfel, orașul ocupa în 2015 locul 5 în 
clasamentul dedicat cheltuielilor bugetare pentru cultură, în timp 
ce în clasamentul pentru categoria resurselor umane specializate 
oscilează, începând cu anul 2012, între locurile 14 și 15. Prin Școala 
de Arte și Liceul de Arte Aurel Popp, Satu Mare are o tendință de 
creștere pe categoria de indicatori ce reflectă resursele umane 
specializate, ajungând de la un indice de 0,698 în 2010 la un indice 
de 0,844 în 2015, ceea ce indică un interes al tinerilor de a urma 
studii culturale și de a se specializa în domeniul cultural.

Unul dintre punctele mai slabe ale orașului este participarea 
culturală – indicele de vitalitate pentru această categorie a 
înregistrat valori negative în fiecare an din perioada cuprinsă în 
analiză, pe fondul unor poziții destul de modeste ale orașului în 
clasamentul dedicat pe această categorie (maxim locul 19 în 2012, 
minim locul 27 în 2013). Un alt punct slab sunt industriile creative, 
categorie care prezintă mai degrabă o tendință descendentă. 

Graficul 22. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Iași (2010-2015)
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Evoluția indicelui de vitalitate culturală pe perioada 
2010-2015 a oscilat: după doi ani de evoluție ascendentă (2011 și 
2012), indicele a înregistrat cea mai mică valoare în 2013, pentru 
ca în 2014 și 2015 să cunoască din nou tendințe de creștere.

Recomandări 

Având în vedere contextul favorabil pentru dezvoltarea 
sectorului de resurse umane specializate, indicator care are 
o valoare crescută și constantă, este de dorit o stimulare 
a sectorului de industrii creative care pot oferi oportunități 
profesionale și antreprenoriale celor care se formează în 
domeniul artelor / cultural. De asemenea, vitalitatea culturală 
poate crește la nivelul acestui oraș și printr-o stimulare a 
participării culturale, categorie care a înregistrat valori negative 
pe întreaga perioadă cuprinsă în analiză. În acest sens ar 
trebui valorificate facilitățile culturale deținute de oraș: teatru 
dramatic, filarmonică, muzee și, începând cu 2011, sală de 
cinematograf. Ofertele culturale diverse care să cuprindă cât 
mai multe segmente de potențiali consumatori pot fi o soluție.

Graficul 23. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Satu Mare (2010-2015)

Graficul 24. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Satu Mare (2010-2015)
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Târgu Jiu
Ca și în cazul orașului Miercurea Ciuc, Târgu Jiu este un 

exemplu de oraș propulsat în top 15 de valorile crescute ale 
indicilor de la nivelul categoriei de resurse umane. Orașul deține 
o valoroasă școală populară de arte care a înregistrat în fiecare 
an din perioada analizată peste 1.600 de cursanți înscriși. 
Alături de numărul de elevi înscriși la Liceul de Arte „Constantin 
Brăiloiu” și raportat la populația orașului, acest tip de indicator 
se plasează pe locul 2 în topul dedicat resurselor umane după 
Miercurea Ciuc, pe întreaga perioadă analizată.

Tendințe de creștere s-au înregistrat la nivelul infrastructurii 
culturale și implicit la nivelul participării culturale. O contribuție 
a avut aici deschiderea unui nou cinematograf Cinema City 
Târgu Jiu în 2014. 

Punctele slabe sunt reprezentate de industriile creative și 
cheltuielile bugetare alocate pentru sectorul cultural, ambele 
categorii de indicatori înregistrând valori negative pe întreaga 
perioadă analizată, cu excepția anului 2014 pentru categoria 

industriilor creative (an în care orașul s-a plasat pe locul 12 în 
clasamentul dedicat acestei categorii, ascensiunea fiind produsă 
de o creștere bruscă a cifrei de afaceri și a profitului).

Evoluția indicelui de vitalitate a fost oscilantă. După o 
scădere destul de pronunțată în 2013, au urmat doi ani de 
creștere constantă. 

Recomandări 

Potențialul cultural al orașului este dat într-o mare măsură 
de două centre cu o capacitate crescută de formare a resurselor 
umane specializate. Orașul nu deține o infrastructură culturală 
foarte diversă, dar prin apariția unei noi săli de cinematograf a 
stimulat vitalitatea acestei categorii și a contribuit la creșterea 
consumului cultural. O dezvoltare a industriilor creative la nivelul 
orașului ar schimba peisajul cultural. Conlucrarea sectorului 
public – cum sunt centrele de învățământ care formează resurse 
umane – cu sectorul privat ar putea crea un mediu creativ local 
necesar pentru o vitalitate culturală stabilă.  

Graficul 25. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Târgu Jiu (2010-2015)
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Brașov
Industriile creative sunt punctul forte al orașului Brașov, 

atingând poziția 2 în clasamentul pentru această categorie de 
indicatori în anul 2015 și locul 3 în 2011 și 2012. Un alt punct 
forte este consumul cultural al populației, care se menține la 
valori constante de-a lungul perioadei analizate, oscilând între 
pozițiile 5 (2010 și 2011) și locul 8 (2012, 2013, 2014, 2015). 

Un punct slab al orașului sunt cheltuielile bugetare alocate 
pentru cultură, dimensiune care a înregistrat valori negative ale 
indicelui de vitalitate pe fiecare an din analiză. De asemenea, 
orașul nu a urcat mai sus de poziția 28 pe categoria de resurse 
umane specializate. 

O tendință de creștere spectaculoasă se înregistrează la 
nivelul de infrastructură culturală. Dacă în 2010 orașul ocupa 
locul 26, în anul 2015 ocupa locul 6. La această asecensiune a 

Graficul 26. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Târgu Jiu (2010-2015)

Graficul 27. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Brașov (2010-2015)
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contribuit (conform cifrelor raportate) numărul în creștere de 
biblioteci, muzee, teatre și apariția ansamblurilor artistice în 
perioada ultimilor trei ani față de anul 2010.

Evoluția indicelui de vitalitate culturală pe perioada analizată 
a urmat un trend descendent cu o ușoară creștere în 2013 și 
apoi cu o ascensiune semnificativă în 2015, în principal datorită 
valorilor înregistrate pe categoria de industrii creative.

Recomandări 

Brașov este un oraș cu un potențial cultural și creativ crescut. 
Deține atuuri precum infrastructura culturală diversificată 
(teatre, operă, filarmonică, ansamblu artistic, muzee și, din 2015, 
apariția unui al doilea cinematograf). Alt atu sunt industriile 
culturale și creative care atrag o ascensiune semnificativă a 
vitalității culturale. O stimulare ar fi recomandată la nivelul 
cheltuielilor bugetare pentru cultură. Acestea pot fi îndreptate 
spre servicii care să atragă o mai mare participare culturală a 
populației. De asemenea, lipsa unui centru universitar cu profil 
cultural menține orașul în poziții mai scăzute ale clasamentului 
în ceea ce privește oportunitățile de formare ale unor resurse 
umane specializate (cea mai bună poziție a fost locul 28 din 46 
pentru această categorie de indicatori, obținută în anul 2010). 

Bistrița
Punctul forte al orașului care propulsează Bistrița în top 15 

vitalitate culturală este reprezentat de cheltuielile bugetare 
alocate pentru cultură. Deși indicele înregistrat de această 
categorie este unul puternic, se observă că de-a lungul perioadei 
analizate a trecut prin fluctuații destul de semnificative, în 
special raportând anul 2010 la anii următori. Resursele umane 
specializate sunt un alt punct de vitalitate al orașului. La acest 
nivel, orașul deține trei instituții care oferă posibilitatea formării în 
domeniul artelor: Liceul de Arte „Corneliu Baba”, Liceul de Muzică 
„Tudor Jarda” și Școala Populară de Artă Bistrița. 

O situație specială se regăsește la nivelul infrastructurii 
culturale, care a avut o evoluție spectaculoasă. Dacă la nivelul 
anului 2011 au fost raportate ca elemente de infrastructură muzeu, 
biblioteci și un cinematograf, la nivelul anului 2014 infrastructura 
raportată cuprinde, pe lângă cele existente în 2011, un teatru 
de păpuși, orchestră populară, ansambluri artistice. Creșterea 
exponențială s-a reflectat și la nivelul participării culturale, orașul 
ajungând de pe locul 44 în 2011 pe locul 15 în 2013.

Punctul slab al orașului este un sector al industriilor creative 
cu poziții modeste în clasamentul acestei categorii de indicatori.

Evoluția indicelui de vitalitate culturală pentru perioada 
analizată nu prezintă o tendință uniformă. De la un nivel destul 
de scăzut în 2010, indicele a crescut brusc în anii 2012 și 2013, 
pe fondul unor valori mari înregistrate pe anumite categorii de 
indicatori (ca de ex. bugetul alocat pentru cultură în 2012) sau 
datorită unor valori mari înregistrate pe toate categoriile de 
indicatori în 2013 comparativ cu ceilalți ani.

Recomandări 

Deoarece Bistrița este un oraș cu un număr crescut de 
resurse umane care se formează în instituții cu profil cultural, 
ar fi de dorit ca acest grup de tineri cu potențial să beneficieze 
de servicii și facilități culturale care să-i stimuleze în acțiuni cu 
caracter cultural. Faptul că singura sală de cinematograf a 
orașului s-a închis în 2015 este unul dintre punctele care duce 

Graficul 28. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Brașov (2010-2015)
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întreaga categorie de infrastructură culturală într-un trend 
desce ndent. De asemenea, consumul cultural este modest, 
neînregistrând valori de vitalitate foarte mari. Pe de altă parte, 
în ultimii ani, Bistrița a devenit vizibilă prin forme culturale mai 
neconvenționale așa cum sunt trupele de dans, un exemplu 
în acest sens fiind trupa și școala de dans urban REBORN. 
Conform site-ului acestei școli: “Școala de dans REBORN susține 
cultura fiecărui stil de dans atât la nivel local, cât și național, 
prin promovarea și organizarea de diferite workshopuri și 
evenimente precum: Cupa Școlilor la StreetDance, Dansul, 
Pasiune pentru Trup și Suflet, Ziua Internațională a Dansului, 
Tabăra de streetdance Reborn Dance Camp și workshopuri cu 
diferiți instructori profesioniști naționali, dar și internaționali.”45 
Aceste noi forme de producție și participare culturală la nivelul 
orașului pot atrage inițiative antreprenoriale care să sporească 
și să valorifice potențialul creativ al orașului și al tinerilor de aici.

45 Informații accesate de pe http://rebornBISTRIȚA.ro/scoala-de-dans/ la data 
de 02.12.2016]

Graficul 29. Evoluția Indicilor de Vitalitate Culturală pe categorii de indicatori pentru municipiul Bistrița (2010-2015)

Graficul 30. Evoluția Indicelui de Vitalitate Culturală pentru 
municipiul Bistrița (2010-2015)
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6. Ierarhia orașelor (2015)
Dacă în topul de vitalitate din capitolul precedent am 

cuprins primele 15 orașe cu cea mai ridicată vitalitate, mai 
jos redăm clasamentele anului 2015 pe fiecare categorie de 
indicatori pentru toate cele 46 de orașe cuprinse în analiză. 
Aceste ierarhii sunt importante prin posibilitatea de a vizualiza 

mai bine dinamica fiecărei categorii de indicatori în paralel cu 
poziționarea orașului după indicele final de vitalitate la nivelul 
anului respectiv. Tabloul indicilor de vitalitate pe categorii de 
indicatori pentru ceilalți ani se vor regăsi în anexele raportului.

Poziția în 
Indicele 

infrastructurii 
culturale 

(2015)

Oraș Populația
Indicele de 

infrastructură 
culturală

Poziția 
după 

Indicele de 
vitalitate 
culturală 

final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 CLUJ-NAPOCA 321.427 0.733124984 1

2 GIURGIU 69.674 0.485656616 19

3 TÂRGU MUREȘ 151.129 0.475424763 3

4 PITEȘTI 177.485 0.471213126 17

5 MIERCUREA CIUC 42.359 0.466992306 2

6 BRAȘOV 291.363 0.369267311 14

7 SIBIU 169.820 0.308792413 5

8 BOTOȘANI 122.999 0.280070144 9

9 RÂMNICU VÂLCEA 119.252 0.271590446 11

10 TÂRGOVIȘTE 94.240 0.270654121 6

11 TIMIȘOARA 333.825 0.232266691 8

12
SFÂNTU 

GHEORGHE
65.395 0.198334399 7

13 ALBA IULIA 73.979 0.173495077 13

14 TÂRGU JIU 97.336 0.112224903 10

15 BISTRIȚA 92.892 0.108418899 16

16 CRAIOVA 307.193 0.103358443 4

17 DEVA 70.813 0.095414857 21

18 ORADEA 223.317 0.087879821 27

19 GALAȚI 306.046 0.086834731 24

Poziția în 
Indicele 

infrastructurii 
culturale 

(2015)

Oraș Populația
Indicele de 

infrastructură 
culturală

Poziția 
după 

Indicele de 
vitalitate 
culturală 

final

20 IAȘI 357.868 0.083322749 12

21 BAIA MARE 148.429 0.075407171 23

22 SATU MARE 123.438 0.057836846 15

23 SUCEAVA 116.082 0.026397928 30

24 PLOIEȘTI 235.041 0.008478633 28

25 CONSTANȚA 319.266 0.007799774 18

26 ARAD 179.716 -0.017456258 20

27 BACĂU 196.447 -0.031161671 38

28 SLOBOZIA 53.419 -0.039156212 45

29 ZALĂU 69.988 -0.074593591 31

30 TULCEA 90.503 -0.118396258 29

31 PIATRA NEAMȚ 116.355 -0.170043754 25

32 BRĂILA 213.089 -0.178740035 35

33 FOCȘANI 95.127 -0.188287189 34

34 REȘIȚA 89.626 -0.211993019 33

35 BÂRLAD 73.580 -0.232591736 40

36 ONEȘTI 53.167 -0.274692385 42

37
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
110.768 -0.292265559 26

38 BUZĂU 136.773 -0.303770712 32

39 TURDA 57.820 -0.305673987 41

Tabelul 3. Clasamentul orașelor analizate după Indicele de infrastructură culturală
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Poziția în 
Indicele 

infrastructurii 
culturale 

(2015)

Oraș Populația
Indicele de 

infrastructură 
culturală

Poziția 
după 

Indicele de 
vitalitate 
culturală 

final

40 ALEXANDRIA 52.547 -0.310352185 36

41 SLATINA 85.074 -0.352371104 37

42 MEDIAȘ 59.121 -0.394612778 44

43 CĂLĂRAȘI 78.102 -0.397303539 39

44  ROMAN 71.254 -0.43030375 22

45 VASLUI 93.077 -0.602255962 46

46 HUNEDOARA 74.753 -0.664235469 43

Poziția în 
Indicele de 
participare 

culturală 
(2015)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 CLUJ-NAPOCA 321.427 1.042054787 1

2 SIBIU 169.820 0.957281856 5

3 PITEȘTI 177.485 0.912739425 17

4 BOTOȘANI 122.999 0.777771636 9

5 TÂRGU MUREȘ 151.129 0.663380458 3

6 TIMIȘOARA 333.825 0.547096037 8

7 CONSTANȚA 319.266 0.535732607 18

8  BRAȘOV 291.363 0.533442867 14

9 TULCEA 90.503 0.405461763 29

10 GALAȚI 306.046 0.275753815 24

11 ORADEA 223.317 0.266394172 27

12 IAȘI 357.868 0.248308939 12

13 RÂMNICU VÂLCEA 119.252 0.175891042 11

14 TÂRGU JIU 97.336 0.134222766 10

15  ALBA IULIA 73.979 0.121638305 13

16 CRAIOVA 307.193 0.113210928 4

Poziția în 
Indicele de 
participare 

culturală 
(2015)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

17 MIERCUREA CIUC 42.359 0.073448155 2

18  BACĂU 196.447 0.032687538 38

19 TÂRGOVIȘTE 94.240 0.030493045 6

20 ARAD 179.716 0.010132538 20

21 BISTRIȚA 92.892 0.006804883 16

22 SATU MARE 123.438 -0.049957999 15

23 REȘIȚA 89.626 -0.058779221 33

24 PLOIEȘTI 235.041 -0.079865251 28

25 DEVA 70.813 -0.080461659 21

26 BAIA MARE 148.429 -0.131268972 23

27 HUNEDOARA 74.753 -0.180865601 43

28 BÂRLAD 73.580 -0.184856262 40

29 FOCȘANI 95.127 -0.187669083 34

30 BRĂILA 213.089 -0.19068245 35

31 GIURGIU 69.674 -0.192210493 19

32
SFÂNTU 

GHEORGHE
65.395 -0.214563294 7

33 SUCEAVA 116.082 -0.32343626 30

34 TURDA 57.820 -0.372111391 41

35 ONEȘTI 53.167 -0.404326033 42

36 CĂLĂRAȘI 78.102 -0.412446733 39

37 PIATRA NEAMȚ 116.355 -0.418769548 25

38 BUZĂU 136.773 -0.422080346 32

39 SLATINA 85.074 -0.447650239 37

40
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
110.768 -0.457271355 26

41 SLOBOZIA 53.419 -0.472310887 45

42 ZALĂU 69.988 -0.498800775 31

43  MEDIAȘ 59.121 -0.514929027 44

44 ROMAN 71.254 -0.51948166 22

45 ALEXANDRIA 52.547 -0.521872317 36

46 VASLUI 93.077 -0.527280706 46

Tabelul 4. Clasamentul orașelor analizate după Indicele 
participării la activitățile culturale
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Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 
pentru 
cultură 
(2015)

Oraș Populația

Indicele de 
cheltuieli 
bugetare 

alocate pentru 
cultură

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 CRAIOVA 307.193 2.684285 4

2 ROMAN 71.254 2.432662 22

3 TÂRGU MUREȘ 151.129 1.665958 3

4
 DROBETA-TURNU 

SEVERIN
110.768 1.421067 26

5 SATU MARE 123.438 1.235264 15

6 RÂMNICU VÂLCEA 119.252 1.10407 11

7 TIMIȘOARA 333.825 0.784093 8

8 BISTRIȚA 92.892 0.780892 16

9
SFÂNTU 

GHEORGHE
65.395 0.755453 7

10 TÂRGOVIȘTE 94.240 0.717829 6

11 ALEXANDRIA 52.547 0.468293 36

12 BOTOȘANI 122.999 0.443957 9

13 SIBIU 169.820 0.440446 5

14 ARAD 179.716 0.428017 20

15 MIERCUREA CIUC 42.359 0.260634 2

16  IAȘI 357.868 0.240534 12

17 BUZĂU 136.773 0.150913 32

18 ZALĂU 69.988 0.096836 31

19 GALAȚI 306.046 0.024411 24

20 CONSTANȚA 319.266 0.018529 18

21 GIURGIU 69.674 -0.01916 19

22 HUNEDOARA 74.753 -0.15549 43

23 ONEȘTI 53.167 -0.24453 42

24 BRĂILA 213.089 -0.29484 35

25  ALBA IULIA 73.979 -0.43139 13

26 TULCEA 90.503 -0.44202 29

Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 
pentru 
cultură 
(2015)

Oraș Populația

Indicele de 
cheltuieli 
bugetare 

alocate pentru 
cultură

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

27 BAIA MARE 148.429 -0.50444 23

28  FOCȘANI 95.127 -0.53008 34

29 TURDA 57.820 -0.56216 41

30  PIATRA NEAMȚ 116.355 -0.57713 25

31 VASLUI 93.077 -0.58565 46

32 MEDIAȘ 59.121 -0.64732 44

33  BRAȘOV 291.363 -0.65349 14

34  TÂRGU JIU 97.336 -0.83261 10

35 BACĂU 196.447 -0.85013 38

36 PITEȘTI 177.485 -0.90517 17

37 BÂRLAD 73.580 -0.90645 40

38  DEVA 70.813 -0.93158 21

39 CLUJ-NAPOCA 321.427 -0.94776 1

40 SUCEAVA 116.082 -0.9625 30

41 SLOBOZIA 53.419 -1.01408 45

42 REȘIȚA 89.626 -1.03333 33

43 SLATINA 85.074 -1.05283 37

44 ORADEA 223.317 -1.07 27

- CĂLĂRAȘI43 78.102 - 39

- PLOIEȘTI44 93.077 - 28

Tabelul 5. Clasamentul orașelor analizate după Indicele 
cheltuielilor bugetare alocate pentru cultură

43 Conform Adresei Nr. 45345/05.10.2016 ca răspuns la solicitarea INCFC privind 
date bugetare alocate culturii, Primăria Municipiului Călărași a comunicat că la 
nivelul instituției nu se înregistrează cheltuieli bugetare pentru domeniul cultural 
conform Anexelor trimise de INCFC spre completare.]

44 Conform Adresei Nr. 19338/08.11.2016 ca răspuns la solicitarea INCFC privind 
date bugetare alocate culturii, Primăria Municipiului Ploiești a comunicat că la 
nivelul instituției nu se înregistrează cheltuieli bugetare pentru domeniul cultural 
conform Anexelor trimise de INCFC spre completare.
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Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2015)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 MIERCUREA CIUC 42.359 3.872976 2

2 TÂRGU JIU 97.336 3.101721 10

3
SFÂNTU 

GHEORGHE
65.395 2.337619 7

4 CLUJ-NAPOCA 321.427 1.756478 1

5 TÂRGOVIȘTE 94.240 1.702933 6

6 ALBA IULIA 73.979 1.580313 13

7 PIATRA NEAMȚ 116.355 1.536451 25

8 DEVA 70.813 1.511342 21

9 SIBIU 169.820 1.367835 5

10 SLATINA 85.074 1.223201 37

11 SUCEAVA 116.082 1.106394 30

12 BOTOȘANI 122.999 0.964065 9

13 REȘIȚA 89.626 0.900062 33

14 BAIA MARE 148.429 0.86402 23

15 SATU MARE 123.438 0.844437 15

16 TÂRGU MUREȘ 151.129 0.831557 3

17  IAȘI 357.868 0.818458 12

18 ORADEA 223.317 0.718044 27

19 TIMIȘOARA 333.825 0.714872 8

20 SLOBOZIA 53.419 0.704639 45

21  ARAD 179.716 0.634955 20

22 RÂMNICU VÂLCEA 119.252 0.615335 11

23 ZALĂU 69.988 0.613982 31

24 CONSTANȚA 319.266 0.606253 18

25 BUZĂU 136.773 0.572217 32

26 GIURGIU 69.674 0.565666 19

27 FOCȘANI 95.127 0.545863 34

28 BISTRIȚA 92.892 0.503515 16

29 PLOIEȘTI 235.041 0.501173 28

Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2015)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

30  TULCEA 90.503 0.454929 29

31  BRĂILA 213.089 0.448466 35

32  BRAȘOV 291.363 0.434411 14

33 BACĂU 196.447 0.302784 38

34  PITEȘTI 177.485 0.27643 17

35 GALAȚI 306.046 0.234019 24

36 CRAIOVA 307.193 0.112401 4

37 ROMAN 71.254 -0.0059 22

38 ALEXANDRIA 52.547 -0.0146 36

39 BÂRLAD 73.580 -0.05699 40

40
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
110.768 -0.19761 26

41 CĂLĂRAȘI 78.102 -0.23123 39

42 ONEȘTI 53.167 -0.42791 42

43 TURDA 57.820 -0.42791 41

44 HUNEDOARA 74.753 -0.42791 43

45 MEDIAȘ 59.121 -0.42791 44

46 VASLUI 93.077 -0.42791 46

Poziția în 
Indicele de 

industrii 
creative 
(2015)

Oraș Populația
Indicele de 

industrii 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 CLUJ-NAPOCA 321.427 3.218674463 1

2 BRAȘOV 291.363 1.197479696 6

3 CRAIOVA 307.193 0.746758256 16

4 TÂRGU MUREȘ 151.129 0.710604825 3

5 TIMIȘOARA 333.825 0.648133074 11

6 IAȘI 357.868 0.543863406 20

7 TÂRGOVIȘTE 94.240 0.521461459 10

Tabelul 6. Clasamentul orașelor analizate după Indicele 
resurselor umane specializate

Tabelul 7. Clasamentul orașelor analizate după Indicele 
industriilor creative
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Poziția în 
Indicele de 

industrii 
creative 
(2015)

Oraș Populația
Indicele de 

industrii 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

8 ALBA IULIA 73.979 0.472329801 13

9 PITEȘTI 177.485 0.343905499 4

10  SIBIU 169.820 0.294185139 7

11 ORADEA 223.317 0.206390571 18

12 BAIA MARE 148.429 0.201464569 21

13 TURDA 57.820 0.125091736 39

14 REȘIȚA 89.626 0.074465638 34

15 MIERCUREA CIUC 42.359 0.072015969 5

16 GIURGIU 69.674 0.049242698 2

17 L DEVA 70.813 0.029597147 17

18 PIATRA NEAMȚ 116.355 -0.001491329 31

19 BÂRLAD 73.580 -0.048557468 35

20 SUCEAVA 116.082 -0.049446192 23

21
SFÂNTU 

GHEORGHE
65.395 -0.094780327 12

22 CĂLĂRAȘI 78.102 -0.099356101 43

23 FOCȘANI 95.127 -0.109451445 33

24 BOTOȘANI 122.999 -0.153465335 8

25 RÂMNICU VÂLCEA 119.252 -0.173015838 9

26
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
110.768 -0.174309276 37

27 ARAD 179.716 -0.178257419 26

28 CONSTANȚA 319.266 -0.20418703 25

29 GALAȚI 306.046 -0.210916056 19

30 BISTRIȚA 92.892 -0.216391441 15

31 SATU MARE 123.438 -0.218704913 22

32 PLOIEȘTI 235.041 -0.227415848 24

33 MEDIAȘ 59.121 -0.256226302 42

34 SLATINA 85.074 -0.303285187 41

35 BUZĂU 136.773 -0.314837041 38

36 TÂRGU JIU 97.336 -0.328558644 14

37  TULCEA 90.503 -0.378021741 30

Poziția în 
Indicele de 

industrii 
creative 
(2015)

Oraș Populația
Indicele de 

industrii 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

38 BRĂILA 213.089 -0.385555018 32

39  ZALĂU 69.988 -0.419678759 29

40 ALEXANDRIA 52.547 -0.440061258 40

41 HUNEDOARA 74.753 -0.470406555 46

42 ONEȘTI 53.167 -0.480877894 36

43  BACĂU 196.447 -0.501422298 27

44  VASLUI 93.077 -0.505109543 45

45 ROMAN 71.254 -0.909846534 44

46 SLOBOZIA 53.419 -1.602031155 28
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7. Concluzii
După cum am văzut, vitalitatea culturală a orașelor este 

o dimensiune dinamică ce poate avea un caracter mai stabil 
sau oscilant datorită caracterului elementelor care o compun. 
Vitalitatea culturală este o trăsătură a orașelor dată de un cumul 
de factori care de multe ori nu se încadrează în aceiași parametri, 
iar rezultatele studiului de față subliniază acest fapt.

Municipiul București este un caz aparte față de restul orașelor 
prin dotările și serviciile culturale de care dispune ca număr, dar și în 
ceea ce privește dimensiunea sa demografică, dominând celelalte 
orașe din punctul de vedere al vitalității culturale. Pornind de la 
acest fapt, am exclus municipiul București în măsurarea vitalității 
culturale pe care am realizat-o la nivelul a 46 de orașe dintre cele 
mai reprezentative ca număr al populației și ca potențial cultural.

Există un număr restrâns de orașe care își păstrează 
același nivelul de vitalitate pe o perioadă longitudinală și care 
se regăsesc în aceleași poziții sau în unele similare în topul de 
vitalitate realizat pe perioada 2010-2015 și chiar comparativ cu 
anii precedenți. Aceste orașe, cum este cazul municipiilor Cluj-
Napoca, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, se caracterizează printr-un 
tablou general al peisajului cultural dat de o stabilitate crescută 
a tuturor elementelor care compun vitalitatea – resursele umane 
specializate, infrastructura, participarea culturală a populației, 
sectorul industriilor creative.  

Pe de altă parte, în topul vitalității se pot înregistra și apariții 
cumva insolite, așa cum este cazul orașelor Satu Mare și Târgu Jiu, 
Sfântu Gheorghe sau Bistrița. Vorbim aici de un alt tip de orașe, 
care se caracterizează mai degrabă printr-o vitalitate culturală pe 
care am putea-o numi iluzorie sau parțială, fiind caracterizată de 
contribuția puternică doar a uneia dintre categoriile de indicatori 
de vitalitate care propulsează astfel de orașe în top, neavând 
neapărat un tablou cultural vibrant per total. Ce este important 
de reținut este că aceste tipuri de orașe au un potențial cultural 
ce poate fi exploatat și valorificat astfel încât să ajungă la o 
sincronizare a elementelor de vitalitate culturală mai slabe cu 
cele care sunt deja într-o creștere constantă.  

La nivelul categoriilor de indicatori care compun vitalitatea 
culturală, se observă că în cazurile orașelor cu un sector al 
industriilor creative dezvoltat există un nivel ridicat și al celorlalte 
categorii de indicatori, ceea ce confirmă faptul că dezvoltarea 
economiei creative nu este doar un stimulent al economiei locale 
a orașului, ci poate fi un factor și pentru creșterea și diversificarea 
sectorului cultural. 

Un alt tip de indicator care s-a dovedit un propulsor al vitalității 
culturale pentru un număr crescut de orașe este reprezentat de 
categoria resurselor umane specializate. Acest tip de resurse pot 
forma motorul de dezvoltare al peisajului cultural și creativ local. 
Trebuie însă ca factorii de decizie să găsească modul concret în 
care potențialul acestui grup de tineri formați în domeniul cultural 
să fie stimulat și valorificat.

Categoria de indicatori care se dovedește a fi cea mai oscilantă 
și care prin acest caracter poate influența creșterile sau scăderile 
bruște de vitalitate este reprezentată de susținerea bugetară din 
partea autorităților locale pentru sectorul cultural. Deși cu un rol 
important în buna funcționare a sectorului cultural, susținerea 
publică a culturii nu poate produce o vitalitate consistentă fără 
tandemul celorlalte categorii de indicatori – infrastructură, 
consum public, sectorul industriilor creative și sectorul ONG.

Participarea culturală a populației este categoria de indicatori 
care la nivelul orașelor aflate în top fie este un element vibrant 
(cazul Sibiu, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara), fie înregistrează valori 
destul de modeste la nivelul orașelor precum Târgu Jiu, Satu Mare, 
Târgoviște, Sfântu Gheorghe, Craiova, Bistrița. Deși este un element 
de vitalitate care depinde de categoria infrastructurii culturale, 
consumul cultural devine o miză importantă în dezvoltarea locală a 
orașelor, având, asemenea industriilor creative, un impact puternic 
în menținerea și stimularea vitalității locale.
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9. Anexe

Ierarhia orașelor (2014)
Poziția în 
Indicele 

infrastructurii 
culturale 

(2014)

Oraș Populația
Indicele de 

infrastructură 
culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 CLUJ-NAPOCA 320.819 0.76 1

2 BISTRIȚA 92.448 0.52 15

3 TÂRGU MUREȘ 151.684 0.48 2

4 PITEȘTI 177.965 0.47 16

5 ALBA IULIA 73.717 0.38 6

6 TÂRGOVIȘTE 94.819 0.35 10

7 GIURGIU 70.194 0.35 25

8 BRAȘOV 291.921 0.33 20

9 SIBIU 169.741 0.32 4

10 BOTOȘANI 123.922 0.30 8

11 SF. GHEORGHE 65.614 0.27 9

12 MIERCUREA CIUC 42.470 0.27 3

13 RÂMNICU VÂLCEA 119.348 0.26 18

14 TIMIȘOARA 333.650 0.22 7

15 ARAD 180.224 0.08 21

16 IAȘI 350.924 0.08 12

17 CRAIOVA 308.144 0.07 5

18 PLOIEȘTI 235.698 0.06 19

19 BAIA MARE 149.031 0.06 24

20 BACĂU 194.952 0.06 40

21 SATU MARE 124.096 0.05 17

22 TÂRGU JIU 97.643 0.04 11

23 ORADEA 223.718 0.04 27

Poziția în 
Indicele 

infrastructurii 
culturale 

(2014)

Oraș Populația
Indicele de 

infrastructură 
culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

24 FOCȘANI 95.470 0.03 32

25 SLOBOZIA 53.582 0.02 39

26 GALAȚI 306.895 0.00 30

27 ZALĂU 69.952 -0.05 31

28 CONSTANȚA 320.318 -0.06 14

29 SUCEAVA 116.311 -0.11 26

30 DEVA 71.152 -0.13 28

31 TULCEA 91.101 -0.13 36

32 BRĂILA 215.319 -0.17 33

33 PIATRA NEAMȚ 116.833 -0.20 23

34 REȘIȚA 90.357 -0.22 35

35 MEDIAȘ 59.454 -0.27 45

36 TURDA 58.212 -0.29 44

37 ONEȘTI 53.553 -0.30 41

38 CĂLĂRAȘI 78.553 -0.31 38

39 ALEXANDRIA 52.930 -0.32 34

40 SLATINA 85.430 -0.38 37

41 BUZĂU 137.753 -0.38 29

42 BÂRLAD 74.068 -0.40 43

43 ROMAN 71.767 -0.43 13

44
DR. TURNU 

SEVERIN
111.580 -0.48 22

45 VASLUI 84.553 -0.59 46

46 HUNEDOARA 75.343 -0.66 42
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Poziția în 
Indicele 

participării 
culturale

(2014)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția 
după 

Indicele de 
vitalitate 
culturală 

final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 BOTOȘANI 123.922 1.165356 8

2 CLUJ-NAPOCA 320.819 1.110536 1

3 SIBIU 169.741 1.077199 4

4 PITEȘTI 177.965 1.047969 16

5 TÂRGU MUREȘ 151.684 0.739541 2

6 TIMIȘOARA 333.650 0.590895 7

7 CONSTANȚA 320.318 0.494074 14

8 BRAȘOV 291.921 0.431044 20

9 SUCEAVA 116.311 0.362221 26

10 RÂMNICU VÂLCEA 119.348 0.299036 18

11 IAȘI 350.924 0.293089 12

12 ORADEA 223.718 0.290989 27

13 MIERCUREA CIUC 42.470 0.222899 3

14 ALBA IULIA 73.717 0.204186 6

15 CRAIOVA 308.144 0.084613 5

16 BAIA MARE 149.031 -0.02006 24

17 PLOIEȘTI 235.698 -0.02483 19

18 BACĂU 194.952 -0.02503 40

19 TÂRGU JIU 97.643 -0.02579 11

20 ARAD 180.224 -0.02865 21

21 GIURGIU 70.194 -0.0515 25

22 HUNEDOARA 75.343 -0.12155 42

23 BRĂILA 215.319 -0.14637 33

24 TÂRGOVIȘTE 94.819 -0.15228 10

25 SATU MARE 124.096 -0.1548 17

26 SF. GHEORGHE 65.614 -0.1671 9

27 REȘIȚA 90.357 -0.20698 35

28 BÂRLAD 74.068 -0.22646 43

29 DEVA 71.152 -0.26422 28

30 TULCEA 91.101 -0.27371 36

Poziția în 
Indicele 

participării 
culturale

(2014)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția 
după 

Indicele de 
vitalitate 
culturală 

final

31 GALAȚI 306.895 -0.2988 30

32 BISTRIȚA 92.448 -0.3229 15

33 FOCȘANI 95.470 -0.32829 32

34 TURDA 58.212 -0.33022 44

35 PIATRA NEAMȚ 116.833 -0.36305 23

36 CĂLĂRAȘI 78.553 -0.36742 38

37 ONEȘTI 53.553 -0.37109 41

38 SLOBOZIA 53.582 -0.39058 39

39 BUZĂU 137.753 -0.43192 29

40 SLATINA 85.430 -0.43237 37

41 ZALĂU 69.952 -0.47149 31

42 MEDIAȘ 59.454 -0.47711 45

43
DR. TURNU 

SEVERIN
111.580 -0.47806 22

44 VASLUI 84.553 -0.48301 46

45 ROMAN 71.767 -0.48728 13

46 ALEXANDRIA 52.930 -0.49073 34

Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 

pentru cultură 
(2014)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 CRAIOVA 308.144 2.179359 5

2 ROMAN 71.767 2.117143 13

3 TÂRGU MUREȘ 151.684 1.77333 2

4
DR. TURNU 

SEVERIN
111.580 1.737919 22

5 BOTOȘANI 123.922 1.256985 8

6 ALBA IULIA 73.717 1.147554 6
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Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 

pentru cultură 
(2014)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

7 TIMIȘOARA 333.650 0.975822 7

8 MIERCUREA CIUC 42.470 0.875464 3

9 SF. GHEORGHE 65.614 0.74407 9

10 BISTRIȚA 92.448 0.686904 15

11 TÂRGOVIȘTE 94.819 0.575991 10

12 ALEXANDRIA 52.930 0.529368 34

13 SATU MARE 124.096 0.498703 17

14 SIBIU 169.741 0.412459 4

15 BUZĂU 137.753 0.380373 29

16 HUNEDOARA 75.343 0.309877 42

17 ARAD 180.224 0.24262 21

18 RÂMNICU VÂLCEA 119.348 0.239316 18

19 IAȘI 350.924 0.226747 12

20 GALAȚI 306.895 0.200022 30

21 ZALĂU 69.952 0.125783 31

22 CONSTANȚA 320.318 0.11406 14

23 PIATRA NEAMȚ 116.833 -0.11055 23

24 GIURGIU 70.194 -0.18768 25

25 ONEȘTI 53.553 -0.21241 41

26 BRĂILA 215.319 -0.36746 33

27 TURDA 58.212 -0.60016 44

28 VASLUI 84.553 -0.6126 46

29 BAIA MARE 149.031 -0.62148 24

30 FOCȘANI 95.470 -0.64894 32

31 BRAȘOV 291.921 -0.68989 20

32 MEDIAȘ 59.454 -0.74034 45

33 TÂRGU JIU 97.643 -0.90069 11

34 PITEȘTI 177.965 -0.94774 16

35 BÂRLAD 74.068 -0.96738 43

Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 

pentru cultură 
(2014)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

36 TULCEA 91.101 -0.97613 36

37 DEVA 71.152 -1.017 28

38 BACĂU 194.952 -1.04109 40

39 SUCEAVA 116.311 -1.06 26

40 SLOBOZIA 53.582 -1.0791 39

41 CLUJ-NAPOCA 320.819 -1.10067 1

42 REȘIȚA 90.357 -1.13821 35

43 SLATINA 85.430 -1.15454 37

44 ORADEA 223.718 -1.17579 27

- CĂLĂRAȘI 78.553 - 38

- PLOIEȘTI 235.698 - 19

Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2014)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 MIERCUREA CIUC 42.470 3.841721 3

2 TÂRGU JIU 97.643 2.849351 11

3 SF. GHEORGHE 65.614 2.221936 9

4 CLUJ-NAPOCA 320.819 1.864312 1

5 TÂRGOVIȘTE 94.819 1.83727 10

6 ALBA IULIA 73.717 1.579211 6

7 DEVA 71.152 1.536207 28

8 TÂRGU MUREȘ 151.684 1.464777 2

9 SIBIU 169.741 1.421036 4

10 SLATINA 85.430 1.268551 37

11 SUCEAVA 116.311 1.001773 26
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Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2014)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

12 BOTOȘANI 123.922 0.945156 8

13 IAȘI 350.924 0.89063 12

14 SATU MARE 124.096 0.826462 17

15 REȘIȚA 90.357 0.798308 35

16 BAIA MARE 149.031 0.781046 24

17 ORADEA 223.718 0.765119 27

18 TIMIȘOARA 333.650 0.725663 7

19 CONSTANȚA 320.318 0.681039 14

20 SLOBOZIA 53.582 0.670279 39

21 ARAD 180.224 0.655738 21

22 GIURGIU 70.194 0.576164 25

23 RÂMNICU VÂLCEA 119.348 0.575441 18

24 ZALĂU 69.952 0.561685 31

25 BISTRIȚA 92.448 0.553696 15

26 FOCȘANI 95.470 0.548921 32

27 BUZĂU 137.753 0.542423 29

28 PIATRA NEAMȚ 116.833 0.530834 23

29 PLOIEȘTI 235.698 0.52034 19

30 TULCEA 91.101 0.502527 36

31 BRĂILA 215.319 0.48593 33

32 BRAȘOV 291.921 0.394742 20

33 PITEȘTI 177.965 0.277069 16

34 GALAȚI 306.895 0.255157 30

35 BACĂU 194.952 0.225784 40

36 CRAIOVA 308.144 0.10446 5

37 ALEXANDRIA 52.930 -0.03735 34

38 BÂRLAD 74.068 -0.06093 43

39 ROMAN 71.767 -0.07117 13

40
DR. TURNU 

SEVERIN
111.580 -0.1997 22

41 CĂLĂRAȘI 78.553 -0.22575 38

42 ONEȘTI 53.553 -0.42862 41

Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2014)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

43 TURDA 58.212 -0.42862 44

44 HUNEDOARA 75.343 -0.42862 42

45 MEDIAȘ 59.454 -0.42862 45

46 VASLUI 84.553 -0.42862 46

Poziția în 
Indicele 

industriilor 
creative 
(2014)

Oraș Populația
Indicele 

industriilor 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 CLUJ-NAPOCA 320.819 3.463588 1

2 CRAIOVA 308.144 0.987934 5

3 SIBIU 169.741 0.98033 4

4 TÂRGU MUREȘ 151.684 0.851466 2

5 TIMIȘOARA 333.650 0.623663 7

6 BRAȘOV 291.921 0.474128 20

7 IAȘI 350.924 0.40845 12

8 PLOIEȘTI 235.698 0.393731 19

9 PIATRA NEAMȚ 116.833 0.32627 23

10 PITEȘTI 177.965 0.246762 16

11 ROMAN 71.767 0.195327 13

12 TÂRGU JIU 97.643 0.103428 11

13 ORADEA 223.718 0.063492 27

14 ALBA IULIA 73.717 0.059926 6

15 CONSTANȚA 320.318 0.053795 14

16 MIERCUREA CIUC 42.470 0.027202 3

17 TULCEA 91.101 0.019354 36

18 CĂLĂRAȘI 78.553 0.003759 38

19 FOCȘANI 95.470 -0.01225 32

20 REȘIȚA 90.357 -0.0441 35
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Poziția în 
Indicele 

industriilor 
creative 
(2014)

Oraș Populația
Indicele 

industriilor 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

21 BAIA MARE 149.031 -0.04453 24

22 SUCEAVA 116.311 -0.11487 26

23
DR. TURNU 

SEVERIN
111.580 -0.17003 22

24 ONEȘTI 53.553 -0.17402 41

25 SLATINA 85.430 -0.1756 37

26 SF. GHEORGHE 65.614 -0.17687 9

27 TÂRGOVIȘTE 94.819 -0.20308 10

28 BISTRIȚA 92.448 -0.20857 15

29 SATU MARE 124.096 -0.21226 17

30 SLOBOZIA 53.582 -0.22182 39

31 DEVA 71.152 -0.24294 28

32 ALEXANDRIA 52.930 -0.25661 34

33 BÂRLAD 74.068 -0.28131 43

34 BUZĂU 137.753 -0.31428 29

35 BRĂILA 215.319 -0.36443 33

36 RÂMNICU VÂLCEA 119.348 -0.41782 18

37 GALAȚI 306.895 -0.4183 30

38 ARAD 180.224 -0.42237 21

39 BACĂU 194.952 -0.48184 40

40 ZALĂU 69.952 -0.49037 31

41 VASLUI 84.553 -0.57786 46

42 GIURGIU 70.194 -0.58635 25

43 HUNEDOARA 75.343 -0.61673 42

44 TURDA 58.212 -0.65043 44

45 BOTOȘANI 123.922 -0.65551 8

46 MEDIAȘ 59.454 -0.74745 45

Ierarhia orașelor (2013)
Poziția în 
Indicele 

infrastructurii 
culturale 

(2013)

Oraș Populația
Indicele de 

infrastructură 
culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1  CLUJ-NAPOCA 320.400 0.78 2

2  TÂRGU MUREȘ 152.287 0.54 4

3 GIURGIU 70.805 0.42 30

4 SIBIU 169.751 0.37 5

5 BISTRIȚA 92.063 0.37 8

6 BRAȘOV 292.300 0.34 13

7 TÂRGOVIȘTE 95.556 0.32 9

8 MIERCUREA CIUC 42.675 0.31 3

9 PITEȘTI 178.456 0.29 22

10 BOTOȘANI 124.565 0.28 12

11 ALBA IULIA 73.421 0.26 1

12 ORADEA 224.049 0.23 24

13
SFÂNTU 

GHEORGHE
65.935 0.21 7

14 TIMIȘOARA 333.749 0.20 6

15 RÂMNICU VÂLCEA 119.417 0.19 16

16 ARAD 181.025 0.13 19

17 IAȘI 341.503 0.12 11

18 BAIA MARE 149.619 0.10 26

19  CRAIOVA 309.208 0.08 10

20 BACĂU 195.088 0.08 40

21 SLOBOZIA 53.802 0.03 35

22 GALAȚI 307.785 0.03 25

23 PLOIEȘTI 237.117 0.02 14

24 SATU MARE 124.839 0.02 17

25 ZALĂU 70.086 -0.06 28

26 TULCEA 91.598 -0.07 27

27  FOCȘANI 95.858 -0.07 29

28 DEVA 71.504 -0.11 23

29 TURDA 58.608 -0.12 45

30 CONSTANȚA 321.077 -0.12 18
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Poziția în 
Indicele 

infrastructurii 
culturale 

(2013)

Oraș Populația
Indicele de 

infrastructură 
culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

31 SUCEAVA 116.865 -0.14 31

32  BRĂILA 217.493 -0.15 32

33 TÂRGU JIU 97.923 -0.18 15

34 PIATRA NEAMȚ 117.612 -0.20 21

35 MEDIAȘ 59.886 -0.25 42

36 CĂLĂRAȘI 79.045 -0.29 37

37 ONEȘTI 54.034 -0.29 44

38 ALEXANDRIA 53.419 -0.30 33

39 SLATINA 85.924 -0.35 34

40 BÂRLAD 74.603 -0.37 43

41 REȘIȚA 91.304 -0.38 39

42 VASLUI 77.300 -0.42 46

43  ROMAN 72.487 -0.43 20

44 BUZĂU 138.785 -0.45 36

45
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
112.373 -0.47 38

46 HUNEDOARA 76.164 -0.52 41

Poziția în 
Indicele 

participării 
culturale

(2013)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 SIBIU 169.751 1.124243 5

2  CLUJ-NAPOCA 320.400 0.978902 2

3 BOTOȘANI 124.565 0.97735 12

4  TÂRGU MUREȘ 152.287 0.676437 4

5 TIMIȘOARA 333.749 0.610759 6

6 PITEȘTI 178.456 0.491899 22

7 MIERCUREA CIUC 42.675 0.439339 3

8 BRAȘOV 292.300 0.390076 13

Poziția în 
Indicele 

participării 
culturale

(2013)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

9 TULCEA 91.598 0.385151 27

10 CONSTANȚA 321.077 0.320548 18

11 IAȘI 341.503 0.228374 11

12 GALAȚI 307.785 0.216228 25

13 RÂMNICU VÂLCEA 119.417 0.203241 16

14 ARAD 181.025 0.174745 19

15 BISTRIȚA 92.063 0.167501 8

16 ORADEA 224.049 0.054601 24

17 PLOIEȘTI 237.117 0.028532 14

18  CRAIOVA 309.208 -0.01265 10

19 BACĂU 195.088 -0.03282 40

20  FOCȘANI 95.858 -0.05198 29

21 BAIA MARE 149.619 -0.05536 26

22  BRĂILA 217.493 -0.06926 32

23 TÂRGU JIU 97.923 -0.0743 15

24 ALBA IULIA 73.421 -0.08198 1

25
SFÂNTU 

GHEORGHE
65.935 -0.11539 7

26 TÂRGOVIȘTE 95.556 -0.12054 9

27 SATU MARE 124.839 -0.12685 17

28 GIURGIU 70.805 -0.13802 30

29 ONEȘTI 54.034 -0.21165 44

30 BÂRLAD 74.603 -0.22684 43

31 REȘIȚA 91.304 -0.24999 39

32 HUNEDOARA 76.164 -0.25647 41

33 TURDA 58.608 -0.28039 45

34 DEVA 71.504 -0.36966 23

35 SUCEAVA 116.865 -0.37239 31

36 CĂLĂRAȘI 79.045 -0.37583 37

37 PIATRA NEAMȚ 117.612 -0.37763 21

38 BUZĂU 138.785 -0.38419 36
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Poziția în 
Indicele 

participării 
culturale

(2013)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

39 SLOBOZIA 53.802 -0.4033 35

40 SLATINA 85.924 -0.42601 34

41 VASLUI 77.300 -0.4583 46

42 MEDIAȘ 59.886 -0.4616 42

43 ZALĂU 70.086 -0.46877 28

44
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
112.373 -0.47068 38

45  ROMAN 72.487 -0.47748 20

46 ALEXANDRIA 53.419 -0.4822 33

Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 

pentru cultură 
(2013)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 ALBA IULIA 73.421 4.597416 1

2  ROMAN 72.487 1.318152 20

3 BISTRIȚA 92.063 1.201008 8

4  TÂRGU MUREȘ 152.287 1.176688 4

5 MIERCUREA CIUC 42.675 0.924097 3

6 ALEXANDRIA 53.419 0.912125 33

7
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
112.373 0.876387 38

8  CRAIOVA 309.208 0.752645 10

9 TIMIȘOARA 333.749 0.576237 6

10 SIBIU 169.751 0.418784 5

11 TÂRGOVIȘTE 95.556 0.416725 9

12 ZALĂU 70.086 0.370334 28

13 SATU MARE 124.839 0.285537 17

14 PIATRA NEAMȚ 117.612 0.28362 21

15 SFÂNTU GHEORGHE 65.935 0.201418 7

16 GALAȚI 307.785 0.161953 25

Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 

pentru cultură 
(2013)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

17 RÂMNICU VÂLCEA 119.417 0.135547 16

18 HUNEDOARA 76.164 0.121095 41

19 ARAD 181.025 0.057383 19

20 BUZĂU 138.785 -0.01173 36

21 BOTOȘANI 124.565 -0.05576 12

22 IAȘI 341.503 -0.09762 11

23 CONSTANȚA 321.077 -0.11586 18

24 ONEȘTI 54.034 -0.31027 44

25  BRĂILA 217.493 -0.34444 32

26 TURDA 58.608 -0.46281 45

27 BRAȘOV 292.300 -0.53811 13

28 GIURGIU 70.805 -0.54239 30

29  FOCȘANI 95.858 -0.57538 29

30 BAIA MARE 149.619 -0.58472 26

31 MEDIAȘ 59.886 -0.6054 42

32 VASLUI 77.300 -0.63224 46

33 SUCEAVA 116.865 -0.68971 31

34 TÂRGU JIU 97.923 -0.73006 15

35 BÂRLAD 74.603 -0.75133 43

36 PITEȘTI 178.456 -0.79787 22

37 TULCEA 91.598 -0.80494 27

38 DEVA 71.504 -0.82425 23

39 BACĂU 195.088 -0.83252 40

40 SLOBOZIA 53.802 -0.86196 35

41 REȘIȚA 91.304 -0.89185 39

42 SLATINA 85.924 -0.89426 34

43  CLUJ-NAPOCA 320.400 -0.90113 2

44 ORADEA 224.049 -0.93056 24

- CĂLĂRAȘI 78.553 - 37

- PLOIEȘTI 235.698 - 14
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Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2013)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 MIERCUREA CIUC 42.675 3.889955 3

2 TÂRGU JIU 97.923 2.548429 15

3
SFÂNTU 

GHEORGHE
65.935 2.139614 7

4 TÂRGOVIȘTE 95.556 1.871834 9

5  CLUJ-NAPOCA 320.400 1.818051 2

6 ALBA IULIA 73.421 1.560845 1

7 DEVA 71.504 1.534816 23

8 SIBIU 169.751 1.445347 5

9  TÂRGU MUREȘ 152.287 1.411078 4

10 SLATINA 85.924 1.275455 34

11 BOTOȘANI 124.565 1.166114 12

12 SUCEAVA 116.865 1.052638 31

13 IAȘI 341.503 0.908307 11

14 SATU MARE 124.839 0.856078 17

15 ORADEA 224.049 0.804697 24

16 BAIA MARE 149.619 0.774678 26

17 REȘIȚA 91.304 0.733834 39

18 TIMIȘOARA 333.749 0.717943 6

19 SLOBOZIA 53.802 0.68016 35

20 ARAD 181.025 0.677625 19

21 CONSTANȚA 321.077 0.648266 18

22 GIURGIU 70.805 0.64329 30

23 ZALĂU 70.086 0.602998 28

24 BISTRIȚA 92.063 0.596681 8

25  FOCȘANI 95.858 0.595341 29

26 RÂMNICU VÂLCEA 119.417 0.575818 16

27  BRĂILA 217.493 0.481591 32

28 PLOIEȘTI 237.117 0.468931 14

29 PIATRA NEAMȚ 117.612 0.450801 21

Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2013)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

30 TULCEA 91.598 0.446603 27

31 BUZĂU 138.785 0.383548 36

32 BRAȘOV 292.300 0.37102 13

33 PITEȘTI 178.456 0.284952 22

34 GALAȚI 307.785 0.229181 25

35  ROMAN 72.487 0.223014 20

36 BACĂU 195.088 0.197371 40

37  CRAIOVA 309.208 0.107969 10

38 BÂRLAD 74.603 -0.06794 43

39 ALEXANDRIA 53.419 -0.11865 33

40
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
112.373 -0.20184 38

41 CĂLĂRAȘI 79.045 -0.22016 37

42 ONEȘTI 54.034 -0.43228 44

43 TURDA 58.608 -0.43228 45

44 HUNEDOARA 76.164 -0.43228 41

45 MEDIAȘ 59.886 -0.43228 42

46 VASLUI 77.300 -0.43228 46

Poziția în 
Indicele 

industriilor 
creative 

(2013)

Oraș Populația
Indicele 

industriilor 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1  CLUJ-NAPOCA 320.400 3.322527 2

2  CRAIOVA 309.208 0.964737 10

3  TÂRGU MUREȘ 152.287 0.75445 4

4 SIBIU 169.751 0.737625 5

5 TIMIȘOARA 333.749 0.615309 6

6 PLOIEȘTI 237.117 0.569918 14
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Poziția în 
Indicele 

industriilor 
creative 

(2013)

Oraș Populația
Indicele 

industriilor 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

7 BRAȘOV 292.300 0.554699 13

8 ALBA IULIA 73.421 0.537843 1

9 IAȘI 341.503 0.454904 11

10 MEDIAȘ 59.886 0.366064 42

11 PIATRA NEAMȚ 117.612 0.238602 21

12 ORADEA 224.049 0.110145 24

13 PITEȘTI 178.456 0.106682 22

14 DEVA 71.504 0.086439 23

15 CONSTANȚA 321.077 0.055505 18

16 MIERCUREA CIUC 42.675 0.051718 3

17 CĂLĂRAȘI 79.045 0.018168 37

18 TULCEA 91.598 -0.03199 27

19  FOCȘANI 95.858 -0.09057 29

20
SFÂNTU 

GHEORGHE
65.935 -0.10332 7

21 BISTRIȚA 92.063 -0.11402 8

22 BÂRLAD 74.603 -0.11805 43

23  ROMAN 72.487 -0.13431 20

24 RÂMNICU VÂLCEA 119.417 -0.14789 16

25 BAIA MARE 149.619 -0.14918 26

26 HUNEDOARA 76.164 -0.15385 41

27 SUCEAVA 116.865 -0.18324 31

28 SATU MARE 124.839 -0.23888 17

29 VASLUI 77.300 -0.2523 46

30 SLATINA 85.924 -0.26859 34

31 TÂRGOVIȘTE 95.556 -0.27016 9

32 SLOBOZIA 53.802 -0.28378 35

33 TURDA 58.608 -0.28458 45

34  BRĂILA 217.493 -0.30649 32

35 ONEȘTI 54.034 -0.3218 44

36 REȘIȚA 91.304 -0.37426 39

37 BUZĂU 138.785 -0.39269 36

Poziția în 
Indicele 

industriilor 
creative 

(2013)

Oraș Populația
Indicele 

industriilor 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

38 ALEXANDRIA 53.419 -0.39639 33

39 ARAD 181.025 -0.45145 19

40 GALAȚI 307.785 -0.54693 25

41 TÂRGU JIU 97.923 -0.56856 15

42 ZALĂU 70.086 -0.62228 28

43 BACĂU 195.088 -0.63173 40

44 GIURGIU 70.805 -0.63971 30

45
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
112.373 -0.64775 38

46 BOTOȘANI 124.565 -0.8206 12

Ierarhia orașelor (2012)
Poziția în 
Indicele 

infrastructurii 
culturale 

(2012)

Oraș Populația
Indicele de 

infrastructură 
culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1  CLUJ-NAPOCA 320.042 0.877056 1

2  TÂRGU MUREȘ 153.067 0.722645 5

3 SIBIU 169.634 0.476441 3

4 MIERCUREA CIUC 42.840 0.402732 4

5 BOTOȘANI 125.259 0.337611 11

6 TIMIȘOARA 334.507 0.332974 6

7 ORADEA 224.722 0.290915 24

8 PITEȘTI 179.210 0.278227 21

9 IAȘI 335.585 0.272311 7

10  FOCȘANI 96.498 0.240557 27

11 BACĂU 195.973 0.208964 42

12 BAIA MARE 150.575 0.197932 26

13 TULCEA 92.357 0.183139 32

14 BISTRIȚA 91.936 0.18005 10
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Poziția în 
Indicele 

infrastructurii 
culturale 

(2012)

Oraș Populația
Indicele de 

infrastructură 
culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

15 SFÂNTU GHEORGHE 66.338 0.13783 8

16 PLOIEȘTI 238.699 0.129666 16

17 RÂMNICU VÂLCEA 119.642 0.119492 19

18 ARAD 182.017 0.11071 20

19 SUCEAVA 117.707 0.10246 25

20 GALAȚI 307.874 0.078423 29

21 SATU MARE 125.847 0.067633 13

22 ALBA IULIA 73.377 0.065174 2

23 TÂRGOVIȘTE 96.163 0.063146 9

24 BRAȘOV 292.847 -0.06221 15

25 TURDA 59.152 -0.07118 33

26 CONSTANȚA 322.302 -0.08054 18

27  BRĂILA 219.702 -0.08388 30

28 DEVA 71.882 -0.10135 23

29 REȘIȚA 92.459 -0.11078 43

30  CRAIOVA 310.988 -0.16953 14

31 PIATRA NEAMȚ 118.331 -0.20589 12

32 CĂLĂRAȘI 79.525 -0.22484 34

33 GIURGIU 71.526 -0.23401 40

34 ZALĂU 70.310 -0.24791 28

35 TÂRGU JIU 98.477 -0.2493 17

36 ONEȘTI 54.643 -0.25291 39

37 MEDIAȘ 60.323 -0.26994 45

38 BUZĂU 139.925 -0.26999 35

39 SLOBOZIA 54.117 -0.3418 38

40
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
113.724 -0.35009 22

41  ROMAN 73.218 -0.36683 36

42 VASLUI 74.517 -0.39929 46

43 SLATINA 86.930 -0.41456 37

44 BÂRLAD 75.074 -0.43398 44

45 ALEXANDRIA 54.075 -0.43587 31

46 HUNEDOARA 77.030 -0.48324 41

Poziția în 
Indicele 

participării 
culturale

(2012)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 SIBIU 320.042 1.02502 1

2  CLUJ-NAPOCA 153.067 0.857021 5

3  TÂRGU MUREȘ 310.988 0.609176 14

4  CRAIOVA 179.210 0.555319 21

5 PITEȘTI 334.507 0.53314 6

6 TIMIȘOARA 125.259 0.521837 11

7 BOTOȘANI 292.847 0.51227 15

8 BRAȘOV 335.585 0.37689 7

9 IAȘI 322.302 0.327963 18

10 CONSTANȚA 224.722 0.314541 24

11 ORADEA 113.724 0.295796 22

12
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
307.874 0.136285 29

13 GALAȚI 182.017 0.123519 20

14 ARAD 119.642 0.074906 19

15 RÂMNICU VÂLCEA 42.840 0.015652 4

16 MIERCUREA CIUC 195.973 0.00686 42

17 BACĂU 73.377 -0.00058 2

18 ALBA IULIA 125.847 -0.04346 13

19 SATU MARE 150.575 -0.05896 26

20 BAIA MARE 219.702 -0.0651 30

21  BRĂILA 96.163 -0.09724 9

22 TÂRGOVIȘTE 91.936 -0.13087 10

23 BISTRIȚA 66.338 -0.14875 8

24
SFÂNTU 

GHEORGHE
71.882 -0.16825 23

25 DEVA 238.699 -0.17573 16

26 PLOIEȘTI 98.477 -0.22603 17

27 TÂRGU JIU 75.074 -0.25216 44

28 BÂRLAD 92.357 -0.26344 32

29 TULCEA 59.152 -0.26551 33

30 TURDA 77.030 -0.28726 41

creo




  63

Anexe  63

Poziția în 
Indicele 

participării 
culturale

(2012)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

31 HUNEDOARA 117.707 -0.30138 25

32 SUCEAVA 92.459 -0.31054 43

33 REȘIȚA 71.526 -0.32059 40

34 GIURGIU 96.498 -0.33103 27

35  FOCȘANI 54.117 -0.35698 38

36 SLOBOZIA 118.331 -0.36082 12

37 PIATRA NEAMȚ 79.525 -0.36879 34

38 CĂLĂRAȘI 139.925 -0.3773 35

39 BUZĂU 54.643 -0.37862 39

40 ONEȘTI 74.517 -0.43011 46

41 VASLUI 60.323 -0.43577 45

42 MEDIAȘ 86.930 -0.4375 37

43 SLATINA 70.310 -0.44625 28

44 ZALĂU 73.218 -0.4536 36

45  ROMAN 54.075 -0.45982 31

46 ALEXANDRIA 53.419 -0.4822 33

Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 

pentru cultură 
(2012)

Oraș Populația

Indicele 
cheltuielilor 

bugetare 
alocate pentru 

cultură 

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 ALBA IULIA 73.377 4.211794646 2

2 PIATRA NEAMȚ 118.331 1.672603564 12

3 BISTRIȚA 91.936 1.669356079 10

4
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
113.724 1.236489828 22

5 ALEXANDRIA 54.075 0.706597303 31

6  ROMAN 73.218 0.692342072 36

7 ONEȘTI 54.643 0.688209185 39

Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 

pentru cultură 
(2012)

Oraș Populația

Indicele 
cheltuielilor 

bugetare 
alocate pentru 

cultură 

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

8  TÂRGU MUREȘ 153.067 0.684048209 5

9 SATU MARE 125.847 0.658278828 13

10 HUNEDOARA 77.030 0.581314791 41

11 TÂRGOVIȘTE 96.163 0.535382879 9

12 TIMIȘOARA 334.507 0.465640203 6

13 MIERCUREA CIUC 42.840 0.459886749 4

14
SFÂNTU 

GHEORGHE
66.338 0.374681912 8

15 ZALĂU 70.310 0.360355616 28

16 SIBIU 169.634 0.263828363 3

17 CRAIOVA 310.988 0.158864653 14

18 IAȘI 335.585 0.106228835 7

19 BUZĂU 139.925 0.074395713 35

20 RÂMNICU VÂLCEA 119.642 -0.017753604 19

21 GALAȚI 307.874 -0.080774738 29

22 ARAD 182.017 -0.110771848 20

23 BOTOȘANI 125.259 -0.20667685 11

24 CONSTANȚA 322.302 -0.228437195 18

25  BRĂILA 219.702 -0.348882363 30

26 TURDA 59.152 -0.453814266 33

27 BAIA MARE 150.575 -0.560529691 26

28 MEDIAȘ 60.323 -0.609953396 45

29 BRAȘOV 292.847 -0.613692662 15

30 GIURGIU 71.526 -0.642779818 40

31  FOCȘANI 96.498 -0.677920027 27

32 SUCEAVA 117.707 -0.723490803 25

33 VASLUI 74.517 -0.756840565 46

34 TÂRGU JIU 98.477 -0.778844511 17

35 TULCEA 92.357 -0.811871926 32

36 BÂRLAD 75.074 -0.822054676 44

37 BACĂU 195.973 -0.833070169 42

creo




64 

64  Anexe 

Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 

pentru cultură 
(2012)

Oraș Populația

Indicele 
cheltuielilor 

bugetare 
alocate pentru 

cultură 

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

38 PITEȘTI 179.210 -0.838300483 21

39 DEVA 71.882 -0.861288021 23

40 SLOBOZIA 54.117 -0.879764597 38

41 SLATINA 86.930 -0.923136495 37

42 REȘIȚA 92.459 -0.932270922 43

43 ORADEA 224.722 -0.93926721 24

44  CLUJ-NAPOCA 320.042 -0.948112592 1

- CĂLĂRAȘI 78.553 - 34

- PLOIEȘTI 235.698 - 16

Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2012)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 MIERCUREA CIUC 42.840 3.791672866 4

2 TÂRGU JIU 98.477 2.771916345 17

3
SFÂNTU 

GHEORGHE
66.338 1.997051742 8

4  CLUJ-NAPOCA 320.042 1.908325864 1

5 TÂRGOVIȘTE 96.163 1.631492155 9

6 ALBA IULIA 73.377 1.472504958 2

7 SIBIU 169.634 1.420747233 3

8 DEVA 71.882 1.384278042 23

9  TÂRGU MUREȘ 153.067 1.330521359 5

10 SLATINA 86.930 1.179896376 37

11 BOTOȘANI 125.259 1.078516842 11

12 SUCEAVA 117.707 0.990919364 25

13 IAȘI 335.585 0.962760523 7

Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2012)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

14 SATU MARE 125.847 0.85896138 13

15 TIMIȘOARA 334.507 0.761103551 6

16 BAIA MARE 150.575 0.734977664 26

17 REȘIȚA 92.459 0.709944644 43

18 ARAD 182.017 0.6888462 20

19 SLOBOZIA 54.117 0.67324858 38

20 GIURGIU 71.526 0.666877341 40

21 RÂMNICU VÂLCEA 119.642 0.63891498 19

22 ORADEA 224.722 0.633411852 24

23 ZALĂU 70.310 0.624975751 28

24 CONSTANȚA 322.302 0.624362651 18

25  FOCȘANI 96.498 0.554839309 27

26 BISTRIȚA 91.936 0.476304087 10

27  BRĂILA 219.702 0.446521529 30

28 PLOIEȘTI 238.699 0.444874377 16

29 TULCEA 92.357 0.398107222 32

30  ROMAN 73.218 0.385647508 36

31 BRAȘOV 292.847 0.378830296 15

32 BUZĂU 139.925 0.375428036 35

33 PIATRA NEAMȚ 118.331 0.369383955 12

34 PITEȘTI 179.210 0.283748998 21

35 GALAȚI 307.874 0.216151967 29

36 BACĂU 195.973 0.189597565 42

37  CRAIOVA 310.988 0.100940054 14

38 BÂRLAD 75.074 -0.060787004 44

39 ALEXANDRIA 54.075 -0.117265165 31

40 CĂLĂRAȘI 79.525 -0.174361293 34

41
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
113.724 -0.199033315 22

42 ONEȘTI 54.643 -0.429111121 39

43 TURDA 59.152 -0.429111121 33

creo




  65

Anexe  65

Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2012)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

44 HUNEDOARA 77.030 -0.429111121 41

45 MEDIAȘ 60.323 -0.429111121 45

46 VASLUI 74.517 -0.429111121 46

Poziția în 
Indicele 

industriilor 
creative 
(2012)

Oraș Populația
Indicele 

industriilor 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1  CLUJ-NAPOCA 320.042 3.501392 1

2 SIBIU 169.634 0.958534 3

3 BRAȘOV 292.847 0.872525 15

4 TIMIȘOARA 334.507 0.825431 6

5  CRAIOVA 310.988 0.767782 14

6 PLOIEȘTI 238.699 0.669717 16

7  TÂRGU MUREȘ 153.067 0.539278 5

8 IAȘI 335.585 0.497712 7

9 TURDA 59.152 0.453396 33

10 PIATRA NEAMȚ 118.331 0.293315 12

11 PITEȘTI 179.210 0.288024 21

12 CONSTANȚA 322.302 0.238707 18

13 BOTOȘANI 125.259 0.163326 11

14 ALBA IULIA 73.377 0.157894 2

15 DEVA 71.882 0.110355 23

16 MIERCUREA CIUC 42.840 0.09361 4

17 BÂRLAD 75.074 0.082335 44

18 SLOBOZIA 54.117 0.060309 38

19 ORADEA 224.722 0.031742 24

20 TÂRGOVIȘTE 96.163 -0.00102 9

21 CĂLĂRAȘI 79.525 -0.02029 34

Poziția în 
Indicele 

industriilor 
creative 
(2012)

Oraș Populația
Indicele 

industriilor 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

22 TULCEA 92.357 -0.04446 32

23  FOCȘANI 96.498 -0.05617 27

24 SATU MARE 125.847 -0.06632 13

25 RÂMNICU VÂLCEA 119.642 -0.0962 19

26
SFÂNTU 

GHEORGHE
66.338 -0.14921 8

27 SUCEAVA 117.707 -0.17287 25

28 ALEXANDRIA 54.075 -0.19086 31

29 ARAD 182.017 -0.1964 20

30 SLATINA 86.930 -0.23891 37

31 BISTRIȚA 91.936 -0.27663 10

32 VASLUI 74.517 -0.40968 46

33  BRĂILA 219.702 -0.42442 30

34 BAIA MARE 150.575 -0.46438 26

35 MEDIAȘ 60.323 -0.46977 45

36 TÂRGU JIU 98.477 -0.48094 17

37 HUNEDOARA 77.030 -0.58536 41

38 ZALĂU 70.310 -0.58586 28

39 BUZĂU 139.925 -0.60457 35

40 REȘIȚA 92.459 -0.60958 43

41
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
113.724 -0.61832 22

42 GIURGIU 71.526 -0.62256 40

43 BACĂU 195.973 -0.63284 42

44 GALAȚI 307.874 -0.68225 29

45 ONEȘTI 54.643 -0.83838 39

46  ROMAN 73.218 -1.06711 36
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Ierarhia orașelor (2011)
Poziția în 
Indicele 

infrastructurii 
culturale 

(2011)

Oraș Populația
Indicele de 

infrastructură 
culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1  CLUJ-NAPOCA 319.582 0.917133 1

2  TÂRGU MUREȘ 153.708 0.689134 5

3 MIERCUREA CIUC 42.963 0.5262 4

4 SIBIU 169.496 0.41524 3

5 BOTOȘANI 125.616 0.392514 9

6 TIMIȘOARA 334.764 0.322815 6

7 PITEȘTI 179.940 0.313225 18

8  FOCȘANI 96.852 0.277709 30

9 ORADEA 225.303 0.273288 20

10 IAȘI 334.652 0.270163 11

11 BAIA MARE 150.983 0.251937 24

12
SFÂNTU 

GHEORGHE
66.703 0.200598 7

13 ARAD 182.813 0.194524 19

14 RÂMNICU VÂLCEA 119.737 0.15597 23

15 REȘIȚA 93.273 0.131803 31

16 GALAȚI 308.882 0.130785 38

17 ALBA IULIA 73.175 0.115998 2

18 BACĂU 196.871 0.112171 35

19 SATU MARE 126.784 0.069535 12

20 TÂRGOVIȘTE 96.607 0.036322 8

21 TULCEA 92.764 0.019308 32

22 PLOIEȘTI 240.292 0.003214 16

23 SUCEAVA 117.949 -0.01527 22

24 DEVA 72.174 -0.03422 26

25 TURDA 59.507 -0.03721 36

26  BRĂILA 221.636 -0.08151 28

Poziția în 
Indicele 

infrastructurii 
culturale 

(2011)

Oraș Populația
Indicele de 

infrastructură 
culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

27 CONSTANȚA 323.748 -0.08513 17

28 BÂRLAD 75.451 -0.08994 43

29 BRAȘOV 293.534 -0.10901 15

30  CRAIOVA 311.909 -0.12383 13

31 PIATRA NEAMȚ 119.154 -0.16585 10

32 ZALĂU 70.451 -0.17439 27

33 TÂRGU JIU 98.576 -0.1866 14

34 GIURGIU 71.996 -0.23534 29

35  ROMAN 73.965 -0.24916 34

36 BUZĂU 140.875 -0.25573 33

37 MEDIAȘ 60.659 -0.26238 39

38 CĂLĂRAȘI 79.825 -0.33698 44

39 SLATINA 87.361 -0.36724 37

40 VASLUI 73.989 -0.3793 46

41 BISTRIȚA 91.586 -0.39297 25

42 ALEXANDRIA 54.571 -0.41643 40

43 ONEȘTI 55.146 -0.42007 42

44 HUNEDOARA 77.713 -0.4374 45

45
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
114.372 -0.47568 21

46 SLOBOZIA 54.401 -0.48798 41

Poziția în 
Indicele 

participării 
culturale

(2011)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 SIBIU 169.496 1.701546 3

2  CLUJ-NAPOCA 319.582 0.911583 1

3 BOTOȘANI 125.616 0.85019 9

4  TÂRGU MUREȘ 153.708 0.533742 5
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Poziția în 
Indicele 

participării 
culturale

(2011)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

5 BRAȘOV 293.534 0.533671 15

6 CONSTANȚA 323.748 0.47126 17

7 PITEȘTI 179.940 0.422077 18

8 SUCEAVA 117.949 0.403702 22

9  CRAIOVA 311.909 0.340816 13

10 TIMIȘOARA 334.764 0.337182 6

11 ARAD 182.813 0.303049 19

12 GALAȚI 308.882 0.267397 38

13 IAȘI 334.652 0.219528 11

14 ORADEA 225.303 0.211938 20

15 RÂMNICU VÂLCEA 119.737 0.11063 23

16 BACĂU 196.871 0.109966 35

17 BAIA MARE 150.983 0.101381 24

18 TÂRGOVIȘTE 96.607 -0.02384 8

19  BRĂILA 221.636 -0.02891 28

20 MIERCUREA CIUC 42.963 -0.04844 4

21 SATU MARE 126.784 -0.05248 12

22 ALBA IULIA 73.175 -0.06719 2

23 REȘIȚA 93.273 -0.07953 31

24 PLOIEȘTI 240.292 -0.12366 16

25
SFÂNTU 

GHEORGHE
66.703 -0.12872 7

26 BÂRLAD 75.451 -0.16818 43

27 DEVA 72.174 -0.16999 26

28 ZALĂU 70.451 -0.2357 27

29 TURDA 59.507 -0.25549 36

30 TÂRGU JIU 98.576 -0.25754 14

31 TULCEA 92.764 -0.28555 32

32 BUZĂU 140.875 -0.30585 33

33 SLOBOZIA 54.401 -0.3511 41

34 HUNEDOARA 77.713 -0.35246 45

35 PIATRA NEAMȚ 119.154 -0.35675 10

Poziția în 
Indicele 

participării 
culturale

(2011)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

36
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
114.372 -0.35683 21

37  FOCȘANI 96.852 -0.36603 30

38 CĂLĂRAȘI 79.825 -0.39587 44

39 GIURGIU 71.996 -0.39698 29

40 VASLUI 73.989 -0.41663 46

41 ALEXANDRIA 54.571 -0.42457 40

42 SLATINA 87.361 -0.42937 37

43 MEDIAȘ 60.659 -0.43002 39

44 BISTRIȚA 91.586 -0.43551 25

45 ONEȘTI 55.146 -0.43921 42

46  ROMAN 73.965 -0.44728 34

Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 

pentru cultură 
(2011)

Oraș Populația

Indicele 
cheltuielilor 

bugetare 
alocate pentru 

cultură  

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 ALBA IULIA 73.175 4.074585508 2

2
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
114.372 2.210049059 21

3 PIATRA NEAMȚ 119.154 1.990177889 10

4 TÂRGU MUREȘ 153.708 1.090728821 5

5 BISTRIȚA 91.586 0.93788716 25

6 TIMIȘOARA 334.764 0.862800666 6

7 ONEȘTI 55.146 0.713942482 42

8  ROMAN 73.965 0.659161357 34

9 SATU MARE 126.784 0.573746172 12

10 ALEXANDRIA 54.571 0.432162736 40

11 MIERCUREA CIUC 42.963 0.337769386 4

12  CRAIOVA 311.909 0.290239231 13
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Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 

pentru cultură 
(2011)

Oraș Populația

Indicele 
cheltuielilor 

bugetare 
alocate pentru 

cultură  

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

13 TÂRGOVIȘTE 96.607 0.254728227 8

14
SFÂNTU 

GHEORGHE
66.703 0.24584659 7

15 SIBIU 169.496 0.183855552 3

16 RÂMNICU VÂLCEA 119.737 0.094497995 23

17 BOTOȘANI 125.616 0.00472834 9

18 ZALĂU 70.451 -0.060554075 27

19 IAȘI 334.652 -0.104906189 11

20 BUZĂU 140.875 -0.125843868 33

21 ARAD 182.813 -0.148443491 19

22  BRĂILA 221.636 -0.157588086 28

23 TURDA 59.507 -0.184105162 36

24 CONSTANȚA 323.748 -0.273963641 17

25 HUNEDOARA 77.713 -0.324299763 45

26 MEDIAȘ 60.659 -0.531209812 39

27 GIURGIU 71.996 -0.560912095 29

28 BRAȘOV 293.534 -0.56208778 15

29 BAIA MARE 150.983 -0.563809148 24

30 BACĂU 196.871 -0.612207756 35

31  FOCȘANI 96.852 -0.653195737 30

32 TULCEA 92.764 -0.685363838 32

33 TÂRGU JIU 98.576 -0.696720409 14

34 PITEȘTI 179.940 -0.702698368 18

35 VASLUI 73.989 -0.705711516 46

36 BÂRLAD 75.451 -0.72354871 43

37 SLOBOZIA 54.401 -0.774479745 41

38  CLUJ-NAPOCA 319.582 -0.809513334 1

39 SLATINA 87.361 -0.815748839 37

40 SUCEAVA 117.949 -0.824685688 22

41 DEVA 72.174 -0.826054221 26

42 REȘIȚA 93.273 -0.829145351 31

Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 

pentru cultură 
(2011)

Oraș Populația

Indicele 
cheltuielilor 

bugetare 
alocate pentru 

cultură  

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

43 ORADEA 225.303 -0.837331391 20

44 GALAȚI 308.882 -0.862779153 38

- CĂLĂRAȘI 78.553 - 44

- PLOIEȘTI 235.698 - 16

Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2011)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 MIERCUREA CIUC 42.963 3.565412272 4

2 TÂRGU JIU 98.576 2.743698812 14

3
SFÂNTU 

GHEORGHE
66.703 1.969368658 7

4  CLUJ-NAPOCA 319.582 1.651488586 1

5 ALBA IULIA 73.175 1.616089745 2

6 SIBIU 169.496 1.426603681 3

7 DEVA 72.174 1.337396115 26

8  TÂRGU MUREȘ 153.708 1.308368378 5

9 TÂRGOVIȘTE 96.607 1.161180887 8

10 SUCEAVA 117.949 1.15575205 22

11 SLATINA 87.361 1.148457654 37

12 GIURGIU 71.996 1.004640775 29

13 IAȘI 334.652 0.990880184 11

14 BOTOȘANI 125.616 0.951778464 9

15 TIMIȘOARA 334.764 0.848740088 6

16 SATU MARE 126.784 0.836326783 12

17 ORADEA 225.303 0.798930343 20

18 BAIA MARE 150.983 0.74029427 24
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Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2011)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

19 SLOBOZIA 54.401 0.706366151 41

20 ARAD 182.813 0.665913394 19

21 CONSTANȚA 323.748 0.652416461 17

22 REȘIȚA 93.273 0.645781412 31

23 ZALĂU 70.451 0.642547047 27

24  FOCȘANI 96.852 0.565878478 30

25 BISTRIȚA 91.586 0.529538521 25

26  ROMAN 73.965 0.458457928 34

27 PLOIEȘTI 240.292 0.450815048 16

28  BRĂILA 221.636 0.409387605 28

29 TULCEA 92.764 0.403942819 32

30 BRAȘOV 293.534 0.3795991 15

31 BUZĂU 140.875 0.346389381 33

32 RÂMNICU VÂLCEA 119.737 0.334247134 23

33 PITEȘTI 179.940 0.285462049 18

34 PIATRA NEAMȚ 119.154 0.273309289 10

35  CRAIOVA 311.909 0.266460324 13

36 BACĂU 196.871 0.176606912 35

37 GALAȚI 308.882 0.083746894 38

38 BÂRLAD 75.451 -0.067356887 43

39 ALEXANDRIA 54.571 -0.081265924 40

40
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
114.372 -0.203537756 21

41 CĂLĂRAȘI 79.825 -0.22051177 44

42 ONEȘTI 55.146 -0.433202011 42

43 TURDA 59.507 -0.433202011 36

44 HUNEDOARA 77.713 -0.433202011 45

45 MEDIAȘ 60.659 -0.433202011 39

46 VASLUI 73.989 -0.433202011 46

Poziția în 
Indicele 

industriilor 
creative 

(2011)

Oraș Populația
Indicele 

industriilor 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1  CLUJ-NAPOCA 319.582 3.33073 1

2 SIBIU 169.496 0.962235 3

3 BRAȘOV 293.534 0.907594 15

4 TÂRGOVIȘTE 96.607 0.849791 8

5 TIMIȘOARA 334.764 0.812963 6

6 PLOIEȘTI 240.292 0.756693 16

7 MEDIAȘ 60.659 0.711308 39

8 IAȘI 334.652 0.522961 11

9  TÂRGU MUREȘ 153.708 0.486712 5

10  CRAIOVA 311.909 0.448961 13

11 PITEȘTI 179.940 0.393325 18

12 SATU MARE 126.784 0.276828 12

13 ALBA IULIA 73.175 0.220524 2

14 PIATRA NEAMȚ 119.154 0.175499 10

15 ORADEA 225.303 0.136341 20

16 TURDA 59.507 0.114361 36

17 BOTOȘANI 125.616 0.056161 9

18 MIERCUREA CIUC 42.963 0.042724 4

19
SFÂNTU 

GHEORGHE
66.703 0.034849 7

20 CONSTANȚA 323.748 0.004299 17

21 TULCEA 92.764 -0.00632 32

22 DEVA 72.174 -0.11744 26

23 BAIA MARE 150.983 -0.18879 24

24 SUCEAVA 117.949 -0.19293 22

25 RÂMNICU VÂLCEA 119.737 -0.20708 23

26 GIURGIU 71.996 -0.21475 29

27  FOCȘANI 96.852 -0.28137 30

28 BUZĂU 140.875 -0.2835 33

29 BÂRLAD 75.451 -0.3339 43

30 REȘIȚA 93.273 -0.35106 31
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Poziția în 
Indicele 

industriilor 
creative 

(2011)

Oraș Populația
Indicele 

industriilor 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

31 ARAD 182.813 -0.36594 19

32 ZALĂU 70.451 -0.38048 27

33 SLATINA 87.361 -0.40099 37

34 BISTRIȚA 91.586 -0.41407 25

35 TÂRGU JIU 98.576 -0.43899 14

36  BRĂILA 221.636 -0.44246 28

37 SLOBOZIA 54.401 -0.44775 41

38 BACĂU 196.871 -0.45587 35

39 ALEXANDRIA 54.571 -0.47199 40

40 GALAȚI 308.882 -0.48912 38

41
DROBETA-TURNU 

SEVERIN
114.372 -0.6038 21

42 CĂLĂRAȘI 79.825 -0.64907 44

43 VASLUI 73.989 -0.70276 46

44 ONEȘTI 55.146 -0.78818 42

45 HUNEDOARA 77.713 -0.94353 45

46  ROMAN 73.965 -1.07272 34

Ierarhia orașelor (2010)
Poziția în 
Indicele 

infrastructurii 
culturale 

(2010)

Oraș Populația
Indicele de 

infrastructură 
culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 CLUJ-NAPOCA 318.442 0.99439 2

2 TÂRGU MUREȘ 154.566 0.56921 5

3 TIMIȘOARA 334.683 0.48626 6

4 SIBIU 168.930 0.47363 4

5 BOTOȘANI 126.267 0.40311 10

6 PITEȘTI 180.608 0.37313 16

7 IAȘI 334.124 0.31255 7

Poziția în 
Indicele 

infrastructurii 
culturale 

(2010)

Oraș Populația
Indicele de 

infrastructură 
culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

8 SATU MARE 127.654 0.27752 17

9 MIERCUREA CIUC 43.089 0.24582 3

10 BAIA MARE 152.000 0.23068 26

11 DEVA 72.446 0.20581 23

12 ALBA IULIA 72.792 0.1876 1

13 RÂMNICU VÂLCEA 119.712 0.18352 20

14 ARAD 183.351 0.15031 21

15 BACĂU 198.053 0.12513 30

16 SF. GHEORGHE 66.929 0.09095 9

17 REȘIȚA 93.959 0.07801 29

18 GALAȚI 310.344 0.07686 27

19 TÂRGOVIȘTE 97.151 0.05262 8

20 BÂRLAD 76.024 0.03739 37

21 ORADEA 225.648 0.01802 24

22 TURDA 59.894 0.01067 28

23 SUCEAVA 118.089 -0.01018 22

24 TULCEA 93.535 -0.0161 32

25 PLOIEȘTI 241.982 -0.03258 14

26 BRAȘOV 294.409 -0.03897 13

27 CONSTANȚA 324.849 -0.07718 15

28 BUZĂU 141.922 -0.09168 25

29 PIATRA NEAMȚ 119.910 -0.09664 19

30 FOCȘANI 97.156 -0.09782 35

31 CRAIOVA 312.337 -0.10648 11

32
DR. TURNU 

SEVERIN
114.976 -0.19868 18

33 TÂRGU JIU 98.153 -0.21397 12

34 BRĂILA 223.493 -0.21795 36

35 GIURGIU 72.490 -0.22651 43

36 ALEXANDRIA 55.024 -0.30148 40

37 BISTRIȚA 91.089 -0.31115 31
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Poziția în 
Indicele 

infrastructurii 
culturale 

(2010)

Oraș Populația
Indicele de 

infrastructură 
culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

38 VASLUI 74.184 -0.32524 45

39 MEDIAȘ 61.054 -0.32934 38

40 HUNEDOARA 78.432 -0.33923 44

41 ROMAN 74.865 -0.36469 39

42 ONEȘTI 55.706 -0.38862 46

43 SLATINA 87.809 -0.39309 33

44 SLOBOZIA 54.655 -0.44163 42

45 ZALĂU 70.522 -0.45038 34

46 CĂLĂRAȘI 80.275 -0.51361 41

Poziția în 
Indicele 

participării 
culturale

(2010)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1 SIBIU 168.930 1.644471 4

2 CLUJ-NAPOCA 318.442 0.886137 2

3 BOTOȘANI 126.267 0.602819 10

4 TÂRGU MUREȘ 154.566 0.600725 5

5 BRAȘOV 294.409 0.559927 13

6 CONSTANȚA 324.849 0.500624 15

7 SUCEAVA 118.089 0.437553 22

8 GALAȚI 310.344 0.383221 27

9 TIMIȘOARA 334.683 0.36915 6

10 PITEȘTI 180.608 0.360262 16

11 ARAD 183.351 0.293943 21

12 REȘIȚA 93.959 0.275519 29

13 IAȘI 334.124 0.265169 7

14 MIERCUREA CIUC 43.089 0.198953 3

15 ORADEA 225.648 0.173648 24

16 BACĂU 198.053 0.145927 30

Poziția în 
Indicele 

participării 
culturale

(2010)

Oraș Populația
Indicele de 
participare 

culturală

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

17 RÂMNICU VÂLCEA 119.712 0.143189 20

18 CRAIOVA 312.337 0.114181 11

19 TÂRGOVIȘTE 97.151 0.06367 8

20 PLOIEȘTI 241.982 -0.01119 14

21 SATU MARE 127.654 -0.02349 17

22 BAIA MARE 152.000 -0.03567 26

23 ALBA IULIA 72.792 -0.10224 1

24 TULCEA 93.535 -0.14865 32

25 PIATRA NEAMȚ 119.910 -0.17739 19

26 BÂRLAD 76.024 -0.19368 37

27 SF. GHEORGHE 66.929 -0.20191 9

28 TURDA 59.894 -0.25271 28

29
DR. TURNU 

SEVERIN
114.976 -0.31014 18

30 BRĂILA 223.493 -0.31481 36

31 HUNEDOARA 78.432 -0.31672 44

32 TÂRGU JIU 98.153 -0.32457 12

33 BUZĂU 141.922 -0.34149 25

34 ALEXANDRIA 55.024 -0.34594 40

35 DEVA 72.446 -0.35405 23

36 FOCȘANI 97.156 -0.35669 35

37 CĂLĂRAȘI 80.275 -0.36227 41

38 SLOBOZIA 54.655 -0.37151 42

39 GIURGIU 72.490 -0.41195 43

40 BISTRIȚA 91.089 -0.43264 31

41 ROMAN 74.865 -0.4352 39

42 MEDIAȘ 61.054 -0.43603 38

43 SLATINA 87.809 -0.43893 33

44 ONEȘTI 55.706 -0.44407 46

45 VASLUI 74.184 -0.44805 45

46 ZALĂU 70.522 -0.45517 34
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Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 

pentru cultură 
(2010)

Oraș Populația

Indicele 
cheltuielilor 

bugetare 
alocate pentru 

cultură  

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1  ALBA IULIA 72.792 4.764239 1

2
 DROBETA  

TURNU SEVERIN
114.976 2.201329 18

3  ROMAN 74.865 0.985075 39

4  CRAIOVA 312.337 0.850496 11

5  TIMIȘOARA 334.683 0.837924 6

6  TÂRGU MUREȘ 154.566 0.680742 5

7  TÂRGOVIȘTE 97.151 0.62107 8

8  MIERCUREA CIUC 43.089 0.58111 3

9  PIATRA NEAMȚ 119.910 0.542209 19

10  BUZĂU 141.922 0.529379 25

11  IAȘI 334.124 0.308398 7

12  SIBIU 168.930 0.223076 4

13  GALAȚI 310.344 0.221311 27

14  BOTOȘANI 126.267 0.147924 10

15  BISTRIȚA 91.089 0.115283 31

16  SF. GHEORGHE 66.929 0.102355 9

17  RÂMNICU VÂLCEA 119.712 0.005657 20

18  ALEXANDRIA 55.024 -0.04871 40

19  SATU MARE 127.654 -0.05047 17

20  ZALĂU 70.522 -0.08728 34

21  HUNEDOARA 78.432 -0.09516 44

22  CONSTANȚA 324.849 -0.17189 15

23  ARAD 183.351 -0.20971 21

24  BRĂILA 223.493 -0.2226 36

25  TURDA 59.894 -0.27009 28

26  BRAȘOV 294.409 -0.42171 13

27  MEDIAȘ 61.054 -0.50555 38

28  GIURGIU 72.490 -0.53706 43

Poziția în 
Indicele 

cheltuielilor 
bugetare 
alocate 

pentru cultură 
(2010)

Oraș Populația

Indicele 
cheltuielilor 

bugetare 
alocate pentru 

cultură  

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală 

final

29  BAIA MARE 152.000 -0.53863 26

30  VASLUI 74.184 -0.58691 45

31  BACĂU 198.053 -0.60493 30

32  BÂRLAD 76.024 -0.60717 37

33  PITEȘTI 180.608 -0.62711 16

34  FOCȘANI 97.156 -0.63607 35

35  TÂRGU JIU 98.153 -0.63825 12

36  ONEȘTI 55.706 -0.6567 46

37  TULCEA 93.535 -0.73735 32

38  CLUJ-NAPOCA 318.442 -0.75883 2

39  SLOBOZIA 54.655 -0.76751 42

40  REȘIȚA 93.959 -0.77637 29

41  DEVA 72.446 -0.77887 23

42  SUCEAVA 118.089 -0.78845 22

43  SLATINA 87.809 -0.79141 33

44  ORADEA 225.648 -0.80277 24

- CĂLĂRAȘI 78.553 - 41

- PLOIEȘTI 235.698 - 14

Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2010)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1  MIERCUREA CIUC 43.089 3.525788 3

2  TÂRGU JIU 98.153 2.835662 12

3  SF. GHEORGHE 66.929 1.922165 9

4  TÂRGOVIȘTE 97.151 1.78689 8

5  CLUJ-NAPOCA 318.442 1.726681 2
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Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2010)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

6  ALBA IULIA 72.792 1.599108 1

7  SIBIU 168.930 1.47352 4

8  DEVA 72.446 1.311377 23

9  TÂRGU MUREȘ 154.566 1.242469 5

10  SLATINA 87.809 1.123288 33

11  SUCEAVA 118.089 1.085494 22

12  IAȘI 334.124 1.01213 7

13  TIMIȘOARA 334.683 0.929819 6

14  BOTOȘANI 126.267 0.855988 10

15  ORADEA 225.648 0.840166 24

16  BAIA MARE 152.000 0.751197 26

17  SLOBOZIA 54.655 0.733781 42

18  REȘIȚA 93.959 0.699373 29

19  SATU MARE 127.654 0.698345 17

20  ARAD 183.351 0.677146 21

21  CONSTANȚA 324.849 0.632372 15

22  ZALĂU 70.522 0.615476 34

23  FOCȘANI 97.156 0.592463 35

24  BISTRIȚA 91.089 0.497459 31

25  GIURGIU 72.490 0.476353 43

26  TULCEA 93.535 0.396401 32

27  PLOIEȘTI 241.982 0.387041 14

28  BRAȘOV 294.409 0.370397 13

29  BRĂILA 223.493 0.367101 36

30  BUZĂU 141.922 0.35643 25

31  PIATRA NEAMȚ 119.910 0.303616 19

32  PITEȘTI 180.608 0.296191 16

33  RÂMNICU VÂLCEA 119.712 0.276296 20

34  GALAȚI 310.344 0.160326 27

35  BACĂU 198.053 0.155593 30

Poziția în 
Indicele 

de resurse 
umane 

specializate 
(2010)

Oraș Populația
Indicele de 

resurse umane 
specializate

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

36  CRAIOVA 312.337 0.08811 11

37  ROMAN 74.865 -0.02104 39

38  ALEXANDRIA 55.024 -0.08106 40

39
 DR. TURNU 

SEVERIN
114.976 -0.20292 18

40  CĂLĂRAȘI 80.275 -0.20669 41

41  BÂRLAD 76.024 -0.26855 37

42  ONEȘTI 55.706 -0.42841 46

43  TURDA 59.894 -0.42841 28

44  HUNEDOARA 78.432 -0.42841 44

45  MEDIAȘ 61.054 -0.42841 38

46  VASLUI 74.184 -0.42841 45

Poziția în 
Indicele 

industriilor 
creative 
(2010)

Oraș Populația
Indicele 

industriilor 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

*cu excepția municipiului București, care nu a fost inclus în analiză 

1  CLUJ-NAPOCA 318.442 3.256024819 2

2  TIMIȘOARA 334.683 0.978796317 6

3  PLOIEȘTI 241.982 0.905144988 14

4  BRAȘOV 294.409 0.805756865 13

5  MEDIAȘ 61.054 0.763493812 38

6  IAȘI 334.124 0.71529488 7

7  TURDA 59.894 0.705702501 28

8  SIBIU 168.930 0.670321154 4

9  TÂRGU MUREȘ 154.566 0.594936434 5

10  PITEȘTI 180.608 0.499153634 16

11  CRAIOVA 312.337 0.481865465 11

12  MIERCUREA CIUC 43.089 0.352466216 3
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Poziția în 
Indicele 

industriilor 
creative 
(2010)

Oraș Populația
Indicele 

industriilor 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

13  PIATRA NEAMȚ 119.910 0.216017759 19

14  ALBA IULIA 72.792 0.215220807 1

15  DEVA 72.446 0.115266976 23

16  CONSTANȚA 324.849 0.115078137 15

17  BÂRLAD 76.024 0.111196435 37

18  SF. GHEORGHE 66.929 0.102473684 9

19  ORADEA 225.648 0.020193715 24

20  SATU MARE 127.654 -0.018533034 17

21  RÂMNICU VÂLCEA 119.712 -0.02124744 20

22  TÂRGOVIȘTE 97.151 -0.146080163 8

23  CĂLĂRAȘI 80.275 -0.159285228 41

24  SUCEAVA 118.089 -0.169825576 22

25  TULCEA 93.535 -0.206967728 32

26  SLATINA 87.809 -0.251505098 33

27  BUZĂU 141.922 -0.282924234 25

28  BAIA MARE 152.000 -0.294921554 26

29  TÂRGU JIU 98.153 -0.328054857 12

30  FOCȘANI 97.156 -0.335320821 35

Poziția în 
Indicele 

industriilor 
creative 
(2010)

Oraș Populația
Indicele 

industriilor 
creative

Poziția după 
Indicele de 

vitalitate 
culturală final

31  ARAD 183.351 -0.340032665 21

32  BOTOȘANI 126.267 -0.350383823 10

33  SLOBOZIA 54.655 -0.408442599 42

34  ZALĂU 70.522 -0.40892209 34

35  ALEXANDRIA 55.024 -0.431007685 40

36  BACĂU 198.053 -0.440936068 30

37  BRĂILA 223.493 -0.445478305 36

38  BISTRIȚA 91.089 -0.528724794 31

39  VASLUI 74.184 -0.608897908 45

40  GIURGIU 72.490 -0.618319568 43

41  REȘIȚA 93.959 -0.643485203 29

42  ONEȘTI 55.706 -0.684737929 46

43
 DR. TURNU 

SEVERIN
114.976 -0.693873753 18

44  GALAȚI 310.344 -0.759695102 27

45  HUNEDOARA 78.432 -0.934682854 44

46  ROMAN 74.865 -1.112118516 39


