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În forma consacrată la nivelul Uniunii 
Europene (UE), în programul cadru 
pentru Europa Creativă (Creative 

Europe) (EC 2011), sectoarele/industriile 
culturale și creative (SCC) sunt definite 
prin acele activități care au la bază ”valori 
culturale și/sau expresii artistice și creative, 
indiferent dacă aceste activități au o 
orientare comercială sau nu și indiferent de 
modalitățile de desfășurare”. Creativitatea 
pune în circulație idei, valori, inițiative și 
produse pe un continuum care unește arta 
și cultura, cercetarea și inovarea, afacerile și 
dezvoltarea economică. Provocarea pe care o 
ridică această definiție a domeniului constă în 
gradul de generalitate necesar pentru a pune în 
evidență constatări și recomandări relevante 
atât pentru cei activi mai mult în domeniul 
producerii creației, cât și pentru cei activi mai 
mult în domeniul comercializării produselor 
SCC. SCC sunt așteptate să joace ”un rol central 
în creștere, competitivitate și viitorul UE și al 
cetățenilor săi” (EESC 2013, p. 3).

Industriile creative sunt privite azi cu mult 
interes în economiile lumii occidentale în 
contextul găsirii unor noi surse ale creșterii 
economice. Cauzalitatea este aparent simplă: 
creativitatea este premisa inovării, care la 
rândul ei permite dezvoltarea tehnologică și 
avansul economic. Acest raționament ridică 
cel puțin două probleme. În primul rând, 
economizarea culturii, adică transformarea 

produselor culturale în obiect al tranzacțiilor, 
prin interesul față de eficiența producerii 
culturii neglijează probleme pe care unii autori 
le consideră esențiale pentru dezvoltarea 
culturii, dar care nu au neapărat importanță 
pentru creșterea economică. Cauzalitatea 
circulară este greu de neglijat ca o problemă 
analitică: în general, zonele mai prospere, mai 
sofisticate pot susține un mediu cultural și este 
posibil ca acestea să fi ajuns la acest nivel fără 
preponderența valorii adăugate culturale. În al 
doilea rând, evidența empirică acumulată până 
în prezent indică în bună măsură un impact 
ambiguu asupra unei stări mai bune a populației 
ca urmare a îmbunătățirii indicatorilor care 
măsoară economia creativă.

SCC reprezintă 4,5% din PIB-ul UE și angaja 
3,8% din forța de muncă, adică peste 8,5 
milioane de oameni (EC 2011, p. 9). În România, 
aceleași statistici pentru sector indicau 5,93% 
și, respectiv, 4,48% (Becuț et al. 2011; date 
pentru 2009). Necesitatea și utilitatea abordării 
temei de analiză vin nu doar din rațiunile 
economice sugerate prin aceste statistici 
cu privire la importanța lor economică, de 
”monetizare” a creativității, ci și din valoarea 
socială însemnată pe care acestea o au. Noile 
valențe ale ”artei comunitare” sau ”educației 
prin artă” transcend sfera culturală și se impun 
ca factori determinanți pentru dezvoltare 
locală, revitalizare urbană, reintegrare socială 
a comunităților dezavantajate etc. Implicațiile 
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pentru politica publică sunt astfel evidente, atât 
la nivelul macro, cât și la nivelul comunităților 
locale. Beneficiarii potențiali ai acestei analize 
se constituie prin urmare într-o comunitate 
numeroasă, de la factorii de decizie politică 
și elaboratorii politicilor publice (economice, 
sociale, urbane etc.), până la autorități locale, 
instituții de finanțare, antreprenori etc.

Contextul european arată un interes în 
creștere în direcția promovării SCC. După 
o experiență de cca. 25 de ani de susținere 
financiară a sectorului prin programele MEDIA 
(1991-2013), MEDIA Mundus (2011-2013) și 
Cultura (2000-2013), UE a lansat programul 
Europa Creativă dedicat domeniilor culturale 
și audio-vizuale pentru perioada 2014-2020, 
căruia îi alocă cu 9% mai mult (1,46 mld. Euro) 
decât finanțarea curentă1. În premieră, sprijinul 
este modelat și în jurul unei componente 
financiare transversale, prin care se vor acorda 
garanții și credite pentru toate IMM-urile din 
sectoarele culturale și creative.

În România, valul uriaș de interes nu rămâne 
fără urmări. Cadrul de reglementare favorabil 
la nivel european reclamă consolidarea acestor 
eforturi. Analizele asupra utilizării finanțării 
prin instrumentele structurale ale UE în perioada 
de programare precedentă (2007-2013) arată 
că fondurilor au fost dirijate exclusiv către 
moștenirea culturală, ceea ce așază România 
doar alături de Irlanda în rândul țărilor membre 

1 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/
displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.1.html (accesat la 
7.9.2015)

UE în care finanțarea nu a vizat priorități 
precum “dezvoltarea infrastructurii culturale” 
sau “sprijin pentru serviciile culturale” (Șuteu 
2012, p. 14).

Efectul cumulat al dimensiunii macroeco-
nomice și specializării culturale a condus 
recent la recunoașterea pe scară largă a rolului 
economic al SCC de către decidenții de politică 
publică. Obiective și acțiuni de promovare a 
sectorului sunt prevăzute în Programul de 
Guvernare2. SCC este de asemenea vizat ca unul 
dintre cele 10 sectoare prioritare identificate 
de Strategia Națională pentru Competitivitate 
2014-2020, în timp ce patrimoniul și identitatea 
culturală sunt recunoscute ca platforme ale 
specializării inteligente împreună cu sectoarele 
”Sănătate” și ”Tehnologii noi și emergente”3. 
Strategia sectorului4, dar și Strategia de 
dezvoltare a României pentru următorii 20 
de ani (Vlad 2015) completează lista cadrului 

2 ”Programul de Guvernare” (accesibil online la 
adresa http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/15-11-23-
05-56-05Programul-de-guvernare-al-Guvernului_
Romaniei-Prim-ministru-Dacian-Ciolos(Monitorul_
Oficial).pdf) (accesat la 15.12.2015).

3 ”Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și 
Inovare 2014-2020” (accesibil la: http://www.
research.ro/uploads/polit ici-cd/strategia-
cdi-2014-2020/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf)

4 ”Strategia Sectorială în domeniul Culturii și 
Patrimoniului Național pentru perioada 2014-
2020” (http://www.cultura.ro/uploads/files/
STRATEGIA_%20SECTORIALA_IN_DOMENIUL_
CULTURII_2014-2020.pdf).
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programatic care așază treptat cultura printre 
prioritățile publice.

La nivelul autorităților, s-a creat treptat 
un sistem de filtrare și promovare a valorilor 
bazat pe stabilirea priorităților și a strategiei 
de finanțare în mod competitiv (transparență, 
competiție și ”peer-review”; vezi Strategia 
în CCCDC 2014, pp. 390ff). Așa se întâmplă 
cu Administrația Fondului Cultural Național 
(AFCN), înființată ca o instituție distinctă din 
2005, Centrul Național al Cinematografiei 
(CNC), înființat în 2003 și continuator al unei 
tradiții de sprijin a industriei cinematografice 
ce merge până la 1934, sau Institutul Cultural 
Român, înființat în 2003 și succesor al Fundației 
Culturale Române create în 1990.

La nivel local, câteva lucruri pot fi evidențiate 
de acum. Anumite economii locale sunt mai 
avansate în pregătirea unui mediu stimulativ. 
Județe precum Timiș, Cluj, Mureș (enumerare 
ne-exhaustivă în Strategia sectorului) sunt 
cunoscute ca exemple pentru adoptarea 
unui sistem de finanțare nerambursabilă 
transparent, conceput cu prioritate pentru 
a susține și a promova identitățile culturale 
locale, specificul zonei, susținerea artiștilor și 
inițiativelor culturale locale, și care se adresează 
cu prioritate comunităților locale (CCCDC 2014, 
pp. 393-7). 

Din modul în care sunt definite, industriile 
culturale și creative înglobează amalgamat cam 
tot ce se ”produce” creativ în sectorul cultural. 
„Industriile creative” sunt acele industrii care 

utilizează cultura ca input și care au o dimensiune 
culturală, chiar dacă producțiile lor sunt în 
principal funcționale5. Acestea includ din ce în 
ce mai multe tipuri de producții, care integrează 
atât elemente creative în procese ample, cât 
și componente din sub-sectoare extrem de 
diferite. Toate aceste extensii și ramificații de 
definiri fac dificilă o discuție coerentă despre 
modul în care s-ar putea justifica intervențiile 
prin politici publice ale statului la sprijinirea 
dezvoltării ICC. Apar dificultăți de structurare și 
chiar de formulare a unor decizii inclusiv atunci 
când vorbim de sprijinirea unei piețe a culturii, 
mecanism care ar trebui să se regleze teoretic, 
de la sine, în contextul existenței unor rețele de 
difuzare și distribuire articulate.

La o analiză mai atentă, industriile culturale 
și creative reprezintă spațiul principal de consum 
cultural pentru marea majoritate a populației. Din 
1998, de la primul studiu privind cartografierea 
”industriilor creative” realizat în Marea Britanie, 
sfera de cuprindere a termenului de industrii 
în relație cu domeniul culturii s-a modificat 
substanțial, ajungându-se astăzi la utilizarea în 
comun a celor doi termeni – cultural și creativ – 
în sintagma ”industrii culturale și creative – ICC”. 
În România s-au realizat două studii cu privire 
la impactul acestui sector economic și cultural 
asupra economiei naționale, utilizându-se 
metodologia OMPI/WIPO, respectiv formula de 
industrii bazate pe drepturi de autor. Cele două 
studii au fost elaborate în 2007 – Contribuția 
economică a industriilor bazate pe copyright 

5  Idem
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în România 2002-2005 - (de către CSCDC) și în  
2011 – Contribuția industriilor bazate pe 
copyright la economa națională pentru perioada 
2006-2009 – (CCCDC, în cadrul proiectului 
“Promovarea antreprenoriatului în domeniul 
industriilor creative” cofinanțat de FSE, POSDRU 
2007 – 2013).

Prin absorbția potențialului creativ și 
valorificarea lui, industriile culturale și 
creative evită pierderea identității culturale a 
comunităților, precum și transformarea acestora 
în consumatoare pasive. Pe o piață din ce în 
ce mai identică cu ea însăși, particularitățile 
distinctive generate prin produsele culturale 
încep să devină valori naționale. Evidențierea 
prin studii aplicate a importanței contribuției 
culturii la dezvoltarea economiei nu este doar o 
legitimare venită dinspre sectorul ocupațional 
Cultură, ci este o acțiune de integrare logică a 
unui schimb comercial în calculul economic 
mondial.

Până acum studierea avantajelor generate 
de ICC au arătat că acestea reprezintă un 
important factor de absorbție a unei forțe 
de muncă supracalificate, (Florida, 2002), că 
există dovezi ale creșterii nivelului de educație 
al consumatorilor, că bunurilor existente au 
generat noi utilizări, că industriile culturale și 
creative  contribuie substanțial la revitalizarea 
orașelor, iar infrastructura culturală specifică 
acestor industrii permite orașelor să răspundă 
în mod inteligent și sustenabil la schimbările 
determinate de dezvoltarea urbană.

În plus, fenomenul Capitalelor Culturale 
a reușit să angajeze un vortex de dezvoltare 
fără precedent pe anumite segmente ale unor 
orașe care, atunci când au exploatat corect 
oportunitățile, au continuat să se dezvolte 
turistic, cultural și implicit, economic, chiar 
mult după ce efectele directe ale investițiilor din 
program s-au încheiat. Un exemplu semnificativ 
în acest sens este orașul Sibiu care continuă să 
atragă interes pe plan național și internațional și 
în 2015, iar tendințele nu arată valori negative.

ICC au un important efect de spill-over  prin  
dezvoltarea de noi abordări și de noi modele de 
afaceri, mai ales în ceea ce privește economia 
digitală, e-comerțul și dezvoltarea de noi 
platforme integrate.

Este între timp, de asemenea, evident că 
industriile culturale și creative au valențe ne-
exploatate încă în România, cu precădere în 
regiunile mai puțin dezvoltate, iar ele sunt 
direct proporționale cu investițiile în și pentru 
reabilitarea infrastructurii, și că, în ultimă 
instanță, întregul nivel de cultură și civilizație 
este condiționat economic în ambele direcții.

Probabil că în scurtă vreme va fi greu de 
găsit un domeniu în care creativitatea în formă 
absolută să nu intervină decisiv, de aceea aceste 
măsurători și analize sunt determinante pentru 
estimarea evoluțiilor sociale.

Printre cele mai importante principii 
enunțate în ”Strategia Sectorială în domeniul 
Culturii și Patrimoniului Național pentru 
perioada 2014-2020” în vederea elaborarea 



11

11

cadrului strategic cu privire la industriile 
culturale și creative din România reamintim: 

 » Acceptarea și recunoașterea importanţei 
culturale și socio-economice a ICC la nivelul 
decidenților economici, cu precădere 
locali/regionali, și instrumentalizarea 
acestui sub-sector cultural pentru atin-
gerea obiectivelor Strategiei 2020. 

 » Recunoașterea valorii adăugate, a impor-
tanței precum și a necesității de a crea 
un cadru reglementar și de dezvoltare 
adecvat specificității ICC.

 » Sprijinirea industriilor culturale şi cre- 
ative în linie cu implementarea Convenţiei 

UNESCO cu privire la protecţia şi 
promovarea diversităţii expresiilor cultu-
rale și a cadrului de referință european 
- Carta verde cu privire la ”eliberare 
potențialului industriilor culturale și crea-
tive” și Programul ”Europa creativă”.

 » Susținerea și întărirea educației, formării 
profesionale și a măsurilor de reconversie 
profesională a artiștilor, specialiștilor și 
lucrătorilor din sub-sectorul ICC.

 » Susținerea dezvoltării de instrumente 
financiare și de scheme operaționale 
adaptate nevoilor specifice ale sub-
sectorului ICC.

INTRODUCERE

Mulţumiri

Volumul reunește contribuții realizate începând cu 2011. Capitolele 1, 6 și 8 au fost finalizate în cadrul 
proiectului Promovarea Antreprenoriatului in domeniul Industriilor Creative (POSDRU/92/3.1/S/61490). 
La acel  moment, dna. Irina Dumitriu ne-a îndemnat să devenim familiari cu mica, dar impetuoasa familie 
a artiştilordedicaţi artei comunitare. Ea este cea care ne-a atras atenţia, „Uită-te ce fac aceşti tineri! 
Este foarte interesant.” Unul dintre tineri, David Schwartz, a acceptat să acorde un interviu şi să ne 
introducă cu prietenie în cercul rezidenţilorşi al artiştilor de la Căminul Moses Rosen. Capitolul 8 a fost 
anterior publicat ca raport de cercetare: Cojanu, Valentin, ”Avantajele competitive în producția globală de 
film: cazul României”, CCREI Working paper, octombrie 2014 (http://www.cercetare.rei.ase.ro/Media/
Default/CCREI%20WP%20Archive/Cojanu%20nr%205%20Avantajele_competitive.pdf) (ISNN 2285-
2700). Rezultatele din capitolele 3 și 7 au fost posibile prin sprijinul acordat care a stat la baza elaborării 
unui studiu de strategie și politici realizat pentru Institutul European dinRomânia în anul 2015.
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PARTEA I

SECTOARELE CREATIVE ŞI ECONOMIA
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CAPITOLUL I

SECTOARELE CREATIVE: ASPECTE ANALITICE 
VALENTIN COJANU
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În viziunea lui Adam Smith, grupul de 
ocupaţii pe care le numim ”creative” 
ocupa un loc special în sistemul de 

producţie. Potrivit lui: “Există unele talente 
foarte plăcute şi frumoase ale căror posesie 
stârneşte un anume fel de admiraţie, dar al căror 
exerciţiu în scopul câştigului este considerat, 
fie din admiraţie, fie din prejudecată, un fel de 
prostituţie publică. Prin urmare, recompensa 
pecuniară a acelora care le practică în 
această manieră trebuie să fie suficientă nu 
numai pentru a plăti pentru timpul, munca 
şi cheltuiala achiziţionării talentului, ci şi 
pentru desconsiderarea asociată cu folosirea 
lor ca mijloc de subzistenţă.” (Smith 1776,  
p. 53). Şi, explică el în acelaşi loc cu privire la 
diferenţierea avantajelor, mulţi alţi oameni ar 
fi capabili să îşi pună în valoare aceste calităţi 
doar dacă dezonoarea nu ar fi aşa un obstacol 
puternic care să-i oprească.

Pentru filosoful scoţian, prin urmare, 
valoarea artistică depinde nu numai de 
elementele de cost şi eficienţă (cei care vor 
reuşi să-şi acopere mai uşor formarea artistică 
vor avea un avantaj pe piaţă), dar şi de elemente 
intangibile, cum ar fi poziţia socială a artistului, 
faţă de care are puţine de adăugat. După 
Smith, alţi doi filosofi, Theodore Adorno şi Max 
Horkheimer (The Dialectic of Enlightenment, 
1947), se ocupă de economia divertismentului 
şi sunt creditaţi (ex. Thorsby 2008b) cu geneza 
termenului de industrii culturale, adică acele 
ocupaţii care creează valoare prin schimburi 
cu produse ale creativităţii. Economiştii au 

aplicat de la început fie tipare standard de 
analiză a funcţionării în baza utilizării optime 
a resurselor (ex. Baumol and Bowen 1966), 
fie tipare de gândire neconvenţionale care 
recunosc rolul particular al competiţiei în 
comercializarea creaţiei artistice (ex. Galbraith 
1973, capitol 7). La rândul lor, oamenii de 
cultură, recunosc importanţa pentru economie 
a artelor, dar păzesc cu vehemenţă subsumarea 
creaţiei artistice faţă de politica economică (ex. 
Galloway, Dunlop 2007; Miller 2009) sau faţă de 
vulgarizarea subiectului (ex. McGuigan 2009).

În mediul public, terminologia devine 
subiect al preocupării politice de-a lungul a 
câtorva momente de răscruce cum ar fi discursul 
Guvernatorului statutului California Ronald 
Reagan (1967), înfiinţarea în 1998 a unui Grup 
de Lucru pe Industrii Creative (engl. Creative 
Industries Unit and Task Force)1 în cadrul 
Ministerului Culturii, Media şi al Sporturilor 
din Marea Britanie sau finanţarea de către 
Consiliul Cercetării al Australiei a înfiinţării 
în 2005 a unui Centru de Excelenţă pentru 
Industrii Creative şi Inovaţie2. Parlamentul 
European, printr-o rezoluţie din 2003, solicita 
Comisiei Europene analiza mai detaliată, 
conceptualizarea şi studierea impactului 
acestor industrii asupra creşterii economice, 
asupra promovării identităţii naţionale şi 
a conservarii diversităţii culturale la nivel 
european. Interesul este susţinut prin iniţiative 
1 http://www.culture.gov.uk/what_we_do/creative_

industries/default.aspx
2 http://www.cci.edu.au/

SECTOARELE CREATIVE: 
ASPECTE ANALITICE 
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multilaterale precum proiectul din 2004 al 
Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ si 
Dezvoltare de a înfiinţa un Centru Internaţional 
pentru Industriile Creative, platforma de lucru 
UNESCO3, Centrul Internaţional pentru Comerţ 
(ITC)4, dar şi prin reţele private de cercetare sau 
consultanţă care se bucură de finanţare publică 
(de ex. creativeclusters5 din Marea Britanie sau 
European Cluster Observatory6). În România, 
valul uriaş de interes nu rămâne fără urmări: o 
colaborare cu ITC introduce cultura ca ”un produs 
exportabil” în strategia naţională de export (MEC 
2005, 2010), iar un proiect sprijinit de Organizaţia 
Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO) se 
finalizează, printre altele, cu primele estimări 
pentru România ale contribuţiei economice a 
creativităţii (ORDA et al. 2008).

Dintotdeauna, creativitatea şi-a aflat originea 
într-un context determinat de mai mulţi factori 
disparaţi precum cultura, tradiţia, bunăstarea, 
comunicaţiile şi noile tehnologii, dar care toţi, 
într-un fel sau altul, se răsfrâng asupra modului 
în care economia îşi transformă structura şi 
sprijină standardul de viaţă a unei comunităţi. 
Societatea post-industrială este cea care a adus 
în atenţia economiştilor temele noi ale creşterii, 

3 http://en.unesco.org/themes/protecting-our-
heritage-and-fostering-creativity

4 http://www.intracen.org/itc/sectors/creative-
industries/

5 http://www.creativeclusters.com/
6 http://www.clusterobservatory.eu/index.html#! 

view=sectors;mode=one;sort=name;uid=Creative 
Industries

precum cunoaşterea, cercetarea, inovaţia, toate 
stimulate sau inhibate de creativitate. Ceea ce a 
ajuns să fie cunoscut drept noua economie sau 
economia cunoaşterii se regăseşte în acele ramuri 
ale economiei care valorifică creativitatea, 
talentul şi abilităţile cognitive sau fizice la nivel 
individual.

A devenit un truism opinia potrivit căreia 
în economia cunoaşterii avantajul competitiv 
este bazat din ce în ce mai mult pe valorificarea 
resurselor intangibile, precum informaţia, 
talent, expertiză etc., în general greu dacă 
nu imposibil de măsurat, dar recunoscute ca 
activele economiei cunoaşterii. Mult mai vizibil 
decât în explicaţiile tradiţionale bazate pe oferta 
de factori de producţie sau productivitatea 
folosirii acestora, impactul creativităţii este 
esenţial afectat de cauzalitatea circulară: avansul 
economic (adică producţia şi schimbul în condiţii 
avantajoase) este stimulat de capacitatea de a 
combina creativ ideile şi resursele, însă această 
capacitate la rândul ei nu se poate dezvolta în 
absenţa unui mediu favorizant, care înseamnă, 
printre altele, disponibilităţi superioare de 
a remunera aceste noi resurse (legate de 
cunoaştere, cercetare, inovare).

Această avertizare nu elimină decât 
foarte puţine din problemele care înconjoară 
analiza economică a competitivităţii bazate 
pe creativitate. În acest capitol ne ocupăm 
de două categorii de probleme. În prima 
categorie includem aspectele analitice, oglindite 
în aplicarea modului standard de gândire 
economică la un domeniu mai puţin apt decât 
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sectoarele tradiţionale să reflecte mecanisme 
de optimizare a folosirii resurselor. În a doua 
categorie includem aspectele metodologice. 
Încercările de măsurare a impactului creativităţii 
ca resursă economică în principal în ceea ce 
priveşte ocuparea forţei de muncă, exporturile 
şi produsul intern brut depind în primul rând de 
modul în care definim aceste activităţi şi, la fel de 

important, de modul în care avem acces la date. 
Vom trata în secţiunea următoarea principalele 
elemente care definesc din punct de vedere 
economic acest sector: identificarea produselor, 
clasificarea sectoarelor de activitate şi formarea 
valorii adăugate. Într-o notă separată, vom 
discuta principalele teme de interes pentru 
politica publică.

VALOAREA ECONOMICĂ 
A CREATIVITĂŢII: O 
IDENTIFICARE A INDUSTRIEI

Importanţa economică

Analizele cu privire la industriile 
creative indică unanim un potenţial de 
creştere mult mai rapid faţă de restul 

economiei (UNCTAD 2008, Potts, Cunningham 
2008, TSB). Tabelul 1 prezintă o selecţie a 
rezultatelor cu privire la principalele efecte 

la nivel macroeconomic ale acestor activităţi. 
Indiferent de statisticile şi metodologiile 
folosite, datele sunt clare: o parte importantă 
din economiile statelor dezvoltate, să zicem în 
jur de 10% în ocuparea forţei de muncă şi de 
cca. 5% în producerea PIB, se sprijină direct 
pe efortul creativ al oamenilor, fără să socotim 
aici şi contribuţia lor indirectă în economie 
şi societate în general. Deşi mai greu, dacă nu 
imposibil de cuantificat în lipsa unor supoziţii 
de lucru, efectele de antrenare în economie 
sunt la fel unanim creditate cu influenţe majore 
asupra creşterii economice şi inovaţiei, precum 
şi a dezvoltării capitalului social. 

Tabel 1. Impactul economic al industriilor creative: o selecţie a rezultatelor

Impact Eşantion Sursa
Aproximativ 7% din Produsul Naţional Brut Mondial

Peste 50% din cheltuielile de consum ale ţărilor celor 
mai puternic industrializate (G7)

Economia  
mondială

World Bank 
(2003)

Vânzări – 110 miliarde lire sterline 

Numărul angajaţilor – 1,3 milioane persoane
Marea Britanie

Departamentul 
Britanic pentru 

Cultura, Media si 
Sporturi (2003)

SECTOARELE CREATIVE: 
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Impact Eşantion Sursa
Contribuţia la Produsul Intern Brut – 4.5%

Ponderea din numărul angajaţilor în economie – 7.8%

Sectoarele de publicare şi tipărire, arte interpretative, 
muzicale şi audiovizuale reprezintă 70% din totalul 

vânzărilor şi valorii adăugate pe industrie (1997)

Spania García et al. 
(2003)

Contribuţia la Produsul Intern Brut – 3% -6.53%

Ponderea din numărul angajaţilor în economie – 4% - 8%

Australia, Finlanda, Olanda, 
Spania, Statele Unite, Marea 

Britanie (1992-1997)

García et al. 
(2003)

Ponderea din numărul angajaţilor în economie – 30%

Ponderea din numărul angajaţilor în economie – 25%

Ponderea din numărul angajaţilor în economie – 13% 

Ponderea din numărul angajaţilor în economie – 30%

SUA

UE

Portugalia, Italia

Belgia, Olanda

Florida, Tinagli 
(2004)

Rata de creştere dublă faţă de economia în ansamblu

Australia 2000–2005,  
Noua Zeelandă 1996–2001,  

Europa 1999–2003,  
Marea Britanie 1997–2005, 

Canada 1997–2002,  
USA 1999–2002,  

Singapore 1995–2000

Potts,  
Cunningham 

(2008)

Ponderea din numărul angajaţilor în economie – 12% SUA Miller (2009)

Estimările realizate pe economia României 
(ORDA, IEN, CSCDC 2008) converg către concluzii 
similare pentru o economie aflată la un nivel mai 
redus de dezvoltare. Importanţa industriilor 
creative7 în România este în creştere, iar în 2005 

7 În metodologia folosită, această categorie de 
industrii cuprinde activităţi de creaţie, producţie, 
prelucrare, reprezentare, transmitere, comunicare, 

este exemplificată prin ponderi de 3.55% din 
PIB, 2.36% din numărul de salariaţi sau 0.24% 
din exporturi. Cei mai mulţi angajaţi se găsesc 
în ramuri precum „alte activităţi de tipărire” 
(15.013), „publicitate” (14.617), „activităţi de 

distribuţie şi vânzare a produselor, lucrărilor şi 
materialelor protejate prin drepturi de proprietate 
intelectuală (copyright).
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radio şi televiziune” (12.486), „editarea de 
programe” (12.409), „consultanţă şi furnizare 
de alte produse software” (12.356), „editarea 
ziarelor” (5,949), „editarea cărţilor” (4,871)  
(p. 71), adică 76% din totalul celor ocupaţi în 
acest sector.

Dincolo de aceste cifre şi de atenţia sporită 
în plan public pentru aceste activităţi, se ridică o 
întrebare de bază: pe lângă interesul analitic, de 
înţelegere a formării valorii, se justifică o atenţie 
specială din partea autorităţilor în materie de 
politică economică? În secţiunea finală, vom 
trata acest subiect. Pentru moment, să notăm 
câteva observaţii preliminare cu privire la 
poziţia acestei industrii în economie.

În primul rând, dacă privim industriile 
creative în contextul unei economii, observăm 
că aportul lor nu are în cele din urmă prin ce să 
se diferenţieze marcant de cel al altor ocupaţii. 
În România, sectorul cultural-creativ, cu o 
contribuţie de 1.4% din PIB este mai important 
decât producţia de maşini şi echipamente 
(1%), dar nu la fel de important ca fabricarea 
produselor alimentare, băuturi şi tutun (1.9%) 
(ORDA et al. 2008, p. 120). 

Datele obţinute pentru aceste industrii sunt 
importante în sine, de exemplu ca un instrument 
de monitorizare a activităţii economice, dar nu 
neapărat ca o măsură a impactului sau valorii 
relative în economie. Productivitatea anuală 
a muncii a fost de 10.458 €/salariat, faţă de  
7.887€/salariat pe ansamblul economiei naţio-
nale (2005), dar acest nivel ne aşează la un deca-
laj de 11:1 faţă de media UE (ORDA et al. 2008,  

p. 108). Niveluri superioare de rentabilitate, 
peste nivelul mediu al industriilor de bază 
creative (5.83%), se întâlnesc (2005) la activităţi 
care definesc în mob uzual economia cunoaşterii, 
de exemplu, „activităţi legate de bazele de date” 
(8.14%), „producţia de film cinematografic şi 
video” (7.33%) sau „prelucrarea informatică a 
datelor” (7.25%), dar şi la activităţi care greu ar 
ocupa centrul atenţiei, de exemplu, „secretariat 
şi traducere” (10.44%), „alte activităţi de tipă-
rire” (8.26%) sau „legătorii” (7.15%) (p. 67). 
Mai mult, problema ierarhiei sectoriale după 
importanţa economică pare intractabilă de 
vreme ce pot exista foarte bine alte industrii 
care să ofere perspective mai atractive din 
motive diferite, precum nivel înalt de tehnologie 
şi competenţe (de exemplu, aeronautica sau 
microelectronica), înalt nivel de profitabilitate 
(de exemplu, telecomunicaţiile sau producerea 
tutunului), ocuparea forţei de muncă (de 
exemplu, construcţiile sau confecţiile), folosirea 
eficientă a resurselor naturale (de exemplu 
bioenergia) etc.

În al doilea rând, specificul industriei ne face 
atenţi la riscul aplicării măsurilor standard de 
politică economică, bazate pe eficienţă tehnică şi 
profitabilitate. Producţia creativă sau culturală – 
opere artistice, festivaluri etc. – poate să nu apară 
în lipsa unor subvenţii sau să producă efecte care 
nu sunt neapărat monetizate, fără ca prin aceasta 
importanţa lor pentru societate să scadă. Este 
chiar posibil ca încercarea de „comercializare” 
a acestei producţii să producă efecte contrare 
celor aşteptate de la actul cultural. O paralelă se 
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poate face cu extraordinarul succes comercial 
al „consumului fast food”, dar care este atât 
de dăunător unui mod de viaţă sănătos. În 
general, nu ducem lipsă de astfel de exemple, iar 
pornografia şi ostentaţia prin lux, două produse 
de consum cultural înalt profitabile, nu ar apare 
pe nicio listă de priorităţi publice. 

Iată, însă, şi un exemplu concret. În baza 
reputaţiei sale de impresar artistic, Ioan 
Holender este numit în 1992 directorul Operei 
din Viena de Cancelarul Austriei, funcţie pe care 
a deţinut-o neîntrerupt vreme de 19 ani, fiind 
cel mai longeviv manager din întreaga istorie de 
145 de ani a acestei instituţii. Întrebat despre 
„profitabilitatea” noii întreprinderi culturale 
pe care o conduce, Festivalul George Enescu, 
Holender se arată întâi mirat de această asociere 
şi apoi continuă: 

„Din punct de vedere financiar, [cultura] 
niciodată nu este profitabilă. Întotdeauna este 
un câştig de calitate vitală…Cultura este un 
aliment spiritual necesar pentru a supravieţui. 
Este lucrul decisiv care ne diferenţiază de 
animale. Animalele trăiesc pentru a mânca si a 
supravieţui. Ceea ce face omul, mai presus de 
toate celelalte fiinţe, este cultura, este arta, este 
capacitatea lui de a dărui, prin artă, sentimente, 
poveşti, emoţii. Bineînţeles că Festivalul Enescu 
nu este profitabil. Este indirect profitabil. Daca 
vreţi să vorbim despre bani, deşi se vorbeşte 
prea mult despre bani în ţara asta, urmările 
acestui Festival, oamenii care vin în ţară pentru 
acest Festival şi o serie de alte consecinţe sunt 
profitabile şi calculabile. Dar prin vânzarea 

biletelor şi prin televiziuni, niciodată nu putem să 
scoatem banii. Opera din Viena are un coeficient 
de peste 40% de revenire a banilor care sunt 
daţi de către stat şi de cei care ne susţin. Asta 
este foarte mult.” („Interviu Ioan Holender”)

În fine, în al treilea rând, anumite probleme 
economice îşi pot găsi rezolvarea prin încurajarea 
unor proiecte ale industriei. Primele două 
observaţii de mai sus conduc către concluzia 
că există puţine argumente care să ne facă 
să tratăm această industrie în afara tiparului 
obişnuit în ceea ce priveşte importanţa oricărei 
alte ocupaţii economice: aceste activităţi sunt 
importante (1) prin ele însele, prin atractivitatea 
pe care o exercită asupra celor ce le practică şi (2) 
prin impactul economic în ocupare şi venituri. 
Aceste preocupări sunt în mod obişnuit obiectul 
de interes al studiilor de piaţă, sociologice 
sau de politică industrială, ai căror principali 
beneficiari sunt actorii însăşi ai acestor pieţe, 
întreprinzătorii creatori de valoare şi asociaţiile 
care le reprezintă interesele. 

Totuşi, prin valoarea culturală pe care o aduc 
în societate, industriile creative pot răspunde 
unor nevoi specifice de politică economică, 
pe care autorităţile publice sunt chemate să le 
rezolve. Revitalizarea prin cultură a zonelor în 
declin, introducerea în circuitul valorii a unor 
tradiţii culturale, formarea unei reputaţii/
imagini regionale sau naţionale, conservarea 
unor moşteniri intelectuale, artistice sau 
industriale sunt doar câteva exemple de produse 
culturale care ajută considerabil economia şi 
producerea valorii într-o societate.    
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În concluzie, ne aflăm în faţa unei industrii 
pentru care trebuie să ne aşteptăm să existe un 
efort însemnat de ajustare a valorii produse, de 
tip cultural, la valoarea de piaţă, de tip comercial. 
Acelaşi tip de problemă se pune, de exemplu, 

în cazul în cazul industriilor poluante, unde 
valoarea lor ecologică diferă la fel semnificativ 
de valoarea lor de piaţă. Este o constatare care 
ridică problema unor formulări specifice de 
politică.

Definirea industriei

Artele oferă un produs sau serviciu 
care poate fi vândut şi cumpărat 
prin tranzacţii, însă creativitatea, ca 

orice resursă, intră în combinaţia factorilor de 
producţie din orice sector de activitate. Capitalul 
creativ este esenţial în asemenea categorii 
profesionale precum doctori, jurişti, oameni 
de ştiinţă, ingineri, profesori universitari, 
dar mai ales artişti, muzicieni, sculptori, deşi 
folosirea intensivă a creativităţii poate sau nu 
să fie reprezentativă pentru întregul sector de 
care aparţin. De exemplu, un inventator sau 
cercetător, prin excelenţă aflat într-o ocupaţie 
creativă, poate fi angajat în activităţi care în mod 
obişnuit nu se regăsesc pe scara creativităţii 
(ex. industria de maşini unelte). Serviciile post-
vânzare sunt esenţiale în obţinerea valorii 
adăugate în industriile tradiţionale şi se bazează 
aproape exclusiv pe expertiză (know-how), deşi 
cu greu ar putea fi clasificate în fiecare caz în 
parte drept industrii creative. 

Această simplă caracterizare subliniază 
faptul că sectoarele de activitate se 
caracterizează prin grade diferite de intensitate 
a folosirii creativităţii, tot aşa cum folosesc în 
proporţii diferite ceilalţi factori disponibili (ex. 

forţă de muncă, resurse naturale sau capital). 
În acelaşi timp, preponderenţa folosirii unui 
factor împrumută acelui sector de activitate 
din caracteristicele acelui factor. De exemplu, 
folosirea resurselor naturale precum peisaj, 
climă etc. în turism determină ca producţia 
acestui sector să fie descrisă în strânsă relaţie 
cu elementele geografice ale acestei activităţi. 
Creativitatea este cel mai aproape descrisă 
prin elementele culturale ale activităţii umane: 
imaginaţia, simţul estetic, gustul stilistic, 
inovativitatea etc.; ele conduc în mod direct la 
dezvoltarea capacităţii de a folosi creativitatea 
pentru producţia valorii economice.  

Galloway şi Dunlop (2007) consideră 
că cele mai multe definiţii reprezintă un 
rezultat al aplicării a cinci criterii principale: 
prezenţa creativităţii; apariţia unor drepturi 
de proprietate intelectuală; elemente de 
semnificaţie şi simbolism; producerea unei 
valori de întrebuinţare; şi existenţa unor metode 
de producţie (pe scară industrială sau de nişă). 
Combinaţia lor nu este însă de natură să ofere 
un model unitar de abordare; în funcţie de 
concentrarea interesului, putem diferenţia trei 
tipare de analiză. 

(A) Există un model al „textelor simbolice”, 
în care cultura este văzută ca un sistem 
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de semnificaţii prin care este comunicată, 
reprodusă, experimentată şi explorată o ordine 
socială (Hesmondhalgh citat de Marcus 2005, 
p. 3). Este vorba de un model mai degrabă 
“cultural” decât “economic”, care pune accentul 
pe formarea culturii unei societăţi prin 
producţia, diseminarea şi consumul textelor şi 
mesajelor purtătoare de simboluri. Activităţile 
culturale au ca obiectiv principal comunicarea 

de idei şi semnificaţii simbolice: “conţin sau 
transmit expresii culturale, indiferent de 
valoarea comercială pe care pot să o aibă” 
(UNESCO 2005, p. 5). Cea mai importantă 
caracteristică economică constă în poziţionarea 
sectorului creativ la intersecţia dintre domeniile 
artelor, afacerilor şi tehnologiei. O astfel de 
reprezentare a industriilor ar corespunde celei 
din Tabelul 2.

Tabel 2. Clasificarea industriilor creative

Industriile  
creative

Produse artizanale accesorii / îmbrăcăminte; decoraţiuni (interior şi 
exterior); elemente de mobilier; cadouri; jucării etc.

Arte vizuale meşteşuguri artistice; pictura; sculptura; fotografie; 
design; moda etc.

Arte de interpretare dansuri; muzica live; teatru; circ; interpretare  
stradală etc.

Cinema şi audiovizual film şi video; muzica înregistrată; radio; transmisi-
uni pe internet (web casting) etc.

Multimedia arta digitală; publicitate; comunicaţii; educaţie;  
Internet (creare de portale, etc.) etc.

Literatură, cărţi şi publicistică inclusiv muzeele si bibliotecile

Sursa: International Trade Centre (http://www.intracen.org/creativeindustries/) 

Tendinţa cheie a noii economii se referă 
la evoluţii de tip creativ care transformă 
radical fundamentele industriilor tradiţionale. 
Vestimentaţia este remodelată în funcţie de 
conexiunea dintre stil, ţesătură şi aparatura 
digitală de consum; editarea, comunicarea 
şi transmisiunea de date îmbină în relaţii 
profitabile necunoscute până acum vânzările 
gratuite şi consumul digital; artele vizuale 

în formate noi, digitale modelează noi valori 
economice şi reguli morale. Oricum însă, 
conceptul de creativitate îmbracă o anumită 
componentă artistică astfel încât industriile 
creative sunt considerate a fi „orice activitate 
care realizează produse simbolice cu o puternică 
dependenţă faţă de elementele de proprietate 
intelectuală, destinată unei pieţe cât mai largi 
posibile” (UNCTAD 2004).
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(B) O relaţie puternică, de intercondiţionare, 
există între diferitele activităţi distincte care 
reprezintă nodul/nucleul industriilor creative, 
de la activităţile din amonte (mai apropiate de 
cultura tradiţională: artele tradiţionale, teatrul, 
literatura şi artele vizuale) la cele din aval (mai 
apropiate de activităţile de piaţă: publicitatea, 
design-ul, publicistica sau media). Pe această 
viziune, Throsby (2008a) a construit un model 
„al cercurilor concentrice” (Tabelul 3) centrat pe 
locul de origine al ideilor creative şi având cercuri 
concentrice din ce în ce mai mari, în funcţie de 
introducerea altor input-uri care generează 
game din ce în ce mai largi de produse. 

Nucleul constă în artele creative tradiţionale 
(muzica, dansul, teatrul, literatura, artele 

vizuale, meşteşugurile, dar şi forme noi precum 
arta video, arta computerelor şi multimedia etc.), 
de multe ori subvenţionate de către autorităţile 
publice. Primul strat exterior include acele 
industrii al căror produs se califică drept un 
produs cultural, dar care produc şi alte bunuri 
şi servicii non-culturale (activitatea editorială şi 
publicistică, televiziune şi radioul, jurnalismul 
şi filmul, precum şi noi activităţi ca jocurile 
pe calculator). Cel de-al doilea strat include 
activităţi economice care operează în afara 
sferei culturale, dar al căror produse se poate 
argumenta că au o dimensiune semnificativ 
culturală precum publicitatea, turismul, 
arhitectura şi design-ul.

Tabel 3. Industriile creative în modelul „cercurilor concentrice”

Activităţi creative nucleu Alte activităţi culturale 
nucleu

Industrii culturale  
în sens mai larg

Industrii  
înrudite

 • Literatura
 • Muzica
 • Artele spectacolului
 • Artele vizuale

 • Film
 • Muzee, galerii, biblioteci
 • Fotografie

 • Servicii de restaurare
 • Publicare şi media scrisă
 • Înregistrare audio
 • Televiziune şi radio
 • Jocuri video şi de computer

 • Publicitate
 • Arhitectură
 • Design
 • Modă

Sursa: Throsby (2008a)

Throsby (2008a) vizualizează acest peisaj 
industrial în plină dinamică, cu tendinţa ca 
cele două straturi externe să se orienteze către 
interior şi să capete o dimensiune din ce în ce 
mai semnificativ culturală, iar nucleul să se mişte 
către exterior prin încercarea de a supravieţui 
din punct de vedere economic. Evidenţa pe care 

o colectează pentru Australia, Canada, Noua 
Zeelandă, Marea Britanie şi SUA pare să sprijine 
această ipoteză: conţinutul cultural al produsului 
industriilor creative se diminuează pe măsură ce 
ne deplasăm de la nucleu către exterior.

(C) Există, în fine, clasificări variate al căror 
scop principal este să ofere, plecând de la 
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nomenclatura industrială existentă, un ghid de 
identificare statistică a industriilor creative şi 
măsurare a contribuţiei lor economice. În Ghidul 
OMPI (WIPO 2003), sunt prezentate patru 
categorii – industrii de bază („nucleu”, core), 
interdependente, parţiale şi non-dedicate – în 
funcţie de intensitatea factorului de protecţie a 
proprietăţii intelectuale (copyright). Programul 
cadru UNESCO8 urmăreşte şi el standardizarea 
internaţională a definiţiilor şi nomenclatoarelor 
statistice, iar serviciul statistic al UE, EUROSTAT, 
se află în proces de reactualizare a nomenclaturii 
dedicate industriilor creative folosind o 
clasificare europeană (CAEN)9, dar care include 
şi norme de conversie în alte standarde comune.

Throsby (2008b) compară cele trei modele 
de definire a pieţei de mai sus10 şi constată o 
suprapunere generală „rezonabilă” a activităţilor, 
deşi interpretările diferă „mult” când este vorba 
în ce anume constă industriile nucleu. Implicaţia 
directă ţine de comparabilitatea datelor: 
discrepanţa între rezultate ajunge şi până la 
100% privind indicatori precum forţa de muncă 
ocupată şi valoarea adăugată, unde modelul 
OMPI oferă valori mari, în timp ce modelul 
cercurilor concentrice valorile mici.

Având în vedere că ne referim la o resursă 
cvasi-ubicuă, una din limitele analizei este 
legată şi de posibilitatea de a include sau a lăsa 

8 http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/
BrowseCulture.aspx

9 http://ec.europa.eu/eurostat/web/culture/
statistics-illustrated

10 În cazul (C) foloseşte clasificarea OMPI.

în afară ocupaţii care nu pot fi demarcate doar 
prin culegere de date statistice ale sectoarelor 
industriale. Pentru a depăşi acest obstacol 
de măsurare, Biroul Australian de Statistică 
(ABS) a întocmit în 2008 un astfel de ghid al 
ocupaţiilor creative11. Cu toate acestea, de la 
interpretarea analitică la identificarea statistică 
sunt însă câteva dificultăţi. De exemplu, în 
Ghidul OMPI, sectoarele nucleu includ activităţi 
precum „publicitate” şi „legătorie”, iar sectoarele 
interdependente au în componenţă şi „producţia 
de scaune”, „fabricarea hârtiei si cartonului” sau 
„producţia mobilierului pentru bucătării”. Este 
adevărat că valoarea economică este corectată 
prin factorul de proprietate intelectuală, fapt ce 
nu evită totuşi implicaţiile pentru înţelegerea 
dificilă a formării valorii în economie pe aceste 
pieţe. Studiile aplicate (de exemplu, Bille Hansen 
1997, McIntyre 2008) identifică şi ele faţete 
inedite ale competiţiei pe aceste pieţe, a căror 
numitor comun constă în creşterea gradului 
de relevanţă economică pe măsură ce aria de 
analiză a pieţei se îngustează din ce în ce mai 
mult. De altfel, se observă (de exemplu, Impacts 
08 2009) că la nivel local imaginea generală a 
rolului jucat de aceste industrii poate să se 
schimbe foarte mult într-un sens sau altul, în 
condiţiile în care rata auto-ocupării poate merge 
şi aproape de 70%. 

11 h t t p : / / w w w. a b s . g o v. a u / A U S S TAT S / a b s @ .
nsf/Detai lsPage/4902.02008%20(Second%20
Edition)?OpenDocument
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Formarea valorii adăugate

În contururi mari, există patru mari 
categorii de participanţi pe piaţă, cu 
poziţionări strategice şi funcţii distincte. 

Foarte vizibil este sectorul public, în general mai 
bine reprezentat pe piaţă decât în majoritatea 
industriilor. Actorii publici sunt, pe de o parte, 
unităţi ale administraţiei naţionale şi locale 
(ex. ministere, primării) care sunt implicate în 
furnizarea bunurilor creative fără urmărirea 
profitului. Alocarea cheltuielilor în bugetele 
locale şi de stat reprezintă forma principală 
de estimare economică a volumului acestei 
activităţi. Pe de altă parte, actorii publici sunt 
şi firme sau unităţi de stat organizate pe baze 
comerciale (ex. teatre, filarmonici, case de creaţie, 
radio şi televiziune), în general subvenţionate,  
şi care sunt implicate în tranzacţii pe piaţă, 
inclusiv ca subiecte ale impozitării. 

Sectorul privat se poate descrie, folosind 
contribuţia lui Galbraith (1973, pp. 82-7), 
prin alte două categorii de participanţi. Există 
artistul, ”antreprenor independent [care] 
îmbrăţişează o întreagă ramură a creaţiei.” El 
este în general un actor al pieţii atipic: îşi apără 
integritatea artistică mai presus de confortul 
pecuniar şi se integrează dificil în cultura unei 
organizaţii. Există apoi firma mare, administrată 
de tehnostructură: grupul de tehnicieni care 
îndrumă actul artistic către „fluxuri de producţie 
durabile şi economice…serii mari, eficienţă 
tehnică, cheltuieli reduse şi o bună strategie de 
marketing.” Artistul integrat firmei mari trece 

printr-un proces de renunţare la conceptul 
original în favoarea „gustului maselor”, al cererii 
care plasează firma în primul rând pe o poziţie 
de piaţă mai bună. 

În mod evident, obiectivele acestor 
participanţi pe piaţă sunt foarte diferite: sunt 
urmărite ţinte de profitabilitate sau de confort 
social sau de reputaţie, pentru a numi câteva. 
În aceste sectoare mai mult decât în alte 
activităţi, participanţii la piaţă sunt înclinaţi 
mai mult să evalueze succesul şi potrivit unor 
standarde dificil de monetizat, cu referire la 
valori individuale precum mândrie, binele social, 
recunoaştere profesională, pasiune, satisfacţie 
etc. Lanţul de valoare al industriei conduce către 
efecte de antrenare care pot mări în cele din 
urmă considerabil marja de valoare creată în 
societate. Un studiu aplicat serviciului public de 
radio britanic (BBC Trust 2008, p. 12) enumeră 
în categoria a ceea ce se poate numi „impact 
social” efecte precum identificarea şi susţinerea 
noilor talente, pregătirea personalului propriu 
şi al terţilor, cum ar fi lucrătorii independenţi, 
dezvoltarea şi adoptarea de noi pieţe şi tehnologii, 
dezvoltarea de noi produse şi tipuri de producţie 
creativă, crearea unui centru de excelenţă etc.

Am folosit în Tabelul 4 informaţiile prezentate 
de un studiu de largă întindere (CSCDC „Schiţa 
unei politici…”) asupra formării valorii pe câteva 
pieţe importante ale industriilor creative din 
România. Unele caracteristici se regăsesc în 
condiţiile de piaţă ale oricărei alte economii, de 
exemplu, dependenţa accentuată a formaţiilor de 
dans faţă de subvenţii sau prezenţa domeniilor de 
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nişă în majoritatea industriilor; altele nu, şi sunt 
specifice mediului naţional, cum ar fi lipsa unei 
relaţii de sprijin competitiv dintre casele de edituri 
şi tipografii sau absenţa generalizată a forţei de 
muncă specializată. Acest material nu îşi propune 

să trateze la acest nivel de detaliu aspectele 
competiţionale. Totuşi, datele selectate sunt 
utile ca exemplificări pentru discuţia următoare 
asupra condiţiilor generale ale competiţiei care 
favorizează sau nu formarea valorii. 

Tabel 4. Caracteristici ale lanţului de valoare în industriile creative din România

Industrii  
creative Producţia Distribuţia Consum

Industria  
cinematografică

 • Platourilor de filmare aparţin ca-
selor mari de producţie sau pos-
turilor de televiziune private
 • Singura companie care develo-
pează pelicule în România este 
Kodak Film
 • Lipsea unei licenţe Dolby şi lipsa 
unor resurse umane calificate în 
domeniu producerii de sunet
 • Lipsa specialiştilor din domenii 
ca machiajul sau cascadoria

 • Numărul mic de cine-
matografe 
 • Prezenţa scăzută a inte-
resului pentru promo-
varea filmelor
 • Orientarea spre noi 
sisteme de distribuţie, 
bazate pe utilizarea in-
ternetului sau în format 
DVD pentru consumul 
de film domestic
 • Fenomenul pirateriei 
pe internet şi al filmelor 
contrafăcute

 • 74% din populaţia  
României nu merge nicio-
dată la cinematograf
 • Schimbarea practicilor de 
petrecere a timpului liber

Industria  
muzicală

 • Schimbarea suportului audio de 
înregistrare
 • Studiourile de înregistrări din 
România au adoptat noua tehno-
logie şi mijloace tehnice tot mai 
profesioniste
 • Nu există instituţii sau cursuri de 
specializare pentru tehnicieni

 • Există angrosişti, lan-
ţuri de distribuitori din 
magazine, super/hyper-
marketuri
 • Disfuncţionalităţi care 
apar mai ales la nivelul 
respectării obligaţiilor 
pe care distribuitorii le 
au faţă de producători şi 
la nivelul împărţirii pro-
fitului între cei doi actori
 • Fenomenul pirateriei pe 
internet

 • Posibilitatea unui consum 
de muzică mult mai mare 
din punct de vedere canti-
tativ şi care este în acelaşi 
timp foarte uşor de pro-
curat
 • Există în continuare seg-
mentul publicului fidel, 
care este consumator de 
materiale muzicale cum-
părate de pe piaţa legală a 
muzicii
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Industrii  
creative Producţia Distribuţia Consum

Industria  
de carte

 • Genurile de cărţi pe care o editu-
ră alege să le aibă în portofoliu 
au un rol important în susţinerea 
producţiei
 • Lipsa unei legături directe între 
edituri şi tipografiile din dome-
niu şi slaba calitate a tipografiilor 
existente
 • Apariţia unor noi tipuri de for-
mat al produselor pe piaţa de 
carte ca de exemplu cartea audio 
(audio-book-ul)

 • În zona provinciei dis-
tribuţia este aproape 
inexistentă
 • Rolul librăriilor ca difu-
zori de carte a fost luat 
treptat de alte reţele de 
distribuitori, cele mai 
multe având spaţii de 
desfacere în cadrul su-
permarketurilor
 • Lipsa specializării re-
surselor umane din 
librării

 • Unele edituri nu au un 
„public ţintă”, ci încearcă 
să atragă cât mai multe 
categorii de public, având 
colecţii de cărţi foarte va-
riate
 • Există categoria editurilor 
de nişă, care au un anumit 
profil şi care se adresează 
doar unui anumit segment 
de public

Artele  
spectacolului

 • În cazul dansului contemporan, 
producţiile artistice nu se cum-
pără
 • Producţiile artistice din teatrul 
independent sunt realizate în 
teatre şi grupuri mici de artişti
 • În teatrul clasic instituţiile statu-
lui constituie producătorii şi dis-
tribuitorii principali
 • La nivelul peisajului teatral nu 
există companii de producţie 
specializate şi nici o reţea forma-
tă din producători

 • De cele mai multe ori 
instituţiile producătoa-
re de spectacole sunt şi 
parte a infrastructurii 
de distribuţie
 • Teatrele subvenţionate 
de la stat primesc fon-
duri mai uşor deoare-
ce au o vizibilitate mai 
mare

 • Persoanelor care merg la 
spectacole sunt tinere şi 
vizitează muzee, expozi-
ţii des 
 • Numărul celor care alocă 
lunar bani pentru consum 
cultural şi care participă la 
astfel de evenimente este 
redus

Artele vizuale

 • Producţiile sunt realizate de ar-
tişti în atelierele proprii de cre-
aţie. 
 • Marea majoritate a galeriilor ex-
pun obiecte de artă şi doar câte-
va galerii au activităţi educative 
şi atelier de creaţie

 • Factori legaţi de numă-
rul mic de producţii, 
costurile mari care se 
percep pentru trans-
port şi pentru închirie-
rea spaţiilor

 • Majoritatea colecţionarilor 
sunt din străinătate, iar în 
România în ultimii ani prin-
cipalii actori sunt băncile
 • Mai există colecţionarii 
particulari care achiziţio-
nează opere din pasiune 
sau din alte considerente 
personale ce nu sunt nea-
părat corelate cu scopuri 
financiare
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Industrii  
creative Producţia Distribuţia Consum

 • Majoritatea artiştilor din arte-
le plastice sau din artele vizuale 
s-au îndreptat spre alte domenii 
unde se pot obţine profituri mai 
mari, un exemplu fiind publici-
tatea

 • Lipsa de educaţie vizuală 
şi de cunoştinţe în dome-
niul cultural al publicului

Sursa: Adaptat după CSCDC “Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii:  
propuneri de la creatori, ONG-uri şi firme din sectorul cultural”disponibil la  

http://culturadata.ro/PDF-uri/21%20Creativitatea.pdf [accesat la 3.2.2011]

Indiferent de categoria de participanţi, 
avantajul competitiv se defineşte în toate 
cazurile prin posibilitatea de a reţine o parte 
cât mai mare din valoarea adăugată formată 
pe piaţă. Vom folosi în continuare definiţia 
economică a valorii adăugate care are la bază 
diferenţa dintre costurile implicate de prezenţa 
pe piaţă şi disponibilitatea consumatorilor 

de a plăti (sau consuma pur şi simplu când 
tranzacţia este gratuită) produsele sau serviciile 
oferite. Un sector de activitate va fi cu atât mai 
atractiv cu cât această diferenţă este mai mult 
în avantajul participanţilor în competiţie. Iată 
o privire sinoptică asupra factorilor principali 
de influenţă asupra avantajelor din industriile 
creative.

Determinanţii costurilor

Factorii de producţie. Specificitatea materiei 
prime prin rolul preponderent al capitalului 
uman, al inteligenţei, imaginaţiei şi abilităţilor 
individuale aşează o primă importantă asupra 
preţului produsului final. Competiţia se duce 
rareori din acest motiv pe baze de preţuri, ci pe 
baze susţinute de diferenţiere. Nu se regăsesc în 
tiparul standard de analiză economică explicaţii 
pentru preţurile exorbitante plătite pentru 
vedete pop, picturi celebre sau staruri sportive. 
Acolo unde anumite condiţii de producţie, de 
exemplu subvenţionarea, implică constrângeri 

bugetare severe, aşteptările sunt pentru produse 
slab competitive. 

Structura pieţei. Prezenţa unor companii de 
talie mare alături de artişti independenţi, firme 
mici şi mijlocii delimitează relativ uşor grupurile 
strategice. În acelaşi timp însă, rolul cheie al 
diferenţierii rămâne o caracteristică strategică 
comună şi conduce către importanţa deosebită 
ataşată protecţiei drepturilor de proprietate 
intelectuală; fiecare act de creativitate (invenţia, 
opera artistică, imaginea, valorificarea tradiţiei 
etc.) devine de fapt un monopol în sine. Piaţa 
industriilor creative este prin excelenţă una a 
competiţiei monopolistice.
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Externalităţi. Efectele externe pozitive 
(de învăţare, de reputaţie etc.) sunt marcante 
pentru astfel de industrii. Nu de puţine ori 
se recunoaşte rolul crucial al unei „şcoli” (de 
gândire, artistice, de dezvoltare tehnologică) 
în dezvoltarea societăţii şi economiei, chiar 
dacă la nivel individual recompensele nu sunt 
întotdeauna „monetizate”. Se întâmplă astfel ca 
o parte importantă din valoarea creată să nu fie 
internalizată mai departe de actorul economic 
care i-a dat naştere. 

Efecte de reţea. Produsele culturale sunt în 
general produse ale unui mix incalculabil de 
experienţă personală şi socială, a căror valoare, 
tocmai din acest motiv, se poate modifica 
incontrolabil în timp prin reputaţie, moda de 
consum, evaluarea experţilor etc. Cuantificarea 
gusturilor în profituri aşteptate, deşi sună 
strident din punct de vedere cultural, este deja 
o realitate a afacerilor: deciziile consumatorilor 
sunt monitorizate (de exemplu, prin etichete 
de identificare prin frecvenţe radio), strânse în 
„buchete” de consum şi prognozate cu ajutorul 
noilor descoperiri în ştiinţele comportamentului. 
Efectul de reţea socială este amplificat de noile 

tehnologii şi la rândul lui amplifică preferinţele 
în consum.

Risc. Mare parte din industriile creative 
sunt bazate pe hit-uri sau pe stiluri care, în 
mod evident, pot cunoaşte o dinamică destul 
de accelerată datorită modificărilor dorinţelor 
consumatorilor, a modei de consum. Există puţine 
mijloace economice prin care incertitudinea şi 
pierderile având ca sursă creativitatea să poată 
fi acoperite pe piaţă. 

Industriile înrudite. Dificultăţile de iden-
tificare analitică a industriilor provin în primul 
rând din faptul că sunt excepţii cu totul notabile 
acele situaţii de piaţă în care interdependenţa 
multiplă între industrii să nu joace un rol 
cheie în producţie şi comercializare. Efectul 
cumulativ în generarea avantajelor este 
imens: de exemplu, industria spectacolului 
nu poate funcţiona la parametrii optimi fără 
artişti fotografi, case de publicitate, creaţie 
vizuală şi muzicală, educaţia şi management 
artistic, producţia de film şi publicaţii, dar din 
momentul în care fiecare din aceste sectoare 
excelează, beneficiile în termeni comerciali se 
multiplică exponenţial.

Disponibilitatea consumatorilor  
de a plăti

Nivelul de dezvoltare. Statisticile 
converg clar în a arăta că producţia şi 
consumul de creativitate este corelat 

direct şi puternic de nivelul bunăstării dintr-o 
comunitate, în general măsurat prin PIB sau 
alt indicator de volum al activităţii economice 

generale. Este un rezultat aşteptat al tendinţelor 
din societatea post-industrială în care timpul 
liber începe să ocupe un segment de activitate 
din ce în ce mai important în viaţa oamenilor. 
Resursele pentru susţinerea acestei producţii se 
procură la preţuri relativ mai mici, iar debuşeele 
pe piaţă se găsesc relativ mai repede.

Elasticitatea cererii în funcţie de venituri. Pe 
măsura creşterii bunăstării, partea din bugetul de 
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cheltuieli personal şi public destinate consumului 
de produse creative creşte absolut şi relativ. 
Oamenii sunt înclinaţi de regulă să consume 
mai mult astfel de produse în comparaţie cu 
disponibilul suplimentar de cheltuieli.

Elasticitatea cererii în funcţie de preţ. Cele 
câteva estimări statistice existente – de exemplu, 
-0.33 pentru consumul de teatru (Bille Hansen 
2007) sau -0.4 – -0.912 pentru arte în general 
– indică fără echivoc o cerere inelastică faţă 
de preţ, adică care permite o modificare mai 
mică în cerere comparativ cu variaţia preţului. 
Această trăsătură a industriei, împreună cu cea 
anterioară, aşează pe producători într-o poziţie 
favorabilă. Desigur, beneficiile depind în cele din 
urmă şi de apetitul efectiv pentru consum faţă 
de o ramură a creaţiei sau alta, adică de masa 
critică de producţie şi consum pentru a susţine la 
nivele de eficienţă aceste sectoare de activitate.

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity#cite_
note-48

Diversitatea habitatului urban şi rural, 
structura demografică. Expunerea variată şi 
îndelungată la un registru divers al faptelor 
creativităţii sunt factori stimulativi pentru 
consumul cultural. Mediul urban şi rural, aşa 
cum sunt acompaniate acestea de peisaje 
ambientale şi stiluri arhitectonice inerent 
variate, precum şi categoriile de vârstă şi 
ocupaţii diferite sunt elemente cheie ale 
acestui mediu favorizant. Combinaţiile de 
resurse sunt multiple, şi de aici şi avantajele 
sau dezavantajele potenţiale: o economie 
preponderent rurală sau montană, ca şi o 
societate mult îmbătrânită sau mult întinerită, 
pentru a folosi câteva exemple în care acele 
combinaţii sunt minime, nu vor putea alimenta 
preferinţe multiple, sofisticate, cultivate pentru 
producţia industriilor creative.

Implicaţii de politică publică

Ca în orice activitate economică, 
intervenţia prin instrumente de 
politică publică poate dăuna sau poate 

crea un context favorabil vieţii economice, în 
funcţie de particularităţile competiţiei, precum 
şi în funcţie de priorităţile existente în faţa 
autorităţilor publice. De exemplu, va exista 
probabil unanimitate atunci când, prin raportare 
la un buget fixat, opţiunea de a cheltui resurse 

va merge în favoarea atenuării sărăciei şi nu în 
direcţia extinderii posibilităţilor de agrement.

Există motive care nu justifică intervenţia 
publică pentru facilitarea dezvoltării industriilor 
creative bazate în principal pe cuantificarea 
impactului pe care industriile creative îl exercită 
asupra economiei. Stam et al. (2008) aplică 
analiza lor pe cazul Olandei şi află că ocupaţiile 
creative sunt mai importante în creşterea 
ocupării forţei de muncă decât industriile în 
sine de acest tip, ceea ce pare de fapt o reiterare 
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a avantajelor economice ale capitalului uman. 
Mai mult, o mare necunoscută rămâne modul 
în care se transmit, dacă se transmit, efectele 
de antrenare presupuse, vizibile în studiul lor 
doar în zona metropolitană a Amsterdamului. 
Alte studii (ex. Donegan et al. 2008, Vorley et al. 
2008) afirmă că sunt slabe argumente în ceea 
ce priveşte creşterea veniturilor şi ocupării 
metropolitane prin cuantificarea celor trei factori 
T (talent, tehnologie şi toleranţă) evidenţiaţi 
de literatura de inspiraţie floridiană. Analize 
empirice sugerează că dezvoltarea şi creşterea 
economică a unor unităţi administrative (ţări, 
oraşe) pot să aibă sau nu legătură cu acest tip 
de activităţi, oricum nu mai mult decât ar avea 
factorii generali de creştere ai competitivităţii 
precum nivelul de educaţie sau diversitatea 
industrială.

Uneori linia de atac este vehementă, urmărind 
ideea că atenţia publică asupra industriilor 
creative conduce către economizarea culturii, 
un punct de vedere care afirmă că interesul 
faţă de eficienţa producerii culturii neglijează 
probleme pe care unii autori le consideră vitale 
pentru dezvoltarea culturii, dar care au sau nu 
au importanţă pentru creşterea economică. 
Este o concluzie care include printre altele şi 
observaţia că balanţa între beneficiilor culturale 
şi economice este mai dezechilibrată în favoarea 
ultimelor în ţările dezvoltate şi invers în ţările 
mai puţin dezvoltate.

Pe această linie de idei, se afirmă că 
subsumarea obiectivelor culturale de către 
politica economică este atât în dezavantajul 

dezvoltării culturale (Galloway şi Dunlop 2007), 
cât şi al intenţiilor de a rezolva probleme 
economice şi politice (McGuigan 2009), şi chiar 
introduce confuzii analitice, care împiedică o 
reprezentare corectă a economiei (Christophers 
2007). 

Miller (2009) aduce în prim plan evaluarea 
Comisiei Europene făcută pe 29 Oraşe Euro-
pene ale Culturii prin care se anunţă că acestea 
au eşuat în atingerea obiectivului lor principal, 
anume creşterea economică stimulată de 
subvenţii publice destinate culturii pentru 
regenerarea oraşelor. Într-o asemenea situaţie 
s-a Liverpool în 2008 (Impacts 08 2009). 
Cercetatorii au întrebat respondenţii asupra 
afacerilor lor în ultimii trei ani: 54% au 
răspuns că nu există niciun impact, iar 3% au 
afirmat chiar că este vorba de unul negativ. 
În 2009, la repetarea sondajului, această din 
urmă categorie nu mai era reprezentată, iar 
procentajul primei s-a redus la 25%. Este de 
remarcat şi faptul că dintre cei care au apreciat 
că există un impact pozitiv, procentajul celor 
care au pus acest lucru pe seama oportunităţilor 
de afaceri (alături de alte efecte, cum ar fi, de 
exemplu, imaginea externă îmbunătăţită a 
oraşului) a scăzut de la 27% la 19% între 2007 
şi 2009. 

Pe de altă parte, argumente economice, dar 
şi prezenţa puternică a externalităţilor, atrag 
atenţia că o evaluare de la caz la caz a situaţiei 
competiţionale poate oferi justificări în favoarea 
intervenţiei publice. Dincolo de estimările 
neconcludente ale impactului economic, o parte 

SECTOARELE CREATIVE: 
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din dificultăţile existente în calea elaborării 
unei politici a industriilor creative constă în 
economizarea abordării, adică adoptarea unei 
perspective în care obiectivele sunt legate de 
organizarea optimă a resurselor disponibile în 
furnizarea de produse creative/culturale. Scopul 
economiştilor este de a afla dacă bunurile şi 
serviciile produse răspund cerinţelor pieţei şi 
dacă sunt produse eficient. O raportare strictă 
la aceste criterii ar lăsa însă în afara atenţiei 
majoritatea sectoarelor şi în întregime pe cele 
ce aparţin de nucleu: anumite estimări arată că 
70% din valoarea produsă de sectorul creativ, 
precum şi potenţialul cel mai important de 
creştere se află în sectoarele aşa-numite de 
„conţinut” (muzică, jocuri pe computer, film, 
publicitate, media socială, radio-TV) şi în 
publicitate (TSB, p. 8).

Dar chiar şi argumentul strict economic 
este în favoarea corectării funcţionării pieţei, 
atunci când aria de intervenţie este suficient de 
bine identificată. În primul rând, programele 
de dezvoltare nu pot fi urnite fără aportul 
sectoarelor creative. Un studiu (CSCDC „Schiţa 
unei politici…”, p. 70) sublinia această idee 
în cazul României printr-un caz concret: 
programele europene de finanţare (Cultura 
2000, Cultura 2007-2013) sunt greu de accesat 
pentru operatorii privaţi din cauza prevederii 
ca 50% din suma proiectului să fie contribuţia 
organizaţiei, în condiţiile în care respectivele 
finanţări vizează proiecte de minim 100.000 de 
euro. În al doilea rând, specificul activităţilor 
creative conduce către flexibilizarea pieţei forţei 

de muncă. Ocuparea este stimulată pe o piaţă mai 
flexibilă prin ponderea extrem de semnificativă 
a angajaţilor cu normă parţială (part-time) sau 
a celor cu mai multe slujbe, dar şi a celor care 
nu pot fi calificaţi ca având un venit periodic 
(pictorii, sculptorii, scriitorii etc.). În al treilea 
rând, descrierea industriei este suficient de 
convingătoare pentru a sublinia legătura între 
susţinerea acesteia şi diversitatea şi importanţa 
capitalului social. Cheltuieli pentru consum 
personal destinate petrecerii timpului liber, 
constituirea organizaţiilor neguvernamentale, 
iniţiativele private sunt tot atâtea aproximări 
indirecte ale unui astfel de impact.

Pe ansamblu, se apreciază (Potts şi 
Cunningham 2008, Doyle 2010) că raţiona-
mentul privind impactul asupra bunăstării 
asociat cu schimburile produselor creative nu 
trebuie să rezulte din calculul alocării resur-
selor în funcţie strict de costuri şi productivitate, 
ci mai degrabă din obiectivele sociale şi cultu-
rale specifice ale societăţii. Modul economic 
de a trata industria ca orice alt domeniu 
– ce impact produce tehnologia, modul de 
organizare a firmei etc. –  este o abordare care 
poate veni în conflict cu obiectivele mediului 
cultural atunci când aceleaşi criterii se aplică. 
Throsby (2009) ne aminteşte că aceste 
obiective se referă, printre altele, şi la excelenţa 
producţiei culturale, lărgirea accesului la 
cultură, sprijinirea artiştilor şi celebrarea 
identităţii culturale naţionale, păstrarea 
artelor tradiţionale (artizanale), administrarea 
siturilor de patrimoniu.
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Pentru a concluziona, ideal este ca intervenţiile 
de politică publică să fie astfel construite pentru 
a asigura o convergenţă între obiectivele 
economice şi cele socio-culturale. De exemplu, 
regenerarea unei zone industriale oferă o arie 
de acţiune în care politicile economice şi sociale 

se regăsesc prin refacerea ocupării şi veniturilor 
populaţiei prin evenimente şi servicii/produse 
culturale. Anecdotele se transformă în lecţii 
de însuşit atunci când vorbesc, de exemplu, 
despre transformarea unui vechi debarcader în 
restaurant sau a unei vechi fabrici în muzeu.

SECTOARELE CREATIVE: 
ASPECTE ANALITICE 



36

36



37

37

CAPITOLUL II

UN CERC VIRTUOS SAU UNUL VICIOS?  
DREPTUL DE AUTOR ŞI DREPTURILE CONEXE  
ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNIEI  

DELIA MUCICĂ



38

38



39

39

UN NOU CONTEXT 
INTERNAȚIONAL

A devenit un clișeu să se spună că 
societatea contemporană este mar- 
cată de un ritm accelerat al schim-

burilor comerciale internaţionale de bunuri 
şi servicii culturale, precum şi de extinderea 
pieţelor pentru aceste produse, de la nivel 
naţional/local/regional la nivel global. Globa-
lizarea şi evoluția economică mondială, dezvol-
tarea socială şi progresul tehnologic au un 
impact direct nu numai asupra sectoarelor 
economice tradiționale ci și, inclusiv - sau cu 
precădere -, asupra celui care ne preocupă 
în cadrul studiului de față și anume  sectorul 
industriilor ”bazate pe copyright”.

Oportunităţile de dezvoltare economică pe 
care le oferă acest (relativ) nou1 sistem complex 
şi în continuă prefacere de pieţe integrate, 
comerţ internaţional, convergenţă tehnologică 
şi de mijloace de comunicare, de dezvoltare de 
noi sectoare sau ramuri de activitate economică 
sunt încă insuficient explorate și fructificate 
de către sectorul industriilor ”bazate pe 
copyright”. 

Cu toată dezvoltarea economică înregistrată 
pe plan mondial, schimburile comerciale în 
acest domeniu încă sunt caracterizate prin 
asimetrii profunde, și perpetuează sau chiar 
1 Noutatea constă mai ales în amploarea fenomenului 

și în dimensiunea sa economică, căci fenomene 
similare au existat în toate epocile.

potențează riscuri majore în ceea ce priveşte 
respectarea drepturilor fundamentale, în 
special a drepturilor culturale şi a diversităţii 
culturale. Aceasta, întrucât globalizarea  repre- 
zintă atât o oportunitate de dezvoltare, îmbo- 
găţire şi diversificare a consumului de bunuri 
și servicii culturale, cât şi o ameninţare la 
adresa diversităţii culturale. Dintr-o anume 
perspectivă, globalizarea determină o omo-
genizare a consumului cultural precum şi a 
ofertei culturale, în special a celei de masă. Pe de 
altă parte, globalizarea are ca efect apariţia unor 
forme „hibride” de practici creative şi de expresii 
culturale. În acelaşi timp, globalizarea poate să 
creeze un interes sporit pentru eterogenitate, 
pentru diversitate culturală, pentru specificitate 
sau pentru unicitate (ca ofertă de nișă, de natură 
să acorde consumatorului un statut aparte).  

Astfel, pentru a ţine seama de beneficiile 
şi riscurile globalizării şi de imperativele 
respectării drepturilor fundamentale, dezba-
terile internaționale din ultima perioadă 
încearcă să asigure un echilibru între abordări 
și viziuni aparent contradictorii: pe de o parte, 
promovarea libertăţii comerţului şi a dezvoltării 
economice şi, pe de altă parte, protejarea 
şi promovarea identităților culturale și a 
diversităţii culturale. Se are în vedere în acest 
fel armonizarea a două perspective diametral 
opuse: ceea ce pentru unii înseamnă cultură, 
pentru alţii înseamnă afaceri; ceea ce pentru 
unii reprezintă promovarea dreptului la alegere 
și promovarea diversității de conținuturi prin 
susținerea formelor de exprimare creativă și 
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artistică care incorporează identitățile culturale 
ale unor comunități locale/naționale, pentru 
alţii înseamnă ridicarea de bariere în calea 
dezvoltării economice și a liberalizării comerțului 
internațional. Două perspective care își au fiecare 
susținătorii, atât la nivel național/local cât și la 
nivel internațional: pe de o parte Organizaţia 
Mondială a Comerţului – promotor al liberalizării 
totale a comerţului și, pe de altă parte susținătorii 
necesității de a prezerva, proteja și promova 
identitățile și diversitatea culturală - UNESCO, 
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană. 

Un loc aparte în acest peisaj îl deține OMPI 
(Organizația Mondială privind Proprietatea 
Intelectuală), care administrează majoritatea 
instrumentelor juridice internaționale cu putere  
obligatorie pentru tot ceea ce înseamnă 
proprietate intelectuală – de la invenții și inovații, 
mărci de fabrică și de serviciu, indicații geografice 
și denumiri de origine controlate, topografii de 
circuite până la design industrial sau artistic, 
baze de date, programe pentru calculator și opere 
literare, artistice sau științifice. 

OMPI are privilegiul de a se afla ”la intersecția” 
preocupărilor de dezvoltare economică și a celor 
de protejare a unor drepturi fundamentale: pe 
de o parte, drepturile recunoscute creatorilor 
și artiștilor, precum și producătorilor, și, pe de 
altă parte, drepturile recunoscute publicului/
consumatorilor, și anume dreptul la libertate de 
exprimare (care potrivit Convenției Europene 
privind Drepturile Omului cuprinde, inter alia, 
și dreptul de a căuta și disemina informații) 
și drepturile culturale, care, în funcție de 

instrumentul juridic la care ne referim, pot 
cuprinde atât dreptul de acces la cultură, dreptul 
de participare la viața culturală, cât și dreptul la 
diversitate culturală și lingvistică.

Așadar, din punct de vedere legislativ, 
constatăm un reviriment al interesului pentru 
domeniul drepturilor de autor și, în general, al 
proprietății intelectuale, interes care se traduce 
prin numărul important de instrumente juridice 
internaționale sau regionale adoptate în ultimele 
două decenii.

Din punct de vedere societal, subsectorul 
proprietății intelectuale ca parte a sectorului 
culturii a început să fie considerat și utilizat ca 
un instrument important, uneori chiar esențial, 
pentru realizarea unor obiective de politică 
publică în domenii extrem de diverse, de la 
dezvoltarea economică durabilă, la dezvoltarea 
umană, la crearea unei societăți coezive și 
incluzive, la promovarea și protejarea unor drep-
turi fundamentale sau a unor interese publice și 
la realizarea unei societăți (și economii) bazate 
pe cunoaștere, pe accesul la informație și la 
cunoștințe.

Din punct de vedere economic, interesul 
pentru acest sector este determinat de rezultatele 
cercetărilor empirice realizate prin diferite 
metodologii sau în diferite contexte – de la cel 
local la cel internațional – care, toate, atestă 
contribuția sa importantă la creșterea economică, 
la stabilitatea forței de muncă, la creșterea ratei 
de ocupare a resurselor umane sau, nu în ultimul 
rând, la  dezvoltarea de avantaje competitive pe 
piața națională sau pe cea internațională.
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O ECONOMIE BAZATĂ PE 
CUNOAȘTERE ȘI CREATIVITATE

Termenul de societate a cunoaşterii 
a fost introdus în 1969 de Peter 
Drucker2 şi a început să fie utilizat în 

mod frecvent în anii ’90, ca urmare a studiilor 
elaborate, inter alia, de Robin Mansell şi Nico 
Stehr. În aceeaşi perioadă au apărut şi conceptele 
de societate a învăţării (learning society), de 
societate a educaţiei permanente3 şi de „societate 
informaţională, al cărui părinte a fost Manuel 
Castells, în celebra sa trilogie4.  

Chiar dacă în discursul public aceşti termeni 
sunt deseori considerați ca având valoare 
sinonimică, este totuşi necesar să se opereze 
o distincție între societatea informaţională și 
societatea bazată pe cunoaştere. Societatea 
actuală este descrisă ca o societate informaţională 
pentru a sublinia faptul că TIC (tehnologiile de 
informare şi comunicare) și ”informația” sunt 
uşor accesibile, la preț scăzut şi de uz general, 
în timp ce termenul de societate a cunoaşterii 
/societate bazată pe cunoaştere se utilizează 
pentru a sublinia valoarea capitalului imaterial, 
a rezultatului unui efort intelectual creator – 

2 În  The Age of Discontinuity, Transaction Publishers, 
1992

3 Raportul Learning to Be, al Comisiei Internaţionale 
pentru Dezvoltarea Educaţiei, prezidată de Edgar 
Faure, UNESCO, 1972 

4 The Information Age: Economy, Society, and Culture, 
Blackwell, 1996 -1998

a creativității și inovării – şi deci a capitalului 
uman. Cu alte cuvinte, societatea cunoașterii 
pune accentul pe modul în care informația este 
procesată și transformată pentru a determina 
o plus-valoare societală, culturală și, în egală 
măsură, economică. Aceasta, întrucât informaţia 
în sine nu este cunoaştere, ci o formă fixată care 
nu evoluează de la sine a unor cunoştinţe, fiind 
așadar doar un instrument care poate duce la 
cunoaştere. 

În acest sens, cercetătorii definesc societatea 
informaţională ca o societate dependentă de o 
informaţie electronică extrem de complexă şi de 
reţele de comunicare; o societate care alocă o 
parte considerabilă din resursele sale activităţilor 
informaţionale şi comunicaţionale. Schimbările 
pe care le aduce societatea informaţională sunt 
notabile şi influențează toate aspectele vieţii 
sociale şi economice: o nouă economie, bazată 
pe cunoştinţe ştiinţifice, schimbări profunde în 
structura forţei de muncă şi a locului de muncă, 
interrelațiile dintre tehnologie și structurile 
autorității, schimbarea relaţiilor între guvernanţi 
şi guvernaţi, dintre sfera politică și cetățenii 
electori (e.g. modelele de „bună guvernare”, demo-
craţie participativă, e-democracy, e-government, 
e-administration) etc. 

Societatea bazată pe cunoaştere este 
un concept care reflectă mult mai corect  
dimensiunea calitativă a schimbărilor descrise 
mai sus și care astfel devin o precondiție - 
esențială dar nu suficientă – pentru dezvoltare: 
capacitatea de a identifica, produce, procesa, 
transforma, disemina şi utiliza informaţia în 
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scopul dezvoltării umane și care este dependentă 
de o altă viziune socială care incorporează 
abordări precum pluralismul, incluziunea, 
solidaritatea şi participarea. 

O definiţie economică a acestei societăţi are în 
vedere, pe de o parte, o „economie a cunoaşterii”, 
respectiv a producerii şi gestionării de cu-
noştinţe, şi pe de altă parte, o „economie bazată 
pe cunoaştere”, în sensul utilizării cunoştinţelor 
pentru a produce beneficii economice. 

Cunoaşterea este recunoscută în prezent de 
majoritatea țărilor ca forţa motrice a creşterii 
economice, mutând accentul de la informaţie 
și tehnologie la învăţare, creativitate şi inovare.  
O societate bazată pe cunoaștere se poate 
caracteriza prin aceea că:
•	 Informaţia, conținuturile creative şi cunoaşte-

rea sunt resurse nelimitate, de natură să 
asigure o dezvoltare economică durabilă.

•	 Producţia de cunoaştere presupune un flux 
continuu de creativitate şi inovare, ceea 
ce înseamnă că pe de o parte creativitatea, 
creatorii și (re)producătorii (care mediază 
accesul publicului la operă/creație, incorpo-
rând-o într-un produs care intră pe piață) fac 
obiectul unor politici publice de susținere și 
dezvoltare coerente, iar pe de altă parte există 
un consumator, care are nivelul de instrucție 
și competența de a discerne și de a alege ce și 
cum să consume.

•	 Accesul tuturor membrilor societăţii la 
conţinuturile create este facilitat de noile 
tehnologii de comunicare, de diseminare a 
informaţiei , dar acest  rol de facilitator poate 
fi diminuat în mod substanțial dacă membrii 

societății nu pot sau nu știu cum să utilizeze în 
mod responsabil și conștient aceste tehnologii.

•	 Noi sisteme de educare şi formare continuă sunt 
așadar necesare pentru a asigura alfabetizarea/
educarea publicului consumator (cultural and 
media literacy) și, pe cale de consecință, pentru 
a determina apariția de noi nevoi de cunoaștere 
și de consum de conținuturi informative și 
creative, de consum de cunoștințe. 

•	 TIC au determinat, de asemenea, și apariția 
unei noi relații între consumator și oferta de 
produse care incorporează lucrări protejate sau 
susceptibile de a fi protejate prin ”copyright” –  
interactivitate, ”users’ generated contents” 
(conținuturi generate de utilizatori) etc.

Se constată aşadar rolul preeminent al 
creativităţii – element intrinsec al creației artistice, 
literare sau științifice sau al prestațiilor artistice 
– în societatea bazată pe cunoaştere. Astfel, 
sectorul industriilor culturale/creative/bazate 
pe copyright, prin căutarea permanentă de  noi 
forme şi modalităţi de exprimare, prin crearea de 
noi conţinuturi, devine unul din instrumentele 
esenţiale de realizare a societăţii cunoaşterii, 
fiind în același timp una din cele mai dinamice 
componente ale societăţii actuale.

„Creativitatea este o sursă importantă 
de competitivitate într-o societate bazată pe 
cunoaştere, şi utilizarea TIC pentru producţia şi 
diseminarea de conţinuturi  reprezintă un factor 
cheie în promovarea creşterii economice şi în 
crearea de locuri de muncă. Este important, cu 
toate acestea, ca piaţa şi cultura, concurenţa şi 
creativitatea să nu fie considerate ca antagonice. 
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De fapt, creativitatea şi inovarea trebuie să fie 
prezente în toate domeniile politicilor publice.”5  
Acestea erau deja în 2005 concluziile Preşedinţiei 
austriece a UE la Conferinţa „Conţinut pentru 
competitivitate – întărirea industriilor creative 
europene în lumina Strategiei i2010”6.

Cu începere din acea perioadă, printre 
priorităţile marii majorități a Preşedinţiilor 
Uniunii (Marea Britanie, Finlanda, Germania, 
Franța, Republica Cehă, Suedia, Belgia etc.), 
problema creativităţii, a industriilor producătoare 
de bunuri și servicii care incorporează creativitate 
(și pe cale de consecință drepturi de autor) şi a 
competitivităţii acestora a fost repusă pe agenda 
politică europeană. 

Astfel, preşedinţia britanică a organizat 
conferinţa „Economia creativă”, cea austriacă a 
organizat Conferinţa menționată mai sus, cea 
finlandeză a organizat Conferinţa ”creativity.
online.fi – Conţinut European şi Drepturi de Autor”, 
preşedinţia germană a organizat o conferinţă 
privind „Cultura şi Industriile Culturale din Europa 
– Politici Coerente Într-o Lume Globală”, cea 
franceză a organizat seminarul „Conținut creativ 
online”, președinția cehă a organizat un „Forum 
pentru o Europă creativă”, cea suedeză a găzduit 
conferința „Promoting a Creative Generation – 
Children and Young People in the New Culture and 

5 http://www.eu2006.at/de/News/Counci l_
Conclusions/Kreativwirtschaft EN.pdf

6 Content for competitiveness - strengthening of the 
European creative industries in the light of the i2010-
Strategy, 

Media Landscape” iar cea belgiană, conferința 
„Creativity, Culture and Innovation”. 

La aceasta se adaugă desemnarea anului 
2009 ca Anul European al Creativității și Inovării 
sau multiplele conferinţe care au abordat 
diferite aspecte specifice, precum indicatori de 
măsurare a creativității, programe educaționale 
pentru dezvoltarea creativității etc.

DREPTUL DE AUTOR ȘI 
DREPTURILE CONEXE 
DREPTULUI DE AUTOR ÎN 
CONTEXT CONTEMPORAN

În perspectiva europeană, continentală 
(distinctă de cea anglo-saxonă, de 
„common law”), abordarea filozofică și 

juridică pe care se bazează dreptul de autor este 
reconfirmată, inter alia, de art. 27 din Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului:

(1) Orice persoană are dreptul de a lua parte 
în mod liber la viaţa culturală a colectivităţii, de 
a se bucura de arte şi de a participa la progresul 
ştiinţific şi la binefacerile lui.

(2) Fiecare om are dreptul la ocrotirea 
intereselor morale şi materiale care decurg din 
orice lucrare ştiinţifică, literară sau artistică al 
cărei autor este.

Din această perspectivă rezultă că dreptul de 
autor este un drept fundamental al persoanei, 
aflat în strânsă dependenţă şi interrelaţie cu 

UN CERC VIRTUOS SAU 
UNUL VICIOS?  

DREPTUL DE AUTOR ŞI 
DREPTURILE CONEXE  

ÎN ECONOMIA CONTEM-
PORANĂ A ROMÂNIEI 



44

44

celelalte drepturi fundamentale. Aceste două 
premise au condus la configurarea dreptului 
de autor în societatea modernă, printr-o 
abordare echilibrată și proporţională a două 
nevoi distincte: pe de o parte, nevoia autorului 
de a beneficia – moral şi material – de pe urma 
creaţiei sale şi, pe de altă parte, nevoia fiecărei 
persoane, a societăţii, de a beneficia de aceste 
creaţii, de a avea acces la ele. În acest scop, cadrul 
actual de reglementare la nivel internațional 
acordă autorului, respectiv artistului executant 
și interpret, exclusivitate asupra exploatării 
„operei”, a propriilor creații ori prestații 
artistice, dar limitează această exclusivitate în 
două feluri: 

	» o limitare temporală, exprimată prin 
durata legală de protecţie a drepturilor 
patrimoniale de autor sau conexe, ceea 
ce permite un consum nerestricționat 
al operelor și prestațiilor artistice după 
expirarea perioadei de protecție şi, 
	» limitări ale exerciţiului drepturilor 

exclusive acordate de legiuitor autorului ori 
artistului - limitări stabilite tot de legiuitor 
în anumite condiţii şi pentru considerente 
legate de binele societăţii în ansamblul său, 
de interesul public sau de satisfacerea altor 
drepturi fundamentale, precum accesul la 
cultură, menționat mai sus.

Este evident că aceste limitări ale exercițiului 
drepturilor exclusive ale autorului sau artistului 
executant și interpret afectează, uneori 
substanțial, nivelul veniturilor realizate din 
utilizarea operelor și prestațiilor lor de către 

terți. În egală măsură, producătorii de bunuri 
și servicii care incorporează aceste opere sau 
prestații, și care în unele cazuri sunt recunoscuți 
ca titulari de drepturi conexe în nume propriu 
asupra propriilor fixări, programe sau emisiuni, 
își văd diminuate propriile venituri/profituri. 
Pentru acoperirea, într-o oarecare măsură, a 
acestor pierderi, legiuitorul român, în consonanță 
cu practica și reglementările internaționale, a 
instituit un sistem de remunerații secundare, 
denumite fie compensatorii (pentru copia 
privată), fie echitabile, pentru alte utilizări 
permise fără autorizarea ex ante a titularului.

Una din problemele care este actualmente 
repusă în discuție atât la nivel european cât și 
internațional este exact cea legată de aria de 
cuprindere a limitelor și excepțiilor de la drepturile 
exclusive recunoscute titularilor de drepturi 
în conformitate cu legislația internațională și 
națională. În acest context, și conceptul anglo-
saxon de „fair use” este reanalizat și criticat.

Pentru ca o limitare la exerciţiul drepturilor 
de autor să poată fi acceptată, aceasta trebuie să 
fie analizată din perspectiva testului în trei paşi. 
Temeiurile legale pe care se fundamentează 
limitările exercițiului drepturilor exclusive 
recunoscute titularilor de drepturi se regăsesc, 
inter alia, în Convenţia de la Berna, cu aplicare 
la dreptul exclusiv de reproducere prevăzut 
la art. 9(2), în Acordul TRIPS, Tratatul OMPI 
privind dreptul de autor, Tratatul OMPI privind 
prestaţiile artistice şi fonogramele,  Directiva 
91/250/EEC (Art. 6.3), Directiva 96/9/EC 
(Art.6.3), Directiva 2001/29/EC (Art.5.5).
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În esență, testul în trei pași înseamnă că 
legiuitorul național va restrânge limitările şi 
excepţiile cu privire la drepturile exclusive 
numai la anumite cazuri speciale care nu intră 
în conflict cu exploatarea normală a operei şi 
nu prejudiciază în mod nejustificat interesele 
legitime ale titularului de drepturi. 

Acceptarea oricărei limitări presupune 
așadar evaluarea fiecărei situații prin prisma 
celor trei paşi:

	» existența unor cazuri speciale
	» inexistența unui conflict cu exploatarea 

normală a operei
	» lipsa unui prejudiciu ce nu ar putea fi 

nejustificat adus intereselor legitime ale 
titularului

Această problematică, ce a suscitat 
întotdeauna dezbateri și controverse, a reapărut 
în prim-planul discuțiilor privind modul în care 
va fi configurat dreptul de autor în societatea 
informațională/bazată pe cunoaștere, respectiv 
în acea societate în care accesul la forme de 
exprimare și conținuturi protejate se face 
prin noile mijloace și rețele de informare și 
comunicare, care, prin însăși natura lor, permit 
mult mai ușor utilizări neautorizate, pirateria și 
contrafacerea. Astfel, dezbaterile se centrează, 
pe de o parte, pe redefinirea „cazurilor speciale” 
și, pe de altă parte, pe stabilirea a ceea ce 
înseamnă o ”exploatare normală” în condițiile 
multiplicării modalităților de utilizare care 
nu presupun nici o investiție suplimentară fie 
materială, economică/comercială, fie tehnică 
din partea producătorului/cesionarului. O 

importantă parte a dezbaterii se articulează în 
jurul conceptului de prejudiciu adus intereselor 
titularilor, în sensul în care acesta nu depune 
un efort suplimentar pentru a face accesibilă 
opera/prestația sa. 

Dificultatea protejării conținuturilor și  
formelor de exprimare creativă în noul mediu 
digital a determinat mulți cercetători și 
teoreticieni să considere că singura soluție 
ar fi adoptarea de noi modele de comunicare 
publică/punere la dispoziție/difuzare/etc., în 
care accesul să fie asigurat în schimbul unor 
sume forfetare plătite de consumator sau prin 
prelevarea unei părți din valoarea publicității 
contractate de furnizorul de servicii sau de 
furnizorul de conținuturi. Aceste soluții, ca și 
multe altele, se bazează, printre altele, și pe faptul 
că subzistă încă destule confuzii conceptuale 
între natura activității și responsabilitățile 
specifice ale furnizorilor de servicii (care sunt 
transportatorii semnalului, informației sau 
producătorii infrastructurii tehnice - de la  
infrastructura fizică până la programele pentru 
calculator și bazele de date necesare pentru a 
încorpora și a face accesibile conținuturi) și, 
respectiv, ale furnizorilor de conținuturi (care 
au responsabilitatea editorială asupra acestora).

Soluțiile tehnice avansate pentru protejarea 
conținuturilor ce sunt accesibile în format 
digital pe internet/on-line sunt așa-numitele 
sisteme de „content identification” precum 
digital watermarking, împreună cu sistemele 
de „digital rights management” (DRM). Acestea 
încearcă să asigure respectarea legislației 
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cu privire la limitele și excepțiile exercițiului 
drepturilor de autor, ținând seama în egală 
măsură de drepturile consumatorilor, ale celor 
care au achiziționat în mod legal anumite 
conținuturi, respectiv drepturile de utilizare în 
anumite modalități ale acelor conținuturi.

Rezultatele sunt departe de a fi la nivelul 
așteptărilor, din cel puțin două motive: pe de o 
parte, din punct de vedere tehnologic, soluțiile 
existente nu sunt încă întotdeauna în măsură 
să permită toate utilizările permise legal iar, 
pe de altă parte, limitele și excepțiile sau, după 
caz, utilizările cuprinse în ”fair use”, sunt uneori 
diferite de la țară la țară, ceea ce îngreunează 
sau face chiar imposibilă circulația/punerea la 
dispoziție/comercializarea lor transfrontalieră 
și deci vocația lor de a intra pe o piață globală. 

Această problemă este de cea mai mare 
importanță atunci când se analizează indus-
triile producătoare de bunuri și servicii care  
incorporează conținuturi protejate sau suscep-
tibile de a fi protejate și perspectivele acestor 
industrii de a se dezvolta și de a penetra pe noi 
piețe, de a profita pe deplin de oportunitățile pe 
care globalizarea le aduce.

În același timp, problematica enunțată mai 
sus trebuie luată în considerare în conjuncție 
cu o alta, poate chiar mai complicată, și anume 
aceea a gestiunii colective în acest nou context 
economic, transfrontalier.

Este evident că formula tradițională a 
gestiunii colective, așa cum a fost aceasta mai 
întâi imaginată de Beaumarchais în 1777, nu 
mai poate răspunde cerințelor de exploatare și 

de utilizare a operelor și prestațiilor artistice 
pe o piață globală. Noile soluții avansate, de tip 
”one-stop shop”, licențe extinse transfrontaliere, 
multi-teritoriale etc., pot fi considerate din 
anumite perspective, în contradicție cu însăși 
esența dreptului de autor, așa cum a existat 
acesta din secolul XVIII și până în prezent. 
Aceste noi soluții ridică probleme cel puțin 
din perspectiva naturii teritoriale a legislației 
privind dreptul de autor, limitată la granițele 
unui stat și posibil diferită de la un stat la altul. 
Un alt aspect ce necesită o atenție deosebită este 
acela al modului de operare al organismelor 
de gestiune colectivă și al colaborării necesare 
pentru a se putea pune în practică o reală 
gestiune colectivă transfrontalieră. Aspectele de 
mai sus sunt la fel de importante pentru autori 
și artiștii executanți și interpreți ca și pentru 
producători – adică pentru antreprenorii sau 
managerii acelor entități productive a căror 
contribuție la dezvoltarea economică o analizăm 
în acest studiu.

În contextul de mai sus trebuie menționate 
noile dezvoltări în planul reglementărilor 
internaționale atât la nivelul Organizației 
Mondiale de Proprietate Intelectuală, cât și 
al Uniunii Europene. Ne referim, inter alia, la 
Tratatul de la Marrakesh  pentru facilitarea 
accesului la operele publicate al persoanelor 
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu 
dificultăți de citire a materialelor imprimate, pe 
de o parte, și la Directivele UE privind operele 
orfane (2012/28/EU) privind gestiunea colectivă 
(2014/26/EU), la Strategia privind piața unică 
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digitală și la foarte recenta Comunicare a 
Comisiei Europene intitulate ”Către un cadru 
privind drepturile de autor modern, mai 
european” (COM 2015(626 final). Direcțiile 
de acțiune propuse în această comunicare vor 
avea un potențial de impact considerabil asupra 
legislațiilor naționale și asupra mecanismelor de 
gestiune colectivă existente, care toate pornesc 
de la principiul teritorialității.

INDUSTRII CULTURALE, 
INDUSTRII CREATIVE SAU 
INDUSTRII ”BAZATE PE 
COPYRIGHT”?

Prima întrebare care se poate pune în 
acest sens este de a şti care sunt aceste 
industrii, și cum sunt ele definite.

Termenul de „industrii culturale” este doar 
unul dintre cei folosiţi în discursul politic sau 
în mediile academice. Alături de acesta, se 
mai utilizează termenii de „industrii creative”, 
„industrii bazate pe copyright”, „industrii de 
conţinut”, „industrii de experienţe”, „industrii de 
entertainment”...

Aparatul conceptual utilizat în ultima 
perioadă pentru a descrie acele activităţi 
economice care produc bunuri şi servicii cu 
conţinut simbolic se îmbogăţeşte continuu, 
ducând aproape la o explozie de termeni, dintre 
care majoritatea sunt utilizaţi aleatoriu, fiind în 

opinia multora, interşanjabili. În 1944, primul 
termen generic îşi face apariția, atunci când 
Horkheimer şi Adorno7, exponenţi ai Şcolii de 
la Frankfurt, inventează conceptul de „industria 
culturii”, descriindu-l ca un instrument al elitei 
capitaliste care transformă consumatorul într-
un pseudo-individ și prin care se reduce valoarea 
atât a operei de artă cât şi a artistului. Satisfacția 
consumului unor produse standardizate 
facilitează manipularea și determină pasivitatea 
consumatorului, cultivându-se astfel nevoi false, 
nevoi create şi satisfăcute de capitalism. 

Termenul utilizat de Adorno a avut un 
impact deosebit și, după nu foarte mult timp, 
a fost considerat ca descriind fenomenul de 
„americanizare” a culturii. Acesta a fost, de 
altfel, și motivul pentru care la nivelul statelor 
europene s-a conturat o abordare de tip ”hands 
off”, de non-intervenție în ceea ce priveşte 
politicile publice pentru dezvoltarea acestui 
sector industrial.

Cu începere din anii ’70, unii sociologi 
francezi importanți, precum Huet, Miège, 
Mattelart şi mai ales Girard (în raportul scris 
pentru UNESCO în 19728), lansează conceptul 
de „industrii culturale”, utilizând însă pluralul 
pentru a-l desprinde de conotațiile sale 
peiorative.

7 Adorno, Theodor şi Horkheimer, Max, The Culture 
Industry: Enlightenment as Mass Deception, în The 
Dialectics of Enlightment, 1944

8 Girard, Augustin. Développement culturel: expérien-
ces et politiques, UNESCO, Paris, 1972
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Ceva mai devreme, adică încă de la începutul 
anilor ’50, UNESCO începuse deja să utilizeze 
termenul de „industrii bazate pe copyright”, 
preluat mai apoi de OMPI care inițiază cu 
începere din 2003 un program special de 
evaluare a impactului economic al acestor 
industrii, pe baza unei metodologii proprii9. 

Termenul de „industrii bazate pe copyright” 
descrie domeniile de activitate economică în care 
se realizează bunuri și servicii ce incorporează 
drepturi de autor sau drepturi conexe, adică 
materializarea unui efort intelectual creator 
propriu al unei persoane. Acest concept include 
practic toate industriile culturale, la care se 
adaugă programele pentru calculator. 

OMPI împarte industriile bazate pe copyright 
în patru grupe, în funcţie de contribuția operelor 
protejate sau susceptibile de a fi protejate la 
realizarea bunurilor sau serviciilor respective: 

	» industriile nucleu (core industries) – 
angajate în totalitate în crearea, producerea 
sau manufacturarea, interpretarea sau 
execuţia, radiodifuzarea, comunicarea, 
expunerea sau vânzarea de opere sau 
lucrări protejate prin drept de autor;
	» industriile interdependente sunt acele  

industrii prin care se produc, manu-
facturează sau vând echipamente a căror 
funcţie este în totalitate sau în principal 
aceea de a facilita creaţia, producţia sau 
utilizarea operelor sau lucrărilor protejate 
prin drept de autor; 
	» industriile parţiale  sunt acele industrii 

9 WIPO, Guide on Surveying the Economic Contri-
bution of the Copyright-Based Industries,  2003

la care o parte a activităţilor este legată 
de opere sau alte lucrări protejate şi 
poate include crearea, producerea sau 
manufacturarea, interpretarea sau 
execuţia, radiodifuzarea, comunicarea, 
expunerea sau vânzarea de opere sau 
lucrări protejate prin drept de autor ;
	» industriile de susţinere nededicate sunt 

definite ca acele industrii în care o parte 
a activităţilor sunt legate de facilitarea 
radiodifuzării, comunicării, distribuţiei 
sau vânzării de opere sau alte lucrări 
protejate, şi ale căror activităţi nu au fost 
incluse în industriile nucleu.  

Pornind de la o abordare similară celei a OMPI, 
cercurile de specialişti din spaţiul anglo-saxon 
(Caves10, Towse, Pratt etc.) avansează conceptul 
de industrii creative, sau industrii bazate pe 
creativitate, termen preluat de decidenţii 
publici din Marea Britanie încă din 1998 când 
se realizează primul demers de politică publică 
intersectorială pe această temă11. 

Caracteristicile industriilor culturale enun-
țate de cercetători precum Throsby, Murdock 
sau Hesmondhalgh12 nu prezintă diferenţe 
fundamentale  faţă de cele prin care Caves, de 
exemplu, descrie industriile creative. Ambele 
concepte se articulează în jurul ambivalenţei 
10 Caves, Richard E., Creative Industries: Contracts 

between Art and Commerce, 2002 
11 Creative Industries Mapping Document 1998, la 

http://www.culture.gov.uk/Reference_library/
Publications/archive_1998/?expand=archive_1998

12  Hesmondhalgh, Davis, The Cultural Industries, Sage 
Publications, 2002
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culturale şi economice a produselor astfel 
descrise. Ambele concepte identifică aceleaşi 
caracteristici în ceea ce priveşte elementele 
esenţiale ale ambelor concepte: procesele de 
producţie şi distribuţie, poziţia artistului şi a 
intermediarilor culturali, consumatorul, valoarea 
adăugată a produselor etc.

În concepția britanică, sectorul industriilor 
creative cuprindea: publicitate, arhitectură, 
anticariate şi magazine de antichităţi, artizanat 
şi meşteşuguri tradiţionale, design, modă, film 
şi video, programe pentru calculator interactive, 
muzică, artele spectacolului, editare, servicii de 
software şi calculatoare, radio şi televiziune. 

Cea mai mare parte din aceste sectoare se 
regăsește întotdeauna şi în sfera de cuprindere 
a industriilor culturale. De obicei, însă, moda, 
arhitectura sau realizarea de programe pentru 
calculator nu intră în definiţia industriilor 
culturale, care însă cuprind, de exemplu, 
turismul cultural, ce nu se regăsește în sfera de 
cuprindere a industriilor creative. 

În diferitele State Membre ale UE arhitectura 
acestui sector este diferită, astfel încât constatăm 
că, de fapt, diferențele în ceea ce privește sfera de 
cuprindere a noțiunilor, respectiv sectorializarea 
economică ce decurge din aceasta, se bazează 
mai curând pe argumente pragmatice şi locale 
decât pe un demers conceptual științific riguros.

Nu putem să nu constatăm că, în ultima 
perioadă, pentru a elimina discuțiile cu privire 
la sfera de cuprindere a fiecăruia din cei doi 
termeni, majoritatea dezbaterilor și/sau a 
instrumentelor juridice şi politice internaţionale 

și europene au început să utilizeze termenul de 
industrii culturale și creative. 

O analiză a celor trei concepte descrise mai 
sus ne îndeamnă să considerăm că modelul 
de industrii bazate pe copyright are avantajul 
de a putea fi evaluat mai ușor, pe baza unei 
metodologii care ține seama de limitările 
sistemelor de indicatori statistici existente și  
care, de asemenea, permite multiple agregări. 
Pe de altă parte, termenul de industrii culturale/
industrii creative pare să fi avut o carieră mediatică 
și politică mult mai plină de succes, chiar dacă încă 
nu există un consens nici cu privire la compoziția 
acestui sector economic, nici cu privire la 
indicatorii statistici și la metodele de evaluare 
și de cuantificare a rezultatelor lor economice. 
Între cele trei concepte există însă mai mult decât 
o strânsă legătură, este chiar o suprapunere până 
aproape de identitate în anumite privințe.

Procesul de producţie ce caracterizează 
industriile bazate pe copyright/industriile cul-
turale și creative poate fi descris, în general, prin 
următoarele elemente:

	» apariţia de noi categorii de „antreprenori 
culturali”;
	» fenomene conjugate de concentrare 

industrială şi de expansiune a ariei 
geografice de acoperire a acestor industrii;
	» fenomene de integrare verticală a între- 

gului lanţ de creare, producţie, comunicare 
publică/distribuţie/difuzare/comercializare;
	» apariția de noi tehnologii care permit alte 

modalități de reproducere şi de distribuţie 
a bunurilor și serviciilor culturale;
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	» apariția de noi modele de afaceri;
	» noi relaţii şi raporturi între sectorul public 

şi cel privat;
	» fragmentarea și în același timp 

expansiunea piețelor de desfacere, cu 
o puternică tendință de delocalizare în 
raport cu originea produsului.

Spre deosebire de  modelul propus de Florida 
privind „clasa creativă”13, modelul european 
privind sectorul creativ sau cultural cuprinde 
artele, mass media şi patrimoniul cultural, 
împreună cu toate activităţile profesionale conexe, 
din organizaţii publice sau private, inclusiv 
domenii „vecine” precum design-ul, arhitectura 
sau producţia de instrumente muzicale. 

Această definiţie, datorită însuși caracterului 
său extrem de larg, permite o abordare 
transversală, o instrumentalizare a sectorului 
în funcție de nevoile specifice socio-economico-
culturale identificate într-un anume moment și, 
pe cale de consecință, configurarea variabilă a 
unor clustere creative sau ocupaţionale, precum 
şi stabilirea de legături cu diferite alte sectoare 
de activitate şi relaţii de parteneriat, chiar de 
complementaritate între instituţiile publice şi 
entităţile de drept privat.

Este interesant de menționat că, în ultima 
vreme, cercetători precum Power şi Gustafsson14, 

13 Florida, Richard, The Rise of the Creative Class, Basic 
Books, 2002

14 Power, Dominic & Gustafsson, Niklas, International 
Competitiveness and Experience Industries, NUTEK 
ed, 2005

Pratt, Gilmore15 şi mulţi alţii au pornit pe un 
drum oarecum diferit, considerând că industriile 
culturale produc atât servicii culturale cât şi 
experienţe, ceea ce i-a determinat să introducă 
un nou concept, acela de „industrii de experienţe”. 
Este o abordare utilizată mai ales în ţările nordice 
care utilizează acest nou concept pentru a încerca 
să descrie importanţa crescândă a capitalului 
imaterial şi simbolic în raport cu produsul sau 
serviciul fizic căruia îi este atașat. Aceste industrii 
de experienţe încorporează de regulă și turismul 
și sportul, alături de majoritatea industriilor 
culturale sau creative ”clasice”. 

MEDIUL VIRTUAL ȘI 
PROBLEMELE SALE

O analiză economică exhaustivă a 
sectorului cultural și creativ în 
contextul societății informaționale/

bazate pe cunoaștere este îngreunată  de cel 
puțin următorii factori:
•	 Noile utilizări ale operelor și prestațiilor 

artistice, devenite posibile datorită dezvoltărilor 
tehnologice; 

•	 Noile modele de afaceri, dezvoltate atât 
pentru mediul fizic cât și pentru mediul 
virtual, alături de apariția de modele de 
afaceri specifice noului mediu virtual;

15 Pine II B. Joseph & Gilmore, James H, The Experience 
Economy. Work is Theatre & Every Business a Stage, 
Boston, Harvard Business School Press,1999.
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•	 Reconfigurarea lanțului de creație-producție-
distribuție, prin dispariția unor verigi ”clasice” 
și apariția de noi actori, care uneori cumulează 
mai multe funcții ce erau tradițional separate 
(își creează, produc și difuzează singuri 
conținuturile) și alteori ocupă poziții ce în 
vechiul model “analogic/materializat fizic” nu 
erau necesare;

•	 Crearea și producția de produse culturale/
creative care nu au decât un format digital, 
a căror întreagă viață se petrece în lumea 
virtuală și care necesită noi canale și modalități 
de comercializare, inclusiv de protecție 
împotriva pirateriei și a contrafacerii;

•	 Reconfigurarea piețelor și a nișelor de 
consum, prin extinderea lor trans-frontieră 
și, concomitent, prin fragmentarea lor în 
interiorul frontierelor;

•	 Apariția de noi creatori într-o dublă ipostază –  
de utilizatori și de creatori – care deseori nu 
mai doresc să aplice principiile clasice ale 
dreptului de autor;

•	 Apariția de noi tipuri de conținuturi – 
conținuturile generate de utilizatori (”user 
generated content” sau UGC) și de multiple 
platforme de comunicare publică/punere la 
dispoziție a acestora;

•	 Apariția de noi meserii combinată cu o 
modificare profundă a cerințelor de pe piața 
muncii, în sensul că abilitățile creative trebuie 
dublate de competențe tehnice /tehnologice 
sau/și de competențe manageriale;

•	 O schimbare majoră în raportul de forțe între 
creator și producător, prin ”împuternicirea” 
fără precedent a creatorului, care nu mai 

depinde  în mod absolut de producător pentru 
a-și comunica public/pune la dispoziție 
opera și a o monetiza (produsul digital este 
mult mai ușor de realizat decât cel în format 
analogic iar monetizarea sa se poate realiza 
prin diferite servicii de tipul ”pay per view”, 
”pay to dowload”, ”pay to rent” etc., servicii 
oferite de o multitudine de intermediari, 
chiar și nespecializați;

•	 Reducerea preeminenței producătorilor și 
distribuitorilor/difuzorilor tradiționali,  în 
favoarea unor noi intermediari, care provin 
din alte domenii de activitate;

•	 Asocierea de conținuturi creative la o ofertă 
de produse sau echipamente tehnice, uneori 
chiar din domenii total diferite;

•	 Ubicuitatea mediului virtual și dispariția 
frontierelor în ceea ce privește e-comerțul, 
ceea ce face extrem de dificilă urmărirea 
performanței unui produs pe o anumită piață 
sau identificarea grupului țintă și targetarea 
acestuia;

•	 Amalgamarea activităților din sectoare indus-
triale diferite și o permeabilitate mult mai mare 
a industriilor, care incorporează elemente ce, în 
mod tradițional, aparțineau unor industrii, sau 
chiar sectoare de activitate diferite;

•	 Coexistența modelelor de ofertă gratuită 
de consum de conținuturi creative și a 
modelelor ”cu plată” în care ”plata” este 
deseori reconsiderată (abonamente sau 
plăți forfetare, plata cantității de conținuturi 
utilizate fără o identificare a acestora, plată 
din veniturile obținute din publicitatea 
atrasă de agregatorii de conținuturi etc.)  

UN CERC VIRTUOS SAU 
UNUL VICIOS?  

DREPTUL DE AUTOR ŞI 
DREPTURILE CONEXE  

ÎN ECONOMIA CONTEM-
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prin derogare de la principiul ”sacrosanct” 
din dreptul de autor clasic, potrivit căruia 
veniturile autorului ar trebui să fie cât 
mai apropiate/proporționale cu utilizarea 
efectivă a operei sale;

•	 Proliferarea și facilitatea pirateriei și 
contrafacerii, la același nivel de calitate ca 
produsele ”originale”.
Toate acestea, alături de problemele de 

natură legislativă, administrativă și de politici 
publice prezentate mai sus, sunt de natură să 
pună sub semnul întrebării, dacă nu chiar să 
elimine, unele din elementele tradiționale ale 
acestui sector economic.

Trecerea la economia digitală pune probleme 
nu numai antreprenorilor, actorilor industriali, 
ci și autorilor și creatorilor și, în egală măsură, 
publicului. Varietatea modelelor de afaceri ce se 
dezvoltă în mediul virtual este extrem de mare 
și, practic, nu trece un an fără ca undeva în lume 
să apară o nouă formulă sau o variațiune ori 
combinație de modele.

Analiza economică a acestui peisaj este mult 
îngreunată de rămânerea în urmă a statisticilor 
naționale care au fost construite pentru a 
evalua activități economice ce se desfășoară 
în mediul fizic, ”analogic” și care astfel încă nu 
sunt echipate pentru a evidenția rezultatele 
economice din mediul virtual, dematerializat, 
delocalizat și transfrontier. Astfel, exporturile/
importurile realizate prin efectul achiziționării 
online de produse/conținuturi culturale prin 
formule de tipul ”pay to download, pay per 
view” etc. nu sunt evidențiate, după cum nu 

sunt evidențiate piețele virtuale pe care ajung 
cu prioritate aceste produse dematerializate. 
Această constatare este cu atât mai valabilă 
atunci când achizițiile de produse/conținuturi 
creative se fac printr-unul din modelele descrise 
mai sus, ca accesoriu la achiziția unui alt bun 
sau serviciu, sau când valoarea tranzacției nu 
cuprinde, în mod explicit, valoarea produsului/
serviciului/conținutului cultural. 

Una din cele mai interesante și, pentru 
mulți, neașteptate, evoluții este aceea că 
industriile producătoare de echipamente 
care permit accesarea, stocarea și consumul 
de conținuturi creative își bazează modelul 
economic pe dezvoltarea, direct de către ele 
însele sau în cooperare, de noi conținuturi și de 
ofertarea spre consum fie gratuit fie contra unei 
remunerații forfetare modice, a unei varietăți 
de conținuturi creative. Astfel, dezvoltarea 
de tehnologii se bazează pe dezvoltarea de 
noi conținuturi sau de noi formate pentru 
conținuturi existente și o susține. Aceasta 
presupune o diversificare a activităților de bază 
ale producătorilor de echipamente, care astfel 
ajung să-și achiziționeze și să-și gestioneze un 
portofoliu de drepturi de autor și de drepturi 
conexe, pe care însă nu le monetizează în 
modalitățile specifice unui producător/cesionar 
tradițional (e.g. prin comercializare/punere la 
dispoziție/comunicare publică către un public 
neidentificat) ci le utilizează ca o modalitate 
de a-și atrage sau de a-și păstra clienții pentru 
produsul de bază, care este echipamentul 
tehnic. De multe ori, preferințele de achiziție a 
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echipamentului sunt determinate de oferta de 
conținuturi accesibile prin acel echipament (e.g. 
I-Phone cu muzica oferită pe I-Tunes, alături de 
facilitățile de creare a propriilor conținuturi), 
răsturnându-se astfel modelul tradițional, în 
care performanțele tehnice ale echipamentului 
și prețul erau criterii esențiale de achiziție.

În același timp, se poate constata că din ce 
în ce mai mult, dezvoltarea unor echipamente 
se face ca urmare a nevoilor exprimate de 
consumatori pentru a li se facilita o anume 
modalitate de consum a unor conținuturi 
(mobile TV, streaming etc.), așadar dezvoltarea 
tehnologică este subordonată și dirijată de 
consumul de conținuturi creative/culturale.

Desigur, aceasta, la rândul său, determină 
o competiție atât la nivelul producătorilor de 
echipamente cât și la cel al deținătorilor de 
drepturi. Aceasta din urmă este, însă, în prezent 
încă subordonată limitărilor teritoriale enunțate 
anterior.

Dintr-o altă perspectivă, se constată o 
proliferare a ofertelor legale care monetizează 
portofoliul de drepturi prin contribuția 
conținuturilor creative la expunerea și 
comercializarea altor servicii (e.g. publicitate și 
reclamă, turism, restaurație și hoteluri)  sau prin 
alte forme de monetizare indirectă – ce asigură 
remunerarea titularilor acestui portofoliu nu 
prin efectul consumului de conținuturi de către 
consumatori plătitori, ci prin prelevarea de cote 
din veniturile/profiturile realizate din reclama 
atrasă ca urmare a valorii creative/culturale a 

respectivelor conținuturi (e.g. site-uri dedicate 
ofertei legale gratuite de conținuturi, care 
plătesc drepturile cuvenite titularilor din 
veniturile publicitare). 

Ceea ce este interesant în acest peisaj 
în continuă schimbare este modul în care 
conținuturile creative și culturale, pe de 
o parte, și dezvoltările tehnologice, pe de 
altă parte, se influențează și se alimentează 
reciproc și reprezintă, în același timp, motorul 
și rezultatul dezvoltării lor respective. Din 
această perspectivă, dezvoltarea economică  
este un cerc (sau o spirală) în care punctul 
inițial ca și cel final sunt greu - sau imposibil -  
de identificat. Dezvoltarea de conținuturi 
determină o diversificare și dezvoltare de 
echipamente și platforme pentru consumul lor 
ceea ce, la rândul său, determină o cerere și mai 
mare de conținuturi creative originale, care, la 
rândul său, va permite/va cere o diversificare 
și mai mare a echipamentelor și tehnologiilor 
care să permită creșterea consumului de 
conținuturi. 

Ar putea fi acesta cercul virtuos al unei 
dezvoltări economice armonioase a două 
sectoare esențiale ale societății informaționale/
bazate pe cunoaștere, respectiv sectorul cultural 
și creativ și sectorul tehnologiilor informării și 
comunicării? Sau va deveni și acest model un cerc 
vicios, care nu va reuși să treacă de la învârtitul în 
cerc la evoluția în spirală?

Este o întrebare la care nu avem încă nici un 
răspuns.

UN CERC VIRTUOS SAU 
UNUL VICIOS?  

DREPTUL DE AUTOR ŞI 
DREPTURILE CONEXE  
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PARTEA II

SECTORUL CULTURAL ȘI CREATIV ÎN ROMÂNIA
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CAPITOLUL III

SECTORUL CULTURAL ȘI CREATIV ÎN ROMÂNIA:  
ROLUL ECONOMIC ȘI POTENȚIAL DE CREȘTERE
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IMPORTANȚA ECONOMICĂ  
A SECTOARELOR CULTURALE 
ȘI CREATIVE

Acest capitol are două componente 
menite să prezinte impactul economic  
al SCC în economie. Prima compo-

nentă urmărește impactul SCC din prisma 
contribuției la valoarea adăugată brută (VAB), 
iar cea de-a doua componentă prezintă ponderea 
SCC în economie, în ceea ce privește numărul de 
firme, ocuparea și cifra de afaceri generată.

Cele două componente sunt tratate separat 
întrucât pleacă de la seturi de date diferite. În ceea 
ce privește contribuția la VAB, datele sunt agregate 
la nivel de cinci subdomenii, conform metodologiei 
Eurostat și nu sunt disponibile decât până în anul 
2013 sau chiar 2012. A doua componentă pleacă 
de la date ONRC și defalcă SCC pe 45 coduri CAEN 
considerate că formează totalitatea SCC (Anexa I). 
Prelucrarea pe baza datelor ONRC are avantajul de 
a include și anul 2014.1

Structura și evoluția ponderii  
VAB a subdomeniilor în totalul VAB  
generat de SCC

Am încercat să realizăm o estimare a valorii 
adăugate brute create de sectorul cultural și creativ, 
pentru a sublinia importanța lor macroeconomică 
1 Necesitatea acestei abordări provine din lipsa unei 

surse complete și actualizate cu datele necesare 
analizei.

la nivel național. Pe baza datelor disponibile 
pe site-ul Eurostat am analizat domeniul SCC, 
însumând cinci sub-domenii ale acestuia, conform 
metodologiei folosite de Eurostat (CAEN rev. 2, 
A64). Trebuie să menționăm că această clasificare 
limitează într-o anumită măsură nivelul de 
acuratețe al informațiilor prezentate, deoarece 
categoriile de activități economice sunt generale, 
incluzând și alte sub-domenii care nu sunt 
relevante pentru SCC. Datele analizate se referă la 
intervalul 2009-2013, iar valorile sunt exprimate 
în milioane de Euro.

În perioada 2009-2013, valoarea adăugată 
realizată de sectoarele culturale și creative din 
România a avut un trend pozitiv, cu o creștere 
de 82,4%, ajungând de la valoarea inițială de 
4.503,7 milioane de Euro, la 8.214,7 milioane de 
Euro în 2013. 

Pe întreaga perioadă, industria cea mai 
semnificativă în ceea ce privește valoarea adău-
gată brută creată a fost industria Programării pe 
calculator, a consultanței și a activității de servicii 
informaționale, având cea mai mare pondere în 
totalul sectoarelor culturale și creative. În cei 5 
ani analizați, această pondere a acestui sector în 
totalul SCC a avut o dezvoltare impresionantă,  
crescând cu 35,8%, pornind de la 41,9% în 2009, 
și ajungând la 57,0% în 2013. Următorul sector cu 
o contribuție puternică la valoarea adăugată brută 
generată de SCC este Activități creative, artistice 
și de divertisment; biblioteci, arhive, muzee și alte 
activități culturale; activități de pariuri și jocuri de 
noroc, având o evoluție fluctuantă pe parcursul 
intervalului analizat, însă înregistrând o creștere 
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evidentă (44,7%) per total: 14,5% în 2009 și 21% 
în 2013. 

Trebuie subliniat faptul că, în timp ce 
aceste două sectoare au realizat performanțe 
remarcabile, restul subdomeniilor au suferit 
scăderi ale ponderii lor în totalul valorii 
adăugate brute create de sectoarele culturale 
și creative. Astfel, activitățile de Tipărire și 
copiere a înregistrărilor au scăzut cu 47,6%, 

de la 10,4% la 5,4%, Editarea și producția 
cinematografică, video și a programelor TV; 
Activitățile de înregistrare audio, programare 
și radio au suferit un declin de 38,7%, de la o 
pondere de 14,5%, la una de 8,9%, iar industria 
Publicității și a cercetării de piață a resimțit și 
ea o scădere dramatică de 58,8%, pornind de la 
o pondere de 18,6% în 2009 și însumând doar 
7,7% în 2013.

Graficul 1. Pondere sub-domenii ale SCC în totalul VAB generat de SCC

Sursa: Prelucrare proprie a datelor Eurostat
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Importanța VAB generate de SCC  
în totalul VAB la nivelul economiei 
naționale

Sectoarele culturale și creative încep să 
ocupe un rol semnificativ în economia 
națională, având un aport însemnat la 

PIB-ul României. Ponderea valorii adăugate brute 
generate de SCC în totalul VAB naționale prezintă 
un trend ascendent în intervalul de timp analizat. 
Astfel, în cei 5 ani, această valoare a avut o rată de 
creștere de 55,5%, pornind de la 4,2% în 2009 și 
ajungând în 2013 la un nivel considerabil de 6,5% 
ceea ce face ca în premieră să surclaseze domeniul 
agriculturii, care are o pondere de 6,4% la nivelul 

aceluiași an. Deși nu există date macro pentru 
2014, având în vedere datele micro (sursa ONRC), 
este de așteptat ca VAB SCC la nivelul anului 2014 
să depășească 7%, ceea ce ar însemna și egalarea 
sau chiar depășirea sectorului de construcții.

Tocmai de aceea este interesant de urmărit 
ritmul de creștere al valorilor absolute ale VAB, 
comparând sectoarele culturale și creative cu 
întreaga economie. În cei cinci ani analizați, VAB 
a întregii economii a României a crescut cu 17% 
(pornind de la 108.475,7 și ajungând la 127.271,8 
milioane Euro), în timp ce sectorul SCC a fost unul 
mult mai dinamic, înregistrând o rată de creștere 
impresionantă de 82,4% (de la 4.503,7 în 2009, 
la 8.214,7 milioane Euro în 2013).

Graficul 2. Evoluția ponderii SCC în total VAB național 

Sursa: prelucrarea autorilor
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Comparație între nivelul VAB al SCC  
în România și media UE

În ultima perioadă, sectoarele culturale și 
creative au devenit un punct principal de 
interes la nivelul Uniunii Europene, atât 

prin dezvoltarea intensă a sectorului privat, cât 
și prin atenția și susținerea pe care au obținut-o 
la nivel de politică publică. Acestea se datorează 
în primul rând conștientizării impactului lor 
economic asupra PIB-ului. La o analiză a evoluției 
valorii adăugate brute generate de SCC, se poate 
observa că în perioada 2009-2012 acest sector 
s-a aflat într-o dezvoltare continuă la nivel 
european și a crescut cu 12,8%, ajungând ca în 
2012 să producă o VAB medie de  612.356,20  
milioane de Euro. În ceea ce privește relevanța 
acestor sectoare comparativ cu celelalte 
industrii, se poate constata că ponderea valorii 
adăugate brute generate de SCC în totalul VAB la 
nivelul economiei UE-27 s-a aflat într-un trend 
ascendent. Astfel, în 2009, SCC reprezentau 
4,94%, iar în 2012 au ajuns să însemne 5,1%. 

În acest context, situația actuală a României 
este una promițătoare, având performanțe 
deosebite prin raportare la rezultatele 
europene. În timp ce în acest interval de patru 
ani, la nivelul UE-27, ponderea valorii adăugate 
brute a sectoarelor culturale și creative în 
totalul VAB al întregii economii a crescut cu 
numai 3,39%, în România rata de creștere a 
fost de 37,08%. De asemenea, deși dacă este 
să comparăm contribuția la VAB totală, în anul 
2009 în România acest sector avea o importanță 
mai scăzută decât în Europa (reprezenta doar 
4,15% față de media UE de 4,94%), în doar 4 
ani s-a dezvoltat foarte rapid și a ajuns ca în 
prezent să depășească valoarea medie a UE-27. 
Astfel, ponderea valorii adăugate brute generată 
de industriile culturale și creative în totalul VAB 
la nivel de economie are un nivel de 5,7% în 
România, în timp ce UE-27 a ajuns în 2012 doar 
la un procentaj de 5,1%. Aceste cifre sugerează 
potențialul mare al României în ceea ce privește 
acest sector, iar condițiile favorabile socio-
economice din prezent sugerează că SCC vor 
urma acest trend ascendent și în anii următori.
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Graficul 3. Evoluția ponderii SCC în VAB totală: Comparație România-UE27 (2009-2012)

Sursa: prelucrarea autorilor

Ponderea și dinamica SCC -  
perspectiva microeconomică

Analiza ponderii SCC în economie pe 
baza datelor micro la nivel de firmă 
ne aduce o perspectivă defalcată 

a contribuției fiecărui sub-sector în parte la 
economia românească. În cele ce urmează, 
vom prezenta ierarhiile acestor sub-sectoare 
în funcție de numărul de firme, de ocupare și 
de cifra de afaceri generată. Având în vedere 
numărul mare de sub-sectoare (45), topurile 
vor lua în calcul doar acele sub-sectoare care au 

o contribuție mai mare de un prag convențional 
de 1% ca pondere în total SCC.

În funcție de numărul de firme, se observă că 
un număr de patru sub-sectoare concentrează 
aproape jumătate (48,67%) din toate firmele 
active în SCC. Dintre acestea, se evidențiază la 
lider sub-sectorul Activități ale agențiilor de 
publicitate care înregistrează 5.652 firme active 
la nivel național. Dacă însă am combina codurile 
aferente activității de servicii IT (subclasa 62 = 
6201+6202+6209), am observa că un sfert din 
firmele SCC (24,64%) se concentrează pe aceste 
activități.
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Graficul 4. Ierarhia codurilor CAEN de SCC în funcție de numărul de firme active (2014)

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC

Total top 30.672 92,60%
Total SCC 33.052 100,00%
Total RO 462.205
Pondere SCC în total RO 7,15%
Pondere Top SCC în total RO 6,62%

Însumate, cele 22 coduri CAEN din graficul 
de mai sus reprezintă 92,60% din totalul 
numărului de firme active din SCC și 6,62% din 
totalul firmelor din România. 
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În funcție de numărul de angajați, topul 
subsectoarelor SCC se modifică parțial, în 
sensul că lider este subsectorul de Activități 
de realizare a soft-ului la comandă, ce reunește 

mai mult de un sfert din toți angajații SCC în 
România (26,88%). Dacă ar fi să adunăm toate 
codurile CAEN din subclasa 62, am observa că 
s-ar strânge 37,95% din toți angajații SCC.

Graficul 5. Ierarhia codurilor CAEN de SCC în funcție de ocupare (nr. angajați 2014)

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC
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Total top 139.042 91,45%

Total SCC 152.035 100,00%
Total RO 3.948.819
Pondere SCC în total RO 3,85%
Pondere Top SCC în total RO 3,52%

Însumate, cele 19 coduri CAEN din graficul 
de mai sus reprezintă 91,45% din totalul 
salariaților din SCC și 3,52 din totalul angajaților 
din România. 

În sfârșit, analiza pe baza cifrei de afaceri 
generate de companiile active în domeniile 
SCC confirmă poziția de lider a Activităților 
de realizare a soft-ului la comandă (peste un 
sfert din CA generată). Similar, subclasa 62 de 
activități servicii IT generează la un loc 41,82% 
din totalul CA al domeniului SCC. 

Graficul 6. Ierarhia codurilor CAEN de SCC în funcție de cifra de afaceri generată (lei, 2014)

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC
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Total top 27.951.798 89,95%

Total SCC 31.065.029.860 100,00%
Total România 1.152.707.330.105
Pondere SCC în total RO 2,69%
Pondere Top SCC în total RO 2,42%

Însumate, cele 15 coduri CAEN din graficul 
de mai sus reprezintă 89,98% din totalul cifrei 
de afaceri realizată de firmele din SCC și 2,42 din 
totalul cifrei de afaceri a firmelor din România.

În ceea ce privește dinamica sectorului SCC 
în timp, vom regăsi mai jos o comparație între 
anii 2014 și 2009, pe aceleași criterii de analiză.

Tabelul 1. Dinamica SCC 2009-2014

SCC în Ro 2014 2009 Dinamică (%)
Nr firme  33.052      32.966     0,26%
Ocupare  152.035      151.454     0,38%

CA 31.065.029.860     26.520.783.298     17,13%

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC

Tabelul 2. Top sectoare SCC generatoare de noi firme 2009-2014
SCC - coduri CAEN 2014 2009 Dinamică (nr., %)

6201 – Activ. de realizare a soft-ului la comandă 4.760 3.717     1.043     28%
9329 - Alte act recreative și distractive n.c.a. 1.532     1.035     497     48%
6312 - Act ale portalurilor web 331     112     219     196%
8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, 
dans, arte plastice etc.)

319     133     186     140%

7410 - Act de design specializat 1.000     842     158     19%
9002 - Act suport pentru interpretare artistică (spectacole) 459     305     154     50%

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC

Datele sunt la o prima vedere surprinzătoare, 
având în vedere că în afara creșterii cifrei de afaceri 
generate, ar parea că sectorul SCC stagnează, ceea 
ce este în vădită contradicție cu datele despre 
contribuția la VAB, prezentate în secțiunile 
anterioare. Explicația este însă dată de faptul că 
în perioada de referință post-criză (2009-2014), 

asistăm la o modificare structurală de proporții a 
sectorului SCC, care se reașează și se reinventează 
pe alte baze, mult mai solide de această dată.

Pentru exemplificare, avem mai jos o selecție 
de sub-sectoare SCC, făcută pe baza amplitudinii 
schimbării în perioada de referință în funcție de 
fiecare dintre cele trei criterii de analiză.

SECTORUL CULTURAL ȘI 
CREATIV ÎN ROMÂNIA:  
ROLUL ECONOMIC ȘI  

POTENȚIAL DE CREȘTERE
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Așa cum era de așteptat, Activitatea de 
realizare a soft-ului la comandă aduce peste 
1000 de noi firme pe piață într-o perioadă în 
care restructurarea altor sectoare aduce cifre 

record de insolvențe și faliment. De remarcat 
și evoluția Activităților portalurilor web și al 
Învățământului în domeniul cultural, care își văd 
crescute seminificativ numărul de firme active.

Tabelul 3. Top sectoare SCC ce pierd firme 2009-2014

SCC - coduri CAEN 2014 2009 Dinamică (nr., %)

7111 - Act de arhitectură  3.600      4.369     -769     -18%

5829 - Act de editare a altor produse software  910      1.176     -266     -23%

4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate  333      475     -142     -30%

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie  1.033      1.159     -126     -11%

7420 - Act fotografice  1.026      1.145     -119     -10%

5811 - Act de editare a cărților  788      906     -118     -13%

6020 - Act de difuzare a programelor de televiziune  244      327     -83     -25%

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC

Reversul medaliei în ceea ce privește 
dinamica antreprenorială a SCC în perioada 
2009-2014 se observă brutal pentru Activitățile 
de arhitectură, care înregistrează o reducere 
de 18% a numărului de firme active. Aceste 
activități înregistrează un recul și pe celelalte 
criterii, datele arătând o reducere de 39% a 

numărului de angajați și de 36% a cifrei de 
afaceri generate, fiind unul din sub-sectoarele 
cele mai lovite dintre SCC. O altă observație este 
reculul activităților de comerț cu amănuntul, o 
ipoteză explicativă putând fi impactul comerțului 
online, definit prin codul CAEN 4691 și neinclus 
în selecția metodologică de față.
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Tabelul 4. Top sectoare SCC creatoare de noi locuri de muncă 2009-2014

SCC - coduri CAEN 2014 2009 Dinamică
(nr., %)

6201 - Act de realizare a soft-ului la comandă  40.868      22.549     18.319     81%
6202 - Act de consultanță în tehnologia informației  11.184      8.004      3.180     40%
7311 - Act ale agențiilor de publicitate  20.540      18.245      2.295     13%
9329 - Alte act recreative și distractive n.c.a.  3.671      2.531      1.140     45%
6312 - Act ale portalurilor web  806      245      561     229%
9101 - Act ale bibliotecilor și arhivelor  883      480      403     84%
5821 - Act de editare a jocurilor de calculator  640      260      380     146%
8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică etc.)  584      294      290     99%
7410 - Act de design specializat  1.942      1.759      183     10%

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC

După cum se poate vedea, Activitățile de 
realizare de software au dus la un total de 18.319 
noi locuri de muncă create, în condițiile în care 
în perioada de referință s-a înregistrat la nivel 
național un recul de 97.718 locuri de muncă 
la nivelul firmelor active2. De remarcat două

2 Numărul locurilor de muncă generat de firmele 
active înregistrate la ONRC a scăzut de la 4.046.537 
(2009) la 3.948.819 (2014), conform prelucrării de 
către autori a datelor ONRC.

subsectoare, cel de Activități ale portalurilor 
web și cel al Activității de editare a jocurilor pe 
calculator, pentru care ritmurile de creștere 
a ocupării au fost de 229% și respectiv 146%, 
ceea ce oferă o dovadă în plus cu privire la 
modificările de structură ale SCC.

SECTORUL CULTURAL ȘI 
CREATIV ÎN ROMÂNIA:  
ROLUL ECONOMIC ȘI  

POTENȚIAL DE CREȘTERE
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  Tabelul 5. Top sectoare SCC ce au pierdut locuri de muncă 2009-2014

SCC - coduri CAEN 2014 2009 Dinamică
(nr., %)

7111 – Act. de arhitectură  7.964      13.052     -5.088     -39%
4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie  4.319      7.321     -3.002     -41%
5813 – Act. de editare a ziarelor  3.101      5.846     -2.745     -47%
1812 - Alte act. de tipărire n.c.a.  12.298      15.030     -2.732     -18%
6020 – Act. de difuzare a programelor TV  4.376      5.862     -1.486     -25%
5911 - Act. de producție cinematografică, video și de programe TV  3.124      4.488     -1.364     -30%
1811 - Tipărirea ziarelor  1.114      2.294     -1.180     -51%
5814 – Act. de editare a revistelor și periodicelor  1.584      2.731     -1.147     -42%

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC

După cum se poate vedea mai sus, 
subsectoarele cele mai afectate în ceea ce 
privește numărul de angajați au fost cele legate 
de editarea, comerțul și tipărirea ziarelor 
și revistelor, care au înregistrat reculuri de 
peste 40%, dar și subsectorul activităților de 
arhitectură, cu o contracție de aproape 40%, 
urmat de difuzarea și producția de programe TV, 
cu o reducere între 25-30% de personal. Aceste 

evoluții nu fac decât să confirme criza din media 
scrisă românească (falimente în lanț, retrageri 
masive de publicații, tiraje tipărite în scădere), 
precum și indirect căderea sectorului imobiliar 
după „bula” înregistrată până în anul 2008. În 
ceea ce privește programele TV, aceeași criză a 
avut un impact serios, mai ales prin reducerea 
bugetelor de publicitate/reclamă, ceea ce a 
redus considerabil veniturile televiziunilor.

Tabelul 6. Top sectoare SCC cu cea mai mare creștere de cifră de afaceri 2009-2014

SCC - coduri CAEN 2014 2009 Dinamică (nr., %)
6201 - Act de realizare a soft-ului la comandă  8.060.267.418      3.393.642.046      4.666.625.372     138%

6202 - Act de consult. în tehnologia informației  3.445.623.532      2.060.900.219      1.384.723.313     67%

5829 - Act de editare a altor produse software  1.765.526.904      1.115.258.657      650.268.247     58%

1812 - Alte act de tipărire n.c.a. 2.809.382.936 2.168.779.875     640.603.061     30%

7410 - Act de design specializat  293.163.373      164.382.037      128.781.336     78%



71

71

5821 - Act de editare a jocurilor de calculator  153.954.510      29.459.434      124.495.076     423%

9329 - Alte act recreative și distractive n.c.a.  273.892.904      171.773.319      102.119.585     59%

6312 - Act ale portalurilor web  133.402.063      35.778.782      97.623.281     273%

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC

În ceea ce privește evoluția pe baza cifrei de 
afaceri generate, se distinge domeniul tehnolo-
giei informației, care își probează creșterea atât 
în subclasa 62 CAEN, prin activități de realizare 
soft și de consultanță IT, cât și în subclasa 58 
CAEN, prin activități de editare produse software 
și jocuri de calculator. De remarcat că deși în 
mod relativ cea mai spectaculoasă creștere o 

are editarea jocurilor pe calculator (simțită în 
economia reală prin extinderea prezenței unor 
giganți în domeniu cum ar fi Ubisoft), din punct 
de vedere al contribuției absolute, creșterea 
activității de realizare de soft este clar cea mai 
importantă, fiind echivalentul întregii creșteri 
nete a CA în domeniul SCC în perioada de 
referință 2009-2014.

Tabelul 7. Top sectoare SCC cu cea mai pronunțată scădere de cifră de afaceri 2009-2014

SCC - coduri CAEN 2014 2009 Dinamică (nr., %)
7311 - Act ale agenţiilor de publicitate  4.426.309.871      5.299.897.483     -873.587.612     -16%
7111 - Act de arhitectură  888.228.419      1.398.727.459     -510.499.040     -36%
9103 - Gestionarea monum. şi a altor ob. de  
interes turistic

 79.891.871      540.618.278     -460.726.407     -85%

7312 - Servicii de reprezentare media  674.236.399      1.061.686.321     -387.449.922     -36%
1811 - Tipărirea ziarelor  173.193.841      478.947.860     -305.754.019     -64%
5813 - Act de editare a ziarelor  400.915.766      696.032.654     -295.116.888     -42%
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi  
articolelor de papetărie

 651.152.398      921.934.026     -270.781.628     -29%

5814 - Act de editare a revistelor şi periodicelor  342.237.807      517.600.058     -175.362.251     -34%
6209 - Alte act de servicii privind tehnologia infor-
maţiei

 1.485.798.361      1.604.884.205     -119.085.844     -7%

6020 - Act de difuzare a programelor TV  1.320.285.603      1.416.492.482     -96.206.879     -7%

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC

SECTORUL CULTURAL ȘI 
CREATIV ÎN ROMÂNIA:  
ROLUL ECONOMIC ȘI  

POTENȚIAL DE CREȘTERE
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La polul opus al evoluției cifrei de afaceri se 
află tot subsectoare menționate ca fiind în recul 
prin prisma altor criterii, cum ar fi activitățile de 
arhitectură, tipărirea, editare și comerțul ziarelor 
și revistelor sau difuzarea programelor TV. Mai 
clar apare și reculul deja intuit al activităților de 
publicitate, care aduce și un paradox, în sensul 
că deși au pierdut din cifra de afaceri, au atras 
totuși un plus de peste 2200 de angajați. Aceste 
cifre confirmă consolidarea din domeniu și 
permite ușoara speculație, nu fără temei real, 
conform căreia epoca profiturilor nemărginite 
ale publicitarilor a apus, concurența devenind 
mult mai drastică.

IMPORTANȚA ECONOMICĂ A 
SECTOARELOR CULTURALE 
ȘI CREATIVE: O PERSPECTIVĂ 
TERITORIALĂ

Contribuţia judeţelor

În această subsecțiune va fi prezentată 
contribuția județelor la sectoarele 
creative și culturale, în funcție de numărul 

de firme, numărul de angajați și respectiv cifra 
de afaceri generată la nivel județean.

Tabelul 8. Ponderea judeţelor în economia naţională, sectoare culturale și creative (2014)

Top 20 Județ Nr firme Ocupare Cifra de afaceri

1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI 38,78% 46,73% 62,56%
2 CLUJ 7,49% 10,98% 7,78%
3 TIMIȘ 4,40% 4,16% 2,61%
4 BRAȘOV 4,00% 3,61% 2,60%
5 ILFOV 3,41% 4,01% 4,31%
6 CONSTANȚA 3,28% 1,92% 0,94%
7 IAȘI 3,13% 3,90% 2,47%
8 PRAHOVA 2,70% 2,13% 3,63%
9 BIHOR 2,44% 1,59% 1,20%

10 ARGEȘ 2,17% 1,37% 0,97%
11 MUREȘ 2,03% 1,90% 0,98%
12 DOLJ 1,98% 1,71% 0,90%
13 SIBIU 1,83% 1,68% 1,27%
14 GALAȚI 1,39% 1,12% 0,54%
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15 ARAD 1,39% 0,69% 0,41%
16 BACĂU 1,36% 0,72% 0,36%
17 HUNEDOARA 1,18% 0,70% 0,33%
18 MARAMUREȘ 1,17% 1,02% 0,51%
19 SUCEAVA 1,12% 0,87% 0,39%
20 HARGHITA 1,03% 1,04% 0,74%

Total top 20 86,26% 91,84% 95,52%
Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC

Prima remarcă importantă este gradul mare 
de concentrare teritorială a sectoarelor culturale 
și creative în România. După cum se poate 
vedea în Tabelul 8, primele 20 de județe din 
țară concentrează ca pondere, pe toate cele trei 
criterii de clasificare, un nivel de peste 86% din 

totalul industriilor creative. Totodată, ponderea 
municipiului București rămâne semnificativ mai 
mare decât a oricărui alt județ din țară. Este 
important însă de observat că în ultimii 5 ani 
decalajele între capitală și celelalte județe s-au 
mai atenuat (Tabelele 9 şi 10).

Tabelul 9. Dinamica ponderii județelor în economia națională -  
ocupare, sectoare culturale și creative 2009-2014

Judeţ Ocupare 
2009

Ocupare 
2014

Delta  
2014-2009

Poziție 
2014

Poziţie 
2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 51,72% 46,73% -4,99% 1 1
 CLUJ 6,42% 10,98% 4,56% 2 2

 TIMIŞ 4,12% 4,16% 0,04% 3 3
 ILFOV 2,60% 4,01% 1,41% 4 6
 IAŞI 2,96% 3,90% 0,94% 5 5

 BRAŞOV 3,35% 3,61% 0,26% 6 4
 PRAHOVA 1,94% 2,13% 0,19% 7 8

 CONSTANŢA 2,24% 1,92% -0,32% 8 7
 MUREŞ 1,70% 1,90% 0,20% 9 10

 DOLJ 1,88% 1,71% -0,17% 10 9
Total top 10 78,93% 81,04% 2,11% - -

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC

SECTORUL CULTURAL ȘI 
CREATIV ÎN ROMÂNIA:  
ROLUL ECONOMIC ȘI  

POTENȚIAL DE CREȘTERE
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Datele arată un transfer de pondere între 
București și Cluj de cca. 4,5%, ceea ce duce și 
la distanțarea evidentă a județului Cluj față 
de celelalte județe din perspectiva ocupării în 
domeniul sectoarelor culturale și creative. De 
notat și creșterea ocupării relative în Ilfov și Iași, 
aflate și ele în proces de recuperare a decalajelor. 

Celelalte județe cresc nesemnificativ din prisma 
ponderii relative, cu excepția unui recul înregistrat 
în Constanța și Dolj. Totodată, este de observat și 
faptul că top 10 județe concentrează cu aproape 
2% mai mult din ponderea relativă în 2014 
comparat cu 2009, ceea ce înseamnă că celelalte 
județe pierd teren față de plutonul fruntaș.

Tabelul 10. Dinamica ponderii județelor în economia națională -  
cifra de afaceri, sectoare culturale și creative 2009-2014

Judeţ CA  2009 CA  2014 Delta 
2014-2009

Poziție 
2014

Poziţie 
2009

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 69,42% 62,56% -6,86% 1 1
CLUJ 4,36% 7,78% 3,42% 2 2

ILFOV 3,75% 4,31% 0,56% 3 3
PRAHOVA 1,54% 3,63% 2,09% 4 7

TIMIŞ 2,30% 2,61% 0,31% 5 4
BRAŞOV 2,11% 2,60% 0,49% 6 5

IAŞI 1,85% 2,47% 0,62% 7 6
BIHOR 0,73% 1,20% 0,47% 8 14
MUREŞ 0,80% 0,98% 0,18% 9 10
ARGEŞ 0,74% 0,97% 0,22% 10 13

CONSTANŢA 1,21% 0,94% -0,27% 11 8
DOLJ 0,92% 0,90% -0,02% 12 9

Total top 10 87,61% 89,11% 1,50% - -

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC

În ceea ce privește cifra de afaceri, din nou 
se remarcă o scădere relativă de pondere a 
capitalei, de care beneficiază în cea mai mare 
parte Cluj, care își consolidează poziția de 
urmăritor, și Prahova, care urcă pe locul 4 la 

nivel național ca și pondere. Notabil este și 
faptul că județele Bihor și Argeș intră în top 10, 
devansând Constanța și Dolj care ies din această 
ierarhie fruntașă și confirmă declinul relativ și 
la acest criteriu de clasificare.
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Repartizarea teritorială  
a sectoarelor culturale și creative 
reprezentative

În continuare vom analiza repartizarea 
la nivel județean a sectoarelor culturale 
și creative în România folosind tot cele 

trei criterii de analiză la nivel micro (numărul 
de firme, numărul de salariaţi şi cifra de afaceri). 
Analiza se va concentra pe primele 5 sub-sectoare 

SCC care cumulează la nivelul  anului 2014 mai 
mult de jumătate din domeniu pe oricare din 
criteriile folosite. Mai apoi, pentru aceste 5 sub-
sectoare selectate, vom urmări top 10 județe 
ca pondere, criteriul principal de ordonare 
fiind cel de pondere a ocupării în total SCC3.

În total, cele cinci coduri CAEN reprezintă 
52% din numărul de firme, 61%,1% din 
ocupare și 63,2% din cifra de afaceri ale SCC în 
România. 

3 Ponderea ocupării (a numărului de angajați) este 
cel mai bun proxy pentru impactul economic al SCC, 
alături de VAB, pentru care nu există date însă la 
acest nivel de granularitate. Prin urmare, din cele 
trei criterii de analiză, este cel mai adecvat pentru 
sortarea ierarhiilor la nivel teritorial.

Graficul 7. Top 5 sub-sectoare SCC

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC SECTORUL CULTURAL ȘI 
CREATIV ÎN ROMÂNIA:  
ROLUL ECONOMIC ȘI  

POTENȚIAL DE CREȘTERE
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Activităţile de realizare a soft-ului la 
comandă

Vedeta SCC în România este activitatea 
de realizare de software, atât din 
prisma ponderii pe care o deține în 

cadrul SCC, cât și din perspectiva dinamicii 
alerte de creștere, mult peste media europeană. 

Datele de mai sus arată o puternică 
concentrare a ocupării și a cifrei de afaceri din 
acest subsector în primele 10 județe - peste 
90%. Mai mult, capitala adună peste jumătate 

din numărul total de firme și peste 40% din 
angajați. Iar județul Cluj este singurul ce ține 
pasul cât de cât, la distanță semnificativă 
de restul județelor din țară. De remarcat și 
concentrarea relativă de cifră de afaceri în 
Prahova (8,67%), care însă este generată de 
doar câțiva actori de talie mare (e.g. Asesoft), 
fără o emulație reală de IMM, ca în Cluj. În 
ceea ce privește numărul de firme, se poate 
constatata o dispersie ceva mai mare, dar de 
mici actori, fără impact semnificativ în ocupare 
sau cifră de afaceri.

Tabelul 11. Top 10 județe ca pondere în Activități de realizare a soft-ului la comandă (2014)

Nr. Județ pondere nr 
firme

pondere 
ocupare pondere CA

1 Municipiul Bucureşti 33,42% 43,49% 50,17%
2 Cluj 13,34% 21,44% 16,40%
3 Timiş 5,76% 6,06% 4,27%
4 Iaşi 4,85% 4,92% 3,11%
5 Ilfov 2,79% 4,49% 4,53%
6 Braşov 4,94% 4,33% 3,37%
7 Sibiu 2,92% 2,57% 2,29%
8 Dolj 2,33% 1,90% 1,13%
9 Mureş 2,48% 1,53% 0,92%

10 Prahova 2,10% 1,41% 8,67%
Total pondere 74,94% 92,14% 94,86%
Total cifre absolute 4.760 40.868 8.060.267.418

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC
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Activităţi ale agenţiilor de publicitate

Sub-sectorul de activități ale agențiilor 
de publicitate a fost, așa cum se arăta 
anterior, supus unei contracții severe 

în perioada 2009-2014, dar a rămas totuși al 
doilea cel mai important sub-sector al SCC.

Se observă din nou dominația netă a 
capitalei, urmată de Cluj la o mare distanță, mai 

ales în ceea ce privește cifra de afaceri generată, 
ceea ce arată că cei mai mari actori din acest 
subsector sunt mai toți amplasați în București. 
Plutonul de urmărire de pe următoarele locuri 
nu se distinge prin nimic notabil, cu excepția 
observației că județul Brașov are a treia 
densitate de firme din țară din domeniu, ceea 
ce conferă o bază posibilă pentru o dezvoltare 
viitoare.

Tabelul 12. Top 10 județe ca pondere în Activități ale agențiilor de publicitate (2014)

Nr. Județ pondere 
 nr. firme

pondere  
ocupare pondere CA

1 Municipiul Bucureşti 48,46% 55,09% 75,06%

2 Cluj 6,46% 12,99% 3,99%

3 Ilfov 3,84% 4,29% 4,02%

4 Timiş 3,40% 3,75% 1,88%

5 Constanţa 3,40% 2,70% 1,33%

6 Braşov 3,87% 2,40% 1,85%

7 Prahova 2,72% 2,04% 2,11%

8 Argeş 2,21% 1,41% 0,65%

9 Mureş 1,59% 1,16% 0,46%

10 Bihor 2,11% 1,10% 1,35%

Total 78,06% 86,93% 92,69%

Total cifre absolute 5.652 20.540 4.426.309.871

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC

SECTORUL CULTURAL ȘI 
CREATIV ÎN ROMÂNIA:  
ROLUL ECONOMIC ȘI  

POTENȚIAL DE CREȘTERE
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Alte activităţi de tipărire

Acest subsector rămâne portdrapelul 
activităților de tipărire, în condițiile în 
care activitățile de editare și tipărire 

au înregistrat în general o mare contracție în 
perioada de criză economică.

Interpretarea datelor pleacă de la observația 
cu privire la dispersia ceva mai mare teritorială 
a firmelor din acest subsector - capitala 
neconcentrând mai mult de 27,2% din totalul 

firmelor. Județele Cluj, Ilfov, Timiș, Mureș și Iași 
sunt în plutonul de urmărire ca densitate de 
firme, cumulând un alt sfert din totalul firmelor 
active. În ceea ce privește însă ocuparea și mai 
ales cifra de afaceri, Bucureștiul ia partea leului, 
ceea ce arată din nou că cei mai mari actori ca 
volum de afaceri sunt concentrați în capitală. 
În același timp, județele Cluj, Ilfov, Harghita și 
Iași strâng cea mai mare parte din ceilalți actori 
relevanți ca impact economic.

Tabelul 13. Top 10 județe ca pondere în Alte activități de tipărire (2014)

Nr. Județ pondere  
nr firme

pondere  
ocupare

pondere CA

1 Municipiul Bucureşti 27,19% 38,49% 52,62%

2 Cluj 7,21% 8,46% 10,95%

3 Ilfov 5,20% 6,73% 7,31%

4 Harghita 1,78% 4,82% 5,15%

5 Iaşi 3,64% 4,54% 3,01%

6 Timiş 4,16% 3,16% 2,07%

7 Bihor 2,90% 2,59% 1,73%

8 Maramureş 1,56% 2,54% 1,08%

9 Constanţa 2,60% 2,25% 1,04%

10 Mureş 3,86% 1,92% 0,83%

Total 60,10% 75,52% 85,80%

Total cifre absolute 1.346 12.298 2.809.382.936

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC
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Activităţi de consultanţă în IT

Acest subsector poate fi tratat ca fiind 
conex cu cel al activităților de realizare 
de soft, fiind în aceeași subclasă 

CAEN 62, distincția fiind dată de o gamă diferită 
de servicii prestate, care include servicii de 
management IT, atât pentru clienți externi, cât 
și în cadrul companiei (e.g. grupuri de firme sau 
multinaționale).  

Alegerea de a prezenta 11 județe în această 
ierarhie este dată de intenția de a nu scăpa din 
vedere ponderea relevantă (loc 5) a județului 
Ilfov în ceea ce privește densitatea firmelor, 
chiar dacă din perspectiva ocupării acest județ 
se clasează pe locul 11. Ca observație comună cu 

ceea ce apare și în alte sub-sectoare SCC, iarăși 
se remarcă concentrarea activității în capitală, 
mai ales din perspectiva generării de cifră de 
afaceri, unde Bucureștiul concentrează peste trei 
sferturi din ponderea la nivel național. Este de 
altfel știută plasarea marilor multinaționale din 
acest sub-sector în București. Remarcabil este 
însă că în acest sub-sector disputa pentru locul 
doi se poartă umăr la umăr de Cluj și Brașov. 
În Cluj există o mai mare densitate de actori, 
în timp ce Brașovul se impune din perspectiva 
numărului de angajați și a cifrei de afaceri prin 
prezența unor actori de talie mare (e.g. Siemens). 
Topul județelor urmăritoare include Timiș, Iași și 
Prahova, dar și Ilfov și Bihor, măcar prin prisma 
densității de firme prezente.

Tabelul 14. Top 10 (+1) județe ca pondere în Activități de consultanță în IT (2014)

Nr. Județ pondere  
nr firme

pondere  
ocupare pondere CA

1 Municipiul Bucureşti 45,76% 64,32% 79,25%
2 Braşov 4,34% 7,06% 3,15%
3 Cluj 6,08% 4,86% 2,27%
4 Timiş 5,06% 3,54% 2,19%
5 Galaţi 1,54% 3,35% 0,83%
6 Iaşi 3,71% 3,10% 1,92%
7 Bihor 2,51% 1,34% 0,79%
8 Prahova 3,23% 1,30% 3,06%
9 Gorj 1,01% 1,21% 0,38%

10 Sibiu 1,54% 1,03% 0,20%
11 Ilfov 3,91% 0,91% 1,02%

Total 78,69% 92,03% 95,07%
Total cifre absolute 2.074 11.184 3.445.623.532

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC

SECTORUL CULTURAL ȘI 
CREATIV ÎN ROMÂNIA:  
ROLUL ECONOMIC ȘI  

POTENȚIAL DE CREȘTERE
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Activităţi de arhitectură

Acest sub-sector a fost puternic afectat 
de criză, înregistrând o contracție 
semnificativă în perioada 2009-2014, 

așa cum a fost arătat în secțiunile anterioare. 
Strâns legat îndeosebi de dezvoltarea imobiliară 
internă, sub-sectorul activităților de arhitectură 
rămâne însă un pilon de bază al SCC.

Datele arată o dispersie la nivel județean ceva 
mai mare decât în cazul altor subsectoare SCC, 
firească de altfel, având în vedere nevoia la nivel 
local de astfel de servicii. Capitala concentrează 

totuși peste o treime din activitate, cu un plus pe 
zona de generare de cifră de afaceri, ce semnifică 
predilecția birourilor mari de arhitectură de a se 
amplasa în București. Din nou Clujul este plasat 
în poziția de urmăritor, atât din perspectiva 
densității antreprenoriale cât și a ocupării, la 
ceva distanță de Timiș și mai apoi de un pluton 
de alte județe cu ponderi relativ egale. În ceea 
ce privește cifra de afaceri generată, Clujul 
este secondat de Bihor și Mureș, ceea ce indică 
prezența unor actori relevanți la nivel național 
și în aceste județe.

Tabelul 15. Top 10 județe ca pondere în Activități de arhitectură (2014)

Nr. Județ pondere nr 
firme

pondere 
ocupare pondere CA

1 Municipiul Bucureşti 32,94% 34,48% 44,13%
2 Cluj 7,11% 7,12% 5,05%
3 Timiş 5,47% 4,62% 3,38%
4 Constanţa 3,31% 3,55% 2,48%
5 Braşov 3,75% 2,88% 2,53%
6 Prahova 2,72% 2,74% 2,50%
7 Iaşi 2,81% 2,70% 2,23%
8 Mureş 2,17% 2,59% 4,44%
9 Bihor 2,64% 2,49% 4,91%

10 Argeş 2,14% 2,39% 2,19%
Total 65,06% 65,56% 73,84%
Total cifre absolute 3.600 7.964 888.228.419

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC
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Aglomerări economice în sectoarele 
culturale și creative

Rezultatele privind concentrarea spaţială 
a sectoarelor culturale și creative sub 
forma clusterelor sunt extrase din Cojanu 

(2010)4 și prezentate în tabelul de mai jos. Acest 
studiu a condus către o hartă a aglomerărilor prin 
amplasarea geografică, precum şi către o ierarhie 
a aglomerărilor în raport de o scară de evaluare 
care ia valori de la 0 (minim) la 3 (maxim) stele 
în funcţie de indicatori de Mărime (Indicele de 
mărime = M), Specializare (Indicele de specializare 

4 Cojanu (coord.) (2010) Potenţialul competitiv al 
creşterii economice: linii directoare pentru o nouă 
politică industrială în România, Bucuresti, Institutul 
European din România;

= S) şi Concentrare (Indicele de concentrare = C). Au 
fost identificate la nivel de judeţ un număr de 444 
aglomerări industriale. Dintre acestea, 8 aglomerări 
obţin 3 stele, 183 aglomerări sunt notate cu 2 stele, 
în timp ce 253 de aglomerări se califică pentru 
a primi 1 stea. 18 dintre acestea sunt legate de 
activităţi cuprinse de sectoarele culturale și creative 
(8 de o stea şi 10 de două stele).

Singurele locuri unde se poate vorbi despre 
aglomerări ale industriilor creative în România, atât 
în ceea ce privește mărimea, cât și concentrarea și 
specializarea, sunt Municipiul București și județul 
Cluj. 

Tabelul 16. Aglomerări la nivel naţional în sectoarele culturale și creative

Cod CAEN Activitate CLUJ BUCUREŞTI

1811 Tipărirea ziarelor *

1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. *

4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate *

4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine 
specializate

*

5811 Activităţi de editare a cărţilor **

5813 Activităţi de editare a ziarelor *

5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor **

5829 Activităţi de editare a altor produse software **

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de  
televiziune

**

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune **
SECTORUL CULTURAL ȘI 
CREATIV ÎN ROMÂNIA:  
ROLUL ECONOMIC ȘI  

POTENȚIAL DE CREȘTERE
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6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) ** *

6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei **

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei **

7111 Activităţi de arhitectură *

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate * **

7312 Servicii de reprezentare media **

Sursă: Cojanu (coord.)(2010)

București grupează 16 aglomerări, dintre care 
clustere de 2 stele în Activități de editare a cărților, 
Activități de editare a revistelor și periodicelor, 
Activități de editare a altor produse software, 
Activități de producție cinematografică, video și de 
programe de televiziune, Activități de difuzare a 
programelor de televiziune, Activități de consultanță 
în tehnologia informației, Activități ale agențiilor de 
publicitate, Servicii de reprezentare media. 

În județul Cluj pot fi observate doar două 
aglomerări, între care și unica concentrare de 2 
stele, la nivel național, pentru nișa Activități de 
realizare a soft-ului la comandă (software orientat 
client).

Concluzii preliminare cu privire  
la analiza micro

Formarea unor concluzii definitive în 
baza procesării datelor statistice ale 
industriei este o etapă care presupune 

precauţie având în vedere că datele reale privind 
componenta creativă a economiei locale se pot 
depărta mult de înregistrările statistice. 

O limitare importantă este dată de faptul 
că am folosit date micro doar aferente firmelor 
înregistrate la ONRC conform Legii 31/1990 cu 
modificările și completările ulterioare. Este clar 
că prin urmărirea doar a firmelor, nu se surprinde 
tendinţa structurală a SCC spre auto-angajare sau 
valorificare individuală a capacităţilor creative 
(e.g. PFA, Întreprinderi individuale etc.), ceea ce nu 
este deloc de ignorat. 

La aceste consideraţii, se mai adaugă faptul că 
într-o economie în formare, precum cea a României, 
domeniile de afaceri (cele preluate ca domenii 
principale în nomenclatura CAEN) sunt încă puţin 
consolidate, iar evidenţele contabile (chiar dacă 
corecte) nu pot înregistra întotdeauna suficient de 
exact fluxurile de valori pe acest sector. Câteva date 
indică clar etapa de început a industriei: în anumite 
sectoare, cca. 400 de angajaţi poate însemna 10% 
din total ocupaţi la nivel naţional în acel sector. 
Raportarea rezultatelor la „numărul de salariaţi” 
se dovedeşte cel mai bun indicator pentru moment 
pentru a măsura performanţa, cu atât mai mult 
cu cât aceste ocupaţii folosesc intensiv forţa de 
muncă, iar creativitatea este un factor suplimentar 
de care depinde esenţial procesul de producţie. 
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Cu toate acestea, indiferent cât de convingă-
toare sau neconvingătoare pot fi cifrele, acestea 
ajută să conturăm totuşi câteva trăsături foarte 
vizibile ale sectoarelor culturale și creative în 
România.

Prima trăsătură este, de departe, polarizarea 
imensă a activităţii între Bucureşti şi alte centre de 
activitate din ţară. Concentrarea activităţii, prin 
raportare la numărul de angajaţi, numărul de 
firme şi cifra de afaceri, în Bucureşti atinge fără 
excepţii valori între 30% şi 60%, iar un număr 
foarte redus de alte judeţe, unde se detaşează 
Clujul, fiind implicate semnificativ în acest tip de 
ocupaţii şi acoperă încă cca. 10-20% din activitatea 
înregistrată la nivel naţional. Dincolo de aceste 
praguri, valorile se distribuie relativ uniform între 
judeţe, la valori mult mai mici. 

Dacă măsurăm prin numărul de firme, dina-
mismul antreprenorial (numărul de firme) în 
restul teritoriului este în general mai bine pus 
în evidență decât volumul de activitate (cifra 
de afaceri) al sectorului. Am observat că din 
această perspectivă multe județe ar putea avansa 
oarecum considerabil în ierarhiile realizate 
pentru identificarea localizării industriilor la nivel 
național. În plus, este și singurul criteriu care 
aseamănă cel mai mult majoritatea județelor țării: 
cca. 3-5% din firme sunt active în aceste sectoare.

În directă legătură, subliniem în al doilea rând, 
cvasi-absența unor activități semnificative pentru 
multe din județele țării. Dacă la nivel general al 
activității, harta regională este oarecum populată 
de firme, pe câteva segmente majore de activitate 
(evidențiate de noi ca acele sectoare cu cele mai 

mari cifre de afaceri) se întâlnesc cazuri în care 
anumite zone din țară nu înregistrează niciun fel 
de ocupații în aceste domenii. 

În final, aglomerările sunt localizate în 
București cu două excepții, care apar în Cluj. 
Totuși, acest rezultat, deși întărește prima 
trăsătură, trebuie privit cu rezerve, fiind mai 
degrabă o consecință a colectării incomplete sau 
insuficiente a datelor statistice. 

IMPORTANȚA SECTOARELOR 
CULTURALE ȘI CREATIVE ÎN 
CONTEXT EUROPEAN

Pentru a surprinde importanța sectoarelor 
culturale și creative în economiile locale, 
o analiză comparată ne poate indica 

performanțele reale ale regiunilor României în 
fața echivalentelor statistice din UE-27, marea 
majoritate a acestora fiind mult mai bine plasate 
atunci când discutăm despre indicatori generici 
ai prosperității sau ai productivității. Rezultate 
deosebit de interesante ne oferă o analiză a 
ocupării pe care o generează sectoarele culturale 
și creative, atât în cifre absolute, cât și relativ 
la forța de muncă totală a regiunilor, precum și 
analiza la nivelul numărului total de firme active 
în domeniile creative, ca proxy pentru măsurarea 
dinamismului antreprenorial și apetitului pentru 
auto-ocupare (self-employment).

SECTORUL CULTURAL ȘI 
CREATIV ÎN ROMÂNIA:  
ROLUL ECONOMIC ȘI  

POTENȚIAL DE CREȘTERE
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Luând în considerare 257 de regiuni NUTS 
2 cu date agregate pentru clasele CAEN utilizate 
de către European Cluster Observatory, însă 
cu o lipsă de omogenitate a datelor anuale 
(cauzată de periodicitatea diferită la raportare 
sau de absența datelor), se pot face următoarele 
observații:

În ceea ce priveşte numărul total de salariaţi 
din sectoarele culturale și creative (Tabelul 17), 
două din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României 
se află în prima jumătate a clasamentului. Cea 
mai remarcabilă performanță este realizată 
de București-Ilfov care ocupă locul 17, având 
un total de 67.515 de angajați în sectoarele 
culturale și creative și concurând cu regiunea 
Berlin (Germania). În același timp, regiunea 

Nord-Vest se situează tot în prima parte a 
clasamentului, ocupând locul 113, și rivalizează 
cu regiunea Antwerpen (Belgia). Celelalte regiuni 
de dezvoltare ale României se află în a doua 
jumătate a clasamentului, având un număr total 
de salariați asemănător cu zone precum Saarland 
(Germania),  Auvergne (Franța) sau Liège (Belgia). 
Dintre acestea, doar Sud Vest-Oltenia este plasată 
în ultima pătrime, având o ocupare de doar 5.228 
de angajați creativi la nivelul anului 2010.  Per 
ansamblu, deşi vârful clasamentului este dominat 
de regiunile cele mai prospere și urbanizate ale 
Europei (Paris, Inner London, Madrid, Lombardia-
Milan), toate regiunile României se clasează mult 
mai bine în ierarhia ocupării în domenii creative 
decât într-o ierarhie a productivităţii.

Tabelul 17. Comparaţii UE-27: număr de salariaţi în SCC

Poziție Stat membru Regiune Salariați 
SCC

Poziție 
în UE Regiune Salariați 

SCC
1 Franța Île de France 269.514 17 Bucuresti – Ilfov 67515
2 Marea Britanie Inner London 227.690 113 Nord-Vest 15033
3 Spania Madrid 198.286 134 Centru 12603
4 Italia Lombardia 169.367 169 Vest 8338
5 Spania Cataluña 133.863 178 Nord-Est 7862
6 Italia Lazio 108.717 192 Sud – Muntenia 6306
7 Germania Oberbayern 97.867 195 Sud-Est 6029
8 Polonia Mazowieckie 97.379 201 SV Oltenia 5228
9 Grecia Attiki 82.156

10 Regatul Unit Outer London 81.404

European Cluster Observatory (http://www.clusterobservatory.eu/index.html#!view=regionalmapping;i
=V16140;y=2011;r=CR10-EU27;rsl=2;rp=CR10-EU27;s=CC20-CREA;sp=CC20-CREA;p=table )
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Din punct de vedere al numărului de firme 
active din sectoarele culturale și creative 
(Tabelul 18), regiunile României sunt în gene-
ral mai bine clasate, deși București-Ilfov este 
inferior plasat, în comparație cu clasamentul 
anterior. Astfel, această regiune, cu 11.551 de 
întreprinderi creative în anul 2010, se află pe 
locul 33, imediat sub regiunea Sicilia (Italia). Tot 

în prima parte a ierarhiei se situează și regiunile 
Nord-Vest, Centru și Nord-Est, în timp ce 
celelalte 4 se clasează în cea de-a treia pătrime, 
având valori relativ apropiate ale numărului 
de firme din sectorul creativ. Trebuie precizat 
faptul că, în ceea ce privește această clasificare, 
nu există date disponibile pentru Regatul Unit, 
Grecia și Ungaria.

Tabelul 18: Comparaţii UE-27: număr de firme în SCC

Stat membru Regiune Firme SCC Poziție în UE Regiune Firme SCC
1 Italia Lombardia 57149 33 Bucuresti - Ilfov 11551
2 Suedia Stockholm 48800 96 Nord-Vest 3415
3 Spania Madrid 46000 109 Centru 2951
4 Spania Cataluña 44297 128 Nord-Est 2150
5 Polonia Mazowieckie 42444 130 Vest 2092
6 Olanda Noord-Holland 39645 135 Sud - Muntenia 2002
7 Italia Lazio 31295 139 Sud-Est 1916
8 Franța Île de France 31170 163 Sud-Vest Oltenia 1252
9 Spania Andalucía 28193

10 Olanda Zuid-Holland 27100

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor European Cluster Observatory

În ceea ce privește ponderea ocupării 
din sectoarele culturale și creative în totalul 
salariaților la nivel de regiune (Tabelul 19),  
doar București-Ilfov înregistrează o perfor-
manță remarcabilă, situându-se în fruntea 
clasamentului, pe locul 3 în UE-27, cu una 
dintre cele mai mari concentrări de “creativi”, 
reprezentând 12,34% din totalul angajaților. 
De remarcat este și faptul că această poziție 

rivalizează cu zone urbane puternic dezvoltate 
ale Europei, precum Praga (Republica Cehă) și 
Inner London (Regatul Unit). Restul regiunilor 
de dezvoltare ale României își asumă locuri 
în partea inferioară a clasamentului (Sud-
Est și Sud-Muntenia ocupând pozițiile 249 și 
250, dintr-un total de 257), ceea ce indică o 
subreprezentare a comunității creative în raport 
cu salariații altor industrii.

SECTORUL CULTURAL ȘI 
CREATIV ÎN ROMÂNIA:  
ROLUL ECONOMIC ȘI  

POTENȚIAL DE CREȘTERE
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Tabelul 19. Comparaţii UE-27: ponderea salariaţilor din SCC în total regiune

Stat membru Regiune % Salariaţi 
SCC/ total 

Poziție 
în UE Regiune % Salariaţi 

SCC/ total
1 Cehia Praha 14,49% 3 Bucuresti – Ilfov 12,34%
2 Marea Britanie Inner London 13,22% 139 Nord-Vest 5,39%
3 România BI 12,34% 172 Centru 4,57%
4 Suedia Stockholm 12,32% 195 Nord-Est 4,08%
5 Spania Madrid 12,13% 215 Sud-Vest Oltenia 3,88%
6 Olanda Noord-Holland 11,90% 232 Vest 3,54%
7 Olanda Utrecht 11,58% 249 Sud-Est 2,79%
8 Italia Lazio 11,51% 250 Sud – Muntenia 2,72%
9 Olanda Drenthe 11,25%

10 Olanda Overijssel 10,44%
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CAPITOLUL IV

COMERŢUL ONLINE CU BUNURI CULTURALE
IOANA CEOBANU ŞI ȘTEFANIA VOICU
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COMERŢUL ONLINE CU 
BUNURI CULTURALE 

-2013-

REZUMAT

Studiul este unul exploratoriu și cuprinde 
date și informații despre comerțul online cu 
bunuri culturale în România. Pe lângă datele 
generale legate de principalele caracteristici, 
avantaje, dar și dificultăți ale comerțului online, 
și ce presupune comerțul de acest tip, studiul 
aduce în discuție particularități ale comerțului 
online în România. Interviurile realizate cu 
reprezentanți ai domeniului și datele analizate 
din studii similare, urmăresc aspecte ce țin de 
legislația actuală, gradul de dezvoltare luând 
în considerare realitatea socială și economică 
a produselor, bunurilor și serviciilor culturale. 
De asemenea, studiul oferă o imagine despre 
strategiile magazinelor online, comportamentul 
de consum și practicile de cumpărare ale celor 
care achiziționează bunuri culturale prin 
intermediul Internetului. Pentru cumpărători, 
avantajele achiziționării de bunuri culturale 
prin comerțul online țin de posibilitatea de a 
alege dintr-o gamă largă de produse, prețurile 
reduse și accesul la unele produse mai greu de 
achiziționat prin comerțul tradițional (offline). 
Pentru deținătorii de magazine electronice 
avantajul este acela de a se dezvolta prin 
atragerea de noi cumpărători, promovarea 
mai eficientă a produselor, îmbunătățirea 
serviciilor, diversificarea gamei de produse, 
consolidarea notorietății și adaptarea la nevoile 
de tehnologie reale etc. 

COMERȚUL ONLINE - 
DEFINIȚII 

Literatura de specialitate defineşte 
comerțul online ca un tip de comerț 
care presupune o nouă manieră de 

a furniza consumatorilor bunuri sau servicii. 
Comerțul online este o subcategorie a comerțului 
electronic. 

Primele definiții date comerțului electronic1 
explică acesta ca fiind ’’Utilizarea combinată și 
optimă a tuturor tehnologiilor de comunicare 
disponibile pentru a dezvolta comerțul de 
întreprindere’’. Această utilizare combinată se 
referă la toate schimburile de date informatizate, 
mesageria electronică, băncile de date şi inclusiv 
transferul electronic de plată. Adesea, între 
comerțul electronic şi comerțul online se face o 
confuzie, în sensul că cele două sunt suprapuse 
din punct de vedere al funcționalității şi scopului.

Ravi Kalakota şi Andrew Whinston oferă 
patru perspective de definire ale comerțului 
electronic din punct de vedere al conținutului 
şi aplicabilității sale (Kalakota şi Whinston, 
1997):
a) Dintr-o perspectivă a comunicării: Comerţul 

electronic este o livrare de informaţii, pro-
duse, servicii prin linie telefonică, reţea com-
puterizată sau orice altă formă în acest sens.

b) Dintr-o perspectivă a procesului de afaceri: 
Comerțul electronic reprezintă aplicarea 

1 Federal Electronic Commerce Acquisition Team - 
1994
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tehnologiei cu privire la automatizarea acti-
vităților de afaceri şi a fluxului de muncă.

c) Dintr-o perspectivă a serviciului: Comerțul 
electronic este un instrument ce serveşte 
dorințelor şi necesităților companiilor, con-
sumatorilor şi managementului prin tăierea 
consturilor serviciilor în timp ce este dezvol-
tată calitatea bunurilor şi rapiditatea cu care 
sunt oferite acestea.

d) Dintr-o perspectivă online: Comerțul electro-
nic înseamnă capacitatea de a cumpără şi vin-
de produse şi informaţie folosind Internetul.
În prezent, comerțul electronic realizat 

printr-o rețea de internet este cea mai răspândită 
formă de comerț electronic. Considerând 
dezvoltarea tehnologică şi creşterea accesului 
populației la internet şi la aceste metode de 
achiziționare de bunuri şi servicii prin mediul 
online, observăm că multe categorii de bunuri 
din diverse sectoare de producție au suferit din 
punct de vedere al manierei în care acestea sunt 
furnizate sau promovate. Nici sectorul cultural nu 
a rămas neatins de această dezvoltare şi maniera 
de cumpărare, iar o mare parte dintre produsele 
şi bunurile culturale sunt astăzi distribuite din ce 
în ce mai mult şi prin mediul online. 

Avantajele comerțului electronic, conform 
raportului2 final realizat pentru Comisia Euro- 
peană în 2011, sunt legate de faptul că acest tip 

2 Raportul este realizat de Civic Consulting pentru 
Agenția Executivă pentru Consumatori şi Sănătate 
care îşi desfăşoară activitatea în serviciul Comisiei 
Europene

de comerț oferă cumpărătorilor posibilitatea de 
a economisi bani şi de a alege dintr-o gamă largă 
de produse, mai ales când produsele respective nu 
sunt valabile la nivel local sau național3. Pe de altă 
parte, comerțul online se dezvoltă (deocamdată) 
mai degrabă la nivel național decât la nivelul 
tranzacțiilor internaționale.4 

Tot în acest raport este menționat şi faptul că 
nivelul de dezvoltare al comerțului electronic în 
diverse state membre UE este legat de măsura 
în care cumpărătorii au încredere şi îşi doresc 
să achiziționeze bunuri prin această modalitate. 
Factorii care fac ca unele țări să fie mai avansate 
decât altele în ceea ce priveşte nivelul de 
dezvoltare al comerțului online sunt legate de: 
calitatea generală a experienței de cumpărare. 
Aici intră aspecte precum: sistemul de livrare 
a bunurilor, modalitățile de plată, penetrarea 
la nivel național a conexiunii de mare viteză la 
internet, angajamentul retailer-ilor, dar şi cultura 
şi tradițiile (practicile de consum/cumpărare).5  

3 „Consumer market study on the functioning of 
e-commerce and internet marketing and selling 
techniques in the retail of goods.” Final report 
prepared by Civic Consulting (2011), p. 8

4  Idem 
5  Idem, pp. 6-7
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DATE DESPRE COMERȚUL 
ONLINE CU BUNURI CULTURALE

Prin intermediul internetului, bunurile 
si produsele culturale pot fi distribuite 
prin două modalităţi. Distincția apare în 

ceea ce priveşte structura acestor bunuri. Astfel că, 
există bunuri şi obiecte culturale fizice6 (DVD-uri  
cu muzică/filme, CD-uri cu muzică/filme, cărți 
(sau alte publicații), fotografii pe suport de hârtie, 
vederi, opere de artă şi obiecte de colecție etc.) şi 
bunuri sau produse culturale non-fizice (muzică în 
format digital, filme, cărți electronice, fotografii, jo-
curi video, programe de televiziune, software etc.). 

În ceea ce priveşte comerțul cu bunuri şi 
obiecte culturale fizice, internetul reprezintă un 
canal de promovare şi furnizare uşor de accesat, 
atât din partea consumatorilor, cât şi din partea 
producătorilor sau distribuitorilor. În acest caz,  
comerțul online vine cu un plus, în sensul în care  
aduce o creştere a nivelului de acces al consumato-
rilor la bunuri şi produse culturale, creşte vizibi-
litatea furnizorilor de astfel de produse şi obiecte 
culturale, iar piața de astfel de bunuri devine mult 
mai facilă, dar şi mai flexibilă pentru mai mulți 
consumatori şi pentru o categorie mai diversificată 
de nevoi. 

A doua formă de comerț online de bunuri 
şi produse culturale este cea a bunurilor sau 
produselor non-fizice. În acest caz vorbim despre 
orice bun sau produs cultural în format digital care 
6  Lionetti, Stefania şi Patuelli Roberto (2010). Trading 

Cultural Goods in the Era of Digital Piracy, Institute 
for Economic Research, University of Lugano

este furnizat şi stocat strict prin mediul electronic. 
Dacă pentru prima modalitate de comerț online 
securitatea este mult mai mare datorită faptului 
că respectivul bun poate fi procurat doar în 
urma unei comenzi, în cazul bunurilor non-fizice 
intervine adesea problema pirateriei sau a furtului 
de pe internet. De foarte multe ori muzica, filmele 
sau cărțile care sunt stocate în format digital sunt 
supuse unui risc mai mare de a fi procurate fără ca 
un consumator să plătească în vreun fel pentru ele. 

Conform sondajului realizat de vente-privee.
com7, cumpărarea online de bunuri culturale este 
unul din sectoarele cu vânzările cele mai frecvente 
în rândul cumpărătorilor online europeni şi va fi 
printre primele 5 sectoare de comerț online şi în 
viitor, alături de cumpărarea online de articole 
de îmbrăcăminte, călătorii şi excursii, obiecte de 
tehnologie şi încălțăminte8.

Îmbrăcăminte pentru adulți 68% 
Excursii şi călătorii 57% 
Bunuri culturale (cărți, CD-uri, bilete de teatru) 55% 
Obiecte electronice şi de tehnologie 52% 
Încălțăminte 50 % 

Sursa tabelului: „Future of eCommerce: apparel, travel,  
cultural goods, high tech and shoes are priority sectors”

7 vente-privee.com este liderul european de vânzări 
online, deținând o bază de date ce conține  mai mult 
de 15 milioane de cumpărători online activi 

8 Datele şi tabelul sunt preluate din articolul „Future 
of eCommerce: apparel, travel, cultural goods, high 
tech and shoes are priority sectors” (ianuarie, 2013), 
disponibil pe: http://www.emarketservices.com/start/
News/International/news/Future-of-eCommerce-
apparel-travel-cultural-goods-high-tech-and-shoes-
are-priority-sectors.html?xz=0&cc=1&sd=1&ci=4725 
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Un alt studiu9 derulat de INTERPOL despre 
folosirea Internetului în vânzarea bunurilor 
culturale semnalează dificultățile pe care le 
presupune comerțul de acest tip şi cu care se 
confruntă autoritățile. Cauzele care fac dificilă 
monitorizarea comerțului online cu bunuri 
culturale sunt:

 » volumul mare şi diversitatea tipurilor de 
bunuri oferite spre vânzare;

 » varietatea spațiilor dedicate şi a platfor-
melor care se ocupă cu vânzarea bunurilor 
culturale pe Internet;

 » lipsa informațiilor care îngreunează 
identificarea corectă a obiectelor şi 
bunurilor comercializate;

 » ofertele de vânzare cu perioadă limitată a 
anumitor bunuri, care fac ca cei interesați 
de a cumpăra să aibă un timp limitat de 
reacție  în a accesa oferta;

 » statutul legal al companiilor, entităților 
sau indivizilor care servesc ca platforme 
pentru comerțul de bunuri culturale pe 
Internet;

 » aspectele complexe care au legătură cu 
jurisdicția referitoare la aceste vânzări;

 » faptul că bunurile vândute sunt adesea 
localizate în țări diferite față de cele care 
apar pe platforma online.

9 Datele studiului derulat de Interpol sunt preluate 
din World – Official Newsletter of the Parties, Issue 
19 disponibil pe http://www.cites.org/eng/news/
world/19/5.php

COMERȚUL ONLINE CU CĂRȚI

Într-un articol din anul 200010, Lesley 
Ellen Harris, consultant pe drepturile de 
copyright şi comerț electronic enumeră o 

serie de avantaje ale folosirii comerțului online 
pentru  o librărie virtuală sau editură şi o serie 
de aspecte pe care o librărie virtuală trebuie să 
le aibă ca obiective.

Astfel, avantajele folosirii comerțului online11 
sunt:

 » are potențialul de a încuraja şi de a îmbu-
nătăți obiectivele unei librării virtuale;

 » în mediul online, librăriile devin mai 
accesibile;

 » baza de clienți poate creşte substanțial;
 » librăria are noi modalități de a-şi îmbună-

tăți serviciile.
Obiectivele pe care o librărie online trebuie 

să le aibă în vedere sunt: dezvoltarea unor 
noi resurse de informații, să ofere servicii de 
calitate, să aibă o strategie de marketing pentru 
serviciile sale, să-şi consolideze serviciile, să 
ofere acces la informații în mod echitabil, să 
îmbunătățească viteza accesului la informații, 
să-şi mărească piața de desfacere, să dezvolte 
o comunitate în rândul clienților, să crească 
productivitatea, să filtreze informația, să dea 

10 Harris, Lesley Ellen. (2000) „Librarians and 
e-commerce: making e-commmerce work for you” în 
IFLA Journal 26: 129, Sage Publications disponibil la 
http://ifl.sagepub.com/content/26/2/129.citation 

11  Idem, p.129
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plus-valoare serviciilor pe care le oferă, să aibă 
mereu în vedere o îmbunătățire a serviciilor către 
clienți, să diminueze costurile administrative, să 
găsească surse de venit alternative.12

PUBLICAȚIILE ÎN FORMAT 
DIGITAL. PUNCTE FORTE ȘI 
PUNCTE SLABE ALE NOII 
TEHNOLOGII

Dacă luăm de exemplu publicațiile în 
format digital, publicarea electronică 
aduce un mare beneficiu în ceea ce 

priveşte reducerea costurilor de producție şi 
distribuire a publicațiilor. În plus, aceasta oferă 
un acces mai facil pentru mulți indivizi sau 
companii să participe ca autori  de publicații, iar 
astfel un număr mult mai mare de titluri să fie 
publicate. Publicarea în format electronic poate 
avea o greutate foarte mare pentru dezvoltarea 
unui stat din punct de vedere economic. Unele 
state sunt mai puțin dezvoltate din punct de 
vedere al accesului la materiale publicate pe 
suport de hârtie, în sensul în care potențialul 
acestor țări de a furniza tipărituri este destul 
de redus din mai multe cauze precum legislația, 
numărul mic de edituri, costurile ridicate de 
producție şi publicare, lipsa de promovare etc. 

12  Idem, p.130

Toate aceste elemente determină capacitatea de 
producție de publicații care sunt furnizate de 
respectivele țări, atât pentru economia internă 
(producție internă), cât şi pentru economia şi 
capacitatea lor de export. Astfel, importul de 
publicații în aceste țări este mult mai ridicat 
decât exportul pe care îl fac. De aceea, publicarea 
în sistemul electronic (digital) furnizează un 
mare potențial pentru promovarea creşterii 
industriei de carte, pentru dezvoltarea statelor, 
dar şi pentru a egala această balanță.  

Însă, publicațiile în sistemul electronic 
ridică şi o nouă problemă. Odată cu avântul 
noilor tehnologii, relația dintre editori, media şi 
consumatori, care în mod tradițional era bazată 
pe acorduri contractuale în ceea ce priveşte 
protecția drepturilor de autor, s-a schimbat 
complet într-o manieră din ce în ce mai greu 
de controlat.13 Drepturile de autor au devenit o 
problemă pentru bunurile care sunt furnizate 
în mediul online, în special datorită creşterii 
nivelului pirateriei digitale, a soft-urilor şi 
aplicațiilor care permit accesarea bunurilor fără 
plată, dar şi a modului în care acest fenomen este 
controlat de autoritățile responsabile. Sistemele 
de siguranță pentru informația (cărți în format 
digital, filme în format digital) stocată îşi pot 
îndeplini rolul până la un anumit nivel. 

13 United Nation Conference on Trade and Development 

COMERŢUL ONLINE CU 
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DATE DESPRE COMERȚUL 
ONLINE ÎN ROMÂNIA14

Potrivit unui studiu despre comerţul 
electronic, în România, în 2010, 
67,81% de respondenți (dintr-un total 

de 5764) afirmau că au cumpărat cel puțin o dată 
un produs prin comerțul  online. Față de 2008, 
în 2010 a fost observată şi o creştere a nivelului 
de încredere a cumpărătorilor față de comerțul 
electronic. În ceea ce priveşte datele socio-
demografice ale celor care cumpără online, în 
anul 2010, 48,28% din cumpărători online erau 
femei, iar 51,72% erau bărbați, iar vârsta medie 
era de 31 de ani. 

14 Datele din această secțiune sunt preluate din 
raportul studiului Comerț electronic 2010, ediția 
a II-a, întocmit de Radu, Andrei, Taloi, Liviu şi 
Manolea, Bogdan pentru GpeC 2010-2011

În topul magazinelor electronice preferate 
de cumpărătorii online, în 2010 se găseau 
magazinele care vând produse IT, de tehnologie, 
electronice şi electrocasnice şi cele destinate 
îngrijirii personale (produse de sănătate, 
îmbrăcăminte şi încălțăminte). 

Referitor la ce îşi doresc cumpărătorii de la 
magazinele electronice pentru a-i determina 
să  achiziționeze produsele, răspunsurile indică 
aspecte precum: practicarea unor prețuri mai 
mici decât magazinele tradiționale, referințe şi  
păreri despre site-ul respectiv în presă şi de la 
alți cumpărători, livrarea rapidă a produselor.

Ce ar trebui să facă magazinele online pentru a vă 
convinge să cumpăraţi online? (Răspuns multiplu) 2008 2010

-non-cumpărători online - 1797 Respondenţi 1855 Respondenţi
Să aibă preţuri mai mici decât magazinele tradiţionale 1154 64,22% 1072 57,79%
Să aud numai lucruri bune despre ele în presă 514 28,60% 520 28,04%
Să aibă o gamă mai variată/largă de produse 557 31,00% 647 34,87%
Să văd pe site-ul magazinelor părerile altor clienţi 704 39,18% 703 37,89%
Să fie evaluat de o entitate independentă de încredere 948 52,75% 740 39,90%
Să livreze cât mai repede produsele 777 43,24% 591 31,86%
Altele 82 4,56% 63 3,42%

Sursa tabelului: GpeC 2010-2011. Studiu Comerț electronic 2010, ediția a II-a
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Problemele întâmpinate de cumpărătorii 
produselor achiziționate din magazine 

electronice fac referire la aspectele tehnice ale 
site-urilor:

Aţi întâmpinat probleme în folosirea site-ului 
magazinului/magazinelor online pe care le-aţi 

vizitat? (Răspuns multiplu)
2008 2010

- cumpărători online - 4298 Respondenţi 3909 Respondenţi
Timpul de încărcare al site-ului a fost mare 479 11,14% 362 9,98%
Design-ul şi funcţionalitatea site-ului mi-au îngreunat 
navigarea 527 12,26% 351 8,98%

Nu am găsit butonul de căutare internă 133 3,09% 90 2,29%
Filtrele de sortare ale produselor erau prost definite sau 
funcţionau defectuos 776 18,05% 433 11,08%

Nu am găsit butonul de cumpărare 45 1,05% 39 1,00%
Am întâmpinat dificultăţi (erori) în completarea 
formularului de comandă 299 6,96% 248 6,35%

Am întâmpinat dificultăţi la adăugarea produselor în 
coşul de cumpărături 127 2,95% 134 3,44%

Nu am întâmpinat probleme, totul a mers bine 2673 62,19% 2616 72,11%
Nu am găsit suficiente detalii tehnice la produsul ales, 
specificaţiile de pe sit au fost deficitare 1262 29,36% 724 18,53%

Altele 108 2,51% 32 0,81%

Sursa tabelului: GpeC 2010-2011. Studiu Comerț electronic 2010, ediția a II-a

COMERŢUL ONLINE CU 
BUNURI CULTURALE 
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COMERȚUL ONLINE DE 
BUNURI CULTURALE. O 
PERSPECTIVĂ ASUPRA PIEȚEI 
DIN ROMÂNIA (ANALIZA 
INTERVIURILOR)

Principalele produse sau bunuri culturale 
care sunt furnizate prin mediul online la ora 
actuală pe piaţa din România sunt: filmele în 
format digital sau pe suport fizic (DVD), muzica 
în format digital sau pe suport fizic (CD, DVD 
etc.), cărţile în format digital sau în variantă 
tipărită. 

Pentru a afla particularităţile comerţului on-
line cu bunuri culturale în România am realizat 
o serie de interviuri în care am urmărit mai 
multe direcţii prin care s-a încercat conturarea 
unui profil al actorilor de pe piaţa de astfel de 
bunuri (cine sunt aceştia, cum fac acest tip de 
comerţ, ce perspective au asupra acestei pieţe), 
dar şi identificarea principalelor probleme pe 
care aceştia le întâmpină din punct de vedere al 
legislaţiei în vigoare, al relaţiei cu consumatorii 
etc. Interviurile au fost realizate atât cu operatori 
care comercializează conţinut video pe internet, 
publicaţii online (conţinut jurnalistic), dar si 
conţinut tipărit (carte pe suport fizic). 

Majoritatea celor intervievaţi au identificat 
ca principală problemă la ora actuală pe piaţa 
din România lipsa unei legislaţii coerente şi bine 
organizate din punct de vedere al prevederilor, 

al cerinţelor, obligaţiilor, dar si a drepturilor pe 
care cei care fac acest tip de comerţ le au: 

Legislaţia este extrem de puţin adaptată 
pentru ceea ce se întâmplă în media astăzi. 
Extrem de puţin. Aproape că nu există nimic. Sunt 
nişte nuanţe care pot duce spre digital prin lege, 
dar practic nu poţi să te legi de nimic (…) Mi se 
pare foarte normal. Dar în aceeaşi măsură să fie 
şi reversul medaliei, iar dacă cineva iţi fură ţie 
conţinut atunci prin aceeaşi lege să te ajute să te 
aperi. Eu accept să mă supun acelor legi, dar acele 
legi să mă ajute şi pe mine. Tu să mă protejezi 
exact aşa cum protejezi proprietarul unui teren. 
Iar aceste lucruri nu sunt oarecum clarificate în 
lege. Sistemele de plăţi, în ce măsură poţi să faci 
plăţi pentru astfel de servicii, cât de clar să fii în 
ceea ce priveşte protecţia minorilor! (furnizor de 
conţinut video pe internet).

Cei care aleg să facă acest tip de comerţ pe 
internet, indiferent că acesta este direcţionat 
către un consumator individual, persoană fizică 
sau că furnizează produse mai degrabă prin 
mecanismul Business to Business, se văd de 
cele mai multe ori în situaţia de a-şi proteja pe 
cât posibil ei singuri ceea ce comercializează. 
În acest sens, una dintre principalele metode 
prin care îşi pot proteja informaţia pe care o 
deţin (în special în cazul celor care furnizează 
cu preponderenţă conţinut digital) este propria 
tehnologie şi sistemele de siguranţă pe care 
aceştia le folosesc. 

Din punct de vedere al gradului de 
vulnerabilitate al celor care furnizează sau 
comercializează bunuri culturale pe internet, 
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conţinuturile video şi audio (filme şi muzică) 
au cel mai mare grad de sensibilitate/
vulnerabilitate. Conţinuturile video şi audio 
reprezintă cel mai mare interes pentru 
consumatori, acestea fiind şi cele mai expuse 
în faţa pirateriei. Gradul ridicat de piraterie 
online existent în România la ora actuală face ca 
această piaţă de bunuri culturale să nu fie una 
echilibrată din punct de vedere al concurenţei. 
Faptul că pirateria şi descărcarea gratuită oferă 
aceste bunuri şi produse gratuit şi de cele mai 
multe ori instantaneu face ca cei care intervin 
legal pe piaţă să nu reuşească sa acapareze 
consumatorii reali.

Noi suntem conştienţi că ceea ce oferim noi 
nu poate să fie la nivelul a ceea ce oferă piaţa de 
piraterie. Este imposibil, ca dimensiune. Piaţa 
de piraterie este de zeci de milioane de euro, 
nu te poţi juca la nivelul acela. Dar sperăm că 
se va stabili un mediu concurenţial şi corect 
pentru toţi jucătorii. Încep şi oamenii să simtă 
efectul pirateriei şi ideea de a căuta alternative 
legale. Şi atunci să poţi să ajungi să investeşti şi 
tu în conţinut şi să ajungi să oferi chestii măcar 
similare cu ceea ce oferă piraţii. (furnizor de 
conţinut video pe internet) 

Vânzarea de carte pe internet, indiferent 
dacă în variantă digitizată sau pe suport hartie, 
dar în special cea digitizată este cel mai puţin 
afectată de acest fenomen al pirateriei şi de 
deschiderea neloială a pieţei, din mai multe 
motive: pe de-o parte este faptul că acest tip 
de conţinut poate fi protejat mai bine de către 
cei care au drepturi de autor asupra lor, prin 

sistemele tehnologice de securitate, prin faptul 
că (de exemplu, în cazul conţinutului jurnalistic) 
acest domeniu a reuşit sa se monetizeze chiar şi 
în cazul în care este distribuit gratuit. (…) Cred 
că la bază, undeva lucrurile se reglează, cred că, 
over all, industria asta a jurnalismului este mai 
puţin afectată pentru că a reuşit să se monetizeze 
şi din conţinutul liber (furnizor de conţinut scris).
Monetizare ce se realizează prin publicitate 
(Google AdWords şi AdSense) pe care o fac 
online, prin traficul pe care îl aduc pe site şi astfel 
prin banii pe care îi încasează în mod indirect15. 
Dar cel mai important pentru conţinutul scris 
este faptul că interesul consumatorilor este mult 
mai scăzut pentru acest tip de bun cultural în 
comparaţie cu bunurile sau produsele audio şi 
video, ceea ce şi protejează mai mult această 
industrie. Avem posibilitatea, tehnic vorbind, 
ca furnizorul să pună mai multe piedici tehnice 
aşa încât conţinutul să nu poată fi download-at. 
(furnizor de conţinut scris). Dar chiar şi aşa, 
până şi această industrie este afectată de mediul 
online şi de furnizarea prin mediul online.

Chiar dacă pentru partea aceasta jurnalistică 
este mai uşor, la bază, însă, ceea ce nu ştim este 
dacă, cumva, ştirea aia nu era furată şi funcţiona 
principiul proprietăţii şi exclusivităţii, vorbeam 
de o industrie cu totul altfel, o industrie mai 
puternică, pentru că are creştere de 2-5% de la 
an la an, dar over all, nu are nicidecum creşterile 
pe care le avea TV-ul la vremea lui sau print-ul, la 
vremea lui (…) deci pentru informaţia jurnalistică 

15  Indirect pentru ca banii nu sunt obtinuți prin furnizarea 
directă de conţinut
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e mai bine, scoţi mai mulţi bani, dar tu ca user 
plăteşti. Si da, este vorba şi despre produs, despre 
tipul de produs16 (furnizor de conţinut scris).

PARTICULARITĂȚI ALE 
COMERȚULUI ONLINE DE 
CĂRȚI ÎN ROMÂNIA

Datele obținute despre comerţul online 
de cărţi17 indică faptul că importante 
în succesul vânzărilor online sunt 

aspecte ce țin de capacitatea platformei 
de vânzare de a atrage cumpărători, dar şi 
strategiile de marketing şi reducerile practicate 
de respectiva editură/librărie. De asemenea, 
contribuie la volumul vânzărilor notorietatea şi 
profilul editurii (de exemplu, editurile de nişă au 
avantajul unor clienţi fideli). Numărul de titluri 
(pe o anumită nişă) şi autorii publicaţi sunt alte 
aspecte care atrag cumpărătorii. 

Platforma online (site-ul) de vânzare este 
o librărie virtuală, este punctul de interacţiune 
al cumpărătorului cu produsul cultural, locul  

16 Subiectul a făcut această referire legată de produs 
luând în considerare industria video. 

17  Ne referim aici la cărți atât în format digital, cât şi în 
format fizic

de unde cumpărătorii află despre bunurile 
dorite şi le achiziţionează. În opinia unui 
reprezentant de la o editură, un punct forte 
este dat de cât de puternică e platforma: cât 
de bine este administrată, cât de mult reuşeşte 
să îndeplinească nevoile utilizatorilor/cumpă-
rătorilor.

Un site puternic are o reţea bine pusă la 
punct cu:

 » trimiteri la, şi de la facebook, twitter şi alte 
social media sau site-uri afiliate;

 » este o platformă user-friendly (oferă 
utilizatorilor posibilitatea de a avea un 
wishlist, de a comenta, posibilitatea de a 
face o recenzie, de a participa activ la actul 
achiziţionării); 

 » este axat pe vânzare de carte mai degrabă 
decât pe prezentare de carte.

Acest aspect este confirmat şi de datele 
studiului Comerț Electronic 2010, ediția a II-a,  
realizat pentru Gala Premiilor eCommerce. 
Estetica site-ului, calitatea infromațiilor de pe 
site şi cât de user-friendly este (cât de uşor se 
face navigarea pe site şi cât de uşor este procesul 
de cumpărare) sunt unele din criteriile de care 
țin seama cumpărătorii.
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Ce este important pentru voi în decizia de 
cumpărare a unui produs de pe un magazin on-
line? Ce vă determină să cumpăraţi? (Ordonare 

listă)

2008 2010

- cumpărători online - 4298 Respondenţi 3909 Respondenţi
Estetica site-ului 6,50 loc 8 7,29 loc 9
Încrederea pe care mi-o inspiră magazinul 3,43 loc 2 3,76 loc 2
Calitatea informaţiilor de pe site 4,15 loc 4 4,49 loc 3
Cât de uşor navighez şi îmi găsesc produsul căutat 5,00 loc 6 5,39 loc 6
Câte de uşor este procesul de cumpărare 4,67 loc 5 5,10 loc 5
Politica de fidelizare a magazinului 5,92 loc 7 5,91 loc 7
Preţul produsului 2,16 loc 1 2,26 loc 1
Timpul de livrare 4,08 loc 3 4,58 loc 4
Recomandarea prietenilor 6,15 loc 8

Sursa tabelului: GpeC 2010-2011. Studiu Comerț electronic 2010, ediția a II-a

Pe lângă aceste proprietăți alte platformei 
de vânzare, un alt aspect important în succesul 
comerțului online este performanța soft-
ului prin care se realizează actul de vânzare 
(înregistrarea clientului în baza de date, 
facturarea produsului vândut, actualizarea 
stocului de cărți). Este de dorit ca softul în care 
se realizează aceste proceduri să fie cât mai bine 
conectat cu platforma online de pe care clienții 
fac comanda.

Una din strategiile de vânzare şi promovare 
a editurilor care au site-uri de prezentare şi 
vânzare de carte (online) sunt parteneriatele cu 
bloggeri, ceea ce presupune trimiterea de cărţi 
(care sunt nou apărute/în curs de apariţie) la 
bloggeri pentru ca aceştia să facă recenzii/să 

aibă postări despre cărţile respective. Un minus 
al acestei strategii e faptul că, deşi o carte poate 
fi foarte bine promovată pe blog-uri, se poate ca 
acest lucru să nu se concretizeze în vânzări: 

„Noi avem foarte mulţi bloggeri prieteni care 
scriu despre cărţile noastre şi le recomandă. 
Totuşi am avut o carte, să-ţi dau un exemplu, 
noi trimitem în jur de 20 de exemplare la 20 de 
bloggeri/bloggeriţe, în funcţie de titlu, cartea pe 
care am trimis-o a prins foarte bine în sensul că 
90% din cei care au primit cartea au citit-o şi 
au scris cuvinte de laudă, însă în vânzări nu s-a 
văzut lucrul acesta, adică nu a produs rezultate. 
Poate că e nevoie de o perioadă mai mare de 
timp.” (reprezentant editură)

COMERŢUL ONLINE CU 
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O altă strategie din ce în ce mai mult utilizată 
şi cu rezultate vizibile18 este cea a marketing-
ului afiliat. Marketing-ul afiliat este „un model 
de marketing bazat exclusiv pe performanță: 
plăteşti doar pentru rezultate. Sistemul 
funcționează destul de simplu: magazinele 
online sau alte site-uri, cunoscute în rețea 
ca advertiseri, pun la dispoziție afiliaților 
(publisheri, bloggeri, specialişti SEM) o serie 
de instrumente de promovare, de la bannere la 
link-uri şi reclame text. Afiliații folosesc aceste 
instrumente pentru a direcționa vizitatori pe 
site-ul advertiserilor şi sunt recompensați direct 
proporțional cu numărul sau valoarea acțiunilor, 
fie vânzări, fie lead-uri, realizate de respectivii 
vizitatori într-un anumit interval de timp, numit 
perioadă de recurență.”19 

Referitor la comportamentul de consum al 
celor care îşi achiziționează cărți online, datele 
obținute în interviuri sugerează existența 
anumitor diferențe de gen. Aceste diferențe 
se găsesc atât în preferințele pentru tipul de 
cărți achiziționate cât şi în volumul comenzilor 
realizate. Iată ce ne-a spus un reprezentant de 
editură: 

[...] majoritare sunt femeile cele care cumpără 
de pe site, bărbații sunt foarte puțini. Femeile 
cumpără mai puțin, dar de mai multe ori, bărbații 
18  De exemplu “Elefant.ro a reuşit să atragă în luna iulie, 

prin programul lor de afiliere din 2Parale, vânzări 
generate cu 41% mai mari”. http://blog.2parale.
ro/2012/08/ce-face-libraria-elefant-ro-pentru-un-
plus-de-41-in-vanzarile-prin-afiliere-in-2parale/ 

19 Informație preluată de pe http://www.2parale.ro/
home/faq#faq_0 

fac comenzi mai mari, dar mai rare. Bărbații 
cumpără mai mult roman istoric, mai avem 
câteva enciclopedii, albume, cărți de dezvoltare 
personală, mai spre istorie. Femeile se axează pe 
cărți de bucate, de îngrijirea copilului și literatura 
cea mai ușurică. [...] Femeile cumpără mai mult, 
dar nu de sume foarte mari, bărbații fac comenzi 
de peste 200 lei atunci când este reducerea de 
50%, femeile nu depășesc 100 lei, dar ele cumpără 
mai des. (reprezentant editură)

COMERȚUL ONLINE CU 
CONȚINUT VIDEO (DIGITAL) 

A. Principalele probleme ale unui  
furnizor de conţinut video

Pentru cei care furnizează conținut video 
online, cea mai  mare dificultate o ridică 
legislația. Legea drepturilor de autor este 
insuficient reglementată pentru evoluția reală 
de pe piața de bunuri culturale livrate online 
în România. În continuare noi ne ghidăm și tot 
ce înseamnă legile drepturilor de autor după o 
lege din 1996. Vă dați seama cam cât de mare 
este discrepanța dintre ceea ce se întâmplă azi în 
tehnologie și reglementările în ceea ce privește 
drepturile de autor. (furnizor de conţinut video 
pe internet) 

Principalul cadru legislativ care reglemen-
tează activitatea celor care  furnizează conținut 
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online este reprezentat de legea actuală a 
audiovizualului, lege care este responsabilă 
şi cu conţinutul video care este furnizat pe TV: 
’’Există un act de lege, cred al  audiovizualului, 
făcut de Comisia Europeană, au rectificat legea 
audovizualului care exista la ora aceea şi câteva 
capitole de lege care duceau către conţinutul vizual 
la cerere. Şi astfel, noi şi alţii similari au trebuit 
să ne supunem legii audivizualului.’’ (furnizor de 
conţinut video pe internet). Principalele lacune 
ale legislaţiei în vigoare privesc faptul că aceasta 
nu are explicaţii şi specificaţii suficient de clare 
pentru cei care fac astfel de tip de comerţ cu 
bunuri culturale video . 

(…) Sistemele de plăți, în ce măsură poți să 
faci plăți pentru astfel de servicii, cât de clar să 
fii în ceea ce privește protecția minorilor. În lege 
spune: trebuie să notifici în programul respectiv 
dacă e de 15, de 18 ani. Dar nu este nimic clar. 
Ce înseamnă 15? Ce înseamnă 18? Exemple clare: 
’’Mai, la 18 ani…’’ Legea fiind atât de scurtă, nu 
este explicat clar și concret care și cum ar trebui  
să faci ca tu să respecți și să implementezi aceste 
lucruri. (furnizor de conținut video pe internet)

Însă, problemele pe care aceştia le intâmpină 
în dezvoltarea sau funcţionarea eficientă a 
acestui tip de comerţ nu vizează doar cadrul 
legal sau gradul ridicat de piraterie existent, 
ci şi consumatorul final şi comportamentul 
înrădăcinat de consum al acestuia în ceea ce 
priveşte bunurile de pe internet.

Dar cred că cea mai mare pierdere vine din 
lipsa educaţiei consumatorului. Legea se va 
dezvolta pe măsură ce domeniul devine mai 
relevant, lucrurile se vor aranja, dar până atunci 
eu cred că cel mai mare deficit este educaţia 
publicului, faptul că omul încă nu e învăţat să 
plătească pentru conţinut de calitate şi aici mă 
refer şi la software, nu doar la video. Există sute de 
site-uri de unde poţi să piratezi lucrări de licenţă, 
orice. Însă nu este o situaţie doar în România, 
singura diferenţă este că în România nimeni nu 
face nimic pentru a educa poporul că există şi alte 
chestii rele în afară de alcool şi droguri. (furnizor 
de conţinut video pe internet)

Practic, folosirea internetului pentru a accesa 
muzică sau filme gratuit este un pattern pentru 
cei mai mulţi dintre consumatori. 

Este foarte greu să stabileşti însă un target, 
pentru că dacă faci un studiu astăzi, va reieşi 
că 90% dintre respondenti refuză să plătească 
pentru orice bun digital. Deci automat… ceea ce se 
poate înţelege; pentru că ceea ce s-a oferit gratis 
ai impresia că aşa ar şi trebui să fie. (furnizor de 
conţinut video pe internet)

În concluzie, cotele de piraterie digitală sunt 
pe de-o parte rezultatul direct al unei legislaţii 
incoerente si neadecvate pentru piaţa actuală, 
iar pirateria şi furtul de pe internet determină 
o atitudine şi un comportament deviant din 
partea consumatorilor finali. COMERŢUL ONLINE CU 
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LEGISLAŢIE 
INSUFICIENT 
DEZVOLTATĂ

COTE 
RIDICATE ALE 

PIRATERIEI 
DIGITALE

PATTERNURI 
DE CONSUM 

ALE 
PUBLICULUI

ÎNGREUNAREA DEZVOLTĂRII 
ŞI REGLEMENTARII 

COMERŢULUI CU BUNURI 
CULTURALE

Una dintre soluţile pe care le propun 
furnizorii în acest sens ar fi ca legislaţia să fie 
adaptată şi rectificată, iar cei care activează 
pe această piaţă să fie implicaţi proactiv în 
construirea şi stabilirea acesteia.

Nu zice nimeni că trebuie să fie acolo experţi, 
dar o masă rotundă şi să spună care este problema 
fiecaruia şi apoi să fie articolele din lege făcute în 
urma unui dialog proactiv. În România de astăzi 
nu există aşa ceva. Deci legea nu susţine. Numai 
faptul funcţionează după o lege a drepturilor 
în online este din 1996. Nu există o lege care să 
spună foarte clar nici măcar ceea ce e şi ceea 
ce nu e piraterie. Totul este foarte interpretabil. 
(furnizor de conţinut video pe internet)

B. Avantajele pe care le presupune 
comerţul online de bunuri culturale

Principalele avantaje ale furnizării în această 
manieră a bunurilor culturale vizează în primul 
rând o aliniere la dezvoltarea tehnologică şi la 
evoluţia cererilor din partea consumatorilor. 
Furnizarea de bunuri culturale în această 
manieră întâmpină o cerere care este deja 
formulată pe piaţă şi reiese din dorinţa tot mai 
mare a indivizilor de independenţă, de control 
cât mai mare asupra informaţiei pe care o preiau 
şi a manierei în care o consumă. Internetul 

oferă posibilitatea de a accesa bunuri aproape 
instantaneu, la orice oră, în orice context şi de 
aproape oriunde. Consumatorii caută din ce în 
ce mai mult un acces flexibil la ceea ce îşi doresc: 
să vadă un film  sau o emisiune TV atunci cand 
îşi doresc şi atunci când au timp. Astfel, piaţa de 
furnizare de bunuri prin mediul online vine în 
continuarea şi completarea metodelor clasice de 
furnizare a acestor bunuri datorită schimbărilor 
modelelor de comportament ale consumatorilor. 
Oamenii se mută din ce în ce mai mult din consumul 
linear,  pe TV, pe consumul de comandă. Şi având 
în vedere că acesta este trend-ul, era normal să 
mergem şi în această direcţie şi să capitalizăm 
resurse financiare şi în direcţia aceasta. (furnizor 
de conţinut video pe internet)

 Dezvoltarea viitoare a tehnologiei presupune 
pentru cei care furnizează bunuri în acest mod şi 
o provocare. Ideea este că pentru astfel de business 
ai nevoie de aplicații. De foarte multe aplicatii ca sa 
poți să furnizezi, de foarte multe investiție în acest 
sens și tot felul de device-uri. Pentru că omul are 
nevoie de libertate, el vrea să aibă acces. Pentru că 
el poate se află în mașină sau în tren și are chef să 
vadă un film. Oamenii vor portabilitate. (furnizor 
de conținut video pe internet) 

Pentru consumatori, distribuirea de bunuri în 
această manieră le oferă libertate mai mare în ceea 
ce priveşte mai ales cum, când şi unde consumă, 
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iar pentru cei care aleg să facă un astfel de tip de 
comerț principalul avantaj îl reprezintă alinierea 
unei piețe în continuă creştere şi dezvoltare, la 
nevoile si cererile consumatorilor. Nesiguranța 
pe care o presupune viitorul tehnologiei şi modul 
în care vor evolua cererile şi nevoile oamenilor 
face pe de-o parte ca cei care fac acest tip de 
business să fie în permanentă dezvoltare, creştere, 
îmbunătăţire, dar reprezintă şi o  potenţială sursă 
de venituri mari. 

C. Cât de profitabil este să vinzi produse 
culturale pe internet?

Luând în considerare gradul ridicat de 
piraterie digitală şi cât de profitabil este să faci un 
astfel de tip de comerț, jucatorii de pe această piață 
mizează în principal pe dezvoltarea tehnologiei şi 
pe faptul că din ce în ce mai mult consumatorul ’’se 
mută’’ de pe sisteme (ex: TV, radio) sau medii (de 
ex: librării) clasice de acces la produse sau servicii 
culturale, în mediul online. În cazul produselor 
culturale video, în prezent ciclul de circulație al 
unui astfel de produs este controlat şi manevrat 
de casele de producție şi marii producători de 
filme. O producție cinematografică are un ciclu 
de viață, în sensul potențialului pe care un film 
îl are asupra încasării de venituri mari şi foarte 
mari de pe urma distribuirii lui. Un film trece 
în principal prin mai multe ferestre de difuzare 
în cicluri sau de distribuție. În prezent mediul 
online este ultima fereastră în care aceste bunuri 
sunt distribuite (în mod legal). În mod ilegal, este 
primul mediu. 

Principalele ferestre de circulaţie ale 
bunurilor video 

CINEMATOGRAF -  TV - SVOD20 

Paradoxal, un film, datorită pirateriei 
digitale poate fi vizionat pe online chiar înainte 
ca acesta să apară în cinematografe, dar în mod 
legal, distribuitorii (producătorii) şi furnizorii  
(deţinătorii de magazine online) plasează acest 
film în mod legal pe internet abia după ce aceasta 
şi-a atins potenţialul de a aduce venituri pe 
celălalte canale de distribuire (cinematograful, 
TV- ul şi CD/ DVD). 

Niciun distribuitor major cu filme din astea 
mari, cu buget, serioase nu dă filmul care a fost 
ieri în cinematografe direct pe internet. Nu există 
aşa ceva. Este o chestie de exploatări. Iau bani 
de aici, după aia de aici, după aia de aici, iar ca 
rolurile să se schimbe, trebuie ca… să crească ca 
să justifice ca să fie băgat în faţă. SVOD-UL asta 
face, merge tot mai mult în faţă. Acum doi ani 
vedeai pe net filme care aveau 3-4 ani vechime. 
Azi le vezi cam la un an jumate. Peste 5 ani 
vom putea vedea filme la diferenţă de 9 luni din 
momentul din care au apărut şi astfel se mută în 
aceste ferestre din ce în ce mai în faţă. (furnizor 
de conţinut video pe internet)

20 Subscription video on demand  (acces video la cerere 
prin sisteme de plată ;de exemplu abonamente)
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CONCLUZII

Vânzarea de bunuri pe internet este o 
formă din ce în ce mai răspândită de distribuire 
a bunurilor şi produselor culturale către 
consumatorul final. Internetul reprezintă pe 
lângă un canal de informare, comunicare şi 
divertisment şi un mediu de furnizare către 
consumatori de bunuri dintre cele mai diverse 
şi inclusiv bunuri sau produse culturale. Pentru 
cei care fac comerţ online în România cu bunuri 
culturale, cea mai mare problemă este legată 
de legislaţia în vigoare. Legile care intervin în 
acest proces sunt insuficient dezvoltate, sunt 
neadaptate la realitatea pieţei actuale şi la 
nevoile celor care furnizează bunuri culturale 
prin sisteme online. O altă problemă majoră 
a celor care furnizează bunuri culturale pe 
internet, este comportametul consumatorului 
şi educația. Gradul ridicat de piraterie digitală 
determină ca unele bunuri culturale, ca de 

exemplu filmele şi muzica să întâmpine 
probleme în ceea ce priveşte afirmarea pe piaţă 
sau intrarea lor într-un circuit de consum care 
să presupună şi investiţie financiară din partea 
celor care le şi consumă. Dintre principalele 
industrii de bunuri culturale, publicaţiile digitale 
(carte, revistă, ziar) sunt cele mai puţin afectate 
de această piraterie, iar explicaţia principală se 
leagă de interesul scăzut al publicului pentru 
acest tip de bun, dar şi de capacitatea mai ridicată 
a sistemelor de protecţie pe care cei din această 
industrie le folosesc. Principalele avantaje ale 
celor care aleg să facă comerţ de bunuri culturale 
pe internet se leagă de dezvoltarea tehnologică 
din ce în ce mai alertă, iar acest aspect este 
practic şi principala justificare a celor care 
comercializează pe internet. Dorinţa din ce în ce 
mai mare a indivizilor de a fi independenţi din 
punct de vedere al manierei în care accesează şi 
manevrează bunuri sau produse (de exemplu, 
vizualizarea unui film pe o tabletă) este cel mai 
puternic catalizator.
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UNDE ȘI CE EXPORTĂM 
ȘI DE UNDE IMPORTĂM 

CULTURA: ANALIZA  
BALANȚEI COMERCIALE A 
ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL 

CULTURII

INTRODUCERE

În ultimii ani, ideea că industriile 
culturale și creative răspund doar 
nevoii de culturalizare și recreație a 

consumatorului a început să fie înlocuită cu 
o altă idee care privește acest sector ca parte 
importantă a economiei, generatoare de valoare 
adăugată și creatoare de locuri de muncă1. 

Studiile realizate pâna în prezent în 
România arată că industriile culturale și 
creative au avut în ultimii ani o contribuție 
economică importantă: în 2009, ponderea VAB 
industrii culturale și creative în PIB a fost de 
5,93%, iar ponderea angajaților din aceste 
industrii a fost de 4,48% (CCCDC – Contribuția 
industriilor bazate pe copyright la economia 
națională pentru perioada 2006-2009). 

În acest context, măsurarea comerțului 
exterior al produselor culturale și creative joacă 
un rol deosebit de important în determinarea 
contribuției economice a ICC. 

Analizarea contribuției economice a 
industriilor culturale și creative s-a concentrat 
pe componenta națională a acestora. Economia 
contemporană este caracterizată de extinderea 
piețelor de la nivel național la nivel global, 
de accentuarea schimburilor comerciale 
internaționale și de progresul tehnologic. Aceste 
transformări au un puternic impact asupra 
dezvoltării industriilor culturale și creative.
1 CCCDC – Contribuția industriilor bazate pe 

copyright la economia națională pentru perioada 
2006-2009

Comerțul exterior al produselor culturale 
și creative merge mult mai departe de simplele 
schimburi comerciale care caracterizează 
alte domenii de activitate. Aceste produse 
sunt rezultatul interacțiunii dintre cultură, 
tehnologie și economie făcând astfel cercetarea 
lor mult mai dificilă.

Comparativ cu produsele obișnuite, cele 
asociate industriilor culturale și creative 
sunt supuse unui număr mult mai mare 
de reglementări. Pe lângă reglementările 
OMC (Organizației Mondiale a Comerțului), 
comerțul produselor culturale și creative este 
supus Convenției Unesco privind diversitatea 
culturală, precum și acordurilor existente 
între state cu privire la domeniul cultural și la 
drepturile de autor2. 

Rolul Convenției Unesco pentru Protecția și 
Promovarea Diversității Culturale a Expresiilor 
(2005) a fost dezbătut de economiști și de 
experții în legislația comerțului internațional, 
din perspectiva criticilor că această convenție 
ar putea acționa ca un instrument de protec-
ționism deghizat, datorită prevederilor arti-
colului 6 care spune că “fiecare parte poate 
adopta măsuri care să urmărească protejarea 
şi promovarea diversităţii expresiilor culturale 
în interiorul teritoriului său”. Cu toate acestea, 
studiul How Does UNESCO’s Convention on 
Cultural Diversity Affect Trade in Cultural Goods 
evidențiază faptul că țările care au adoptat 
convenția și-au crescut marginile extensive 
(comerțul este mai puțin constisitor a.î. mai 

2  UNCTAD – Creative Economy Report 2010
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multe firme și produse sunt implicate în comerț) 
ale importului pentru anumite sub-categorii de 
bunuri culturale, mai mult decât cele care nu au 
adoptat convenția. 

Carta Verde pentru eliberarea potențialului 
industriilor culturale și creative (2010) 
prevede că Uniunea Europeană are o viziune 
a comerțului cultural internațional ce se 
circumscrie Convenției Unesco din 2005, 
punându-se accentul pe principiile accesului 
echitabil3, deschiderii și echilibrului4. Potrivit 
Cartei, măsurile care ar putea încuraja creșterea 
nivelului comercial cu produse culturale, 
în special cu țările terțe, includ sprijinirea 
IMM-urilor pentru stabilirea de contacte și 
promovarea produselor proprii, încurajarea 
participării lor la târguri internaționale, 
susținerea programelor de cooperare și a 
accesului la rețelele de contacte internaționale. 

Raportul de Bune Practici pe tema exportului 
în sectoarele culturale și creative și strategiile de 
sprijinere a internaționalizării realizat în cadrul 
Grupului de lucru Open Method Coordination 
(OMC) care a reunit experții pe sectoarele 
culturale și creative din statele membre UE, 
subliniază importanța internaționalizării de 
tip inteligent care ar trebui să permită IMM-
urilor să activeze la nivel global și să se adreseze 
consumatorilor și piețelor de la nivel mondial. 

Raportul evidențiază principalele puncte 
slabe și provocări, care includ, în mod special,  

3 A se vedea articolul 2 din convenție, principiul 7.
4 A se vedea articolul 2 din convenție, principiul 8.

numărul mare de întreprinderi mici care 
activează în sectoarele culturale și creative 
și capacitatea scăzută în ceea ce privește 
managementul riscului. Recomandările 
raportului pentru încurajarea internaționalizări 
și comerțului exterior de bunuri culturale privesc 
patru tipuri de măsuri: sprijin și susținere 
financiară, protejarea și suținerea veniturilor 
din exploatarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, susținerea cooperării și vizibilității 
pentru și între sectoarele culturale și creative, 
promovarea educației și formării profesionale 
în domeniu.

Deși s-au făcut pași în această direcție, 
cercetarea contribuției ICC la comerțul exterior 
al unei națiuni este încă la început, existând 
puține studii care abordează acest domeniu. 
Raportulul KEA The Economy of Culture in 
Europe (2006) evidenția resursele limitate 
pentru analiza valorilor comerțului cu produse 
culturale. Raportul UNCTAD Creative Economy 
are o secțiune dedicată comerțului exterior. 
Creative Economy 2010 prezintă comerțul 
exterior la nivelul pieței globale în perioada 
2002-2008. Deși are o mare importanță, fiind 
prima analiză comparativă la nivel global ce 
prezintă schimburile comerciale dintre țări, 
autorii recunosc că cercetarea este exploratorie, 
numeroase date fiind indisponibile. Conform 
acestui raport, industriile creative au generat 
în 2008 7.8% din totalul exporturilor globale 
(2,73% bunuri și 4,80% servicii).
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În mod convențional, măsurarea comerțului 
se realizează fie prin înregistrarea greutății lor 
(prin diferite unități de măsură), fie prin prețul 
FOB. Evaluarea valorii industriilor culturale și 
creative este foarte dificilă. Mai mult, digitizarea 
a dus la facilitarea schimburilor comerciale 
interne și externe pe internet. 

Măsurarea în cadrul comerțului exterior a 
rezultatelor industriilor culturale și creative 
este problematică din mai multe motive. În 
primul rând, sursele de care dispunem au drept 
scop evaluarea schimburilor comerciale ale 
bunurilor fizice, în timp ce ICC se bazează foarte 
mult pe servicii, care sunt imateriale. Mai mult, 
în cazul ICC valoarea materială a bunurilor poate 
fi insignifiantă, ele având o valoare foarte mare 
din punct de vedere al proprietății intelectuale. 

METODOLOGIE

Pâna acum, contribuția economică a ICC 
s-a concentrat pe măsurarea valorii 
adăugate și a numărului de angajați, 

ignorându-se dimensiunea schimburilor co-
merciale dintre țări. Evaluarea contribuției 
economice a ICC prin intermediul comerțului 
exterior este dificilă, dar într-un sector atât de 
internaționalizat ca acesta este și indispensabilă.

Lipsa unei definiţii uniforme a ICC îngreunează 
alegerea unor metodologii care să permită 
compararea rezultatelor la nivel național. În 
literatura de specialitate se mai utilizează și alți 

termeni, mai mult sau mai puțini similari, ca 
industrii bazate pe copyright, industrii culturale și 
industrii creative. 

Metodologia WIPO se concentrează pe 
proprietatea intelectuală, împărțind ICC în 
patru categorii: core, interdependente, parțiale și 
non-dedicate. Metodologia UNCTAD analizează 
aceste industrii din perspectiva rezultatelor 
lor, servicii creative și produse creative. În 
cadrul acestei metodologii apare o componentă 
independendentă, produse asociate, care include 
acele componente ce contribuie la crearea 
produselor și serviciilor culturale și creative. În 
ceea ce privește metodologia UNESCO (realizată 
de Institutul pentru Statistici Culturale) accentul 
este pus pe produsele culturale, care sunt 
împărțite în core și asemănătoare. 

Metodologia utilizată în cadrul acestei 
cercetări combină metodologia folosită de UNCTD 
cu cea folosită de UNESCO. Datele existente în 
România se concentrează pe produsele materiale, 
neexistând cifre privind comerțul electronic sau 
serviciile culturale, de aceea analiza realizată 
s-a concentrat pe produsele culturale. Din cauza 
complexității acestui domeniu am împărțit 
produsele culturale în core și suport. 

Conform metodologiei UNESCO, au fost 
utilizate date clasificate în funcție de Sistemul 
Armonizat, la nivel de patru cifre. Din păcate, 
la nivel de patru cifre, produsele culturale și 
creative nu pot fi întodeauna delimitate de alte 
produse, de aceea am hotârât să nu analizăm 
acele domenii în care împărțirea nu e foarte 
clară.

UNDE ȘI CE EXPORTĂM 
ȘI DE UNDE IMPORTĂM 
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Precizăm că studiul de față reprezintă primul 
pas în analizarea comerțului exterior, dar pentru 
măsurarea impactului ICC asupra comerțului 

exterior mai e nevoie de date referitoare la 
comerțul electronic și la comerțul serviciilor 
culturale. 

a) Produsele core sunt acele lucrări care depind în mare parte de copyright.

Domeniu Sistemul armonizat,  
la nivel de patru cifreTipărituri

Industria cărții este o parte deosebit de importantă a 
industriilor creative, atât din punct de vedere cultural, 
cât și din punct de vedere economic. Traducerea 
operelor literare ale unei țări este o modalitate 
prin care cultura și creativitatea acesteia ajunge să 
fie cunoscută în afara granițelor sale. Dezvoltarea 
tehnologică pune industria cărții în fața unei noi 
dileme. Aparitia e-book-urilor are o influență directă 
atât asupra comerțului intern, cât mai ales asupra 
comerțului extern.

4901 : Cărți, broșuri și tipărituri similare, chiar în foi 
volante
4902 : Ziare și publicații periodice imprimate, chiar 
ilustrate sau care conțin material publicitar
4903 : Albume sau cărti cu ilustrații și cărti de 
desenat sau colorat, pentru copii
4905 : Hărti, lucrări cartografice și hărți similare 
de orice fel, inclusiv atlase, hărți de perete, planuri 
topografice și globuri, imprimate
4907 : Timbre poștale, timbre fiscale și similare, 
neobliterate, în circulație sau urmând a fi puse în 
circulație în țara în care au, sau vor avea o valoare 
recunoscută
4908 : Decalcomanii de orice fel
4909 : Cărți poștale imprimate sau ilustrate, carton 
imprimat care cuprinde felicitări, mesaje personale 
sau anunțuri, chiar ilustrate
4910 : Calendare de orice fel, imprimate, inclusiv 
calendare cu file detașabile
4911 : Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri și 
fotografii

Arhitectură și design 4906 : Planuri și desene de arhitectură și alte 
planuri și desene industriale, comerciale, topografice 
sau similare, originale, executate manual ; texte 
manuscrise ; reproduceri fotografice pe hârtie 
sensibilizată și copii carbon

Industria muzicală – partituri muzicale 4304 : Partituri muzicale manuscrise sau imprimate, 
chiar ilustrate sau legate.
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Domeniu Sistemul armonizat, la nivel de patru cifre
Industria muzicală - Instrumente muzicale 9201: Piane, chiar automate; clavecine și alte 

instrumente cu corzi, cu claviatură
9202 : Alte instrumente muzicale cu corzi (de 
exemplu: chitare, viori, harpe)
9205 :  Alte instrumente muzicale de suflat (de 
exemplu: clarinete, trompete, cimpoaie)
9206 : Intrumente muzicale de percuție (de 
exemplu: tobe, xilofoane, cinele, castaniete, 
maracase)
9207 : Instrumenete muzicale al căror sunet este 
produs sau amplificat prin mijloace electrice (de 
exemplu: orgi, chitare, acordeoane)
9208 : Cutii muzicale, orgi pentru distracție în aer 
liber, flașnete, păsări mecanice cântătoare etc.
9209 : Părți

Industria muzicală - suport 8523 : Discuri, benzi, dispozitive de stocare 
permanentă a datelor pe bază de semiconductori, 
cartele înregistrate și alte suporturi pregătite 
pentru înregistrarea sunetului sau pentru 
înregistrari similare, chiar înregistrate, inclusiv 
matrițele si formele

b) Produsele suport reprezintă acele produse care sunt parțial culturale, deoarece oferă ajutor în 
crearea sau producerea produselor pur culturale. 

Domeniu Sistemul armonizat, la nivel de patru cifre
Aparate folosite în arhitectură și desen 9017 : Instrumente de desen, de trasare sau de 

calcul (de exemplu : maşini de desenat, pantografe, 
raportoare, truse de matematica, rigle si discuri 
de calcul); instrumente de măsurat lungimi, 
pentru folosire manuală (de exemplu: rigle, rulete, 
micrometre, şublere)
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Aparate folosite în industria audio-video  8518: Microfoane și suporturile lor; difuzoare, chiar 
montate în carcasele lor, căști de ascultare, chiar 
combinate cu un microfon și ansambluri sau seturi 
formate dintr-un microfon și unul sau mai multe 
difuzoare
8519: Aparate de înregistrare a sunetului; aparate 
de reproducere a sunetului; aparate de întregistrare 
și reproducere a sunetului
8525: Aparate de emisie pentru radiodifuziune 
sau televiziune, chiar încorporând un aparat de 
recepție sau un aparat de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului; camere de televiziune, 
aparate fotografice numerice și alte camere video 
cu înregistrare
8527: Aparate de recepție pentru radiodifuziune, 
chiar combinate, în același corp, cu un aparat de 
înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu 
un ceas
8528: Monitoare și proiectoare, care nu 
încorporează un aparat de recepție de 
televiziune ; aparate receptoare de televiziune 
chiar încorporând un aparat de recepție de 
radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului sau a imaginilor
9007: Aparate de filmat si proiectoare 
cinematografice, chiar încorporînd aparate de 
înregistrare sau de reproducere a sunetului

Sursa datelor:
Datele au fost obținute de la:
 » Institutul Național de Statistică, date privind comerțul exterior al României.
 » Centrul Național al Cinematografiei, date privind încasările realizate ca urmare a difuzării 

filmelor străine și privind țara de origine a filmelor difuzate.
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COMERŢUL EXTERIOR AL 
PRODUSELOR CULTURALE ŞI 
CREATIVE CORE

Acest capitol prezintă rezultatele 
obținute în urma analizării produselor 
culturale și creative core. Pentru a 

avea o imagine mai clară, aceste produse au 
fost împărțite în trei categorii. Nu s-a realizat 
însumarea valorilor celor trei categorii deoarece 
acestea reprezintă doar o parte a produselor 
culturale și creative. 

Tipărituri

Volumul total al comerțului exterior de 
tipărituri al României, în anul 2009, a crescut cu 

16,7%, față de anul 2006. În această perioadă, 
exportul de tipărituri a înregistrat o creștere de 
30,9%, iar importul o creștere de 13,9%.

Comerțul exterior de tipărituri al României 
este în creștere anuală, existând o probabilitate 
foarte ridicată ca evoluția pozitivă să continue 
chiar și în perioada de criză. 

În anul 2006, exporturile de tipărituri ale 
României au totalizat  23.369 mii euro (23,3 
mil. €). În următorii trei ani, ele au crescut cu 
un ritm mediu de 10%, ajungând la o valoare de 
30.592 mii euro. În același interval, importurile 
au crescut de la 119.857 mii euro (2006) la 
136.554 mii euro (2009), cu ritm mediu anual 
de 5%. În aceste condiții, balanța comercială a 
tipăriturilor este deficitară pe toată perioada 
analizată.

Graficul 1: Comerţul exterior al tipăriturilor (mii euro), în 2006 şi 2009
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Pentru o mai bună întelegere a contribuției 
industriei de carte la comerțul exterior, 
tipăriturile  au fost împărțite în mai multe 
categorii: cărți, ziare și alte publicații, cărți 
poștale, imagini, gravuri și fotografii, albume, 
planuri și desene de arhitectură, hărți, partituri 

muzicale. Dupa cum se poate observa din 
tabelul de mai jos, balanța comercială a acestor 
categorii este deficitară, cu excepția categoriei 
formate din cărți poștale și calendare, unde se 
observă o balanță excedentară.

Tabel 1. Comerțul exterior al tipăriturilor (mii euro), pe componente în anul 2009

 EXPORT IMPORT BALANȚĂ COMERCIALĂ
TIPĂRITURI, din care:             30.592,23                 136.553,79        - 105.961,56     
Cărți                6.274,01                   52.155,08          - 45.881,08     
Ziare și alte publicații                2.956,32                   25.509,64            - 22.553,32     
Imagini, gravuri, fotografii                8.730,01                   19.043,11             -10.313,10     
Albume                   817,86                   18.566,75             - 17.748,89     
Planuri și desene de arhitectură                   543,45                   12.452,95             - 11.909,50     
Hărți                      12,43                     3.992,08               -3.979,66     
Cărți poștale și calendare             11.023,79                     3.756,51      7.267,28     
Timbre si  bacnote                   234,37                     1.072,73      - 838,36     
Partituri muzicale                             -                                4,94       - 4,94     

 Cărți
Exporturile de cărți ale României au 

totalizat 6.274 mii euro in 2009, comparativ 
cu 2.601 mii euro in 2006. În 2009, România a 
înregistrat importuri în valoare de 52.155 mii 
euro, comparativ cu 25.268 mii euro in 2006.  În 
perioada analizată, volumul total al comerțului 
exterior de cărți a crescut cu 109%, ceea ce 
denotă potențialul acestor produse culturale. 
Mai mult, comerțul exterior al cărților tipărite a 
continuat să crească în ciuda dezvoltării pieței 

cărților electronice, ceea ce arată că cele două 
formate pot coexista. 

Dupa cum se observă din tabelul de mai 
jos, în comerțul cărților, principalii parteneri 
comerciali ai României sunt țări europene: 
Republica Moldova, Ungaria, Franța și Germania 
ca țări de destinație, respectiv Italia, Ungaria, 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
și Germania ca țări de origine. În 2009, primele 
patru țări totalizează peste 70% din totalul 
comerțului exterior.
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Tabelul 2. Comerțul exterior al cărților (mii euro), total și în funcție de  
partenerii comerciali ai României în anul 2009

Poz. în 
clas.  

export
2009

EXPORT

Poz. în 
clas.  

import
2009

IMPORT BALANȚA 
COMERCIALĂ

Volumul total al schimburilor 
comerciale, din care cu: 6274,01 52.155,08 -       45881,1

R. Moldova 1 1.730,57 11 476,52 1.254,05
Ungaria 2 1.431,16 2 16.177,48 -    14.746,31
Franta 3 1.293,22 8 748,10 545,11
Germania 4 417,44 4 3.309,34 -       2.891,90
Grecia 5 235,87 9 594,37 -          358,50
Bulgaria 6 200,26 16 312,40 -          112,15
Regatul Unit al Marii Britanii si 
Irlandei de Nord 7 163,78 3 3.983,68 -      3.819,90

S.U.A. 8 132,72 15 396,01 -          263,30
Serbia 9 106,03 24 147,48 -            41,44
Olanda 10 62,07 6 1.768,92 -      1.706,86
Italia 11 53,02 1 17.902,35 -    17.849,33
Republica Ceha 12 50,19 12 408,71 -          358,52
Turcia 13 37,01 27 72,17 -            35,16
Tari si Ter.nedet. - extrastat 14 35,48 10 579,70 -          544,22
Elvetia 15 33,04 26 84,61 -            51,56
Republica Slovaca 16 30,46 14 397,12 -          366,66
Spania 17 27,35 7 765,68 -          738,34
Canada 18 25,67 21 185,64 -          159,97
Belgia 19 18,16 20 190,09 -          171,93
Slovenia 20 15,25 22 169,46 -          154,21
Austria 21 14,05 23 154,22 -          140,17
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Polonia 22 13,10 13 397,95 -          384,85
Hong-Kong, China 23 0,35 17 212,73 -          212,38
R.P.Chineza 24 0,25 5 1.816,29 -      1.816,04
Irlanda 25 0,09 25 106,20 -          106,12
Singapore 26 0,08 19 194,37 -          194,29
Bielorusia 27 0,01 18 195,04 -          195,03

Republica Moldova este, în perioada 
analizată, principala țară de destinație pentru 
exportatorii de cărți din România.  Mai mult, în 
2009 valoarea exporturilor spre această țara  se 
dublează față de anul 2006.

Creșterea valorii exporturilor spre Ungaria, 
Franța și Germania este remarcabilă: în 
perioada analizată, exporturile spre Ungaria au 
crescut de  șapte ori, de la o valoare de 179 mii 
euro în 2006 la 1,4 mil.  Euro în 2009. O evoluție 
asemănătoarea au înregistrat exporturile spre 
Franța, valoarea înregistrată în 2009 fiind 
cu 257% mai mare decât cea înregistrată în 
2006. Chiar dacă exporturile spre Germania 
nu ajung la valoarea înregistrată de către țările 
prezentate mai sus, creșterea anuală de 139% 
este asemănatoare evoluției acestora.

În cazul importurilor, Ungaria și Italia au 
avut o evoluție importantă. Cu o rată anuală de 
de 212%, importurile din Italia au crescut de la 
1,5 mil euro, în 2006, la 17,9 mil euro în 2009. 
În aceași perioadă, importurile din Ungaria au 
crescut cu o rată anuală de 105%, de la 3,7 mil la 
16,2 mil. Valoarea importurilor din Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Germania 
a avut o creștere anuală mai redusă de 18%, 
respectiv 9%. 

Spre deosebire de aceste țări, importul din 
S.U.A. scade cu o rată anuală de 40%, de la 1,6 
mil euro la 396 mii euro. Importul din Elveția 
are de asemenea o evoluție negativă, scăderea 
anuală fiind de 50%, de la 1,1 mil euro la 86 mii 
euro.
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Tabelul 3. Dinamica exporturilor de cărți                        Tabelul 4. Dinamica importurilor de cărți 
 în perioda 2006-2009  (mii euro)                                      în perioada 2006-2009 (mii euro)

Poz. în 
clas.  
2006

Țări de  
destinație

Export
2006

Poz. 
în 

clas. 
2009

Export 
2009

Poz. 
în 

clas.  
2006

Țări de  
origine

Import
2006

Poz. în 
clas. 
2009

Import 
2009

1 R. Moldova 883,07 ▲ 1 1.730,57 1 Ungaria 3.687,03 ▲ 2 16.177,48
2 Franța 361,97 ▲ 3 1.293,21 2 Regatul Unit 2.739,05 ▲ 3 3.983,68
3 Ungaria 179,75 ▲ 2 1.431,16 3 Germania 2.733,38 ▲ 4 3.309,34
4 T.t.n 161,41 ▼ 14 35,48 4 S.U.A. 1.663,00 ▼ 15 396,01
5 Italia 156,49 ▼ 11 53,02 5 Italia 1.529,33 ▲ 1 17.902,3
6 Spania 132,35 ▼ 17 27,34 6 Franta 1.215,37 ▼ 8 748,10
7 S.U.A. 124,56 ► 8 132,72 7 Elveția 1.171,50 ▼ 26 84,61
8 Hong-Kong 74,55 ▼ 23 0,35 8 R.P.Chineză 1.165,15 ▲ 5 1.816,29
9 Olanda 72,48 ◄ 10 62,06 9 Polonia 1.000,70 ▼ 13 397,95

10 Regatul Unit 69,34 ▲ 7 163,77 10 R.Slovacă 887,81 ▼ 14 397,12
11 Germania 60,74 ▲ 4 417,43 11 Spania 756,29 ► 7 765,68
12 Elveția 59,42 ▼ 15 33,04 12 Bulgaria 679,48 ▼ 16 312,40
13 Belgia 45,60 ▼ 19 18,16 13 Slovenia 601,45 ▼ 22 169,46
14 Bulgaria 38,81 ▲ 6 200,25 14 R. Moldova 594,72 ▼ 11 476,52
15 Serbia 28,26 ▲ 9 106,03 15 Austria 535,20 ▼ 23 154,22
16 Slovenia 16,86 ◄ 20 15,24 16 Hong-Kong 487,96 ▼ 17 212,73
17 Austria 13,51 ► 21 14,05 17 Grecia 487,19 ▲ 9 594,37
18 Grecia 6,50 ▲ 5 235,87 18 Olanda 321,35 ▲ 6 1.768,92
19 Polonia 4,40 ▲ 22 13,1 19 Bielorusia 261,87 ▼ 18 195,04
20 Turcia 2,37 ▲ 13 37,01 20 Canada 192,80 ◄ 21 185,64
21 R. Cehă 2 ▲ 12 50,19 21 Belgia 181,61 ► 20 190,09
22 Canada 1,99 ▲ 18 25,66 22 Singapore 177,65 ▲ 19 194,37
23 R.P.Chineză 0,14 ▲ 24 0,25 23 Irlanda 93,62 ▲ 25 106,20

R. Slovacă 0 ▲ 16 30,46 24 R.Ceha 43,98 ▲ 12 408,71
Irlanda 0 ▲ 25 0,08 25 Turcia 35,22 ▲ 27 72,17

Singapore 0 ▲ 26 0,08 26 T.t.n 22,73 ▲ 10 579,70
Bielorusia 0 ► 27 0,01 27 Serbia 16,64 ▲ 24 147,48

UNDE ȘI CE EXPORTĂM 
ȘI DE UNDE IMPORTĂM 

CULTURA: ANALIZA  
BALANȚEI COMERCIALE A 
ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL 

CULTURII



118

118

Ziare şi alte publicaţii periodice

În perioada analizată, volumul comerțului 
exterior în cazul categoriei ziare și alte publicații 
periodice a înregistrat o scădere de 14 puncte 
procentuale. Exportul a scăzut de la 8,52 mil. 
Euro în 2006 la 2,96 mil. Euro în 2009, în timp ce 
importul a crescut de la 19,88 mil. Euro la 21,52 
mil. Euro.

Exportul de ziare și alte publicații periodice 
prezintă decalaje mari de valori în anul 2009, 
comparativ cu anul 2006. În această perioadă, 
valoarea totală a exportului a scăzut cu 65%. 
Scăderea exportului ziarelor și a altor publicații 
periodice poate fi considerată un efect al 
transformărilor tehnologice prin care trece 
industria presei. La nivelul Europei, creșterea 
ratei de penetrare a internetului a dus la declinul 
presei tipărite.

Tabelul 5. Comerțul exterior al ziarelor și al altor publicații periodice (mii euro),  
total și în funcție de partenerii comerciali ai României în anul 2009

 

Poz. în 
clas. 

export
2009

EXPORT
Poz. în clas. 

import
2009

IMPORT BALANȚA 
COMERCIALĂ

Volumul total al schimburilor 
comerciale, din care cu: 2.956,32 18.566,75 -      15.610,43

Bulgaria 1 1.461,22 4 1.237,70 223,53
R. Moldova 2 824,35 8 510,40 313,95
Ungaria 3 321,89 3 1.612,35 -1.290,46
S.U.A 4 176,14 15 104,65 71,49
Ţări si Ter.nedet. - extrastat 5 58,51 20 0,00 58,51
Turcia 6 45,14 19 0,25 44,89
Grecia 7 10,91 2 4.830,91 -4.819,99
R.P.Chineza 8 6,74 13 199,03 -192,29
Republica Slovacă 9 5,28 6 680,77 -675,48
Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord 10 1,02 7 544,10 -543,08
Belgia 11 0,97 14 134,76 -133,79
Franța 12 0,55 5 760,77 -760,23
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Croația 13 0,50 10 310,05 -309,55
Serbia 14 0,38 18 42,50 -42,12
Italia  0,00 1 6.565,45 -6.565,45
Republica Cehă  0,00 9 331,94 -331,94
Germania  0,00 11 293,58 -293,58
Polonia  0,00 12 224,69 -224,69
Austria  0,00 16 79,70 -79,70
Olanda  0,00 17 57,32 -57,32

Clasamentul principalilor parteneri comerciali 
ai României în comerțul exterior al ziarelor și al 
altor publicații periodice este dominat de țări 
europene. Mai mult, după cum se poate observa 
în tabelul 6, primele patru țări de destinație ale 
acestor produse culturale sunt țări vecine. 

Exportul de ziare și alte publicații periodice 
este îndreptat în special spre Bulgaria; chiar 
dacă valoarea exportului a scăzut de la 3,63 mil. 
Euro în 2006, la 1,46 mil. Euro în 2009, valoarea 
exportului spre această țară reprezintă 49% 
din totalul exportului de ziare și alte publicații 
periodice. Evoluția negativă a exportului a afectat 
puternic relația comercială cu Serbia, țară spre 
care în 2009 au fost înregistrate vânzări de 3,8 
mii Euro, după ce în 2006 exportul spre această 
țară a avut valoarea de 1,47 mil. Euro.

În clasamentul primelor zece țări de 
destinație ale ziarelor și ale altor publicații, 
doar două – Republica Moldova și S.U.A – au o 
evoluție pozitivă, înregistrând o creștere anuală 
de 30%, respectiv 16%. 

În anul 2009, primele două țări în clasamentul 
importului dețin 60% din totalul importurilor 
de ziare și alte publicații periodice. În perioada 
analizată, importul din Italia înregistrează o 
creștere anuală de 8%, în timp ce importul din 
Grecia înregistrează o creștere anuală de 260%. 
Evoluția importului din Grecia este remarcabilă, 
dar trebuie să luăm în considerare posibilitatea 
ca multe din produsele importate să fie produse, 
și nu create în această țară. 

UNDE ȘI CE EXPORTĂM 
ȘI DE UNDE IMPORTĂM 

CULTURA: ANALIZA  
BALANȚEI COMERCIALE A 
ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL 

CULTURII
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Tabelul 6. Dinamica exporturilor de ziare                    Tabelul 7. Dinamica importurilor de ziare             
și alte publicații periodice  în perioada                               și alte publicații periodice în perioada 

2006-2009 (mii euro)                                                                2006-2009 (mii euro)

Poz. în 
clas.  
2006

Țări de  
destinație

Export
2006

Poz. 
în 

clas. 
2009

Export 
2009

Poz. 
în 

clas.  
2006

Țări de  
origine

Import
2006

Poz. 
în 

clas. 
2009

Import 
2009

1 Bulgaria 3.637,6 ▼ 1 1.461,22 1 Italia 5.879,70 ▲ 1 6.565,45
2 Serbia 1.475,19 ▼ 14 3,80 2 Ungaria 1.646,30 ◄ 3 1.612,34
3 Ungaria 1.319,61 ▼ 3 321,89 3 Germania 882,663 ▼ 11 293,581
4 R.Moldova 557,282 ▲ 2 824,347 4 Franța 767,795 ◄ 5 760,774
5 T.T.N 347,259 ▼ 5 58,511 5 Regatul Unit 533,149 ▲ 7 544,096
6 Italia 333,082 ▼ 0 6 R. Cehă 415,55 ▼ 9 331,941
7 R. Cehă 203,678 ▼ 0 7 T.T.N 398,537 ▼ 0
8 Grecia 138,397 ▼ 7 10,914 8 S.U.A. 175,425 ▼ 15 104,645
9 S.U.A. 118,745 ▲ 4 176,135 9 Bulgaria 173,518 ▲ 4 1.237,69

10 Polonia 113,824 ▼ 0 10 Olanda 165,155 ▼ 17 57,322
11 Germania 84,885 ▼ 0 11 Polonia 55,099 ▲ 12 224,69
12 R. Slovacă 24,256 ▼ 9 5,282 12 Grecia 35,699 ▲ 2 4.830,90
13 Franța 11,143 ▼ 12 0,546 13 R. Slovacă 31,607 ▲ 6 680,765
14 Regatul Unit 8,575 ▼ 10 1,019 14 Belgia 6,783 ▲ 14 134,763
15 Olanda 4,853 ▼ 0 15 Austria 2,042 ▲ 16 79,699
16 R.P.Chineză 4,567 ▲ 8 6,74 16 R.P.Chineză 1,466 ▲ 13 199,032
17 Austria 3,361 ▼ 0 17 Turcia 0,552 ▼ 19 0,253
18 Croația 0,341 ▲ 13 0,501 18 R.Moldova 0 ▲ 8 510,401
19 Belgia 0,3 ▲ 11 0,973 19 Croația 0 ▲ 10 310,053
20 Turcia 0,188 ▲ 6 45,141 20 Serbia 0 ▲ 18 42,504
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Instrumente muzicale

În 2009, volumul total al comerțului exterior 
al instrumentelor muzicale al României a scăzut 
cu 6,6%, față de anul 2006. În acestă perioadă, 

exportul a înregistrat o scădere de 23,3%, în 
timp ce importul a crescut cu 24%. 

Balanța comercială a acestei categorii este 
pozitivă. În ciuda acestui lucru, valoarea exportului 
pentru aceste produse este relativ redusă.

Graficul 2. Comerţul exterior al instrumentelor muzicale (mii euro), în 2006 şi 2009

UNDE ȘI CE EXPORTĂM 
ȘI DE UNDE IMPORTĂM 

CULTURA: ANALIZA  
BALANȚEI COMERCIALE A 
ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL 
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Comerțul exterior al instrumentelor muzicale 
este dominat de primele țări aflate în clasament. 
S.U.A, Italia și Germania dețin 75% din totalul 
exportului României, în timp ce Italia, Germania 

și Republica Populară Chineză reprezintă sursă 
pentru 55% din importul României în cazul 
instrumentelor muzicale.

Tabelul 8. Comerțul exterior al intrumentelor muzicale (mii euro),  
total și în funcție de partenerii comerciali ai României în anul 2009

 

Poz. în 
clas.  

export
2009

EXPORT

Poz. în 
clas.  

import
2009

IMPORT BALANȚA 
COMERCIALĂ

Volumul total al schimburilor 
comerciale, din care cu: 9.229,56 8.073,26 1.156,30

S.U.A. 1 2.357,92 12 125,85 2.232,07
Italia 2 2.314,89 1 2.007,83 307,06
Germania 3 2.192,05 2 1.811,83 380,22
Japonia 4 465,58 13 110,40 355,18
Franta 5 310,94 8 390,44 -         79,50
Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord 6 281,17 17 24,11 257,06

Spania 7 244,24 9 342,02 -         97,78
Australia 8 226,01 18 0,40 225,61
Federatia Rusa 9 151,40 15 35,37 116,03
San Marino 10 128,69 19 - 128,69
Canada 11 86,21 16 24,12 62,09
Belgia 12 56,17 5 515,30 -       459,13
R.P.Chineza 13 39,57 3 662,85 -       623,29
Republica Ceha 14 14,15 14 82,14 -         67,98
Coreea Sud 15 12,97 11 126,63 -       113,66
Olanda 16 9,92 6 443,73 -       433,81
Ungaria 17 2,54 7 406,60 -       404,06
Austria 18 2,07 4 643,34 -       641,28
India 19 0 10          153,39     -       153,39     
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Spre deosebire de celelalte categorii de bunuri 
culturale, în cazul instrumentelor muzicale 
primele trei țări de origine și de destinație rămân 
aceleași în perioada analizată. Mai mult, raportat 

la volumul comerțului exterior cu aceste țări, 
restul țărilor prezente în clasament înregistrează 
valori mult mai mici, ceea ce dovedește stabilitatea 
acestor legături comerciale. 

Tabelul 9. Dinamica exporturilor de instrumente       Tabelul 10.Dinamica importurilor de instrumente 
muzicale (mii euro) în perioada 2006-2009                    muzicale (mii euro), in perioada 2006-2009                

Poz. 
în 

clas.  
2006

Țări de  
destinație

Export
2006

Poz. 
în 

clas. 
2009

Export 
2009

Poz. 
în 

clas.  
2006

Țări de  
origine

Import
2006

Poz. 
în 

clas. 
2009

Import 
2009

1 Italia 3.971,80 ▼ 2 2.314,891 1 Italia 1.930,39 ▲ 1 2.007,83
2 S.U.A. 3.945,19 ▼ 1 2.357,92 2 Germania 1.164,75 ▲ 2 1.811,82
3 Germania 1.855,06 ▲ 3 2.192,049 3 R.P.Chineză 1.016,37 ▼ 3 662,853
4 Japonia 375,994 ▲ 4 465,579 4 Japonia 486,263 ▼ 13 110,395
5 Spania 316,863 ▼ 7 244,244 5 S.U.A. 204,781 ▼ 12 125,846
6 Franța 240,022 ▲ 5 310,942 6 Franta 197,771 ▲ 8 390,442
7 Australia 237,096 ◄ 8 226,013 7 R. Ceha 185,073 ▼ 14 82,136
8 Regatul Unit 235,441 ▲ 6 281,167 8 Austria 183,917 ▲ 4 643,343
9 Canada 156,329 ▼ 11 86,205 9 Olanda 169,047 ▲ 6 443,729

10 Federația 
Rusa 78,842 ▲ 9 151,399 10 India 143,966 ► 10 153,388

11 Olanda 40,308 ▼ 16 9,924 11 Coreea Sud 132,592 ◄ 11 126,627
12 San Marino 34,688 ▲ 10 128,691 12 Ungaria 124,795 ▲ 7 406,595
13 Coreea Sud 21,949 ▼ 15 12,965 13 Regatul Unit 93,179 ▼ 17 24,112
14 Austria 17,819 ▼ 18 2,067 14 Spania 84,251 ▲ 9 342,02
15 Belgia 17,241 ▲ 12 56,169 15 San marino 23,488 ▼ 19 0
16 Ungaria 14,87 ▼ 17 2,54 16 Canada 8,932 ▲ 16 24,118

17 R. Cehă 11,513 ▲ 14 14,154 17 Federația 
Rusă 0,766 ▲ 15 35,373

18 R.P.Chineză 7,676 ▲ 13 39,567 18 Belgia 0 ▲ 5 515,3
19 India 0 19 0 19 Australia 0 ▲ 18 0,404

UNDE ȘI CE EXPORTĂM 
ȘI DE UNDE IMPORTĂM 

CULTURA: ANALIZA  
BALANȚEI COMERCIALE A 
ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL 

CULTURII
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CD-uri, DVD-uri și alte  
suporturi optice

În 2009, volumul total al comerțului exterior al României în cazul CD-urilor, DVD-urilor și altor 
suporturi optice a scăzut cu 48% față de anul 2006. În această perioadă, exportul înregistrat o 
scădere de 44%, în timp ce importul a înregistrat o scădere de 48%.

Graficul 3. Comerţul exterior al cd-urilor, dvd-urilor şi a altor suporturi  
optice (mii euro), în 2006 şi 2009
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Principalii parteneri comerciali ai României 
în cazul CD-urilor, DVD-urilor și a altor suporturi 
optice sunt S.U.A, Elveția, Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, în cazul exporturilor 
și Olanda, Germania și Irlanda în cazul 
importurilor. La o primă vedere poate părea 
surprinzătoare poziția ocupată în clasamentul 

importatorilor de Republica Populară Chineză, 
Japonia și Taiwan – mari producători în acest 
domeniu - acest fapt putându-se explica prin 
aceea că de multe ori bunurile produse în aceste 
țări sunt inscripționate în alte țări, care la rândul 
lor le vând unor terțe. 

Tabelul 11. Comerțul exterior al cd-urilor, dvd-urilor și a altor suporturi optice (mii euro),  
total și în funcție de partenerii comerciali ai României în anul 2009

 

Poz. în 
clas. 

export
2006

EXPORT
Poz. în 

clas.  
import
2009

IMPORT BALANȚA 
COMERCIALĂ

Volumul total al schimburilor 
comerciale, din care cu: 7.397,97 47.977,55 55.375,53

S.U.A. 1 2.122,73 7 2.232,90 -          110,17

Elvetia 2 1.631,57 22 286,09 1.345,48

Regatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord 3 1.148,32 4 2.599,39 -      1.451,07

Olanda 4 529,03 1 11.606,97 -    11.077,94

Grecia 5 431,75 8 1.174,81 -          743,06

Bulgaria 6 233,65 21 306,81 -            73,16

Germania 7 215,69 2 11.427,73 -    11.212,04

Israel 8 204,53 20 313,21 -          108,68

Ungaria 9 144,98 6 2.488,61 -      2.343,63

R.Moldova 10 124,31 - 124,31

Republica Ceha 11 71,08 14 743,17 -          672,09

Polonia 12 68,93 13 745,09 -          676,16

Franta 13 67,35 12 762,56 -          695,21

Italia 14 60,36 15 677,09 -          616,72
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Serbia 15 31,36 83,66 -            52,29

Republica Slovaca 16 19,20 11 812,16 -          792,96

Canada 17 14,60 16 658,86 -          644,26

Turcia 18 11,99 19 328,92 -          316,94

Austria 19 10,17 5 2.505,32 -      2.495,15

Japonia 20 6,51 29 94,48 -            87,97

Hong-Kong, China 21 1,93 24 200,99 -          199,06

Irlanda 22 0,11 3 3.852,57 -      3.852,45

R.P.Chineză - 9 1.090,98 -      1.090,98

Suedia - 10 831,82 -          831,82

Taiwan - 17 577,24 -          577,24

Ţări și ter.nedet. - intrastat - 18 456,61 -          456,61

Luxemburg - 23 250,53 -          250,53

Danemarca - 25 198,04 -          198,04

Belgia - 26 196,36 -          196,36

Lituania - 27 152,25 -          152,25

Finlanda - 28 119,03 -          119,03

Declinul înregistrat la nivelul volumului total 
al exportului și importului de CD-uri, DVD-uri și a 
altor suporturi optice este resimțit cu precădere 
de țările care s-au aflat pe primele poziții în 
anul 2006, foarte puține reușind să își păstreze 
poziția în clasament. În cazul exportului cele mai 
dramatice scăderi sunt înregistrate de Franța, 
Spania, Austria și Cipru. Volumul importului a 
scăzut cel mai mult în cazul Israelului, Chinei, 
Taiwanului și S.U.A. 

În condițiile în care scăderea a fost 
foarte mare pentru totalitatea comerțului 
exterior, există câteva țări în rândul cărora se 
înregistrează o majorare a volumului importului 
sau exportului. Exportul spre Regatul Unit 
crește cu aproximativ 280%. În 2009, valoarea 
exportului spre Elveția este de 14 ori mai mare 
decât a fost în 2006. În cazul importurilor, cea 
mai remarcabilă majorare este înregistrată în 
cazul Olandei, de la 782 mii Euro la 11,6 mil. 
Euro. 
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Tabelul 12. Dinamica exporturilor de cd-uri,         Tabelul 13. Dinamica importurilor de CD-uri, 
DVD-uri și a altor suporturi optice (mii euro)       DVD-uri și a altor suporturi optice (mii euro) 

în perioada 2006-2009                                                          în perioada 2006-2009

Poz. 
în 

clas.  
2006

Țări de  
destinație

Export
2006

Poz. 
în 

clas. 
2009

Export 
2009

Poz. 
în 

clas.  
2006

Țări de  
origine

Import
2006

Poz. 
în 

clas. 
2009

Import 
2009

1 S.U.A. 4.878,8 ▼ 1 2.122,7 1 S.U.A. 16.008 ▼ 7 2.232,89
2 Franța 2.493,5 ▼ 13 67,351 2 Germania 11.955,2 ◄ 2 11.427,7
3 Ungaria 1.693,6 ▼ 9 144,9 3 Irlanda 11.058,3 ▼ 3 3.852,56
4 Germania 816,6 ▼ 7 215,6 4 Israel 9.517,26 ▼ 20 313,209
5 Spania 753,6 ▼ 48 0,03 5 Regatul Unit 7.380,06 ▼ 4 2.599,38
6 Austria 636,7 ▼ 25 10,1 6 Suedia 6.249,45 ▼ 10 831,822
7 Regatul Unit 337,7 ▲ 3 1.148,3 7 R.P.Chineza 5.309,40 ▼ 9 1.090,97
8 Cipru 270 ▼ 49 0,02 8 Taiwan 3.729,22 ▼ 17 577,237
9 Italia 264,6 ▼ 15 60,3 9 Austria 3.469,58 ▼ 5 2.505,31

10 Japonia 263,7 ▼ 29 6,5 10 Italia 3.121,65 ▼ 15 677,085
11 R. Moldova 151,6 ▼ 10 124,3 11 Franța 2.925,06 ▼ 12 762,561
12 R. SlovacĂ 116,4 ▼ 20 19,2 12 Canada 2.019,77 ▼ 16 658,86
13 Elveția 110,3 ▲ 2 1.631,6 13 Ungaria 1.358,91 ▲ 6 2.488,60

14 Turcia 86,9 ▼ 23 11,9 14 Japonia 1.210,11 ▼ 29 94,484
15 Belgia 67,9 ▼  0 15 Elveția 921,767 ▼ 22 286,091
16 T.T.E 51,8 ▼ 27 8,5 16 India 813,78 ▼ 40 4,511
17 Kazahstan 46,1 ▼   17 Olanda 782,16 ▲ 1 11.606,9
18 R Cehă 36,1 ▲ 11 71,0 18 Grecia 542,47 ▲ 8 1.174,81
19 Lituania 35,8 ▼  0 19 R. Cehă 540,359 ▲ 14 743,167
20 Grecia 34,1 ▲ 5 431,7 20 Malaezia 427,212 ▼ 37 11,254
21 Olanda 31,2 ▲ 4 529,1 21 Cipru 426,365 ▼  0
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2.  COMERŢUL EXTERIOR AL 
PRODUSELOR CULTURALE ŞI 
CREATIVE SUPORT

În cadrul acestui capitol sunt prezentate 
rezultatele analizei acelor produse care 
contribuie la crearea, producerea sau 

distribuția produselor culturale și creative.

Instrumente folosite în design și arhi-
tectură

În 2009, volumul total al comerțului exterior 
al Romȃniei în cazul instrumentelor de desen, 
de trasare și calcul a scăzut cu 32 de procente 
față de anul 2006. În acestă perioadă, exportul a 
înregistrat o scădere de 8%, în timp ce importul 
a înregistrat o scădere de 45,9%.

Scăderea modică a exportului, raportată la 
reducerea însemnată a importul a avut efecte 
directe asupra balanței comerciale. Chiar dacă 
balanța comercială a rămas tot deficitară, în 2009 
valoarea sa este mult mai mică decât în anul 2006.

Graficul 4. Comerţul exterior al instrumentelor de desen,  
trasare şi calcul (mii euro),  în 2006 şi 2009



129

129

Exportul este dominat de două țări, Suedia și 
Franța, spre care se îndreaptă 92% din total. În 
cazul importurilor, situația este mai echilibrată: 
prima țară din clasament, Germania deține 25% 

din total, Franța, Republica Populară Chineză 
și Italia reprezintă fiecare în jur de 13%, din 
total, în timp ce următoarele patru țări – S.U.A., 
Austria, Belgia și Ungaria. 

Tabelul 14. Comerțul exterior al instrumentelor de desen, trasare și calcul (mii euro),  
total și în funcție de partenerii comerciali ai României în anul 2009

Poz. în 
clas.  

export
EXPORT

Poz. în 
clas.  

import
IMPORT BALANȚA 

COMERCIALĂ

Volumul total al schimburilor 
comerciale, din care cu: 5.171,6 5.365,3 -         193,7

Suedia 1 3.449,2 9 168,3 3.280,9
Franta 2 1.333,7 2 749,1 584,6
Germania 3 211,0 1 1.386,8 -      1.175,8
Turcia 4 58,2 12 111,1 -         656,7
Italia 5 33,0 4 572,6 -         539,6
Ungaria 6 16,5 8 230,0 -         263,4
Elvetia 7 13,5 13 74,5 -         213,5
Regatul Unit al Marii Britanii si 
Irlandei de Nord 8 6,7 10 163,9 -         233,3

Belgia 9 1,4 7 232,3 -         230,9
Austria 10 0,9 6 234,2 -         157,2
S.U.A. 11 0,6 5 264 -            52,9
R.P.Chineza 12 0,2 3 656,9 -         148,4
Polonia 13 0,1 11 148,5 -            61,0

Exportul de instrumente folosite în design și 
arhitectură spre Suedia înregistrează o creștere 
de 29%. Acestă creștere este cu atât mai 
însemnată cu cât exportul spre restul țărilor (cu 
excepția Ungariei) înregistrează o scădere. 

Scăderea importului în cazul acestei 
categorii este resimțită la nivelul tuturor 

țărilor: importul din Franța și Republica 
Populară Chineză scade cu  68%, respectiv 62%. 
Scăderea înregistrată de importul din Germania 
este mult mai redusă, 15%, ceea ce îi permite 
să urce pe prima poziție a clasamentului, după 
ce în 2006 a ocupat poziția a treia. 
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Tabelul 15. Dinamica exporturilor instrumentelor      Tabelul 16. Dinamica importurilor instrumentelor 
de desen, trasare și calcul (mii euro) în perioada         de desen, trasare și calcul (mii euro) în perioada 

2006-2009                                                                                    2006-2009
Poz. 

în 
clas.  
2006

Țări de  
destinație

Export
2006

Poz. 
în 

clas. 
2009

Export 
2009

Poz. 
în 

clas.  
2006

Țări de  
origine

Import
2006

Poz. 
în 

clas. 
2009

Import 
2009

1 Suedia 2.674,1 ▲ 1 3.449,2 1 Franţa 2.002,8 ▼ 2 749,1
2 Franţa 2.041,2 ▼ 2 1.333,7 2 R.P.Chineza 1.768,8 ▼ 3 656,9
3 Germania 329,7 ▼ 3 211,0 3 Germania 1.633,0 ▼ 1 1.386,8
4 Italia 214,2 ▼ 5 33,0 4 S.U.A. 1.056,0 ▼ 5 264,1
5 S.U.A. 127,0 ▼ 23 0,6 5 Japonia 741,3 ▼ 15 65,3
6 Turcia 69,7 ▼ 4 58,2 6 Italia 673,1 ▼ 4 572,6
7 Regatul Unit 60,4 ▼ 10 6,7 7 Suedia 310,6 ▼ 9 168,3
8 Austria 31,2 ▼ 18 0,9 8 Regatul Unit 271,3 ▼ 10 163,9
9 Belgia 29,1 ▼ 15 1,4 9 Elvetia 237,0 ▼ 13 74,5

10 Spania 11,7 ▼ 31 0,1 10 Thailanda 235,9 ▼ 45 0,0
11 R.Moldova 7,5 ▼ 14 1,8 11 Austria 145,1 ▲ 6 234,2
12 Ungaria 3,8 ▲ 6 16,5 12 Taiwan 116,8 ▼ 23 7,6
13 Grecia 2,2 ▼ 0,0 13 R. Cehă 90,4 ▼ 16 52,1

Aparate folosite in industria  
audio-video

În 2009, volumul total al comerțului 
exterior al României în cazul categoriei aparate 
folosite în industria audio-video a crescut cu 
70% comparativ cu anul 2006. Exportul în 
cazul acestei categorii a înregistrat o creștere 
de 414%, în timp ce importul a înregistrat o 
scădere de 7,2%. 

În anul 2006, balanța comercială a acestei 
categorii a fost deficitară. Datorită creșterii 

exporturilor în anul 2009 balanța comercială a 
fost excedentară. 

Acestă categorie a bunurilor culturale este 
foarte cuprinzătoare, reunind camere video 
și de televiune, aparate de înregistrare și de 
reproducere audio și video, proiectoare de 
cinema, televizoare. Din această cauză, volumul 
comerțului exterior este mult mai mare decât 
în cazul celorlate categorii. Mai mult, mult mai 
multe țări sunt parteneri comerciali ai României 
în comerțul cu aparate folosite în industria 
audio-video. 
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Graficul 5. Comerţul exterior al aparatelor folosite în industria  
audio-video(mii euro),  în 2006 şi 2009

Principalii parteneri comerciali ai României 
în cazul comerțului exterior al aparatelor folosite 
în industria audio-video sunt țări europene, cu 
excepția Republicii Populare Chineze, care este 
a doua țară de origine în cazul importului. 

În 2009, 47% din totalul exportului de 
aparate din industria audio-video se îndreaptă 
spre Olanda. Produsele exportate spre Olanda 
sunt monitoare și proiectoare. 

Următoarea țară de destinație este Republica 
Slovacă, exportul spre această țară reprezentând 
13% din total, în timp ce a treia clasată, Italia 
primește 7,5% din exportul realizat de România 
în acest domeniu. 

În cazul importului, nu există diferențe la fel 
de mari între primele țari de origine: Republica 
Slovacă, Republica Populara Chineză și Polonia 
dețin 12%, 11%, respectiv 10% din totalul 
importului. 

UNDE ȘI CE EXPORTĂM 
ȘI DE UNDE IMPORTĂM 

CULTURA: ANALIZA  
BALANȚEI COMERCIALE A 
ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL 

CULTURII



132

132

Tabelul 17. Comerțul exterior al aparatelor folosite în industria audio-video (mii euro),  
total și în funcție de partenerii comerciali ai României în anul 2009

Poz. în 
clas. 

 export
EXPORT

Poz. în 
clas. 

import
IMPORT BALANȚA 

COMERCIALĂ

Olanda 1 196.731,29 6 23.449,12 173.282,18
Republica Slovacă 2 55.046,02 1 41.341,13 13.704,89
Italia 3 31.241,62 15 3.975,79 27.265,83
Grecia 4 19.124,60 26 438,38 18.686,23
Ungaria 5 18.740,12 4 31.608,68 -      12.868,56
Spania 6 10.664,69 29 204,59 10.460,09
Germania 7 9.871,16 5 27.413,86 -      17.542,70
Franta 8 9.852,36 10 10.152,92 -            300,56
Letonia (latvia) 9 6.958,38 32 8,03 6.950,35
Hong-Kong, China 10 4.191,13 27 398,68 3.792,44
Federatia Rusa 11 3.971,60 31 22,56 3.949,04
Elveția 12 3.810,80 25 465,15 3.345,65
Regatul Unit al Marii Britanii si 
Irlandei de Nord 13 1.961,37 14 4.841,06 -        2.879,69

Polonia 14 1.098,33 3 35.910,42 -      34.812,09
Bulgaria 15 1.028,77 13 6.425,43 -        5.396,66
Austria 16 969,16 11 9.124,03 -        8.154,87
Islanda 17 844,89 20 1.044,57 -            199,69
Israel 18 844,89 21 1.044,57 -            199,69
Republica Ceha 19 786,59 7 23.370,98 -      22.584,39
Maroc 20 744,25 33 0,37 743,88
R. Moldova 21 592,00 30 33,88 558,12
Cipru 22 524,77 28 318,44 206,32
Belgia 23 488,79 19 1.104,65 -            615,86
Turcia 24 312,88 8 12.292,95 -      11.980,07
S.U.A. 25 276,14 9 11.688,90 -      11.412,76
R.P.Chineza 26 93,22 2 39.397,04 -      39.303,81
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Japonia 27 43,79 24 775,78 -            731,99
Taiwan 28 2,93 18 1.272,02 -        1.269,08
Coreea Sud 29 2,52 17 1.871,82 -        1.869,30
Malaezia 30 0,59 16 2.534,55 -        2.533,96
Canada 31 0,16 23 910,18 -            910,02
Liechtenstein 32 - 12 7.558,82 -        7.558,82
Filipine 33 - 22 1.036,72 -        1.036,72

Dacă prima țară din clasamentul exportului 
în 2006, Olanda, înregistrează o creștere 
remarcabilă în 2009 – menținându-și deci 
poziția de cel mai important partener comercial 
al României în acest domeniu, Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord înregistrează 
o scădere de 90%. Poziția a doua ocupată de 
Regatul Unit în 2006, revine în 2009 Republicii 
Slovace, țară care în primul an al analizei nu 
se afla în primele 31 de țări. Foarte puține țări 
reușesc să își păstreze poziția ocupată în anul 
2006, ceea ce demonstrează instabilitatea 
acestui domeniu. 

Scăderea resimțită la nivelul importului 
total al aparatelor audio-video este datorată 
reducerii volumului importului din țările care 
ocupau primele poziții în anul 2006. Valoarea 

produsele importate din Turcia în anul 2009 este 
de nouă ori mai mică decât valoarea produselor 
importate în 2006. O reducere asemănătoare 
este înregistrată în cazul importului din Japonia, 
care scade de la 44,9 mil euro la 775 mii euro și 
al importului din Suedia, de la 29,5 mil la 157 mii 
euro. Spre deosebire de aceste țări, Republica 
Slovacă, Polonia și Ungaria au un trend pozitiv. 
Creșterea de 80% a importului din Polonia și 
de 65% a celui din Ungaria le asigură acestor 
țări o poziție însemnată în clasament. Cea mai 
remarcabilă creștere este cea a importului din 
Republica Slovacă, 332%. Valoare importului 
din 2009, alături de exportul spre Republica 
Slovacă dovedește importanța acestei țări ca 
partener al României în comerțul de aparate din 
industria audio-video. 
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Tabelul 18. Dinamica exporturilor aparatelor              Tabelul 19. Dinamica importurilor aparatelor 
folosite în industria audio-video (mii euro)                      folosite în industria audio-video (mii euro) 

în perioada 2006-2009                                                             în perioada 2006-2009       
Poz. 

în 
clas.  
2006

Țări de  
destinație

Export
2006

Poz. 
în 

clas. 
2009

Export 
2009

Poz. 
în 

clas.  
2006

Țări de  
origine

Import
2006

Poz. 
în 

clas. 
2009

Import
2009

1 Olanda 38.456 ▲ 1 196.731 1 Turcia 102.265 ▼ 8 12.293,0
2 Regatul Unit 20.232 ▼ 13 1.961,4 2 R.P.Chineză 64.305,3 ▼ 2 39.397,0
3 Italia 7.845,7 ▲ 3 31.241,6 3 Japonia 44.962,8 ▼ 24 775,8
4 Suedia 6.345,5 ▼ 31 164,9 4 Germania 39.622,2 ▼ 5 27.413,9
5 Danemarca 3.379,6 ▼ 65 - 5 Franţa 35.197,5 ▼ 10 10.152,9
6 Germania 2.620,9 ▲ 7 9.871,2 6 Suedia 29.515,5 ▼ 157,3
7 Canada 2.349,1 ▼ 55 0,2 7 Polonia 19.847,0 ▲ 3 35.910,4
8 Spania 1.880,0 ▲ 6 10.664,7 8 Ungaria 19.089,0 ▲ 4 31.608,7
9 Ungaria 1.376,3 ▲ 5 18.740,1 9 Israel 13.253,6 ▼ 20 1.044,6

10 Grecia 873,0 ▲ 4 19.124,6 10 Taiwan 11.857,0 ▼ 18 1.272,0
11 Turcia 794,0 ▼ 24 312,9 11 Coreea Sud 11.607,0 ▼ 17 1.871,8
12 Franţa 427,8 ▲ 8 9.852,4 12 S.U.A. 11.001,0 ► 9 11.688,9
13 Maroc 373,9 ▲ 20 744,3 13 Malaezia 10.990,0 ▼ 16 2.534,5

14 Federatia 
Rusa 303,9 ▲ 11 3.971,6 14 Italia 10.231,8 ▼ 15 3.975,8

15 S.U.M* 257,9 ▼ - 15 R.Slovacă 9.586,7 ▲ 1 41.341,1
16 Serbia 246,7 ▼ 41 16,6 16 Indonezia 8.497,9 ▼ 43 33,2
17 R. Moldova 168,0 ▲ 21 592,0 17 R. Cehă 7.579,5 ▲ 7 23.371,0
18 Israel 160,8 ▲ 17 844,9 18 Brazilia 6.905,9 ▼ 53 3,5
19 Guatemala 133,2 ▼ 19 Thailanda 5.601,7 ▼ 46 20,9
20 Irlanda 112,5 ▼ 35 104,3 20 Spania 4.135,8 ▼ 34 204,6
21 Thailanda 97,3 ▼ 63 - 21 Lituania 3.854,0 ▼ 25 491,2

22 Australia 96,7 ▼ 66 - 22 Regatul 
Unit 3.717,1 ▲ 14 4.841,1

23 T.T.E.N 89,0 ▼ 42 14,5 23 Canada 1.257,9 ▼ 23 910,2
24 Hong-Kong 87,8 ▲ 10 4.191,1 24 S.U.M 1.172,9 ▼ 37 70,9
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25 Egipt 86,2 ▼ 45 5,7 25 Olanda 1.075,1 ▲ 6 23.449,1
26 Columbia 84,4 ▼ 26 Norvegia 1.042,3 ▼ 33 215,1
27 Norvegia 83,8 ▼ 52 0,7 27 Singapore 773,6 ▼ 47 17,0
28 Austria 73,2 ▲ 16 969,2 28 Irlanda 764,7 ▼ 31 222,1
29 Bulgaria 69,3 ▲ 15 1.028,8 29 Hong-Kong 755,8 ▼ 28 398,7
30 Malaezia 66,9 ▼ 53 0,6 30 Austria 614,1 ▲ 11 9.124,0
31 Japonia 56,6 ▼ 39 43,8 31 Portugalia 510,4 ▼ 38 64,1

*SUM – Statele Unite Mexicane  

3. INDUSTRIA DE FILM 

Majoritatea produselor rezultate din 
industriile culturale și creative sunt 
produse care depind de protecția 

copyright-ului. În evaluarea contribuției acestor 
produse la comerțul exterior se ia în considerare 
doar valoarea materială, eliminându-se deci foarte 
multe produse. 

Industria de film este ignorată de statisticile 
globale existente. Diversificarea posibilităților 
de distribuție a filmelor are impact direct asupra 
contribuției economice a acestei industrii. 
Impactul economic  al industriei de film este 
reflectat de vânzările DVD-urilor cu filme, de 
comețul online, de vânzările biletelor de cinema 
(în țara de origine și în afara ei), de valoarea 
copyright pentru reproducerea acestor filme.

Din păcate, datele existente nu acoperă 
schimburile comerciale dintre țări la nivelul 
industriei de film. Pentru perioada 2005-2006, am 
avut acces la date referitoare la numărul de filme 
proiectate în România și la valoarea încasărilor 
acestor filme. Departe de a evidenția contribuția 

industriei de film la comerțul exterior, aceste date 
reflectă modul în care importul filmelor stăine 
influențează piața autohtonă. Lipsa datelor privind 
importul și exportul filmelor este motivul pentru 
care am realizat o analiză asupra numărului 
filmelor străine proiecte în cinematografele din 
România în perioada 2006-2009. Datele privind 
valoarea încasărilor acestor filme reflectă valoarea 
consumului acestui produs cultural, dar și modul 
în care importul influențează consumul național. 

În 2009, în cinematografele din România 
au fost distribuite 442 filme, 47 dintre ele 
fiind produse în România (10,6% din total). 
Cinematografele din România au realizat 
încasări de aproximativ 20,51 mil Euro. 98,2% 
din aceste încasări au fost realizate de filmele 
străine (20,15 mil. Euro).

În 2006, cele 315 filme străine proiectate 
în România au totalizat 7,76 mil euro. În 2009, 
numărul filmelor distribuite crește cu 40%, în 
timp ce valoarea încasărilor crește cu 160%. 

Această piață este dominată de producțiile 
Hollywood-ului; încasărilor filmelor ce au drept 
țară de origine S.U.A au reprezentat în 2009 peste 
95% din totalul încasărilor filmelor străine.
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Graficul 5. Structura procentuală a încasărilor pentru filmele difuzate în cinematografele din 
România, după țara de origine, în anul 2009

În perioada analizată, numărul filmelor 
europene (în special produse în Anglia și Franța) 
a crescut cu 60%, de la 86 filme europene 
în 2006 la 138 în 2009. În această perioada, 
numărul filmelor provenite din S.U.A a crescut 
cu 16 procente, de la 212 în 2006 la 248 în 
ultimul an analizat. Numărul filmele provenite 

din alte țări – cu precădere Canada, Japonia și 
China – a scăzut de la 17 la 9. 

Analiza numărului filmelor distribuite de 
cinematografele din România arată supremația 
producțiilor americane. În același timp, se poate 
observa creșterea proporției filmelor europene 
în totalul filmelor distribuite în România. 
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CONCLUZII

Analiza comerțului exterior al 
produselor culturale și creative 
și-a propus să prezinte imaginea 

de ansamblu a schimburilor comer-ciale ale 
României în domeniul cultural, în funcție de 
spațiul de schimb comercial și de valorile 
înregistrate în perioada 2006-2009. 

Rezultatele analizei arată că domeniile 
industriilor culturale și creative nu au o evoluție 
clară, existând mari decalaje în timp. În același 
timp, nu se poate generaliza o tendință la 
nivelul tuturor produselor culturale și creative. 
Tipăriturile, CD-urile, DVD-urile și alte suporturi 
optice precum și instrumentele folosite în 
design și arhitectură prezintă o balanță pozitivă, 
în timp ce categoria instrumentelor muzicale 
are o balanță pozitivă. Creșterea exporturilor în 
cazul  categoriei aparatelor utilizate în industria 
audio-video a dus la o balanță pozitivă în 2009. 

Încă nu se poate vorbi de o stabilitate la nivelul 
importurilor și exporturilor. De multe ori, între 
2006 și 2009 s-a înregistrat o modificare foarte 

mare atât la nivelul unei țări, cât și în ansamblul 
unei categorii. Această instabilitate (evidențiată și 
în cadrul raportului  Creative Economy 2010) este 
explicată de faptul că piața bunurilor culturale 
și creative este încă la început și deci nu a avut 
suficient timp pentru a se maturiza. 

Principalii parteneri comerciali ai României 
în comerţul exterior al bunurilor culturale și 
creative sunt țări membre ale Uniunii Europene și 
Republica Moldova. Alături de acestea se remarcă 
S.U.A, Republica Populară Chineză și Elveția. 
Schimburile comerciale de produse culturale 
pot fi un indicator al relațiilor internaționale 
și evidențiază tradiții culturale comune, dar și 
gradul de globalizare al unei culturi. 

Rezultatele acestui studiu sunt importante  
din perspectiva identificării avantajelor compe-
titive ale României pe o piață internațională cu 
actori foarte puternici și cu mare experiență 
în comerțul internațional. Studiul poate fi util 
atât pentru cei care elaborează strategiile din 
domeniu, cât și pentru reprezentații mediului 
privat care doresc să investească în sectoarele 
culturale și creative. 
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PARTEA A III-A

STUDII DE CAZ ASUPRA MEDIULUI COMPETITIV
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CAPITOLUL VI

CREAREA VALORII SOCIALE:  
CAZUL CENTRULUI DE ARTĂ COMUNITARĂ „VÂRSTA4” 

VALENTIN COJANU
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CREAREA VALORII  
SOCIALE: CAZUL  

CENTRULUI DE ARTĂ  
COMUNITARĂ „VÂRSTA4”

VALOAREA ARTEI 
COMUNITARE

Pentru economişti, estimarea valorii 
produse de activităţile orientate către 
a crea produs social este o sarcină 

dificil de atins. Dificultatea provine chiar din 
a defini ce este de fapt un „produs social”; 
capacitatea noastră de estimare a valorii este 
în proporţie cu uşurinţa identificării acestuia, 
adică a valorii (costurilor şi beneficiilor) 
recunoscute de societate. De exemplu, dacă 
serviciile de educaţie produc „calificare” pentru 
oameni, poate fi oarecum simplu de cuantificat 
în ce valoare produsul final obţinut ar fi mai mic 
dacă ar fi fost produs cu lucrători necalificaţi. 
Dar ce se întâmplă atunci când produsul nu are 
o finalitate materială? Mai precis, atunci când 
resursele sunt folosite pentru a crea simboluri, 
transmite mesaje, înălţa o stare spirituală, 
vindeca traume?

Nici în acest din urmă caz, estimarea nu ar 
trebui să fie mai dificilă atât timp cât produsul 
cultural poate fi parte a unei tranzacţii prin 
care valoarea sa să fie recunoscută. Aşa cum 
următoarea discuţie va arăta, cazul „artei 
comunitare” răspunde cu dificultate acestei 
convenţii a economiştilor şi totuşi se înscrie 
într-un circuit foarte bine definit al consumului 
de valori în societate. Vorbim de un subiect 
special: când arta trece din spaţii convenţionale 
în viaţa de zi cu zi, în ce măsură putem afirma 
că artele comunitare sunt produse care adaugă 

valoare atât pentru societate, cât şi pentru cei 
care o produc, artiştii?

Parte ideologie, parte mişcare socială, 
parte produs cultural, arta comunitară este 
un exemplu de marcă al menirii sociale a 
activităţilor culturale. Pentru a înţelege care 
sunt aspiraţiile unei asemenea preocupări, 
trebuie să ne îndreptăm privirea în mai multe 
direcţii şi de-a lungul unei istorii intelectuale 
importante.

Arta comunitară apare în contextul mai 
larg al „organizării comunitare”, o mişcare 
mai mult sau mai puţin spontană a unor 
colectivităţi pentru apărarea, promovarea 
sau pur şi simplu punerea în valoare a ceea ce 
acestea preţuiesc. Începuturile acestor curente 
ajung la 1900 (Fisher, Romanofsky 1981) 
când erau mai degrabă etichetate ca „agitaţie 
socială” („Community organizing”). Influenţele 
intelectuale se fac simţite cu vigoare începând cu 
anii 1960 (Cioş 2008), dar sunt încă disparate în 
această perioadă, prin coagularea unor curente 
precum feminism, Marxism, artă conceptuală, 
proteste anti-războinice etc., în general orice 
curent intelectual popular care punea în discuţie 
discursul şi modul de viaţă convenţionale.

Perioada anilor 1970 face un pas înainte 
prin teoretizarea ideilor legate de „comunitate” 
ca o critică la perspectiva universalistă asupra 
condiţiei liberale a sistemului social (Burnham 
şi Durland 1998, Bell 2010). De la proteste şi 
experimente la rafinarea problematicii sociale 
este un traseu în care se individualizează un 
autentic mod de viaţă social. El se distinge mai 
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ales prin responsabilitatea, cuplată cu implicarea 
angajată, faţă de pericolul în care se află omul şi 
comunitatea de care aparţine prin participarea 
din ce în ce mai importantă în activităţi care nu 
aduc valoare unui mod de viaţă social.

Această mare încărcătură aspiraţională este 
cea care explică şi extinderea foarte largă pe care 
a luat-o acest fel de preocupări: în plan politic, 
prin contestarea liberalismului universal; în plan 
economic, prin contestarea consumerismului şi 
schimburilor ghidate de profit; şi în plan social 
şi cultural, prin contestarea opţiunilor de izolare 
de societate printr-un consum intermediat prin 
mijloace precum televiziunea sau corporaţia. 
Într-o exprimare cumva extremă, obiectivul 
acestor preocupări este atingerea unui mod de 
viaţă în care succesul şi realizările individuale 
se pot aprecia fără intermediare monetară 
(“America’s Tipping Point”). [1]

În acest fel, argumentează Bell (2010), 
comunitarianismul s-a constituit ca un curent 
de gândire care se desparte şi de stânga şi de 
dreapta în recomandările de politică pentru a 
promova o întoarcere către realismul condiţiilor 
sociale, în cadrul unei discuţii foarte largi, de 
altfel, care include, printre altele, drepturile 
omului sau valorile individualismului în diferite 
cadre culturale (civilizaţii) ale societăţilor. 
Mai mult sau mai puţin voit, modul de viaţă 
modern include deja aspecte ce ţin de această 
transformare. De exemplu, mediul de afaceri a 
devenit tot mai receptiv la problemele locale 
şi a inclus responsabilitatea socială ca parte 

integrantă a strategiei de afaceri. Firmele sunt 
interesate în prosperitatea şi ordinea socială 
a comunităţilor în care se află, iar acestea din 
urmă la rândul lor se constituie în parte activă 
la dinamismul economic local. Capacitatea 
de a folosi resursele pentru produse sociale 
precum protecţia mediului sau a persoanelor 
defavorizate a devenit un activ valoros în 
îmbunătăţirea avantajelor pe piaţă.

Arta comunitară este unul dintre mijloacele 
predilecte de expresie a noului curent. Definiţia 
acesteia nu este surprinsă poate mai bine decât 
în perspectiva istorică pe care o oferă Burnham 
şi Durland (1998): “Era artă pentru public, chiar 
dacă publicul nu o ceruse … Era arta publicului, 
chiar dacă publicul nu o vedea el însuşi în acest 
mod … Este arta făcută de public şi de artist, 
şi poate chiar să formeze condiţiile pentru 
o schimbare de paradigmă în modul în care 
vedem arta şi artiştii în cultura noastră.” Trebuie 
să ne aşteptăm să luăm contact cu lucruri 
neconvenţionale, dacă nu chiar ieşite din comun, 
ceea ce poate însemna o artă „vulgară, brutală, 
nu reală, ci hiperreală” (Alina Nelega citată în 
Runcan 2011a). Rezultatul nu mai este la fel de 
neaşteptat dacă suntem avertizaţi că acest tip de 
artă preia nemijlocit, printr-un amestec „hotărât 
în viaţa omului de fiecare zi, în activităţile şi 
rutinele lui de supravieţuire” (Runcan 2011b), 
mesajul „unor comunităţi şi indivizi de obicei 
nereprezentaţi” (David Schwartz citat în Bălan 
2011) într-un demers de regândire a identităţii 
personale şi colective.
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În contrast cu efervescenţa socială şi mişcarea 
de idei internaţională, arta comunitară în 
România se afirmă relativ târziu ca un curent cu 
identitate proprie în anii 2000, la peste 15 de ani 
de mişcare artistică „liberă”, şi pare să reprezinte 
aproape singură, pentru moment, ideile asociate 
cu „organizarea comunitară”. Într-o perioadă 
când „comunitarianismul” încă este identificat 
cu „comunismul”, tineri artişti gândesc şi pun 
în aplicare tema înstrăinării sociale produse de 
modul de viaţă modern inspiraţi de ideile unor 
pionieri ai artei comunitare precum Augusto 
Boal, creatorul „teatrului celor oprimaţi” (Runcan 
2011a) sau Joseph Beuys, iniţiatorul „sculpturii 
sociale” (Vlădăreanu 2011). 

În relativă solitudine, momentul de început 
poate fi tocmai din acest motiv bine precizat. În 
2005 o mişcare dramatică ia naştere sub numele 
tangoProject, un produs direct al seminarului de 
scriere creativă condus de Roberta Levitow în 
România [2], iar o altă iniţiativă pune în aplicare 
proiectul Ofensiva generozităţii (OG) între 2006 şi 
2008 sub influenţa Cornerstone Theatre Company, 
o instituţie americană în domeniul teatrului 
comunitar.

De la acest moment, produsele apar în cascadă 
printr-o încrucişare multiplă a colaborărilor, într-o 
colectivitate încă mică unde, după cum mărturisesc 
chiar protagoniştii, se află de fapt „o mână de 
oameni” (Bălan 2011). Este mai realist să spunem 
că reprezintă o piaţă încă nedescoperită, apreciată 
doar de câţiva cunoscători. Efectul potenţial vast 
pentru consolidarea capitalului social sau apariţiei 
unei noi pieţe culturale este cu siguranţă previzibil, 

dacă judecăm după rezultatele recunoscute care 
pot fi deja inventariate. Este însă dificil de anticipat 
momentul când aceasta va reprezenta o stare 
acceptată pe scară largă, dacă vom putea vorbi în 
cele din urmă de aşa ceva.

În acest studiu de caz, vom aduce la lumină 
acest vast efect aşteptat de creare de „valoare 
adăugată socială” prin identificarea unor disponi-
bilităţi încă ascunse de consum. Atenţia cade pe 
proiectul Centrul de Artă Comunitară Vârsta 4 
lansat pe 30 mai 2011. Colaboratorii la realizarea 
acestui „produs” sunt grupul tangaProject împre-
ună cu rezidenţii Căminului pentru persoane 
vârstnice „Amalia şi Şef Rabin dr. Moses Rosen“ 
din Bucureşti (numit în continuare Cămin). Este o  
limită tematică care ne ajută să ne oprim asupra 
detaliilor creării valorii în timpul actului artistic 
comunitar. Inevitabil, după cum vedea, efectul 
puternic de reţea la nivelul întregii mişcări 
artistice ne aşează în faţa unei perspective mai 
largi, necesare pentru a surprinde influenţa asupra 
valorii sociale.

Ne oprim pentru început la conturul 
artistului, ca personaj cheie – iniţiator, promotor, 
sponsor uneori, angajat – al acestor activităţi. 
Vom urmări pe artist în construcţia efectivă a 
unui proiect de artă comunitară, Vârsta4, iar 
apoi vom extrapola contribuţia lui la nivelul 
mecanismului mai general de creare a valorii 
sociale. Câteva rânduri vor încheia în chip de 
concluzie acest studiu de caz în jurul observaţiei 
generale că angajarea comunitară a adus în 
economie şi societate un model nou de urmat: 
antreprenorul social.

CREAREA VALORII  
SOCIALE: CAZUL  

CENTRULUI DE ARTĂ  
COMUNITARĂ „VÂRSTA4”
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PORTRET AL ARTISTULUI 
COMUNITAR LA TINEREŢE

Este greu de conceput apropierea 
de întâmplările din jurul artei 
comunitare fără a înţelege mai întâi 

fenomenul de grup, de reţea socială prin care 
de fapt se identifică. Influenţele reciproce între 
membrii grupului, colaborarea permanentă şi 
multiplicarea continuă a proiectelor comune 
sunt caracteristici care întăresc apartenenţa 
la grup. Expunerea 1 are rolul de a descrie o 
asemenea reţea în cazul de care ne ocupăm. 
În acelaşi timp, ne va ajuta să identificăm mai 
repede rolul şi poziţia fiecărui actor implicat pe 
firul discuţiei.

Individualitatea are aparent un rol mai puţin 
marcant în comparaţie cu alte forme de expresie 
artistică. Această observaţie devine mai evidentă 
cu cât ne apropiem mai mult de produsele 
realizate. Viziunea despre sine a artistului 
este diferit modelată faţă de majoritatea de 
comparaţie care alege un traseu clasic al carierei. 
Îi plac succesele, dar mai ales dacă sunt ale 
„grupului”; produsul este „al nostru” este forma 
obişnuită de atribuire a proprietăţii intelectuale 
(„Interviu cu David Schwartz”). 

Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că 
orice act creator este la origine un proiect 
la nivel personal, o înclinaţie înnăscută, un 
traseu nebănuit al circumstanţelor care aduc 
pe artist în faţa unei alegeri. Nu este deloc 
surprinzător, prin urmare, ca un proiect artistic 

să înceapă cu un vis, un vis din studenţie mai 
precis. David Schwartz fondează tangaProject 
în 2005  împreună cu colegi de facultate pentru 
a experimenta „în alte zone decât ne învaţă 
şcoala, decât ne învaţă teatrul clasic” („Interviu 
cu David Schwartz”). Studenţi încă, se alătură 
Ofensivei Generozităţii (OG), un alt proiect al 
unor tineri artişti, şi se duc în Rahova, o zonă 
a Bucureştiului locuită de un grup consistent 
de oameni defavorizaţi, să facă teatru cu şi 
pentru comunitatea de acolo. Această secţiune 
aruncă lumină pe câteva destine individuale ale 
comunităţii de artă comunitară din România şi 
contextul în care planurile lor au fost realizate.

Aşadar, cine sunt şi ce fac artiştii comunitari 
din România? [3] 

Artistul dedicat artei comunitare este 
tânăr, până în 30 de ani, neobosit inovator al 
mijloacelor/metodelor de expresie artistică, 
entuziast ca stare de spirit, cunoscător al 
problemelor societăţii, ataşat voluntariatului 
prin definiţie. Trebuie să ne aşteptăm, mult în 
contrast cu omul obişnuit al vieţii economice 
şi politice, să găsim o altfel de personalitate, 
dispusă să creeze o scară a valorilor bazată pe 
contribuţia la comunitatea de care aparţine. 
Emoţia asociată cu produsul final este nebănuită: 
„Au fost momente când plângeam toţi trei…Am 
reuşit să mă obiectivez greu, de fapt ei au reuşit. 
Să elimini nivelul personal şi să transmiţi mesajul 
către public este foarte greu… Eu scriam şi ei 
încercau să găsească metode pentru obiectivare. 
E bine că niciodată nu e perfect.” (Alina Şerban 
citată în Iancu 2011). Lacrimi pentru lacrimi, 
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fiindcă acea reprezentaţie avea să copleşească 
emoţional un public chiar necunoscător al limbii 
în care mesajul era exprimat.

Ocupaţia artistului comunitar este 
voluntariat ca antreprenoriat social, cum foarte 
nimerit este sugerat de unul dintre proiectele 
reprezentative [4]. Într-o economie în formare, 
vulnerabilă în faţa şocurilor economice, un loc 
de muncă asigurat nu este neapărat o opţiune 
acceptabilă, deoarece “e mai bine să rişti, să te 
agiţi de colo-colo, să te lupţi până găseşti să joci 
ceva să-ţi placă decât să fii într-un teatru unde 
eşti obligat să joci roluri foarte mici în piese 
aşa-şi-aşa, la nu ştiu ce regizor.” (Katia Pascariu 
citată de Daboveanu 2007) 

Antreprenorul social nu este însă o poziţie 
uşor de câştigat. Abilităţile de cunoaştere a 
mediului social ca artist, prin spectacol, şi ca 
activist social în problemele comunităţii, prin 
comunicare inter-personală, presupun o formare 
specială, ce poate intersecta domenii aşa de 
diverse precum psihologia copilului, urbanism, 
locul minorităţilor sau distorsiunile mediatice. 
Astfel, nu este neobişnuit ca în spaţiul unei zile să 
încapă lucrul la o scenă de teatru, descoperirea 
aspiraţiilor unor familii fără situaţia locativă clară 
şi formarea unor ateliere de dans sau tehnica 
fotografiei cu oameni trecuţi de 70-80 de ani. 
David Schwartz, unul dintre protagoniştii cazului 
nostru, îşi prezintă agenda: „Citesc, călătoresc, 
caut finanţări, fac producţie, PR şi organizare 
pentru proiectele la care lucrez. Dar, în primul 
rând încerc să particip la modelarea comunităţii 
în care trăiesc.” (Bălan 2011)

Aşa stând lucrurile, angajarea simultană 
într-o arie largă de activităţi destinate 
problematicii sociale este modul obişnuit în care 
putem vizualiza activitatea artistului. Punţile 
de comunicare trebuie construite aproape 
peste noapte, într-un mediu descurajant prin 
înstrăinarea socială produsă de comunism şi 
cu perspectiva întotdeauna nesigură a muncii 
de pionierat. Lucrurile nu merg repede înainte 
şi fiindcă sunt împiedicate chiar în locul în care 
aceste abilităţi ar trebui dezvăluite şi formate, 
şi anume facultatea. Studentul în căutarea 
unor strategii alternative de gândire a actului 
artistic, de deschidere şi spre alt tip de public 
şi spaţii de exprimare, constată că „la cursuri 
nu se menţionează aşa ceva”, iar lecţiile de 
management artistic „sunt o dezamăgire” 
(„Interviu cu David Schwartz”). În mod obişnuit, 
profesorii prezintă două opţiuni de continuare 
a carierei. 

În prima variantă, sfatul este „stai la coadă, 
cum am aşteptat noi după…”, şi aici mentorul 
rememorează nume importante din istoria şcolii 
şi artei acestei ţări. Acesta a fost primul obstacol 
pe care un regizor, care va ajunge în cele din 
urmă să se impună în curentul dominant teatral, 
a trebuit să îl treacă când, în pragul carierei la 
25 de ani, îşi prezintă „manifestul” artistic bazat 
pe o serie de 6 proiecte de reprezentaţii. Într-o 
formă onestă de data aceasta, reputaţi artişti, 
precum Florin Zamfirescu sau Gelu Colceag, nu 
lasă nici ei mult spaţiu speranţei deoarece sunt 
nevoiţi să admită că „lumea asta e o junglă.” 
Legea selecţiei a funcţionat, într-adevăr, deşi nu 
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în sensul aşteptat, deoarece aflăm, de exemplu, 
că din promoţia 2006 (a Universităţii Naţionale 
de Artă Teatrală şi Cinematografie, UNATC) 
„cineva e vânzătoare la un magazin de bijuterii, 
altcineva e cântăreaţă de jazz, un băiat lucrează 
la o bancă” (Daboveanu 2007).

În a doua variantă, sfatul este să „găseşti nişe 
bazate pe relaţii, prietenie, obedienţă pentru a 
lucra mai departe.” Dacă în acest orizont nu 
apare nimic, tânărul aspirant trebuie să fie cu 
siguranţă şi mai derutat, atunci când află că 
formele alternative de exprimare sunt respinse 
cu auto-suficienţă. Mărturiseşte actriţa Alina 
Şerban: „tot ce auzeam de la profesorii mei 
despre tangaProject era eminamente negativ. Ni 
se spunea că: sunt nişte `ciudaţi care aruncă cu 
iaurturi în public” (citată de Iancu 2011). 

Începutul de carieră poate descuraja un artist şi 
prin faptul că acesta este pus în poziţia să se ocupe 
activ de mobilizarea resurselor prin care se ajunge 
la actul de creaţie. În condiţiile în care energia este 
cheltuită mai ales pe afirmarea artistică, accesul 
la finanţare pare o misiune imposibilă: „Fondurile 
disponibile pentru proiecte de teatru, de artă 
în general, sunt ridicol de mici şi foarte greu de 
accesat. Munca de completare şi depunere a unei 
aplicaţii poate fi mai dificilă (şi evident mult mai 
neplăcută şi inutilă!) decât munca la realizarea 
proiectului.” (David Schwartz citat de Bălan 2011). 
De exemplu, pe timpul deplasării pentru realizarea 
unui proiect, transportul este acoperit din alt 
proiect, cazarea se obţine prin amabilitatea unor 
cunoştinţe, aparatul de filmat şi reportofonul sunt 
deja achiziţionate, iar pentru restul sunt necesari 

„bani de acasă”, adică părinţi („Interviu cu David 
Schwartz).

Este o dată în plus un motiv pentru a fi numit 
„antreprenor social”, însă trebuie să ţinem cont 
că ne aflăm în faţa unor personalităţi care trebuie 
să facă faţă în primul rând unor provocări străine 
în mare parte de actul tranzacţiei. Mărturiseşte 
una dintre artistele implicate: “Când îţi pierzi 
vulnerabilitatea, îţi pierzi şi emoţia, şi-atunci 
nu prea mai ai ce oferi, decât nişte sentimente şi 
senzaţii contrafăcute…Nu-mi place competiţia, mă 
sperie şi mă inhibă.” (Katia Pascariu). După orice 
standard cunoscut al antreprenorului economiei 
de piaţă, nu este acesta portretul ideal pentru a 
pune pe picioare o întreprindere de la A la Z!

Preocuparea faţă de resurse începe nu 
neapărat cu disponibilitatea lor, cât mai ales 
cu diversitatea lor, construite în funcţie de 
spectacol, într-un mod în care mai multe medii de 
reprezentare interferează (text, proiecţii video, 
mişcare scenică, muzică) în spaţii neconvenţio-
nale (cafeneaua, sala de gimnastică a unui cămin, 
vagonul de tren, strada), cât şi convenţionale 
(scenele teatrelor instituţionalizate). De vreme 
ce într-un asemenea context un program şi o 
strategie limpede de obicei lipsesc, cum poţi 
asigura coerenţa mesajului în faţa unei audienţe 
atât de diferite? Codul în care trebuie înţeleasă 
arta comunitară este, desigur, preocuparea socială 
ca sursă a creaţiei. După cum mărturiseşte unul 
dintre cei implicaţi: 

„Prima problemă este însă ca artiştii să ştie 
cărui tip de public i se adresează şi care sunt 
problemele acelui public. Şi să construiască 
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spectacolul în funcţie de aceste coordonate. A 
doua problemă este, cred eu, cucerirea unor noi 
categorii de public. Antrenarea ca spectatori şi 
participanţi în proiecte artistice a unor oameni 
ignoraţi, în general, în arta contemporană 
românească. Este vorba, de exemplu, de elevi 
şi studenţi, de categoriile sociale sărace şi fără 
studii, sau de unele minorităţi etnice. Toate 
aceste categorii au nevoie de propriile spectacole 
care să îi cointereseze şi să îi reprezinte.” (David 
Schwartz citat de Bălan 2011).

Arta comunitară este un proces construit 
esenţial în timp real şi bazat pe reacţia de 
răspuns: „un întreg complex de evenimente de 
comunicare culturală şi socială, gândit coerent, 
în care emiţătorii şi spectatorii ajung, treptat, 
să construiască şi să împărtăşească un anume 
consens cu privire la problemele celor din urmă 
şi la posibilele lor rezolvări.” (Runcan 2011b). 
Reprezentaţia are loc în timp ce „autorul” ia 
contact cu şi se raportează prin dezbateri la 
imagini, mesaje, obiecte etc. produse cu ajutorul 
echipei de creaţie având ca sursă de inspiraţie 
propria experienţă de viaţă a celor implicaţi. 
Comunitatea este „documentată” prin metode 
convenţionale (de exemplu, interviuri, observare 
atentă a realităţii, rapoartele oficiale, presă şi 
materiale audio-video), dar şi neconvenţionale 
în egală măsură (de exemplu, facilitarea relaţiilor 
comunităţii cu autorităţile, dezbateri publice). 

Antreprenorul social este un investitor în 
propriul capital uman şi prin aceasta nu diferă 
de omologul său economic: riscul se măsoară 
mai întâi pe propriile fonduri. „Nu se câştigă din 

asta” şi „dacă nu mă susţin părinţii nu aş putea 
să fiu în aşa ceva” („Interviu cu David Schwartz”) 
sunt două răspunsuri frecvente pentru a explica 
cum se urnesc financiar lucrurile. Diferenţa 
apare în modul în care angajamentul voluntar 
este inserat ca parte a carierei de artist. Actul 
artistic este „o propunere de a împărţi o 
anumită experienţă”, nu este muncă gratuită, 
este „o experienţă care m-a ajutat ca persoană” 
(„Interviu cu David Schwartz”), „o experienţă 
formatoare” (Bălan 2011). Cum poate fi înţeles 
actul voluntar ca parte integrantă a produsului 
artistic apare în detalii în cazul de care ne 
ocupăm mai departe.

VÂRSTA 4: UN EXEMPLU DE 
PUNERE ÎN SCENĂ A ARTEI 
COMUNITARE

O parte din grupul tangaProject ajunge 
în august 2009 la comunitatea 
Căminului pentru persoane vârstnice 

din Bucureşti. Ei sunt patru licenţiaţi sau 
masteranzi în studii complementare ai UNATC: 
David Schwartz (DS) în regie de teatru, Mihaela 
Michailov (MM) în scriere dramatică, Alice 
Monica Marinescu (AMM) în actorie şi Paul 
Dunca (PD) în coregrafie. Între timp, grupului 
s-a alăturat Katia Pascariu (KP), actorie. De 
la acea dată când ia fiinţă un atelier de creaţie 
până în 2011 când se lansează Centrul de Artă 
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Comunitară este un drum care oglindeşte un 
ciclu de viaţă al ideii de artă comunitară. 

Integrarea Căminului într-un nou proiect 
artistic a fost şi nu a fost o decizie la voia 
întâmplării. Tinerii doreau să lărgească 
audienţa, eventual şi către cămine de vârstnici, 
pentru piesa Faceţi loc, în care trei dintre 
ei erau implicaţi: MM ca dramaturg, DS ca 
regizor şi AMM ca o actriţă din distribuţie. 
Piesa avusese premiera în acelaşi an şi era unul 
dintre produsele experienţei/documentării 
câştigate în cadrul OG în cartierul Rahova: 
secvenţe ale vieţii cotidiene care pun în discuţie 
opţiuni imposibile pe tema proprietăţii pe care 
locuitori obişnuiţi le confruntă în faţa unor 
autorităţi lipsite de autoritate. AMM află de la 
o cunoştinţă despre vârstnicii de la Cămin şi 
despre nevoia lor de ocupare a timpului liber. 
În acelaşi timp, DS era familiarizat cu instituţia 
de la momentul când familia lui trebuia să ia o 
decizie în legătură cu internarea bunicului lui 
(Vlădăreanu 2011).

Cu un istoric şi sprijin instituţional şi 
financiar care îl diferenţiază favorabil de 
majoritatea centrelor de asistenţă socială 
similare din România [5], căminul este însă, în 
sensul limitat al proiectului artistic comunitar, un 
loc la fel de potrivit sau de nepotrivit ca oricare 
altul. Arhitectura imobilului scăpată de clişeele 
urbanismului comunist şi spaţiul verde generos 
din curtea interioară nu pot ascunde „scenografia” 
tristă a unor astfel de locuri. Comunitatea de 
95 de rezidenţi [6] face faţă unei bătrâneţi care 
vine pentru toţi cu o singurătate apăsătoare, 

iar pentru unii dintre ei şi cu probleme de 
sănătate legate de pierderea vederii, imobilităţi 
motrice, tulburări mentale etc. Indiferent de 
eterogenitatea comunităţii, cu poveşti personale 
şi ocupaţii dintre cele mai diverse [7], Căminul 
strânge toate aceste experienţe într-un spaţiu 
comun, care, deşi păstrat curat şi onorat cu istorii 
ale locului şi ocupanţilor, întăreşte prin cele mai 
mici detalii – de la locuri de acces întunecate la 
coridoare cazone şi ferestre învechite – tonul 
mohorât al singurătăţii şi neliniştii acestei vârste.

Cum anume poţi pune pe picioare un proiect 
artistic plecând de la aceste premise? Spuneam 
deja că o trăsătură marcantă a artei comunitare 
este aceea că autorii trăiesc simultan cu audienţa 
actul reprezentării mesajului artistic. Este acesta 
un motiv bun pentru a deplasa atenţia către 
câţiva dintre cei peste 20 probabil de creatori, 
în afară de grupul tangaProiect, şi a lăsa sensul 
înţelegerii în seama lor.

Unul dintre cei mai implicaţi încă de la debut 
este Sterian Pompiliu (SP). Născut la 2 mai 1919, 
îşi trăieşte adolescenţa sub semnul nefast al 
discriminării rasiale şi astfel în timpul războiului 
este nevoit să strângă gunoiul în regim de muncă 
obligatorie. Se angajează prima oară la 27 de 
ani ca ziarist la „Frontul Plugarilor”, mai apoi ca 
redactor-şef la revista Ministerului Poştelor şi 
Telecomunicaţiilor. Reportajele sale „trebuiau 
să ilustreze prietenia dintre clasa muncitoare şi 
ţărani” (Calen 2009) şi în acest scop ajunge să 
viziteze întreprinderi în toate oraşele mari sau 
mici ale ţării. 
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Este o istorie personală din care morala lui 
este: „Eu mă adaptez la situaţie, ăsta mi se pare 
mie cel mai inteligent lucru”, o lecţie nu neapărat 
împărtăşită de colegii de Cămin care au în minte 
tragediile regimului comunist (Calen 2009). Totuşi,  
această atitudine este ceea ce răspunde ambiţiilor 
celor de la tangaProject. SP „s-a potrivit perfect 
proiectului”, mărturiseşte DS; „experienţă, abne-
gaţie, abilităţi de înţelegere deosebită, deşi nu are 
facultate” („Interviu cu David Schwartz”), inclusiv 
experienţa jurnalistică, sunt toate calităţi care 
aveau să aducă valoare proiectului de la Cămin.

SP arată primul că se poate într-adevăr 
face mai mult în şi cu acea comunitate. Când 
face cunoştinţă în august 2009 cu „tinerii 
cinematografi”, pe care îi numeşte aşa deoarece 
„filmează mereu tot ce fac”, învăţase deja de la 
87 de ani să lucreze la calculator, aşa că atunci 
când i se propune înfiinţarea unui blog acceptă 
imediat, deşi ştia „prea puţin ce înseamnă 
aceasta”. Primele însemnări postate reţin acest 
moment de început surprins în Expunerea 2a: 
„În ziua de 29 septembrie - după ce mi s-a făcut 
instruirea necesară - a plecat şi primul mesaj”[8]. 
De acum înainte, cu mare atenţie pentru detaliu, 
cu „gesturi tremurânde şi luptând cu un cursor 
prea îndărătnic pentru vârsta sa” (Calen 2009), 
SP va documenta desfăşurarea proiectului şi 
viaţa de zi cu zi din cămin fiind consacrat „cel 
mai în vârstă blogger din România” de cunoscuta 
revistă de afaceri Capital.

Primele mesaje încearcă să descifreze 
ce se întâmplă şi vor inaugura o atitudine de 
permanentă uimire şi uşoară neîncredere (întâi) 

şi încântare (apoi) faţă de fiecare din propunerile 
în serie ale „cinematografiştilor” care „au apărut 
din senin în viaţa noastră”, cum notează SP, 
atitudine pe care rezidenţii Căminului nu o pot 
părăsi nici azi. Între primele meditaţii legate de 
proiect, SP notează la 19 decembrie 2009: „Mi-
am pus, în mod firesc, întrebarea ce urmăresc 
ei? care este obiectivul lor final?”. Demersul lor i 
se pare “grav, solemn, impresionant” şi, pe bună 
dreptate, intuieşte că “tinerii noştri prieteni nu 
intenţionează să elaboreze doar nişte consideraţii 
teoretice, filozofice. Ei au cu siguranţă şi nişte 
obiective concrete, practice. Au intuit, probabil, că 
noi, cei vârstnici, reprezentăm un preţios tezaur 
de amintiri pe care şi-au propus să-l descopere şi 
să-l valorifice…că laolaltă reprezentăm câteva mii 
de ani de viaţă, de informaţie, de trăiri diverse.” 

La 1 iunie 2011, într-o postare pe blog, 
SP dezvăluie de fapt, cu claritatea pe care o 
aduce perspectiva în timp, o stare interioară 
mult mai puternic marcată de rezerve faţă de 
iniţiativele tangaProject: “Trebuie să recunosc 
însă - spre ruşinea mea - că m-am înşelat 
amarnic în privinţa lor. Plini de entuziasm, 
simpatici, talentaţi, ei ne-au vrăjit cu planurile 
lor îndrăzneţe pe care le consideram zâmbind 
`trebuie să fie o glumă`. E drept, idei interesante, 
plăcute, chiar măgulitoare pentru noi, dar totuşi 
o simplă glumă.”

Tinerii parteneri, numiţi alternativ artişti sau 
voluntari sau colaboratori, întrezăresc noi căi de 
exprimare după reprezentaţia piesei Faceţi loc! 
„Cunoscându-i pe oameni, interacţionând cu ei, ne-
am dat seama că avem mult mai multe lucruri de 
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învăţat unii de la alţii şi de experimentat împreună”, 
spune DS („Interviu cu David Schwartz”). În acest 
context este lansată ideea unui atelier de creaţie. Cu 
un buget de 20.000 euro pentru un an, din care din 
lipsă de fonduri nu au fost urmate decât activităţile 
care necesitau resurse minime şi proprii, proiectul 
porneşte la drum. 

Prima colaborare marchează un moment de 
referinţă, deoarece avea să ducă la alegerea titlului 
proiectului, un act cu semnificaţii mai profunde 
decât pare la prima vedere. SP este din nou în 
prim-plan fiind cel ce propune „Vârsta a patra” ca 
titlu de blog, dar împreună cu tangaProject ajung la 
concluzia că este vorba de o variantă care ar putea 
defini chiar intervenţia lor acolo în ansamblul ei. 
La o lună de la lansarea blogului, conturul noului 
„produs” începe să fie vizibil aşa cum reiese din 
postarea lui DS de atunci: „Vom încerca - de fapt 
cred că deja am început - să schimbăm receptarea 
asupra `vârstei a patra` şi să generăm interes 
şi dezbatere asupra unui segment de vârstă 
marginalizat la nivelul percepţiei colective.” Cu 
timpul, a devenit evident că aspectul creativităţii 
poate fi în egală măsură introdus în discuţie: “Am 
încercat să arătăm tuturor că şi la 70, 80, 90 sau 
chiar 100 de ani, cineva este în stare să producă 
ceva creativ sau ceva valoros şi folositor pentru 
societate. Cei în vârstă sunt arhive vii; ei dispun 
de material enorm compus din istorii personale şi 
relatări ale trecutului care sunt extrem de relevante 
pentru a înţelege dezvoltarea comunităţii şi 
culturii noastre.” („Art and creativity”)

Proiectul antreprenorial este astfel pus pe 
picioare, cu patru obiective clare şi ambiţioase, 

anume: (1) schimbarea receptării asupra 
bătrâneţii, (2) stimularea creativităţii în grup, 
(3) învăţarea împreună şi (4) documentarea 
şi arhivarea istoriilor personale şi colective. 
Din fericire, aceste obiective pot fi foarte bine 
evaluate. Nu este vorba numai de aprecierile 
extaziate postate pe blog sau de recepţiile 
critice mereu favorabile din presă; nu este 
vorba numai de aspectul inedit al unor acţiuni 
voluntare împletite pe creaţii artistice pentru 
beneficii sociale. Este mai ales vorba de un proces 
sistematic de construire a valorii sociale care a 
condus la lansarea Centrului de Artă Comunitară 
„Vârsta 4” (Centrul) la 30 mai 2011. (Momentul a 
fost anunţat prin afişul ilustrat în Expunerea 2b).

Rezultatele activităţilor desfăşurate timp 
de doi ani, în 2010 şi 2011, până la înfiinţarea 
Centrului, sunt documentate de filmul Trebuie 
să clădim un orizont, proiectat la această lansare. 
Cele 57 de minute ale peliculei ne înfăţişează 
membrii proiectului şi contribuţiile lor la 
iniţiativele ce au pus bazele Centrului: un atelier 
de poveşti personale, unul de colaje, unul de 
fotografie, spectacole de dans şi teatru cu public, 
proiecţii de film, dezbateri, interviuri, jurnalism 
online, concerte. Comunitatea de creaţie poate fi 
văzută în desfăşurare la sala de mese, la sala de 
gimnastică, în grădina Căminului, locuri unde se 
ţin atelierele şi spectacolele pregătite de ei, dar şi 
unde se destind, aşa cum apare într-o memorare a 
acestor timpuri, „am dansat şi am petrecut, tineri 
şi vârstnici, la concerte, sărbători şi aniversări”.

Aceste ambiţii sunt clădite pe evaluări 
„colegiale” permanente. Blogul este un obiectiv de 
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monitorizare deschis permanent, de unde poţi afla 
în timp real ce şi cum se întâmplă prin comentariile 
rezidenţilor care se implică în publicarea şi 
arhivarea astfel a experienţei lor. Cuantificarea 
impactului, a valorii produselor poate fi redată 
destul de exact şi prin numărul de participanţi 
la activităţile din cămin: fiecare manifestare se 
bucură în medie de o prezenţă de 50% din rândul 
rezidenţilor, la care se pot adăuga şi 20-30 de 
persoane invitate. Alte instrumente sunt strict 
emoţionale, personale: „Îţi dai seama dacă merg 
sau nu, unele proiecte au fost părăsite dacă nu 
au primit o recepţie bună (nu-i interesează), dar 
alegerea acestora este o negociere, fiecare decide 
ce este bun sau nu.” („Interviu cu David Schwartz”)

Am numit „proces sistematic” parcursul de 
la atelierul de creaţie din august 2009 la centru 
de creaţie din mai 2011; această descriere 
este potrivită pentru a pune în valoare o stare 
de împlinire. Interacţiunile continue – de 
menţionat că prezenţa grupului tangaProiect 
este permanentă în ateliere săptămânale – 
au dat naştere unor serii de produse gradual 
construite şi atent finalizate. Două dintre acestea 
se detaşează prin anvergura imprimată de a trece 
produsul din spaţiul comunităţii în cel public.

Prima serie de acest nivel constă în două 
spectacole lectură, spectacole de teatru 
comunitar, în care rezidenţii îşi spun propriile 
istorii personale: Moses Stories (2010) şi Vîrsta 
obiectelor (2011). Moses Stories, spectacol inclus 
în programul Festivalului Naţional de Teatru 2010, 
conţine toate ingredientele unei reprezentanţii: 
ziua premierei, la care nu lipsesc critici teatrali, 

presa, televiziunea, găseşte pe cei 9 rezidenţi-
protagonişti ai spectacolului „marcaţi evident 
de emoţie”; se face proba de microfon; unii 
interpreţi servesc „o cafea neagră ca să capete 
curaj”; în fine, „spectacolul s-a desfăşurat cu bine…
Aplauze repetate au răsplătit prestaţia noastră 
actoricească.” Mărturisirile exprimate pe viu de 
rezidenţi sunt un exerciţiu de aducere la viaţă a 
spiritului unei vârste singure în confruntarea cu 
poveştile aşa cum au fost ele, „prima experienţă 
religioasă într-o sinagogă, raportul preot-rabin 
văzut din perspectiva unui copil de 7 ani, dislocarea 
continuă” etc., „întâmplări foarte importante sau 
obişnuite de fiecare zi, unele triste, altele pline de 
umor, dar toate absolut adevărate”. 

Vârsta obiectelor reia această temă la un 
an distanţă, dar într-o nouă viziune regizorală. 
Interpreţii sunt acum în grupuri de 3 persoane, 
în jurul unor măsuţe, şi sunt invitaţi să relateze 
întâmplări din jurul obiectelor personale 
dragi. Pe rând, „un inel, un baston, o broderie, 
un port-ţigaret, o statuetă, o păpuşică sau un 
ceas de mână” au devenit experienţe creative 
transformate în spectacole. În interpretarea 
lui Runcan (2011b), „procesul de creaţie-
terapie, care face din tradiţionalul spectator 
un creator-interpret activ al propriei existenţe, 
e cu siguranţă la fel de important, dacă nu mai 
important decât reprezentaţia în sine”. 

A doua serie de produse care deschide 
comunitatea către societate e compusă dintr-un  
program de rezidenţe artistice în Cămin, din 
care primele două s-au desfăşurat în 2011. Vlad 
Petri, fotograf, este primul artist în rezidenţă la 
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Centrul „Vârsta4” cu obiectivul de a forma un 
cerc de artă fotografică comunitară. Timp de 2 
săptămâni, 9 rezidenţi-fotoreporteri au audiat 
expuneri despre istoria fotografiei, au vizionat 
filme documentare despre arta fotografică şi, 
cu aparat Kodak aduşi de colaboratorii lor, au 
documentat viaţa de zi cu zi în cămin. Experienţa 
a stat la baza unui film documentar Caminul 
Rosen, prezent! care a redat „impresii, explicaţii 
şi comentarii” pe care fiecare dintre autori le-a 
făcut în legătură cu pozele personale.

Al doilea artist în rezidenţă a fost Krassen 
Krastev (KK), absolvent al Şcolii Naţionale de 
Dans din Sofia şi fondator al primei companii 
de dans contemporan din Bulgaria, “Amarante 
Dance Studio”, în 1993. Lui i s-a alăturat PD şi 
împreună au început să lucreze un spectacol 
coregrafic „pentru doi dansatori” care avea să 
se numească Show Delivery (2011) (Expunerea 
3). „Două săptămâni de cercetare a dorinţelor 
şi ideilor rezidenţilor căminului vis-à-vis de un 
spectacol de dans”, după cum anunţă invitaţia 
la reprezentaţie, a însemnat de fapt propuneri 
de teme coregrafice, de motive muzicale, idei 
pentru costume, pentru mişcarea scenică etc. 
Din cro-nica inspirată realizată de SP, aflăm că 
„spectacolul…a avut momente mai lente, pline 
de lirism, când dansatorii parcă pluteau prin aer, 
dar şi clipe dinamice cu sărituri acrobatice, pan- 
tomimă, totul într-un ritm susţinut, plin de graţie”.

Deschiderea artistică ambiţioasă către 
publicul larg este un semn al maturităţii 
proiectului. Un plan de permanentizare a 
activităţilor Centrului deja anunţă programe 

noi, precum înfiinţarea unei biblioteci-arhivă 
a centrului şi diseminarea programului în 
alte cămine de vârstnici. Continuitatea se 
realizează în paşi mici, pe măsură ce activităţile 
sunt preluate de personalul de la cămin, cazul 
ideal, sau de alţi voluntari ce se vor integra în 
urma întâlnirilor, seminariilor şi atelierelor 
cu studenţi interesaţi de la facultatea de arte 
vizuale, teatru, dar şi psihologie, sociologie, 
asistenţă socială.

Dacă lărgim perspectiva, toate aceste fire se 
întretaie într-un proiect cultural care depăşeşte 
interesul comunitar. Este vorba de “o intervenţie 
în istoria recentă, o acţiune de performare a 
trecutului” (Mihaela Michailov în Vlădăreanu 
2011) prin care se creează valoare socială. 

VALOAREA SOCIALĂ

Încercarea de a demonstra cât de 
importante, economic şi social, sunt 
acţiunile artei comunitare se împiedică 

de dificila sarcina de a face lumină într-un hăţiş 
cauzal în care reţele sociale, puterea personali-
tăţii sau rezultate accidentale se regăsesc toate 
în reprezentaţia finală. În domeniul organizării 
comunitare studiile de impact existente arată 
că „ar fi aproape imposibil de dovedit că un 
anumit grant a produs un impact specific sau 
că responsabilitatea unei schimbări de politică 
revine unui singur grup” (Ranghelli 2008). Nu 
este doar faptul că multe dintre beneficii nu pot fi 
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cuantificate, dar şi mare parte din resurse nu pot 
fi exact identificate. „Producţia” unui act artistic 
în domeniul comunităţii este o reprezentaţie 
de teren, implică dialoguri, mişcare, vizionări 
stradale, un sens real al trăirilor sociale.

Probabil cel mai puternic efect al organizării 
comunitare este potenţarea la nivel individual 
a unor stări latente sau cel mult minimale de 
organizare socială. Crearea unor noi tipologii 
de evenimente şi acte ale comunităţii nu este 
rolul acestor intervenţii; ţintele izolate urmărite 
prin aceste iniţiative pot şi într-adevăr trebuie 
să îşi găsească rezolvarea în cadrul ocupaţiilor 
dedicate: funcţionarii educaţiei în cazul situaţiei 
precare a şcolilor ţintită de I am special (spectacol 
de teatru comunitar şi artă activă); experţi în 
antropologie socială în cazul integrării locale a 
centrului cultural La Bomba Studios în cartierul 
Rahova; organizaţiile neguvernamentale în 
cazul integrării romilor ţintită de Declaraţie 
pe propria răspundere (reprezentaţie monolog 
bazată pe povestea personală a interpretei); 
funcţionarii ministerelor economice în cazul 
reconstrucţiei socio-industriale în Valea Jiului 
ţintită de Capete înfierbântate (un program de 
documentare a vieţii miniere) etc. 

Se întâmplă ca aceste ocupaţii specializate 
să nu fie suficient de atractive în domeniul 
organizării comunitare. Evidenţa arată că 
aşa au stat lucrurile, de exemplu, în cazul La 
Bomba Studios (Bălăşescu 2010), dar şi Vârsta4 
(„Interviu cu David Schwartz”). Cazul nostru 
indică trei nişe de formare a beneficiilor sociale 
ca răspuns al intervenţiei artiştilor comunitari. 

Terapia psihică

Proiectul Vârsta4 se detaşează prin intervenţia 
în domeniul psihologiei. Aşa cum spuneam, 
iniţiativa artistică în sine nu umple un loc gol, 
nu descoperă o nevoie, în fine, nu substituie 
instituţiile sociale. Căminul răspunde tocmai 
prin înfiinţarea lui funcţiei de îngrijire psihică a 
rezidenţilor, atunci când problemele de asigurare 
materială a existenţei nu sunt prioritare. Se 
întâmplă chiar ca „pacienţii” să devină subiecţi 
activi prin iniţiative personale. SP mărturiseşte 
că „cel mai dificil lucru într-un cămin de bătrâni 
este să îţi umpli timpul liber” şi această „singură” 
preocupare îl determină să înfiinţeze o secţie 
de ergoterapie, „adică terapie pentru suflet” 
în cuvintele lui. Sub îndrumarea unui expert 
în terapie ocupaţională din cămin, sesiunile 
ergoterapeutice constau în lectura revistei presei, 
conspectată în prealabil de SP, la care adaugă, 
în funcţie de dispoziţie, alte elemente ale unui 
„dosar gros, plin cu glume de pe Internet, cuvinte 
încrucişate, Sudoku şi jocuri de societate” (Calen 
2009). Pe lângă asta, pentru cei ca SP, care s-au 
familiarizat cu un computer, e-mailul construieşte 
o punte care îi ţine conectaţi cu vorbe şi imagini 
cu familia, cu prietenii.

A fost o premisă fericită pentru iniţiatorii 
proiectului, deoarece au putut să construiască 
repede mai departe. Inaugurarea blogului a fost 
un astfel de pas înainte, după cum mărturiseşte 
SP: „Toate povestirile pe care le scriu pe blog 
ar trebui să aibă un rol terapeutic, în primul 
rând pentru că mă ajută să omor plictiseala şi 
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în al doilea rând că toate persoanele de aici au 
poveşti frumoase.” (citat de Calen 2009).

Evoluţia proiectului a făcut loc însă unor 
posibilităţi suplimentare de eliberare psihică, 
lucru cu atât mai important cu cât vorbim de 
membri ai comunităţii evreieşti din România, 
unii dintre ei martori şi/sau victime ale unor 
„istorii cumplite, ale mizeriei, persecuţiei şi 
discriminării din perioada interbelică” (David 
Schwartz citat de Bălan 2011).

Recâştigarea sensului profesional „Vă rog să 
nu mai spuneţi că am fost doctor, pentru că nu 
am uitat medicina” ţine să precizeze dr. Judith 
Ardeleanu. Evenimentele Vârsta4 şterg eticheta 
de rezident pentru a readuce la viaţă portretul 
individual al omului obişnuit şi profesiei sale. Dr. 
Ardeleanu, absolventă a Facultăţii de Medicină 
din Bucureşti şi cercetător ştiinţific şi medic 
specialist în bacteriologie timp de 36 ani la 
Institutul Cantacuzino, ne face să ne gândim că 
societatea este mai mare şi mai preţioasă prin 
conştientizarea vârstei a patra: “Cea mai mare 
realizare profesională a mea a fost izolarea şi 
cultivarea bacililor tetanici în cultura pură. Era 
o premieră naţională bacteriologică”1. În acelaşi 
mod, portrete cordiale, o serie de prezentări 
ale membrilor comunităţii pe blog, precum şi 
sesiunile de creaţie oferă şansa reintegrării 
profesionale a unor destine altfel marginalizate. 

Recâştigarea respectului de sine Un alt 
obstacol pe care rezidenţii trebuie să îl 
depăşească constă în prejudecăţi, de la vorba, 

1 http://varstapatru.blogspot.com/2009/11/dr-
ardeleanu-iudith.html [05.09.2011]

cinică, curentă, „te caută moartea pe-acasă”, 
la discursul prezidenţial anti-pensionari şi 
împotriva celor „ne-productivi”, spune DS. 
Vârsta4 îi face angajaţi în problemele timpului 
lor prin poveştile lor personale şi lecţiile 
de viaţă pe care le oferă. Români, întoarceţi 
armele! (iunie 2010) propune confruntarea cu 
istoria personală şi a societăţii în care se află 
prin reprezentarea zilei de 23 august 1944 
din perspectiva rezidenţilor căminului. Moses 
stories sau Vârsta obiectelor sau serialul Old 
stories, new entries realizat de KP la postul de 
radio J-Live sunt şi ele secvenţe de reintegrare 
socială personală.

Descoperirea personalităţii. Este vorba de o 
comunitate pentru care contactul cu mişcarea 
artistică nu este un lucru rar; recent, sejurul 
la mare în vara lui 2011 a inclus exerciţii de 
gimnastică pe fond muzical, sub conducerea 
dnei. Lantet, fosta balerină la Teatrul de 
Operă şi Balet2. Cu toate acestea, un leitmotiv 
al relatărilor evenimentelor artistice este 
surpriza manifestată în faţa unei noi încercări: 
fotografia, pictura, dansul, povestirea, colajul 
etc. Personalitatea reînvie, societatea în largul ei 
devine din nou căminul tuturor.

Performanţe culturale şi creativitate

Diferenţa în ceea ce priveşte gradul de 
disponibilitate pentru voluntariat dintre 
ţări precum SUA, unde sunt active reţele 

2 h t t p : / / v a r s t a p a t r u . b l o g s p o t . c o m /
search?q=prezent [21.9.2011]
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puternice de artă comunitară cu/pentru 
persoane instituţionalizate, şi România, unde 
familiarizarea cu astfel de curente pare încă o 
necesitate, constă în înţelegerea mai timpurie 
a unei noi realităţi sociale din ce în ce mai 
copleşitoare:  distanţa în timp de la vârsta 
pensionării la deces este din ce în ce mai lungă. 
În acest interval biologic, societatea cunoaşte 
de fapt o expansiune cu un segment demografic 
consistent: vârsta a patra. Sunt oameni cu nevoi 
de consum şi obiceiuri diferite, cu disponibilităţi 
şi angajamente specifice faţă de societate. 
Puterea creativă este una dintre acestea. 

Vârstnicii instituţionalizaţi sunt deţinătorii 
unei arhive senzaţionale de poveşti de 
viaţă, care, după câştigarea încrederii, sunt 
împărtăşite de întreg grupul şi schimbate cu 
alte poveşti. Creativitatea la vârsta a patra 
poate „deschide această arhivă către public” 
(„Art and creativity”). O temă care este majoră: 
„productivitatea simbolică a unei categorii de 
vârstă receptate mult mai mult prin ‚ceea ce nu 
poate’ decât prin ‚ceea ce poate şi ştie’. Rolul 
acestei categorii este necesar şi oportun în 
societate. ‚Capitalul simbolic’ de cunoaştere pe 
care îl poate aduce este infinit“, susţine Mihaela 
Michailov (citată în Vlădăreanu 2011).

Formele creative sunt diverse, în fapt toate 
căile care ne trec prin cap; pentru fiecare om 
este propriu alt mediu: naraţia, arta foto, desenul 
sau dansul. PD a reluat Flexible, un program 
de transpunere prin dans a personalităţii, din 
mediul relativ tânăr din Rahova la Cămin, iar 
produsul Flexible 2 este unul al unei alte vârste. 

În cele din urmă, experienţe transpuse în produs 
cultural îţi propun să gândeşti, să spui probleme.

Ne putem afla şi în faţa unor cazuri 
excepţionale. Medi Wechsler Dinu, personaj 
important al mişcării de avangardă din România, 
căsătorită cu Stephan Roll, se poziţionează prin 
lucrările sale în istoria culturală tumultoasă a 
ţării (vezi Expunerea 4). În 2009, la împlinirea 
a 100 de ani, îi este dedicat filmul documentar 
Un veac de seninătate, realizat de Sandrino 
Gavriloaia, iar la Bucureşti are loc o expoziţie 
retrospectivă a lucrărilor sale.3

Coeziune socială

Aparent, coeziunea socială este o ţintă prea 
ambiţioasă pentru arta comunitară şi totuşi 
aceasta este interpretarea care se impune cel mai 
repede atunci când analizăm Harta reţelei sociale 
(Expunerea 1). Forme de expresie artistică care 
uneşte comunităţi separate în spaţiu, dar unite 
prin preocupări şi aspiraţii. Un evantai de activităţi 
a cărui anvergură lasă deoparte puţine locuri şi 
lucruri ale vieţii cotidiene.

Comunităţile marginale. Membrii tanga   
Proiect şi OG au colaborat în zona Rahova-Uranus 
pentru a construi un spaţiu de reconfigurare a 
identităţii comunitare în patru teme: istoricul 
3 http://74.6.238.254/search/srpcache?ei=UTF-

8&p=Medi+W.+Dinu&fr=ie8&u=http://cc.bingj.
c o m / c a c h e . a s px ? q = M e d i + W. + D i n u & d = 4 5 2
5465554719886&mkt=en-US&set lang=en-
U S & w = 9 c b 2 a 1 f 0 , 7 9 c 9 1 5 c 8 & i c p = 1 & .
int l=us&sig=qVR0ko2szLRXCVY7h5PA0A-- 
[26.7.2011]

CREAREA VALORII  
SOCIALE: CAZUL  

CENTRULUI DE ARTĂ  
COMUNITARĂ „VÂRSTA4”



158

158

zonei, piaţa de flori, viaţa socială şi spaţiul public. 
Dezbateri asupra propriei lor condiţii prin spec-
tacole precum Rahova-Nonstop - spectacol în 25  
de ore şi Construieşte-ţi comunitatea! sau recon-
strucţia culturală şi socială a împrejurimilor 
prin Harta Sensibilă; explorarea manifestărilor 
muzicale în Centrul pentru Educaţie şi Artă Activă  
La Bomba sau a celor coreografice în documen-
tarul şi arhiva comunitară Flexible; educaţie alter- 
nativă prin integrarea copiilor în ateliere de po- 
veşti, dramatizare, spectacole şi evenimente muzicale. 

Obsesii naţionale. Temele comunitare sunt 
folosite pentru a pune în discuţie teme, mai 
degrabă, obsesii naţionale. Modul în care 
ne raportăm la acestea are loc într-un mod 
mijlocit doar de mărturii ale oamenilor simpli 
şi documentare fruste. Piesa de teatru Romania, 
te pup!, scrisă de Bogdan Georgescu şi regizată 
de David Schwartz la Naţionalul ieşean, este 
dedicată fenomenului migraţiei de muncă; 
Copii răi, scrisă de Mihaela Michailov, este un 
text-confruntare despre sistemul educaţional 
din România; Declar pe propria răspundere, 
un proiect personal al actriţei Alina Şerban, 
dezvoltat alături de dramaturgul Alice Monica 
Marinescu, compozitorul interpret Cătălin 
Rulea şi regizorul David Schwartz, este o 
confesiune care avertizează asupra neatenţiei 
noastre faţă de grupurile minoritare, în 
acest caz romii; Capete înfierbântate, scris de 
Mihaela Michailov, regizat de David Schwartz şi 
interpretat de Alexandru Potocean, este bazat 
pe documente scrise şi filmate despre mineriada 
din 13-15 iunie 1990 şi o documentare de două 

luni în Valea Jiului pentru a trăi şi a vorbi cu 
personajele principale ale acelei experienţe 
traumatizante. Impulsul căutării unei expresii 
în acest ultim caz este aproape acelaşi în 
fiecare altă situaţie: „Am încercat să cercetăm 
cu posibilităţile noastre, căutând alternative 
şi completări la acest discurs oficial.” (David 
Schwartz citat de Bălan 2011).

România rurală. Regizorul Bogdan 
Georgescu şi colegii lui, Andreea Eşanu, Sever 
Bârzan, Monica Marinescu, Sînziana Nicola, 
Vlad Georgescu au construit dintr-un fapt divers 
apărut într-un ziar local programul Turneu la 
ţară, un spectacol dedicat reintegrării căminelor 
culturale săteşti. Turneul s-a desfăşurat în şase 
sate din Muntenia, Transilvania şi Dobrogea 
(Runcan 2011b) şi a inclus reprezentaţia teatrală 
I Am Special, a cărui subiect tratează precaritatea 
învăţământului din şcolile comunale.

Sustenabilitatea artei comunitare. Valoarea 
lucrurilor realizate constă şi în potenţialul lor 
de reproducere. David Schwartz aminteşte acest 
punct al mişcării: “Cred că este important ca 
experienţa noastră să fie transmisă şi facilitată 
celor care vin după noi. Mai departe, vom vedea 
dacă îi interesează şi în ce fel îi ajută să se dezvolte 
ca artişti şi ca echipe.” (Bălan 2011). După cinci 
ani de la primul atelier „tanga”, împreună cu 
Bogdan Georgescu, în calitate de coordonatori 
şi producători, au pus pe picioare tangaRefresh 
- 3 regizori, 3 dramaturgi, 1 spectacol (2011), 
spectacole bazate pe texte de 10 minute scrise în 
cadrul unui atelier de dramaturgie cu studenţii 
masteranzi ai UNATC. 
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CONCLUZII

Ovaţiile la scenă deschisă sunt 
subordonate în mişcarea artistică 
comunitară unui alt fel de ritual: 

invitarea spectatorilor la discuţii despre ce a fost, 
ce s-a spus, ce s-a văzut. Este potrivit să încheiem 
în acelaşi mod acest caz; cu alte cuvinte, ce au 
remarcat cititorii despre:

Lumea nouă artistică care abia ia fiinţă în 
România, a organizării comunitare – Este o 
lume marcată de o altă abordare a problemelor, 
a rezolvărilor posibile, pe o scară de valori în 
care reperele sunt stabilite după modul de 
îmbogăţire a trăirilor sociale. Nu ştim exact 
spre ce fel de configurare a societăţii această 
activitate culturală va îndruma.

O mişcare orientată după repere formate de 
personalităţile artistice tinere – Nesiguranţa 
unei cariere atât de mult asociată cu pionieratul 
este totuşi gradual disipată prin vizibilitatea 
şi recunoaşterea care nu întârzie să apară. 
Prezenţa în dialogul internaţional este deja un 
lucru obişnuit, cu alte cuvinte, mai ales graţie 
Institutului Cultural Român din New York, dar 
şi a celor din Stockholm, Londra şi Paris, arta 
comunitară este purtătoare a mesajelor din 
România. Anvergura individuală, de exemplu  
MM a fost rezidentă la Royal Court Theatre 
(Londra) în 2009, ajută la consolidarea curen-
tului prin mesajul de încurajare pe care îl transmite.

Consumul cultural se face în comunităţi 
distincte – Societatea din România rămâne încă 
să descopere toate secvenţele sale demografice 

şi lumile asociate lor, îndeosebi cele ale vârstei 
a 4-a. Descoperim comunităţi noi, grupate în 
jurul unor îngrijorări sau preocupări specifice, 
dar cu un potenţial diferit, cu provocări diferite 
în consum pe care trebuie să-l cunoaştem şi să-l 
valorificăm.

Angajamentul social – Autorităţile locale 
se remarcă printr-o prezenţă discretă. Sunt 
motive să credem că interesul lor trebuie să se 
manifeste mai accentuat, deoarece descoperim 
că se poate face mult cu puţine resurse (2-3 
persoane angajate) în toate căminele de bătrâni 
şi în spitalele de boli psihice. A fost observată 
forţa de presiune a mişcării comunitare: „Odată 
obţinut acest consens minimal, odată construit 
spiritul comunităţii, actori şi spectatori devin, 
în fond, un factor de presiune în raport cu acele 
dimensiuni ale vieţii sociale specifice care nu pot 
fi rezolvate intern, ci stau, exclusiv, la îndemâna 
autorităţii.” (Runcan 2011b).

Cazul nostru a căpătat pe alocuri accente de 
afinitate necondiţionată la curentul artistic de care 
ne-am ocupat. Este bine să amintim că lucrurile nu 
stau neapărat astfel: faţă de mesajele transmise, au 
fost reacţii violente, acuze de oportunism, insulte 
rasiste. În final, însă, crede David Schwartz, „Arta 
are forţa de a ridica întrebări, de a pune probleme, 
de a provoca şi rezolva conflicte, de a dezvolta o 
gândire critică atât de necesară în acest moment. 
De asemenea, cred că este foarte important rolul 
de coagulare comunitară şi valoarea de exemplu 
pe care o poate avea un demers artistic…Miza 
este una etică sau politică, nu financiară.” (citat de 
Bălan 2011)
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EXPUNEREA 2

Vârsta4: de la atelier de creaţie la cent-
ru de artă comunitară

2a Afiş la lansarea Centrului

Afişul anunţă publicul despre deschiderea 
Centrului de Artă Comunitară Varsta4

luni 30 mai, ora 16.00.
© Vârsta4

2b Lansarea blogului

Pompiliu Sterian (90 de ani) primeşte 
instruirea necesară în septembrie 2009 
pentru a începe blogul Căminului. Partenerii 
sunt Constantin Vica (stânga), colaborator 
tangaProject, şi David Schwartz (dreapta).

© Vârsta4
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EXPUNEREA 3 

Show Delivery: un spectacol pentru doi 
dansatori

3a Autori Show Delivery  
(rezidenţii Căminului sunt marcaţi cu *)

Concept: Marius Armaşu*, Eva Lendvay*, 
Pompiliu Sterian*
Coregrafie: Iudith Ardeleanu*, Margareta 
Eschenazy*, Lidia Fonea*, Virginia Mihăescu*
Costume: Iudith Ardeleanu*, Tina Grimberg*, 
Eva Lendvay*, Udel Nedelcu*
Muzică aleasă de: Lidia Fonea*, Adelina 
Klarfeld*, Mariette Leonte*, Bertha Liebovich*, 
Lazar Grumberg*, Mara Nahmanovici*, Sorin 
Steinberg*, Eva Szemler* 
Cu: Paul Dunca & Krassen Krastev
Fotografie: Medicine Madison

3b Imagine din spectacol Show Delivery: 
Dansatorii

© Vârsta4

EXPUNEREA 4

Pagini din istoria culturii la Cămin: 
Medi Wechsler Dinu

4a Medi Wechsler Dinu (n. 1908)

4b Lansarea albumului comemorativ la 
15.3.2010

© Vârsta4
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Medi Wechsler Dinu a debutat in 1931 la 
Salonul de Alb si Negru, salon de grafică din 
Bucureşti, cu un autoportret în creion chimic 
şi atrage atenţia criticilor de artă. Din 1940, 
datorită legilor rasiale, are interdicţia de mai 
expune şi practic este scoasă din viaţa publică. 
Până la sfârşitul războiului nu mai pictează nimic 
şi devine profesoară de desen. A pictat până în 
1989, abordând ca genuri peisajul şi portretul, dar 
a făcut şi desene şi schiţe. A realizat portrete ale 

unor personalităţi culturale, printre care George 
Bacovia, Victor Brauner, Zaharia Stancu, Jules 
Perahim, Aurel Baranga, Ilarie Voronca. Cu ocazia 
împlinirii unui veac de viaţă a fost organizată 
o expoziţie retrospectivă sub egida Academiei 
Române. Picturile lui Medi W. Dinu se află la 
Muzeul de Artă din Constanţa, la cel din Tulcea, la 
Biblioteca Metropolitană „Mihail Sadoveanu” din 
Bucureşti, precum şi în colecţii particulare din 
România, Bulgaria, Franţa şi Israel.4

4 http://74.6.238.254/search/srpcache?ei=UTF-
8&p=Medi+W.+Dinu&fr=ie8&u=http://cc.bingj.
c o m / c a c h e . a s px ? q = M e d i + W. + D i n u & d = 4 5 2
5465554719886&mkt=en-US&set lang=en-
U S & w = 9 c b 2 a 1 f 0 , 7 9 c 9 1 5 c 8 & i c p = 1 & .
int l=us&sig=qVR0ko2szLRXCVY7h5PA0A-- 
[26.7.2011]; http://varstapatru.blogspot.com/2009/ 
11/m-e-d-i-d-i-n-u.html [2.9.2011]
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NOTE DE FINAL

[1]  O ieşire din acest mod de viaţă este ceea 
ce Etzioni numeşte „comunitarianism” şi 
„transcedentalism”. În definiţiile lui, comu-
nitarianismul se referă la investiţia de timp 
şi energie în relaţiile cu ceilalţi, inclusiv 
familia, prietenii şi membrii comunităţii de 
care aparţine fiecare. Termenul mai se referă 
şi la serviciile în beneficiul bunului public, 
cum ar fi voluntariatul, serviciul naţional 
sau politica. Transcedentalismul se referă 
la activităţi spirituale în sens larg, precum 
cele religioase, contemplative şi artistice. 
(“America’s Tipping Point”)

[2]  Roberta Levitow menţionează acest 
lucru într-o scrisoare din 14.8.2008 (vezi 
Drăghici 2008, p. 109).  Roberta Levitow 
este co-fondatoarea în 2004 a Teatrului fără 
frontiere (Theatre Without Borders), un 
grup informal de sprijinire a schimburilor 
internaţionale în domeniului artei teatrale. A 
fost foarte activă în România, unde a condus 
două ateliere, „Pregătirea formatorilor” în 
septembrie 2005 la Bistriţa şi „Cum se scrie 
ceva nou” în august 2004 la Bistriţa/Colibiţa. 
De asemenea, în calitatea de specialist 
Fulbright a vizitat Universitatea Naţională 
de Teatru şi Film între martie şi aprilie 2004. 
(http://www.cies.org/ambassadors/2/
roberta_levitow/, accesat la [25.8.2011])

[3]  România este, în cazul nostru, mai degrabă 
asimilată Bucureştiului. Documentarea 
pentru acest caz nu indică iniţiative similare, 
de vizibilitate naţională, chiar în domeniul 
mai larg al „comunitarianismului”, în alte 

locuri ale ţării. Pentru o exceptie, vezi mai 
departe studiul de caz Ideo Ideis. Domeniul 
„artei independente” este foarte apropiat de 
ceea ce ne preocupă, iar dezvoltarea la scară 
naţională este vizibilă. Totuşi, distincţiile 
care le situează în două nişe separate ne 
obligă să le tratăm ca atare.

[4]  Ne referim la YIDDISHKEIT 2011 un 
program de promovare a antreprenoriatului 
cultural în favoarea conservării patrimoniului 
evreiesc având la bază un stagiu de voluntariat 
în Federaţia Rusă (Regiunea Autonomă 
Evreiască). Detalii pot fi găsite la http://
www.yiddishkeit.ro/portal/despre-proiect.

[5] Căminul a fost înfiinţat în 1979 cu implicarea 
directă a Rabinului şef al comunităţilor 
evreieşti din România, dr. Moses Rosen. 
Este asistat şi sprijinit financiar prin 
Departamentul de Asistenţă Socială şi 
Medicală (DASM) din cadrul Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România 
(FCER).

[6]  Numărul de rezidenţi este menţionat în 
Călător prin viaţă, nr. 13, iunie-iulie 2011, 
publicaţie editată de DASM.

[7]  Călător prin viaţă (13) menţionează printre 
persoanele asistate asemenea nume ale vieţii 
culturale din România precum compozitorii 
Mişu Iancu şi Laurenţiu Profeta, regizorul 
Moni Ghelerter, profesorul la UNATC 
Dumitru I. Carabăţ. 

[8]  Dacă nu se menţionează altfel, toate 
însemnările legate de activitatea din Cămin 
sunt preluate de pe blog la adresa http://
varstapatru.blogspot.com/.
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CAPITOLUL VII

ANTREPRENORIAT ȘI INOVARE CULTURALĂ:  
STUDIU DE CAZ FESTIVALUL NAȚIONAL  

DE TEATRU TÂNĂR IDEO IDEIS 
VALENTIN COJANU
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MIZA UNUI PROIECT 
CULTURAL

Miza constă în 10 ani de dezvoltare 
a unui eveniment teatral în 
Alexandria, un oraș fără teatru. 

10 ani de activitate entuziastă a unor tineri, 
care și-au dedicat adolescența și au trăit 
primii ani de tineri adulți în edificarea unui 
proiect considerat deja la ediția a opta 
(2013), unul ”dintre cele mai cunoscute si 
de succes evenimente culturale organizate în 
România”1. 10 ani de creare a unui produs unic 
în România dedicat educației alternative prin 
artă și 11 ani de la acea memorabilă călătorie 
de 16 ore cu trenul de la Bacău la Alexandria 
în 2005, când cei trei inițiatori – Alex (Ion) de 
18 ani, Andreea (Borțun) de 15 ani și Oana 
(Nedelea) de 16 ani – au decis demararea 
festivalului în anul următor. În iunie 2015, 
în pragul deschiderii ediției a zecea, Alex și 

1 http://m.hotnews.ro/stire/14416611

Andreea, în drum cu mașina de data aceasta de 
la Alexandria la București, rememorau această 
istorie, dar decizia fusese luată: ediția jubiliară 
nu va mai avea loc. Motivul era absența ofertării 
spațiilor de cazare în singurul loc posibil –  
internatul unui liceu local, o constatare 
neanunțată de nimic și de nimeni2, supărătoare 
în orice condiții, dar mai ales când este vorba 
de găzduirea a peste 200 de participanți, tineri 
liceeni veniți din toată România. 

Probabil și acum în 2015, ca și atunci 
în 2005, distanța de la a face la a nu face era 
tot o chestiune de deliberare ad-hoc și de 
curaj antreprenorial. Din fericire, acum, ca și 
atunci, combinația de inovare și angajament 
s-a dovedit un activ intact în zestrea lui Alex 
și a Andreei. Vom urmări în continuare acest 
caz, construit de-a lungul unui deceniu a cărui 
lecție principală este despre durabilitatea unui 
proiect și abilitatea de a elimina contextul 
nefavorabil în mediul inițiativei creative și 
culturale. 

2 Spațiul de cazare al liceului pedagogic Mircea 
Scarlat a fost supus în 2015 unei expertize 
seismice, care a încadrat inițial clădirea într-o clasă 
care permitea locuirea, fiind apoi re-expertizată și 
încadrată într-o categorie de risc seismic. Această 
decizie a fost anunțată organizatorilor cu mai 
puțin de două luni înainte de inaugurarea ediției 
jubiliare. (Interviu cu Alex Ion, 2.9.2015)
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EDUCAȚIA ALTERNATIVĂ PRIN 
TEATRU: NAȘTEREA UNUI 
SECTOR CULTURAL

Alex a fost primul student la UNATC 
din Alexandria în 20 de ani și crede că 
realizarea lui poate fi interpretată mai 

degrabă într-o notă negativă: talentul lui este o 
explicație, dar totuși mai relevant este faptul că 
nu există forme de introducere a artei în sistemul 
de educație. Românii, cu 18,6 ore de internet pe 
săptămână, se clasează pe locul al doilea într-un 
top al țărilor europene din punct de vedere al 
timpului consumat în lumea virtuală (Vlad 2015, 
p. 394), o statistică care ar putea să asigure mai 
multă susținere demersului său.

Festivalul Ideo Ideis a fost lansat în 2006 cu 
misiunea de a oferi educație alternativă prin 
teatru. Contextul s-a dovedit favorabil. Alex era 
parte deja a trupei de teatru din liceu, în care o 
recrutează imediat din clasa a 9-a și pe Andreea, 
și a coordonat în 2005 festivalul local de teatru 
”Sus cortina!” susținut de Consiliul Local al 
Tinerilor (CLT), o organizație de voluntariat a 
tinerilor din oraș înființată în 20023. Tot bugetul 
alocat CLT în 2006, cca. 10.000 lei, de către 
Primăria Alexandria va merge de-altfel către 
organizarea primei ediții a festivalului Ideo 
Ideis, o inițiativă ce se adresa de data această 

3 https://clta.wordpress.com/despre-noi/ (accesat la 
17.9.2015)

liceenilor amatori de teatru, ca actori sau 
spectatori, din toată țara.

Într-un plan mai larg, proiectul din Alexandria 
se încadra perfect într-o tradiție profesionistă 
bine consolidată la nivel european și din ce în ce 
mai bine pusă în valoare pe plan național.

La nivel european, teatrul din Germania, 
Austria sau Marea Britanie a îmbrățișat instituția 
pedagogiei teatrale prin care se stabilesc relații 
de mentorat cu diferite instituţii sociale, printre 
care și cele educaţionale. Direcțiile deschise sunt 
multiple: către azile de bătrâni sau penitenciare; 
licee sau spectacole pentru copii între 0 şi 3 
ani, ”pentru că se consideră că, în momentul 
în care expui copilul unor experienţe, chiar 
dacă nu înţelege tot, chiar dacă înţelege doar 
anumite lucruri…pentru un copil care vine la 
2 ani şi jumătate să vadă un spectacol de dans 
e foarte important ce tip de senzaţie, ce tip de 
experienţe îi creezi.”4 Publicul Ideo Ideis a avut 
ocazia să se întâlnească cu un educator teatral 
la ediția din 2013. Cunoscătoare a mediului din 
Berlin ca urmare a studiilor făcute la European 
College of Liberal Arts, Andreea are ideea de a 
o invita pe Uta Plate5, un pionier în domeniul 
educației teatrale în Germania, aflată din 1999 
la Schaubühne, un teatru de renume din capitala 
germană. Ea a coordonat un atelier de lucru cu 

4 http://www.e-cultura.info/mihaela-michailov-ma-
preocupa-teatrul-ce-pune-discutie-sistemul-de-
educatie/, 15.05.2015) (accesat 09.09.2015)

5 https://www.schaubuehne.de/en/personen/uta-
plate.html/ID_Taetigkeit=13 (accesat la 17.9.2015)
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trainerii Ideo Ideis și cu regizorii trupelor de 
teatru aflate în competiție6.

La nivel național, educația alternativă prin 
teatru, chiar dacă nu a ajuns în categoria unei 
instituții formale, a făcut pași importanți în 
ultimii ani plecând exclusiv ”de jos”, de la artiști. 
Este foarte posibil ca începutul să fie legat de 
evoluțiile artistice și sociale în contextul mai 
larg al „organizării comunitare”, o mișcare mai 
mult sau mai puțin spontană a unor colectivități 
pentru apărarea, promovarea sau pur și simplu 
punerea în valoare a ceea ce acestea prețuiesc.7 
Trebuie să ne așteptăm să luăm contact cu 
lucruri neconvenționale, ceea ce poate însemna 
o artă „vulgară, brutală, nu reală, ci hiperreală”8. 

În contrast cu efervescenţa socială şi mişcarea 
de idei internaţională, arta comunitară în 
România se afirmă relativ târziu ca un curent cu 
identitate proprie în anii 2000. Într-o perioadă 
când „comunitarianismul” încă este identificat 
cu „comunismul”, tineri artişti gândesc şi pun 
în aplicare tema înstrăinării sociale produse de 
modul de viaţă modern inspiraţi de ideilor unor 
pionieri ai artei comunitare precum Augusto Boal, 
creatorul „teatrului celor oprimaţi” sau Joseph 
Beuys, iniţiatorul „sculpturii sociale”. În relativă 
solitudine, momentul de început poate fi tocmai 
6 http://ideoideis.ro/noutati/5 (accesat la 17.9.2015)
7 Paragraf bazat pe Valentin Cojanu (2011), ”Crearea 

valorii sociale: cazul Centrului de Artă Comunitară 
„Vârsta4””, manuscris.

8 Alina Nelega citată în Runcan, Miruna (2011), 
“Strategii de activare-resocializare a spectatorului 
în teatrul românesc (1)” artactmagazine.ro123, 22 
Iunie, 2011, www.artactmagazine.ro.

din acest motiv bine precizat. În 2005, David 
Schwartz fondează tangaProject împreună cu 
colegi de facultate pentru a experimenta „în alte 
zone decât ne învață școala, decât ne învață teatrul 
clasic”9, un produs direct al seminarului de scriere 
creativă condus de Roberta Levitow în România, 
iar o altă inițiativă pune în aplicare proiectul 
Ofensiva generozităţii (OG) între 2006 și 2008 sub 
influența Cornerstone Theatre Company, o instituție 
americană în domeniul teatrului comunitar.

Ocupația artistului comunitar este voluntariat 
ca antreprenoriat social. Dramaturgul Mihaela 
Michailov, un pionier al acestei mișcări în România, 
realizează sau încurajează proiecte teatrale cu 
subiecte precum anii de școală, mineriada din 
1990, situația persoanelor evacuate, jucat chiar 
de către femeile care erau evacuate, sau “Familia 
Offline”, pe tema copiilor care rămân singuri acasă 
și au părinții plecați în străinătate, în care joacă 
chiar copii alături de actori. Tot ea intuiește și 
vocaţia de cercetare sociologică pe care o asigură 
astfel de platformă de afirmare artistică: ”Aducând 
în prim-plan texte românești, despre realitățile 
românești, practic îți propui și ai în spate și un 
anumit demers de cercetare asupra lumii în care 
trăim astăzi, prin teatru.”10

Aceste inițiative se acumulează având la 
bază un potențial, se pare, nelimitat de resurse 
creative. Observatorii notează capacitatea 
foarte mare a generației tinere de a se dedica, 

9 Interviu cu David Schwartz, Bucureşti, 7 iulie 2011
10 http://www.e-cultura.info/mihaela-michailov-ma-

preocupa-teatrul-ce-pune-discutie-sistemul-de-
educatie/, 15.05.2015) (accesat 09.09.2015)
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”un tânăr își dorește să poată oferi lucruri 
altor tineri” (revista sub25.ro). Așa se explică 
și succesul pe care Teatrul Excelsior l-a avut 
în lansarea apelului pentru New Drama, un 
concurs de dramaturgie pentru adolescenți: 99 
de texte primite, 6 câștigători și un text final 
care a devenit spectacol. Captarea publicului 
tânăr pentru arta teatrală, mai ales cel între 
3 și 18 ani, care constituie publicul țintă al 
Teatrului Excelsior, constituie o întreprindere 
nouă pe piața culturală. Este vorba de arta de 
a convinge și de a educa un public cu propriile 
lui caracteristici: este nevoie de o regie capabilă 
de a decoda convingător mesajul, comunicarea 
se bazează pe spectacole de maxim două ore, 
textul  contemporan sau cel clasic este la fel de 
potrivit, dar spectatorii vin pregătiți pentru un 
text poveste, nu simbol11. 

Ideo Ideis s-a aflat pe această piață nouă de 
la începutul ei. 

11 Interviu cu Oana Borș, Director adjunct, Teatrul 
Excelsior, 04.08.2015.

INOVATORII CULTURALI  
LA IDEO IDEIS: CE VISEAZĂ,  
CE FAC

TETA, trupa de teatru de amatori a liceului 
Alexandru Dimitrie Ghica din Alexandria, era 
prezentă în 2005 în festivalurile organizate în 
țară cu reprezentanții în engleză susținute prin 
programele British Council. Alex mărturisește 
că se simțea frustrat ”din cauză că jucam în 
engleză”12. Un an mai târziu, în iunie, numele 
trupei de teatru se transformă în numele 
Asociației T.E.T. Alexandria, un ONG înființat 
cu scopul de a derula ”activităţi culturale 
direcţionate atât pe dezvoltarea comunităţii 
în care se desfăşoară, cât şi pe dezvoltarea 
personală a participanţilor.”13

Este drept, obiectul dezvoltării comunităţii este 
introdus odată cu ediția a treia Ideo Ideis14, dar 
de la început misiunea de formare a tinerilor, în 
legătură sau nu cu teatrul, era consistent formulată. 
Organizatorii știu foarte bine că 95% dintre 
participanți nu dau la actorie, la teatru sau la film 
la terminarea liceului, dar, menționează Andreea, 
„ce încercăm să facem cu atelierele, cu workshop-
urile și, mai nou, cu Serile povestitorilor, e să-i 
ajutăm să deprindă comportamente și tehnici utile 

12 http://taraluiandrei.adevarul.ro/ideo-ideis-a-
pus-alexandria-pe-harta-romaneasca-a-culturii/ 
(accesat 5.9.2015)

13 http://ideoideis.ro/asociatia (accesat 17.09.2015)
14 Interviu cu Alex Ion, 02.09.2015.
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în viață, indiferent de meserie: ce înseamnă să ai 
un pic de dicție, ce înseamnă să știi să argumentezi 
într-o discuție, ce înseamnă să ai un anumit statut, 
ce înseamnă să vorbești în public, să scapi de 
inhibiții și-așa mai departe. Pe scurt, ce înseamnă 
să te simți bine în pielea ta.”15

Pe 6 august, zi care va fi sărbătorită ca Ziua 
Festivalului, începe prima ediție. Chiar de la 
început, inițiativa tinerilor se bucură de sprijinul 
unei personalități ca Marcel Iureş, președinte 
onorific al festivalului, aflat în sală la festivitatea 
de deschidere. Simbolul dramaturgiei o mască 
râde, una plânge, transformat printr-un ingenios 
design în logoul festivalului (vezi Expunerea 1), 
pare să reprezinte cum nu se poate mai bine ceea 
ce se întâmpla atunci pe scena Casei de Cultură 
(a Sindicatelor) din Alexandria: chiar de la prima 
reprezentație, curentul electric se oprește. Va fi 
repornit, ba chiar de mai multe ori în acea seară. 
Emoțiile, deloc inerente de această dată, au fost 
imediat liniștite de marele actor care le spune 
organizatorilor că ”succesul va fi cu atât mai mare 
cu cât vom avea probleme mai multe.“16

Ambele profeții s-au dovedit adevărate. Sala 
de reprezentație, singura din localitate adecvată 
pentru festival, a trebuit să fie acceptată pentru 
toate edițiile de până acum cu ”scaunele foarte 
vechi, scena amenajată pe tipar comunist, acustica 

15 ”Festival de teatru pentru liceeni - IDEO IDEIS”, 
Formula AS, 982, 2011, http://www.formula-as.
ro/2011/982/planete-culturale-30/festival-de-
teatru-pentru-liceeni-ideo-ideis-14083 (5.9.2015)

16 Interviu cu Alex Ion, 02.09.2015.

proastă și lipsa reflectoarelor”17 și să fie recuperată 
la câteva ediţii de la organizarea unor evenimente 
private (nunţi, discotecă), în care ”scena si culisele 
au fost până nu demult transformate într-un bar, 
cu canapele grosier-luxuriante și tapeturi kitsch-
oase.”18 După cele zece ediții, modernizarea 
pare să devină un scenariu plauzibil de vreme 
ce consiliul local al municipiului a alocat (pe 
trimestrul I din 2015) cca. 1.500.000 lei pentru 
categorii de investiții precum ”amenajare sala 
mică a Casei de Cultură a municipiului Alexandria 
pentru cinematograf cu proiecție în sistem 3D” și 
”Reabilitare Casa de Cultură -DALI+PT”.19

Un alt obstacol care a pus la încercare pe 
tinerii ”visători” a fost cazarea, mai ales la 
ultima ediție. Vestea dispariției dintre opțiuni 
a spațiului de la internat ar fi putut întrerupe 
brusc festivalul. Relativ repede, însă, Andreea își 
dă seama că poate apela la o firmă de închiriat 
corturi. Astfel, participanții din 2015 au putut 
folosi pentru odihnă corturi de cazarmă de 
genul celor folosite de soldații americani în 
Afganistan, în condiții de securitate, confort și 
igienă cel puțin la fel de bune ca și până atunci.

17 liberinteleorman.ro (http://liberinteleorman.ro/ 
solutia-lui-adrian-paduraru-pentru-casa-de-cultura-
din-alexandria-se-vand-doua-masini-de-lux-din-
cele-existente-aici-si-se-reface-toata-sala/) (accesat 
la 17.9.2015)

18 ”Festival de teatru pentru liceeni - IDEO IDEIS”, Formula 
AS, 982, 2011, http://www.formula-as.ro/2011/982/
planete-culturale-30/festival-de-teatru-pentru-
liceeni-ideo-ideis-14083 (accesat la 5.9.2015)

19 http://www.alexandria.ro/wp-content/uploads/Anexa-
5-LISTA-INVESTITII-trim.I.2015.pdf
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A mai fost desigur și scepticismul care a 
fost depășit în cele din urmă. Localnicii, care 
au recepționat festivalul ca ceva ”intrusiv”, cu 
mulți copii pe stradă (”Ce caută la noi în oraș?”), 
ocupă acum în întregime trei locații pe timpul 
reprezentanților în paralel din cadrul Ideo Ideis.

Dar succesele au avut partea lor și au adus 
lângă organizatori și public, cu sprijin moral, dar 
de cele mai multe ori efectiv prin participare, 
mari nume ale scenei românești, precum Victor 
Rebengiuc, George Mihăiţă, Nae Caranfil, Florin 
Piersic Jr., sau universale, precum Angela 
Gheorghiu, Jeremy Irons sau Neil LaBute. 

La reprezentanțiile de teatru de amatori 
al liceenilor și atelierele Ideo Ideis (de actorie, 
improvizație sau lucrul în echipă) ale primei 
ediții s-au adăugat alte secțiuni, astfel încât 
simpla enumerare a ofertei festivalului de azi 
vorbește despre maturitatea sa artistică:
•	 Spectacole de teatru tânăr
•	 Atelierele de teatru tânăr
•	 Atelierele de măiestrie
•	 Formare de formatori – ateliere dedicate 

trainerilor și coordonatorilor de trupe
•	 Spectacole invitate
•	 Cinemateca târzie
•	 Seara Povestitorilor
•	Masterclass-urile Ideo Ideis
•	 Evenimente conexe.

Pentru participanți, valorificarea acestei 
oferte înseamnă o experiență formatoare, 
o experiență a împărtășirii sentimentelor 
personale și trăirilor artistice și, din ce în ce 

mai mult, șansa de începe direct o carieră 
artistică. Daniel Dragan din Sinaia, din poziția de 
”Vizitator” la Ideo Ideis în 2011, mărturisește: 
”Atracția pentru noi sunt atelierele. Am participat 
în anii anteriori la concurs cu trupa de teatru, 
am luat și Marele Premiu într-un an, și-a fost 
minunat. Dar ne-am întors pentru ateliere. Din 
teatru, din genul ăsta de atelier, înveți o groază de 
lucruri despre tine, despre oameni, în general.”20 
Mai mult sau mai puțin, toți participanții vor 
simți festivalul ca o altfel de tabără, o modalitate 
distractivă de a petrece vacanța, o altfel de 
școală prin educație alternativă, o competiție, o 
modalitate de a cunoaște oameni și lucruri noi21.

Gama diversificată a experiențelor educative 
și comunitare este posibilă prin inovarea 
continuă a misiunii festivalului. Probabil cel mai 
important punct de cotitură după lansare a venit 
în 2014 când s-a desfășurat prima ediție care 
renunță la ideea de competiție. De acum înainte, 
eforturile devin concentrate pe formarea tinerilor 
pentru a putea deveni actori profesioniști, ”fiind 
un festival construit pe ideea de echipă şi pe 
principiul dezvoltării personale în relaţie cu 
ceilalţi”22. Premiul este înlocuit cu experienţa ca 
instrument de apreciere artistică (vezi Expunerea 
2) prin transformarea secţiunii „Competiţie“ în 

20 ”Festival de teatru pentru liceeni - IDEO IDEIS”, 
Formula AS, 982, 2011, http://www.formula-as.
ro/2011/982/planete-culturale-30/festival-de-
teatru-pentru-liceeni-ideo-ideis-14083 (accesat la 
5.9.2015)

21 Formular de feedback Ideo Ideis (2012)
22 http://ideoideis.ro/arhiva/2014 (accesat la 17.9.2015)
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„Spectacole de Teatru Tânăr“. Este o etapă nouă 
nu doar pentru participanți; prin ”schimbul” 
de reprezentanții cu festivalurile consacrate ale 
țării, Ideo Ideis la rândul lui se definește acum ca 
unul dintre punctele de reper ale evenimentelor 
culturale din România.

ANTREPRENORII CULTURALI 
LA IDEO IDEIS: CUM 
PLANIFICĂ, CE LASĂ ÎN URMĂ

Activitatea TETA a ajuns să fie 
răsplătită cu numeroase premii locale 
și naționale23 pentru contribuția la 

mișcarea artistică și dezvoltarea comunității. 
Platforma acestei recunoașteri s-a format 
pe învățare antreprenorială și dezvoltare 
organizațională, rezultate ce au condus, lucru 
rar în România, la o construcție instituțională 
durabilă (Expunerea 3). 

Învățarea a trebuit să fie asimilată repede. 
Termeni ca ”persoană juridică”, ”buget”, 
”concept”, ”PR”, ”marketing”, ”merchandising” 
au devenit limbajul cotidian al tinerilor 
antreprenori care vizează schimbarea prin 
artă. Andreea își amintește astăzi râzând: ”Era 
foarte complicat totul. Imaginează-ți că pentru a 
redacta bugetul primei ediții, am luat un model 
de buget de pe internet. Mi-a luat șase luni să-l 

23 http://ideoideis.ro/asociatia (accesat la 17.9.2015)

completez! Privind înapoi, cred că dacă am fi 
fost perfect conștienți că începem o treabă atât 
de serioasă, n-am fi început-o.”24

”Treaba” era într-adevăr serioasă, de vreme 
ce au fost nevoiți să asigure și să lucreze cu un 
buget care a crescut de cca. 50 de ori în cei zece 
ani. Acest lucru s-a întâmplat pe 2-3 premise 
sigure precum: masa costă 250 lei de persoană, 
cazarea este asigurată din finanțare locală, iar 
biletele se vând între 10 și 15 lei; preocupările 
de ”siguranță civilă” sau ”logistică” rămân să fie 
contabilizate cu fiecare ediție. În plus, categoria 
de buget cea mai mare este alimentată din surse 
să zicem ”neconsolidate”, alături de finanțarea 
nerambursabilă locală și națională (Expunerea 
4). Pentru a pune în context, bugetul ultimelor 
două ediții de cca. 500.000 lei este echivalent cu 
sumele alocate (în 2012) de Ministerul Culturii 
pentru ”proiecte prioritare” multi-anuale 
pentru domenii precum ”târguri internaționale 
de carte” (560.000 lei), ”cultura scrisă” (605.000 
lei) sau ”bienala de artă/arhitectură de la 
Veneția” (650.000 lei)25. 

Artiștii au trebuit de asemenea să-și educe 
tenacitatea în strângerea de fonduri. După ce o 
serie de festivaluri culturale au fost anunțate că 
nu vor primi finanțarea din partea Institutului 
Cultural Român, inclusiv Ideo Ideis, au apelat 
la noile surse de investiții de fonduri colective 
24 ”Festival de teatru pentru liceeni - IDEO IDEIS”, 

Formula AS, 982, 2011, http://www.formula-as.
ro/2011/982/planete-culturale-30/festival-de-
teatru-pentru-liceeni-ideo-ideis-14083 (accesat la 
5.9.2015)

25 Strategia, p. 381

ANTREPRENORIAT ȘI  
INOVARE CULTURALĂ:  

STUDIU DE CAZ  
FESTIVALUL NAȚIONAL  

DE TEATRU TÂNĂR  
IDEO IDEIS



174

174

(crowdfunding), fiind găzduiți de exemplu pe 
http://www.wearehere.ro/ne-facem-mari. 
Această experiență s-a dovedit mai departe 
folositoare și în plan personal: când Andreea a 
dorit să-și continue studiile cu un program de 
master la New School of Social Research în New 
York, proiectul ei a primit parte din finanțare din 
astfel de surse26. 

Echipa lor a crescut an de an. Organizarea 
managerială astăzi arată similar cu cea a unei 
firme consolidate (Expunerea 5). Și nu au fost 
singuri. Alături de președintele onorific, aflat de 
cele mai multe ori în îndeplinirea unor sarcini 
executive – introducere la sponsori, legături de 
parteneriate – sau artistice pe scena festivalului, 
s-au alăturat chiar de la ediția a doua alte nume 
importante ale teatrului – Cătălin Ştefănescu, 
Andi Vasluianu, Marius Manole, urmați apoi de 
Medeea Marinescu şi Vlad Zamfirescu. Ei au 
devenit întâi membrii juriului festivalului, iar din 
2014 mentorii tinerilor artiști. De asemenea, au 
fost primii consultanți în dezvoltarea formatului 
festivalului. Organizarea și-a mărit anvergura 
prin voluntari, de exemplu, absolvenții de la 
UNATC, și prin acoperirea media din ce în ce mai 
largă, de exemplu pentru al doilea an consecutiv, 
2014-2015, spectacolele de teatru tânăr și 
gala de închidere au putut fi vizionate live pe 
StirileProTv.ro.

26 https://life.indiegogo.com/fundraisers/to-the-
living-spirit-andreea-at-the-new-school 

EDIȚIA A 11-A: ÎNCEPUTUL 
UNUI PROIECT MATUR

Sunt multe semne, prin urmare, că 
Ideo Ideis a ajuns la maturitate odată 
cu fondatorii săi. Alex a ajuns între 

timp actor, licențiat în actorie la UNATC și cu 
un master la aceeași facultate în teatrologie și 
management cultural; desigur, pe agendă cu 
multe alte proiecte de antreprenoriat cultural. 
Andreea este scenaristă după ce a absolvit UNATC 
București. În 2014, cu scenariul scurtmetrajului 
Love Locker, a câștigat competiția Canon Short 
Film de la Berlinale Talents27.

Ce urmează? „Nu credem că festivalul ar 
trebui să se dezvolte mai mult de atât, ci doar 
în termeni de includere a comunităţii. Ne-
am dori să facem alte proiecte care să ducă 
mai departe lucrurile pe care le propunem“ 
afirmă Alex28. Probabil, acesta va fi scara după 
care performanța Ideo Ideis se va măsura în 
continuare. Lista este deja începută.

În primul rând, la nivelul festivalului. În 
2015, tinerii actori au fost evaluați pentru 
ultima dată de mentorii Ideo Ideis. Începând 
cu 2016, alte nume de rezonanță se vor adăuga 

27  ”Digi Portret – Andreea Bortun, scenarist”, http://
www.digi-world.tv/digi_portrete/digi-portret-
andreea-bortun-scenarist/ (5.9.2015)

28  ”„Ideo Ideis“ a pus Alexandria pe harta românească 
a culturii”, http://taraluiandrei.adevarul.ro/ideo-
ideis-a-pus-alexandria-pe-harta-romaneasca-a-
culturii/
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echipei artistice, ”însă organizatorii nu au spus, 
deocamdată, despre cine este vorba”.29 După 
cum nu au făcut încă public și schimbările la nivel 
managerial, dintre care, cele mai importante, 
vor fi legate de instalarea unui management 
profesionist și salariat. Zece ani de voluntariat 
pentru echipa Ideo Ideis! 

În al doilea rând, pe plan local. În 2014, 
Primăria Municipiului Alexandria, Asociația 
T.E.T.A, Consiliul Local al Tinerilor din 
Alexandria și Inspectoratul Școlar Județean 
Teleorman au instituit concursul de teatru 
școlar Pauza de teatru. Cu menirea ”să deschidă 
apetitul pentru teatru în rândul copiilor din 
Alexandria şi să capteze interesul pentru 
evenimente culturale în cadrul comunității 
locale”, proiectul se desfășoară sub forma unei 
competiţii între instituţiile de învăţământ pe 
trei nivele: ciclul primar, gimnazial şi liceal.30 
Astfel, Ideo Ideis primește acum anual pe scenă 
și trupa câștigătoare din Pauza de teatru.

În fine, pe plan național. Colaboratorul 
permanent al Ideo Ideis, Cătălin Ştefănescu, a 
realizat “Vanilla Skype”, o co-producţie Teatrul 
ACT şi Asociaţia TETA. Un alt parteneriat, cu 
Asociaţia ADO (Artă pentru Drepturile Omului), 
Asociaţia REPER21 şi Asociaţia Urbanium, 
a condus la lansarea unui proiect finanţat 
prin granturi SEE 2009-2014 – „Intervenţii 
29  liberinteleorman.ro, 10.08.2015, http://

liberinteleorman.ro/ideo-ideis-x-s-a-incheiat/ 
(accesat 17.9.2015)

30  liberinteleorman.ro, 05.08.2015, http://
liberinteleorman.ro/pauza-de-teatru-la-ideo-ideis/ 
(accesat 17.9.2015)

socio-culturale pentru capacitarea comunităţii 
rome şi pentru încurajarea dialogului 
comunitar intercultural”. Poveștile personale ale 
participanților (copii cu vârste cuprinse între 11 
și 18 ani, romi și ne-romi) sunt strânse în cadrul 
atelierelor de trainerii programului, printre 
aceștia dramaturgul Mihaela Michailov și actrița 
Katia Pascariu31, nume pe care le-am regăsit 
printre pionierii artei comunitare în România la 
mijlocului anilor 2000.

”Să avem grijă”, își dorește Andreea, ”de cei 
care au entuziasm în fața colilor albe de hârtie.” 
Într-adevăr, mărturiile colectate în Expunerea 
6 stau dovadă, valorificarea acestui activ 
intangibil – curajul de a începe și a crede într-o 
întreprindere, culturală în cazul de față – poate 
duce la rezultate exemplare.

31  Liliana Matei, ”Maskar – un nou proiect de educație 
prin teatru”, Ziarul Metropolis, 26 Februarie 2015, 
http://www.ziarulmetropolis.ro/maskar-un-nou-
proiect-de-educatie-prin-teatru/ (accesat 5.9.2015)
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Expunerea 1 Afișul Ediției a IV-a (15-22 august 2009)

Sursa: Ideo Ideis, http://ideoideis.ro/arhiva
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Expunerea 2 Experiențe artistice pentru participanții Ideo Ideis

2014 2015
Trupe de teatru Experiențe Trupe de teatru Experiențe

Domino  
(Râmnicu Vâlcea)

Susținerea unei reprezentații 
în cadrul Festivalului 

Internațional de Teatru de la 
Sibiu (FITS) 2015

Par Ris  
(Baia Mare)

O reprezentație la Noaptea 
Teatrului Tânăr, eveniment 

organizat de Asociaţia TETA în 
Bucureşti, la Teatrul Excelsior, în 

luna noiembrie 2015
Gong  

(Roman)
O reprezentație în cadrul 

FestCo 2015
Seism  

(Focșani)
O reprezentaţie în cadrul FestCO 
(Festivalul Comediei româneşti), 

2016
Atelierul de Teatru  

(Botoșani)
Participarea la Festivalul 

Național de Teatru (FNT) 2014
Atelierul de Teatru  

(Botoșani)
O reprezentaţie la TeenFest  

Excelsior
Aici  

(Constanța)
O reprezentație la Godot Café 

Teatru
Okaua  

(București)
O reprezentaţie la Godot Cafe 

Teatru
Theatron  
(Vulcan)

O sponsorizare în valoare 
de 1000 de euro din partea 

Agenției de Vise pentru 
producția următorului spectacol

Protha  
(Panciu)

O ședință foto profesionistă 
realizată de fotograful Matei Buţă

Yorick  
(București)

Abonamente full pass la 
Festivalul de Muzică “Plai” de la 
Timișoara, edițiile 2014 și 2015

Drama Club  
(Botoșani)

Participare la Divan Film  
Festival, la Port Cetate

Mircea Albulescu  
(Câmpina)

Acces pentru un an la specta-
colele Teatrului de Comedie

Brainstorming  
(București)

Va juca spectacolul ”Colonelul 
Pasăre” în cadrul festivalului 

Promenada.
Oglinzi  
(Sinaia)

Acces pentru un an la 
spectacolele lui Marius Manole 

și ale Medeei Marinescu

Amprente  
(Brașov)

Acces la spectacolele din cadrul 
Festivalului Naţional de Teatru

AS  
(București)

Acces gratuit pentru un an la 
spectacolele lui Andi Vasluianu 

și Vlad Zamfirescu

AS  
(București)

O reprezentaţie în cadrul 
Festivalului Internaţional de 

Teatru de la Sibiu 2016
StarT (Alexandria) Acces pentru o săptămână la 

oricare dintre cursurile UNATC
Thalia Club  

(Alexandria)
O reprezentaţie în cadrul 

Festivalului Dramaturgiei din 
Timişoara.

Sursa: 2014 - liberinteleorman.ro, 11.09.2014, http://liberinteleorman.ro/ideo-ideis-si-a-recompensat-
participantii/ (accesat 17.9.2015); 2015 - http://ideoideis.ro/noutati/57 (accesat 17.9.2015)
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Expunerea 3 Ideo Ideis: evoluția în cifre (2006-2015)

Sursa: Ideo Ideis, documente interne

Note explicative:
1. Valorile pentru buget sunt estimative pentru 2006, 2007 și 2008.
2. Valorile pentru buget pentru 2014 și 2015 includ și sume care au fost plătite direct de către 

sponsori furnizorilor.
3. Numărul de participanți include exclusiv componența trupelor de amatori din licee, participanți 

individuali în afara trupelor și participanți liceeni din Alexandria. Valori aproximative pentru perioada 
2006-2010.
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Expunerea 4 Structura bugetului festivalului pe categorii de venituri (mii lei) (2015) 

Sursa: Ideo Ideis, documente interne
Note explicative:
1. Categoria ”Alte surse” include contribuții (în produse sau în bani) care nu au trecut prin bugetul 

Ideo Ideis. Aceste sume au fost alocate către activități precum: biciclete pentru voluntari asigurate 
de Mai Mult Verde; materiale promoționale (caiete program, tricouri, sacoșe etc.) executate și 
achitate de Walmark; sucuri naturale asigurate de Sloop; Valvis Holding a asigurat nelimitat apa Aqua 
Carpatica pentru toți cei prezenți la festival; mașini au fost puse la dispoziție de un dealer local; spații 
și echipamente au fost puse la dispoziție gratuit etc. De asemenea, ediția din 2015 a fost susținută 
financiar și prin următoarele surse de finanțare:
•	 ICR a susținut financiar două dintre spectacolele invitate la festival.
•	 Centrul Național al Dansului București a susținut financiar desfășurarea atelierelor de coregrafie 

din festival. 
2. Bugetul crește dacă sunt socotite costurile experiențelor asigurate de partenerii ediției 

2015 (http://agenda.liternet.ro/articol/19953/Comunicat-de-presa/Experiente-pentru-trupele-
participante-Final-de-Ideo-Ideis-2015.html). 
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Expunerea 5 Managementul Ideo Ideis 
CO-FONDATORI: Andreea Borțun & Alexandru Ion
CO-DIRECTOARE: Lavinia Cioacă & Carmen Dumitrescu
JUNIOR DIRECTORS: Irina Floarea & Adriana Ene
MEMBRI FONDATORI: Mircea Postelnicu, Vladimir Purdel, Cristian Tăbăcitu, Tudor Conoro, Oana Nedelea,  
               Alin Balascan, Mihai Petrică

Departament Coordonator Junior
Artistic Liviu Romanescu Maria Manole
Cazări Silvia Guță

Design Grafic Adriana Guță -
Economic Gabriela Dragomir Tiffany Tancu

PR Manager Nicoleta Gavrilă
Foto Adi Bulboacă

Granturi Corina Delea, Cristina Ivan
Logistică Ioana Gheța Theo Ștefan

Mese Laura Dragu Marina Gheta
Evenimente Ramona Sarbu Iulia Matei
Producător Gabriela Suciu Ioana Sărăcila

Relații trupe Sabina Brândușe Raluca Pană
Responsabilizare social Silvana Frînculescu Ilina Bădulescu

Scenografie ? Cezarina Bucă + Evelina Dobre
Sponsorship Anca Purdel Diana Videa

Tehnic Andrei Tălpigă Ștefan Iosca
Transporturi Ciprian Matei Cristi Datcu

Video Loredana Piper?
Voluntari Crina Olteanu Damaris Stoian

Consiliere Psihoterapie Silvia Guță Roxana Dragne
Social Media Alex Ciucă
PR Executive Mira Sfura Sandra Sankat
PR Executive Teona Galgotiu

Artistic Executive Anca Cucu?

 Sursa: Ideo Ideis, documente interne
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CAPITOLUL VIII

AVANTAJELE COMPETITIVE  
ÎN PRODUCŢIA GLOBALĂ DE FILM:  

CAZUL ROMÂNIEI 
VALENTIN COJANU
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„Faptul că autorităţile nu fac nimic acum nu cred că ajută.
E o politică de laissez-faire. O piaţă prea liberă, după gustul meu.”

Gub Neal (producător) (2006)
„Deşi economiştii văd o economie care întâmpină dificultăţi,  

producătorii de film văd o ocazie de care profită.”
John Horn (The Los Angeles Times) (2005)

 

AVANTAJELE  
COMPETITIVE  

ÎN PRODUCŢIA GLOBALĂ 
DE FILM:  

CAZUL ROMÂNIEI

Se întâmplă frecvent să auzi că 
producţia de filme contează printre 
puţinele sectoare care promovează 

o foarte bună imagine a României în lume. 
La fel de remarcabil este faptul că această 
distincţie revine aproape în exclusivitate 
eforturilor private ale întreprinzătorilor 
români. Lipsa sprijinului din partea statului 
pune în valoare de fapt încă o dată resursele 
extrem de valoroase existente pentru 
această ocupaţie. Ceea ce se pierde însă din 
vedere este faptul că avantajele câştigate de 
producătorii români sunt limitate pentru a 
genera în economie valoare adăugată: pe de 
o parte, este vorba de un consum de resurse 
foarte mare prin raportare la productivitatea 
obţinută în alte ţări, unde ţinem cont şi de 
diferitele forme de sprijin public; pe de altă 
parte, câştigurile obţinute sunt insuficiente 
pentru a introduce mai multe elemente de 
folosire creativă a talentului local. Modul în 
care avantajele competitive în producţia de 
film sunt puternic constrânse de condiţiile 
locale constituie tema majoră a materialului 
de faţă.

Rolul ambasadorial de care am pomenit 
revine atât producţiilor interne, cât şi serviciilor 
oferite producţiei de film străin în România, 
două dintre cele mai importante sub-domenii 
ale industriei cinematografice. „Noul val” al 
cineaştilor români se bucură de distincţiile de 
vârf ale domeniului. În acelaşi timp, filmarea 
unei producţii străine în România este expusă 
în cele mai calde tonuri de regizori precum 
Anthony Minghella sau Franco Zeffirelli care 
au mărturisit că au petrecut o perioadă foarte 
bună aici (vezi Expunerea 1). 

Cele două domenii au cunoscut o dezvoltare 
aproape paralelă în perioada economiei 
centralizate. Faptul că există puţine elemente 
de intersecţie între cele două activităţi ne 
forţează să facem o alegere pentru a încerca 
să păstrăm cât mai mult claritatea subiectului. 
Deoarece centrul de greutate al analizei de faţă 
este mai degrabă economic şi nu cultural, sunt 
mai multe motive pentru care alegerea discuţiei 
asupra avantajelor serviciilor în producţia de 
film este mai potrivită, anume:
•	 Volumul activităţii şi valoarea producţiei 

sunt semnificativ superioare;
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•	 Efectul de antrenare (impactul economic) 
este multiplicat corespunzător volumului şi 
valorii superioare realizate;

•	 Imaginea pozitivă este mult mai rapid 
amplificată de rezonanţa marilor nume 
ale filmului străin, deja consacrate la nivel 
internaţional;

•	 Vizibilitatea produselor obţinute prin oferirea 
serviciilor este avantajată de abilităţile mult 
superioare de marketing şi distribuţie ale 
caselor de film străine.
Prin urmare, vom restrânge tema de lucru la 

formarea şi păstrarea avantajelor competitive în 
industria producţiei de film străin în România. 
Momentul producţiei Cold Mountain în 2002 în 
România reprezintă un reper important prin 
implicaţiile pe termen lung asupra industriei şi 
ne va ajuta să construim în jurul lui mare parte 
din argument. Poate şi fiindcă mirajul scenei 
filmate este atât de puternic în viaţa cotidiană, 
elementele cercetării obiective stau de multe 
ori alături de accente emoţionale aşa cum o 
arată seria de reportaje în presa naţională 
şi internaţională generate de externalizarea 
producţiei pentru acest film. A fost sau nu a 
fost justificată alegerea pădurilor din jurul 
Râşnovului pentru a reda fidel atmosfera evocată 
de Charles Frasier în romanul omonim? Astfel 
de întrebări în care miezul creativ chestionează 
raţiunea economică au devenit un subiect 
predilect al analizelor direct legate de România 
(de exemplu, Meils 2003, Price 2003, OBG 
2004) sau în general legate de externalizarea 

producţiei de film (de exemplu, Klein 2004, 
Harrison, Gnuschke 2005, McDonald 2007, 
Vang, Chaminade 2007, Longwell 2008) şi vor 
sta în centrul atenţiei în cele ce urmează.

Ecoul momentului Cold Mountain ne-a 
determinat să întreprindem o examinare a 
condiţiilor integrării producţiei localizate în 
România în circuitul creator de valoare la nivel 
global. Am realizat primele interviuri între 
decembrie 2004 şi februarie 2005 şi le-am reluat 
între iulie şi august 2011. Pe lângă faptul că am 
fost în măsură că constatăm opinii şi evidenţe 
aproape neschimbate asupra competitivităţii 
condiţiilor de producţie, perspectiva temporală 
care include şi efectele crizei financiare 
după 2008 ne-a ajutat să punem în evidenţă 
mecanismele care frânează sau care împing 
înainte performanţele sectorului din perspectiva 
durabilităţii avantajelor industriei în momente 
dificile.

Interlocutorii au fost reprezentanţi la 
nivel de top management (director general, 
director executiv, director economic, director de 
marketing, director tehnic) implicaţi direct în 
contractarea şi implementarea serviciilor pentru 
producţia de film în organigrama celor mai 
importante două firme româneşti de producţie 
film (Castel Film şi Media Pro Pictures), precum 
şi alte case de producţie (Filmex, Hi Film). 
Informaţii adiţionale au fost colectate din 
documente ale asociaţiilor profesionale (de 
exemplu: Centrul Naţional al Cinematografiei în 
România şi European Audiovisual Observatory), 



185

185

documente interne ale firmelor româneşti 
producătoare de film, ale arhivelor acestora, 
precum şi presă sau pagini web de profil.  

Acest material este organizat în jurul 
temelor pentru interviu [1]. Detaliile studiului 
de caz privind România sunt evidenţiate pe linia 
elementelor clasice de analiză a avantajelor 
competitive. Prima secţiune se ocupă de 
formarea avantajelor în industria globală a 
producţiei de film. Următoarea secţiune prezintă 
pe scurt contextul competitiv din Europa 
răsăriteană. Integrarea României în circuitul 
global al valorii formează subiectul principal al 
acestui material şi este tratată în două secţiuni. 
În prima, ne ocupăm de avantajele care plasează 
firmele din România pe harta internaţională a 
producţiei globale, în principal din perspectiva 
pe care o oferă externalizarea serviciilor la 
producţia Cold Mountain. În a doua secţiune, 
prezentăm un tablou sintetic al determinanţilor 
avantajelor (factorii, condiţiile cererii, 
competiţia şi legăturile industriale) pentru a 
delimita potenţialul şi constrângerile existente 
pentru durabilitatea acestor avantaje. Aducem 
în discuţie impactul asupra dezvoltării locale 
şi încercăm să găsim un răspuns la întrebarea 
dacă sprijinul public direct este necesar pentru 
consolidarea efectelor pozitive ale avantajelor 
dobândite.

AVANTAJELE COMPETITIVE  
ÎN PRODUCŢIA DE FILM

Industria filmului este o afacere atractivă, 
în care interesul finanţatorilor pare 
asociat în primul rând cu realizarea 

unor încasări care să depăşească de multe 
ori costurile de producţie chiar în primele 
săptămâni de vizionare. După cum afirmă un 
regizor român, nevoit să deschidă propria casă 
de producţie, „Există foarte mult dezinteres 
printre producători. Pe cei cu care am lucrat 
înainte nu-i interesa deloc filmul, putea să iasă 
orice la final” („Tinerii regizori”). Aşa cum arată 
Expunerea 2, această observaţie este bine 
sprijinită de statistica celor mai bine vândute 
filme din lume. De asemenea, producţia de 
film este o ocupaţie care demonstrează bună 
imunitate la variaţiile condiţiilor economice 
generale: în plină desfăşurare a crizei financiare 
internaţionale începută în 2007, încasările din 
vizionări au crescut constant în America de 
Nord, Europa, dar şi pe pieţele asiatice, chiar 
dacă în ritmuri mici, iar numărul de spectatori 
a depăşit în 2009 pe cel din 2006 (EAO 2010, 
p. 11). La aceste atracţii pur economice, se 
adaugă lumea fascinantă a stelelor de cinema, a 
creatorilor de scenarii şi muzică, a directorilor 
de scenă, toţi posibili idoli ai publicului larg, cei 
mai bine cotaţi dintre ei fiind răsplătiţi anual în 
ceremonii extravagante.

Industria filmului a ajuns din timp în timp la 
momente de răscruce – coloana sonoră, suportul 
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magnetic şi apoi digital de înregistrare şi redare 
video, disponibilitatea online a produselor 
etc. – când noi modele de producţie şi vânzare 
au trebuit să fie inventate pentru a susţine 
dinamica industriei. Printre ultimele provocări 
majore care completează lista se află tendinţa 
accentuată de amplasare a filmărilor în altă ţară 
de origine decât cea a caselor de producţie. 

Dezbaterile în cadrul industriei în jurul 
acestui subiect par să evite termenul consacrat 
externalizare (en. outsourcing) şi să prefere 
în schimb termenul fuga producţiei (en. 
runaway production) pentru a pune accentul 
pe importanţa deosebită a finanţării la costuri 
mai joase în decizia de alegere a locaţiei pentru 
filmare (vezi Harrison şi Gnuschke 2005). În 
acelaşi timp, filmul, ca produs cultural, implică 
dezvoltarea unui lanţ de creare de valoare în 
care componenta creativă joacă un rol principal, 
uneori esenţial. Când Casino Royale din seria 
James Bond se filmează la Praga, industria din 
Marea Britanie este şocată datorită exploatării 
artistice a unui simbol naţional prin intermediul 
unei echipe de producţie străine în căutare de 
locaţii ieftine, dar când Woody Allen filmează 
Midnight in Paris în … Paris conţinutul creativ 
al locaţiei este fără îndoială esenţial pentru 
mesajul artistic. Dincolo de elementele de cost 
şi alegerea culturală a locului filmării, recepţia 
publicului faţă de puterea ideilor, valorilor, 
simbolurilor vehiculate în film poate zdruncina 
orice plan de producţie şi duce încasările din 
vizionări foarte mult peste sau sub costuri.

Complexitatea contextului producţiei şi 
consumului unui film poate fi redusă la câteva 
momente esenţiale în ceea ce priveşte decizia 
care face sau nu din acest produs un succes. 
Schematic, vizualizarea momentelor cheie de 
formare a avantajelor competitive implică o 
discuţie asupra (1) producţiei propriu-zise a 
filmului, (2) alegerii locaţiei de filmare şi (3) 
bugetului producţiei.

Producţia

Producţia de film este parte a sectorului 
audio-vizual, alături de producţia şi 
distribuţia video, proiecţiile de filme 

în cinema şi activităţile de radio şi televiziune 
(Eurostat 2002). Sub influenţa unor factori 
diferiţi (noi tehnologii, noi tendinţe în consum, 
dinamica fuziunilor de firme etc.), fiecare sub-
domeniu se află într-un proces continuu de 
diversificare orizontală către domenii înrudite, 
dar şi de regrupare în cadrul unui singur model 
de afaceri corporativ. Astfel, producţia de film 
se ramifică către producţiile de televiziune şi de 
publicitate (pentru public şi pentru corporaţii) 
şi în acelaşi timp este integrată în importante 
trusturi media cu activităţi care acoperă aproape 
în totalitate sectorul audio-vizual. Foarte 
importante sunt şi legăturile cu alte ramuri 
industriale pe segmente ale producţiei precum 
tehnologia de reproducere a imaginii, realizarea 
cinematografică (aparatură, peliculă), grafica 
computerizată etc.
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Rolul important pe care îl joacă factorul 
cultural în decizia de cumpărare introduce 
elemente de incertitudine în planificarea unui 
film de la dezvoltarea proiectului la distribuţia 
filmului. Costul actului de consum, care poate 
însemna, după caz, preţul biletului de intrare 
în sala de cinematograf, costul unui suport DVD 
sau redevenţa operatorului de televiziune, nu 
variază în funcţie de ţara de origine a filmului şi 
nici în funcţie de calitatea rezultată din efectul 
de spectacol sau de importanţa costului de 
producţie a realizării filmului, ci depinde esenţial 
de numărul de vizionări. Analiza costurilor şi 
beneficiilor este inutilă dacă nu este completată 
cu înţelegerea motivaţiei pentru care un proiect 
cinematografic se înscrie sau nu în curentele 
socio-culturale dominante (populare). Etapele 
şi momentele cheie ale acestui proces sunt 
descrise în Expunerea 3.

În economiile de comandă, asigurarea unui 
număr cât mai mare de vizionări sau succesul 
de casă a unei pelicule este o sarcină a politicii 
culturale de stat, aşa cum încă se poate constata 
în ţări precum China (“China´s film industry”). 
În economiile deschise, asigurarea unui succes 
de casă este un rezultat cu foarte multe variabile 
greu de anticipat. Filmele se află într-o relaţie 
vie cu structurile societăţii, de unde preia sau 
unde oferă conţinut tematic (pentru produse 
şi servicii precum parcuri tematice sau de 
distracţie, jocuri video, articole de îmbrăcăminte 
şi jocuri), susţine reţele de comunicare 
informale, oglindeşte stări individuale sau 
colective. Cum toate acestea au devenit „bunuri” 

globale, conţinutul internaţional al producţiei a 
devenit un factor critic în formarea avantajelor 
competitive. 

Astăzi, mai mult de 50% din veniturile unui 
film produs la Hollywood provin din încasări 
în afara SUA (Mossig 2008). Pentru cineaştii 
români dependenţa este şi mai puternică: de 
exemplu, pentru 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile 
(produs în 2008), unul dintre cele premiate 
filme româneşti, 88% din încasări provin din 
străinătate1. Piaţa globală este dominată de 
producţia de film american, lider incontestabil 
mondial prin raportare la orice indicator 
important al ramurii: numărul de filme produse 
[2], încasări din proiecţia şi vânzarea de filme, 
număr de spectatori, închirieri casete, distincţii 
acordate realizatorilor. Producţia de film este 
importantă nu numai în economia americană 
unde este considerată de Departamentul 
de Comerţ „unul dintre cele mai importante 
sectoare din punct de vedere economic” 
(McDonald 2003), dar dominaţia ei se simte din 
plin şi în afara ţării: în Europa peste 60% din 
încasări provin din filmele americane, în timp 
ce filmele europene se bucură doar de 7% din 
piaţă în SUA şi Canada (date pentru 2009) (EAO 
2010). Din acest motiv, formarea avantajelor 
competitive la nivel global, inclusiv pentru 
centre de producţie importante precum Canada 
sau Germania (vezi Coe 2001, Vang şi Chaminade 
2007, Mossig 2008), este în strânsă legătură cu 

1 http://boxofficemojo.com/movies/?id=4months3 
weeks2days.htm [12.9.2011]
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deciziile producătorilor americani, mai ales cei 
ai marilor case de producţie (studiouri) [3].

Pentru oricine este familiarizat cu palmaresul 
industriei de film americane, este surprinzător 
să constate cât de aprig se desfăşoară discuţia 
cu privire la balanţa beneficiilor producţiei în 
străinătate. Argumentele generează conflicte 
sindicale şi mobilizează simpatia populară. 
Decizia de a filma în străinătate Cold Mountain a 
determinat Comitetul de Acţiune pentru Film şi 
Televiziune, o coaliţie voluntară din SUA fondată 
în 1998, să iniţieze o campanie agresivă de boicot 
al vizionării prin sloganuri ca “Nu contribuiţi la 
profiturile lui Cold Mountain obţinute efectiv 
pe cheltuiala voastră atunci când cumpăraţi un 
bilet”2 (Price 2003). Americanii nu sunt singurii 
care demonstrează un astfel de fanatism: 
europenii, asiaticii sunt susţinători la fel de 
îndârjiţi în ceea ce priveşte producţia audio-
vizuală locală.

Măsuri de protecţie de intensitate similară în 
oricare sector al industriei de prelucrare sunt de 
neimaginat astăzi. Acest lucru este însă posibil 
deoarece sunt larg acceptate opiniile conform 
cărora “operele culturale trebuie, într-o anumită 
măsură, să fie eliberate de presiunea de a avea 
succes comercial şi să fie în stare să se dezvolte 
creativ” (Bron şi Matzneller 2011).

 Toate datele arată că, cel puţin în ceea ce 
priveşte producţia de film, autorităţile urmează 
cu stricteţe acest deziderat. După cum relatează 
McDonald (2011), peste 40 de state din SUA 

2 “Do not contribute to Cold Mountain profiting 
literally at your expense by buying a ticket.”

apelează la măsuri de stimulare a industriei, în 
special de natură fiscală, de la doar 2 state în 
2002, când au fost pentru prima oară introduse. 
Rivalitatea interstatală şi nu cea internaţională 
este cea care dă acum cele mai mari bătăi de cap 
celor care vor să menţină filmările pe plan local 
(vezi Litvak şi Litvak 2009). De fapt, lucrurile 
au evoluat aşa de mult încât în zilele noastre 
facilităţile oferite în unele state americane (de 
exemplu, Michigan) sunt atât de atractive încât 
producători din ţări precum România, Republica 
Cehă sau Rusia sunt sfătuiţi să localizeze aici 
producţia din raţiuni financiare (Longwell 
2008).

În UE, lucrurile evoluează în direcţie similară, 
cu deosebirea că şi instituţiile supranaţionale 
joacă un rol foarte important. Schemele de 
stimulare fiscală sau alte mecanisme indirecte 
de sprijin direct, precum şi măsuri de ajutor 
financiar direct sunt active la nivelul statelor 
membre (vezi “National Film Production Aid”). 
Programe la nivelul supranaţional, precum 
MEDIA 2007 şi MEDIA Mundus ale UE sau 
Eurimages al Consiliului Europei, completează 
măsurile naţionale. În general, orice formă de 
sprijin este admisă doar pentru fazele dinaintea 
producţiei (filmării) şi după, pentru a nu 
introduce distorsiuni pe piaţă, şi de obicei sunt 
limitate la 50% din bugetul producţiei (Bron şi 
Matzneller 2011).

Competiţia pentru stimulente este continuată 
la nivel de oraşe: Berlinul a contribuit cu 8 mil. 
euro la producţia Valkyrie (cu Tom Cruise) din 
cele 40 mil. cheltuite de producător în Germania, 
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fără alte gratuităţi, cum a fost posibilitatea de a 
filma gratis în bunkerul lui Hitler („Interviu cu 
Bogdan Moncea”). Sau la nivelul noilor intraţi 
pe piaţă: guvernul din Botswana promite să 
investească 5 mil. USD (Hayes 2007) pentru 
prima producţie străină importantă, The No 1 
Ladies’ Detective Agency, un serial de televiziune 
britanic cu un buget de 40 mil. USD. 

Apelul emoţional, deosebit de eficace de 
altfel în cazul produselor culturale, împreună 
cu analizele de impact explică atenţia specială 
de care se bucură producţia de film. Toate 
justificările se concentrează pe avantajele 
pe care filmările le au asupra dezvoltării 
comunităţii locale. 

Amplasarea producţiei

Primele filmări în străinătate au început 
să fie realizate după anii 1930. În 1936 
pentru realizarea filmului Desire a 

cărui acţiune se desfăşura în Franţa (la Paris) şi 
în Spania, producătorii americani s-au deplasat 
în aceste locaţii pentru a da autenticitate 
filmărilor exterioare. După al doilea război 
mondial, filmările realizate în alte ţări decât 
în cele producătoare capătă amploare. Europa 
este în topul preferinţelor, unde Fred Zinneman 
filmează The Search/Căutarea în 1948 în 
Cehoslovacia, Alfred Hitchcock prezintă în 1955 
splendorile sudului Franţei în filmul To Catch a 
Thief/Să prinzi un hoţ, Kirk Douglas produce The 
Vikings în 1958 în Norvegia. Orizontul teritorial 
se lărgeşte cu Africa în 1951 (The African Queen/

Regina Africană), Sri Lanka în 1957 (The Bridge 
on the River Kwai/Podul de peste râul Kwai), 
Filipine în 1979 (Apocalypse Now/Apocalipsa 
acum). În 1956, 18 din 39 filme americane au 
fost filmate în Europa, Japonia şi Cuba în ciuda 
campaniei din 1952 a Consiliului Hollywood 
pentru Film al Federaţiei Americane a Muncii 
în vederea opririi producţiei în străinătate pe 
considerente de cost (Longwell 2008).

Pe plan internaţional se produc peste 4,000 
de filme, cel mai mare producător fiind India 
(cca. 900), urmată de SUA (cca. 700), Japonia 
(cca. 400), iar ţările UE împreună în jur de 1,000 
(EAO 2010). Totuşi, 65% din totalul sumelor 
pentru producţie se cheltuiesc de producătorii 
americani (peste 14 mld. USD) şi din aceştia 
cei mai mulţi sunt disponibili în Los Angeles/
Hollywood. În comparaţie cu SUA, bugetele 
din alte ţări ocupă un loc modest în producţia 
globală de film: Marea Britanie (8.4%), Japonia 
(5.9%), Franţa (5.8%), Germania (3.8%) 
(Mossig 2008). Conexiunile cu industria de film 
din SUA sunt atât de puternice la nivel global, 
încât decizia unui mare producător american 
de a filma în străinătate poate avea ca efect 
„decolarea” industriei naţionale în ţara gazdă: 
estimările specialiştilor (Gritten 2008, Tanner 
2010) indică că aşa ceva s-a petrecut în România 
în 2002 după Cold Mountain, în Botswana în 
2007 după The No 1 Ladies’ Detective Agency, iar 
mai recent în 2010 în Serbia după Coriolanus.

Casele de producţie importante care doresc 
să ofere servicii de filmare sunt organizate cu un 
departament de locaţie, unde se realizează şi se 
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menţine la zi o bază de date foarte detaliată cu 
principalele locuri de filmare (locaţii). Această 
bază de date este realizată în formate clasice, 
fotografii sau diapozitive, precum şi în format 
digital, fiind accesată la solicitările clienţilor cu 
ajutorul unui soft special ce are criterii foarte 
sofisticate de căutare. Alegerea locaţiei de 
producţie depinde de o serie de factori, cum ar 
fi: 

	» posibilitatea de a da scenariului filmului 
un aer cât mai credibil şi real, prin 
folosirea unor imagini care să reproducă 
fidel atmosfera povestirii;
	» realizarea de economii importante la 

bugetul de producţie al filmului;
	» existenţa în locaţia din străinătate a 

unei baze tehnico-materiale bine pusă la 
punct, care să justifice economic şi creativ 
amplasarea producţiei în străinătate;
	» penetrarea pe o nouă piaţă, mai uşor atunci 

când producţia filmului se realizează 
într-o locaţie (ţară) cu un potenţial ridicat 
în privinţa veniturilor viitoare realizabile 
la lansarea filmului pe această piaţă;
	» asigurarea condiţiilor de securitate (a 

vedetelor, a echipamentelor, a locurile de 
filmare, a transferurilor bancare implicate 
în producţia de film etc.). 

Beneficiile amplasării producţiei de film sunt 
documentate atât prin importanţa economică a 
industriei, cât şi prin analizele de impact asupra 
dezvoltării locale care iau în calcul efectele 
directe şi indirecte generate de infuzia de 
capital necesar pentru dezvoltarea industriei 

locale de producţie film; crearea unei imagini 
favorabile pe plan extern ţării respective şi 
firmelor interne, implicate în industria filmului; 
susţinerea dezvoltării unor ramuri colaterale 
ale economiei ţării receptoare, cum sunt: 
turismul, serviciile hoteliere, transporturile, 
infrastructura de drumuri şi, nu în ultimul rând, 
industria audio-vizual locală.

Nu lipsesc argumentele care indică efectul 
mai degrabă modest asupra ţărilor exportatoare 
de servicii de filmare. Autori precum Klein 
(2004), Vang şi Chaminade (2007) subliniază 
că în cele mai multe cazuri efectele de antrenare 
sunt mult limitate de decizia producătorului de 
a nu transfera etape ale producţiei cu o mare 
intensitate creativă şi tehnică. 

În general, cifrele din interiorul industriei 
sunt greu de obţinut (vezi Harrison şi Gnuschke 
2008, Mossig 2008), ceea ce face în general 
dificil de estimat dacă intervenţiile pe piaţă sunt 
sau nu sunt mai benefice decât alte alternative 
de folosire a resurselor de către piaţă. Dacă 
privim doar pe partea beneficiilor, cifrele sunt 
convingătoare: sumele implicate în producţie 
variază de la cheltuieli zilnice de $15,000 
(pentru filme documentare) la $50,000 (pentru 
reclame) sau $100,000 (pentru filme sau seriale), 
valori însemnate chiar şi pentru comunităţi/
oraşe de dimensiuni mari (ECONorthwest 2003, 
Harrison, Gnuschke 2008). Datele din industrie 
arată că pentru 90 de minute se filmează cam 
36 de zile, în jur de 12-14 ore pe zi (Meiroşu şi 
Obae 2005), ceea ce este de natură să ilustreze 
puternicul efect multiplicativ. În date mai 
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precise, beneficiile devin şi mai atractive: un 
studiu al Comisiei pentru Film din Dallas estima 
că producţia unui film a însemnat cheltuieli 
locale de $420,000 pentru închirieri  de maşini, 
$136,000 pentru închieri de locuinţe, $66,000 
pentru telefonie, $50,400 pentru servicii de 
curăţenie, $22,000 taxe de autostradă şi $6,000 
pentru transportul local (McDonald 2007). 

În plus, producţia depinde hotărâtor de 
cunoştinţele specializate şi de activele speciale 
pe care se bazează filmul. Oglinda tuturor 
resurselor folosite este bugetul producţiei.

Buget

Bugetul unui film este repartizat în 
două zone principale: (1) Cheltuielile 
deasupra liniei (Above the line) şi (2) 

Cheltuielile sub linie (Below the line). Expunerea 
4a prezintă bugetul unei producţii filmate în 
România şi explicaţiile pe categorii majore de 
cheltuieli, mai precis centralizatorul de buget 
(Budget-Top Sheet), ce reprezintă însumarea 
tuturor capitolelor şi cuprinde toate categoriile 
sau zonele importante, cum ar fi, de exemplu, 
scenariul, aparatura de filmare sau figuraţia. 

Costurile realizării unui film variază foarte 
mult, între diferite producţii, de la mai puţin de 
15 mil. USD la mai mult de 200 mil. USD (Litvak 
şi Litvak 2009), şi între diferite ţări: bugetul 
pentru cel mai scump film românesc după 1989 
(Restul e tăcere) este de 4 mil. USD3, în timp 

3 Vezi http://www.imdb.com/title/tt0839967 şi 
informaţii din piaţă

ce bugetul celui mai scump film străin produs 
în România este 80 mil. USD (Cold Mountain). 
Costul mediu de producţie al unui film american 
este de 64 mil. USD, substanţial mai mare faţă 
de Marea Britanie (17 mil.) sau Franţa (4 mil.), 
însă costul mediu al unui film realizat de marile 
studiouri americane (în 2006) a fost de $100.3 
mil., împărţit între $65.8 mil. pentru producţie 
şi $34.5 mil. costuri de marketing (Young et al. 
2008).

Din totalul bugetului unui film, de obicei se 
realizează în exteriorul ţării de producţie numai 
partea de producţie şi aceasta în totalitate 
sau parţial, ceea ce se ridică la cel mult 45% 
din bugetul total de producţie al filmului. 
Profitul casei de producţie se poate situa între 
6% (Amăriei 2010) şi 20-25% (Willis 2002) 
din investiţiile în proiectele cinematografice 
externalizate, restul fiind cheltuiţi cu echipele de 
filmare, hoteluri, mâncare, transport, materiale 
şi întreaga infrastructură implicată în producţia 
de film.

Anumite caracteristici ale producţiei de film 
au implicaţii majore pentru bugetul producţiei, 
şi anume:

(1) Producţia mobilizează fonduri importante 
într-o perioadă scurtă de timp (câteva zile, 
săptămâni sau luni) şi trebuie să ţină seama de 
un grad suficient de flexibilitate pentru orice 
modificări în funcţie de situaţii neprevăzute (ex. 
condiţii de securitate sporite pentru actori). Din 
aceste motive, relaţia cu finanţatorul producţiei 
este deosebit de importantă. Mai exact, până 
acum cinci ani, costurile filmelor puteau proveni 
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din credite în proporţie de până la 90%. În 
condiţiile restrictive de creditare de astăzi, cei 
care ajung la 60% sunt norocoşi, spune Don Starr, 
director al unuia dintre cele mai mari grupuri de 
finanţare pentru industria cinematografică din 
lume, Grosvenor Park (citat de Hriţcu 2009).

(2) Folosirea forţei de muncă are un 
caracterul intensiv şi temporar.  Producţia 
unui film lucrează cu o echipă relativ mică 
de angajaţi, dar cumpără în schimb serviciile 
unui număr foarte mare de liber profesionişti 
precum tehnicieni, personal de catering, actori, 
operatori de imagine şi alţi sub-contractori. 
Angajaţii temporari lucrează pentru perioade 
de câteva zile până la câteva luni. Acoperirea 
acestor costuri variabile este un determinant 
esenţial în decizia de căutare a unor locaţii care 
să ofere salarii/onorarii mai mici pentru servicii 
relativ nespecializate. Volumul forţei de muncă 
ocupate poate fi important: în SUA, este vorba 
de peste 200,000 de oameni, mai mult decât în 
industria siderurgică (McDonald 2007).  

(3) Serviciile tehnice predomină în costurile 
de producţie, dar sunt însoţite întotdeauna de 
servicii cu conţinut creativ. În mod obişnuit, 
un film angajează o echipă de producţie unde 
întâlnim ocupaţii de calificare scăzută (de 
exemplu, şoferi, constructori, personal de 
curăţenie), dar şi ocupaţii de înaltă calificare şi 
specializare precum grafică şi arte, animatori, 
machetişti, efecte speciale computerizate, 
compozitori etc. Distincţia este suficient de 
puternică, astfel încât în SUA drepturile celor 

două categorii de angajaţi sunt apărate şi 
promovate separat de asociaţii care se numesc 
„sindicat” (en. union) pentru personalul tehnic 
şi „breaslă” (en. guild) pentru personalul 
creativ; este posibil ca în cadrul unei producţii 
importante să existe pe platou reprezentanţi din 
mai mult de 40 de astfel de asociaţii (Young et 
al. 2008). Lipsa sau prezenţa unei sindicalizări 
a muncii explică în cele din urmă diferenţele 
persistente (şi importante cum vom vedea) între 
diferite ţări în ceea ce priveşte salarizarea unor 
categorii importante de angajaţi participante la 
producţia unui film.

(4) Cele mai importante cheltuieli pe persoană 
sunt solicitate de elementele creative esenţiale, 
în care includem actorii principali şi secundari 
şi regizorul, dar şi directorii de imagine, 
muzică şi scenariştii. Cele mai bune alegeri 
ale acestor categorii de personal influenţează 
şi credibilitatea afacerii în faţa finanţatorilor. 
Expunerea 4b prezintă informaţii pentru astfel 
de destinaţii de cheltuieli pentru o producţie 
realizată în România. Aceste date pot fi puse în 
comparaţie cu unele „vârfuri” ale industriei: un 
scenarist căutat poate solicita până la $1 mil. 
pentru a scrie primele versiuni ale scenariului; 
un actor de listă A (cel mai bine cotat) poate 
câştiga până la $20 mil. pentru un film; Led 
Zeppelin a primit $3 mil. (aprox. 12% din buget) 
pentru folosirea compoziţiei lor Whole Lotta 
Love în coloana sonoră din Lords of Dogtown 
(Young et al. 2008).
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EUROPA DE EST PE HARTA 
PRODUCŢIEI DE FILM

La fel de buni la jumătate de preţ este un 
leitmotiv în presa de profil occidentală 
pentru a pune în evidenţă avantajele 

competitive bazate pe cost ale Europei de Est. 
Principalele locaţii ale producţiei de film străin 
se află în Republica Cehă, Ungaria, Bulgaria şi 
România, dar un nou val de concurenţi apare 
din Lituania, Slovacia sau Serbia. Intensificarea 
competiţiei prin participarea ţărilor est-
europene este manifestarea unei tendinţe 
globale de multiplicare a locaţiilor internaţionale 
de filmare în care mai regăsim Noua Zeelandă, 
Thailanda, Africa de Sud sau Maroc.

Din punct de vedere al industriei pe ansamblu, 
pieţele est-europene au nivele diferite de matu-
ritate, dacă judecăm prin folosirea unor indicatori 
comuni de comparaţie. În funcţie de consumul 
producţiei cinematografice, există diferenţe clare 
între ţările Europei de Est: numărul de vizionări în 
2009 detaşează Polonia cu 39.2 mil., apoi R. Cehă 
12.5 mil. şi Ungaria 10.6 mil., ţări în care există 
cel puţin o vizionare anuală pe cap de locuitor. În 
România cu 5.3 mil. şi Bulgaria cu 3.2 mil., numărul 
de vizionări pe locuitor este de 0.2 şi 0.3, respectiv 
(Focus 2010, p. 38). 

În ceea ce priveşte producţia, diferenţa de 
productivitate a industriei între acest grup de 
ţări şi principalii producători europeni este 
notabilă, iar diferenţele între ţări se menţin, deşi 
devin mai atenuate în ceea ce priveşte primele 

poziţii, ale Cehiei şi Poloniei (Expunerile 5b şi 
5c). De remarcat că vorbim mai degrabă de o 
competiţie între oraşe sau centre de producţie 
amplasate în zone cu mare potenţial de 
aglomerare, de regulă, capitale de ţară. Aşa se 
face că se discută de Praga şi Budapesta, cele mai 
avansate centre de producţie cinematografică în 
perioada regimurilor comuniste, de Bucureşti, 
care devine vizibil în anii 1990 şi care, în opinia 
unui jucător român important de pe piaţă, „a 
luat locul Budapestei”, dar Praga „este greu de 
ajuns” („Interviu Bogdan Moncea”). Expunerea 
6 prezintă în comparaţie cele mai importante 
studiouri est-europene. 

Pentru statistici care să redea avantajele de cost 
trebuie să ne bazăm aproape exclusiv pe informaţii 
din piaţă. Pe o astfel de scară a avantajelor, cea 
mai ieftină este filmarea în Bulgaria unde se pot 
obţine economii de 30% faţă de ceilalţi concurenţi 
est-europeni, după cum anunţă pagina web a 
principalului studio din această ţară4. Urmează 
România unde se produce mai ieftin, cu 70% faţă 
de Hollywood, 60% faţă de Praga şi 30% faţă de 
Ungaria (Chira 2006; Meiroşu şi Obae 2005; 
„Interviu Bogdan Moncea”). 

Pentru Praga, principalul competitor este 
Marea Britanie, după estimările uneia dintre 
cele mai mari case de producţie de film din 
Cehia (Spritzer 2005). Această nouă ierarhie 
are logica ei, care se bazează pe capacitatea 
locaţiilor de a găzdui producţii importante. Se 
consideră că Praga este destinaţia pentru filme 
cu bugete de peste 50 mil., în timp ce Bucureşti 

4  http://nuboyana.com/tax-credits-incentives/
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pentru filme de 30 mil. dolari (Spritzer 2005, 
Bucur 2004). Competiţia fiind strânsă, mai ales 
în lumina stimulentelor despre care vom vorbi, 
ţările aflate în josul ierarhiei sunt din ce în ce 
mai mult alese pentru producţii importante 
şi recuperează repede în faţa competitorilor 
consacraţi: The Black Dahlia cu un buget de 
50 mil. USD a fost filmat în 2006 la Nu Boyana 
Film Studios în Bulgaria şi Could Mountain cu 
un buget de 80 mil. USD în 2002 la Castel Film 
în România. În Polonia, bugetul mediu al unui 
film este de 800,000 euro, deşi sunt producţii 
de filme ce tratează subiecte naţionale care au 
cheltuit 21 mil. euro pentru Quo Vadis sau 6 mil. 
euro pentru With Fire and Sword (PFI).

În Republica Cehă, industria de film se 
sprijină pe doi piloni importanţi: intrările 
financiare datorate producătorilor de film 
externi, ce folosesc facilităţile oferite de studioul 
Barrandov şi noul val de regizori cehi, ce produc 
un sfert (25.6%) din producţia locală de film. De 
fapt, Cehia este singura ţară din Europa de Est 
în care în topul vizionărilor se află o producţie 
naţională, iar în primele 10 se află 3 producţii 
naţionale. Situaţii similare se regăsesc doar în 
Polonia, unde producţia naţională deţine 21.5% 
din piaţă, şi Slovacia, cu o cotă naţională de 
12.4% (faţă de 9.3% în Ungaria, 2.3% în România 
sau 1.6% în Bulgaria) şi unde filme produse în 
Cehia şi Slovacia se află, de asemenea, în topul 
preferinţelor (EAO 2010, pp. 37-38; datele sunt 
pentru 2009).

Studioul Barrandov începe să funcţioneze 
în 1933 ca rezultat al investiţiilor unor 

întreprinzători locali ai familiei Havel, printre 
care şi tatăl lui Vaclav Havel, cunoscutul disident 
ceh şi preşedinte al Cehiei post-comuniste 
(Johnston 2008). Locaţia devine imediat 
căutată de producătorii de film francezi şi 
germani pentru programe de propagandă şi de 
divertisment pentru regimul nazist. În perioada 
comunistă aici s-a realizat Amadeus în regia lui 
Milos Forman, cu un buget de peste 50 mil. dolari 
în 1984. Potrivit propriei pagini web (http://
www.barrandov.cz/en/), Barrandov este cel mai 
mare studio din Europa continentală şi cel mai 
mare din Europa de Est şi considerat dintre cele 
mai bune din lume.

Încă de la privatizarea sa, petrecută la 
începutul anului 1990, 50-60% din veniturile 
realizate de studioul Barrandov proveneau 
din producţiile de film hollywoodiene sau alte 
producţii de film internaţionale, restul de 40-
50% din venituri fiind realizate din producţiile 
de film ceh şi producţiile locale de televiziune. 
Alţi clienţi importanţi pot fi televiziunile: numai 
în 2003, compania de televiziune cehă, NOVA, 
acoperea singură 12% din veniturile realizate de 
studiou (Holloway 2004). Se estimează că între 
300 şi 350 de milioane de dolari se cheltuiesc 
anual din proiecte internaţionale în producţia 
de film în Cehia, iar numărul de angajaţi din 
această industrie se situează la 20,000 (Spritzer 
2005; date pentru 2004).

Regizorul Roman Polanski explică unui ziar 
local (The Prague Post) de ce a ales Praga pentru 
filmările la Oliver Twist: “România este mult mai 
ieftină, desigur, decât Cehia. Dar eu am vizitat 
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aceste locuri şi vă pot spune că aceste locuri 
precum România, Bulgaria şi altele, nu pot oferi 
ceea ce puteţi voi oferi, şi asta în principal datorită 
facilităţilor oferite de studioului Barrandov” 
(Spritzer 2005). William Stuart, reprezentantul 
studiourilor americane la Barrandov, face 
comparaţii favorabile cu platourile de filmare 
din Hollywood şi consideră că avantajele acestei 
locaţii constau în „suport tehnic apreciabil, în 
platouri de filmare şi un laborator de procesare 
a filmului de primă mână, împreună cu o serie 
de alte servicii necesare pentru a largă gamă de 
producţii de film” (citat de Spritzer 2005).

Ungaria a fost pusă pe harta locaţiilor 
internaţionale de filmare în anii 1980 de către 
casa de producţie HBO (Home Box Office). 
Aprecierile faţă de calitatea producţiei au 
fost întotdeauna ridicate, asemănările cu 
„standardele hollywoodiene” (Toumarkine 
2004) fiind ceva firesc. Cu toate acestea, 
conform specialiştilor din industria ungară de 
film (vezi Holloway 2004, Lakos 2003), lipsa 
facilităţilor de calitate şi taxele guvernamentale 
ridicate, au făcut ca adesea producătorii 
internaţionali de film să se orienteze către alte 
locaţii de filmare, în căutarea unor preţuri de 
producţie mai scăzute, lăsând industria ungară 
de film să lâncezească.

Legea Cinematografiei din 2003 este un 
moment de răscruce deoarece toate datele 
indică o revigorare susţinută a industriei după 

acea dată. Prin această lege, Oficiul Naţional 
al Filmului Ungar  promovează un sistem de 
subvenţie sub forma reducerii cu 20% pentru 
servicii de producţie şi respectiv co-producţii, 
ceea ce ar face, de exemplu, să dispară avantajele 
de cost ale României. Presa consemnează efectele 
imediate produse de adoptarea legii: în primul 
an de la adoptarea legii, în 2004, producătorii de 
film străini au cheltuit $21 mil. în Ungaria, pentru 
ca în 2005 să ajungă la $85 mil.; în 2008, cineaştii 
străini au cheltuit $150 mil. dintr-un total de 
aproape $250 mil. cheltuiţi de producătorii de 
film în Ungaria, ceea ce înseamnă că Guvernul 
ungar a returnat aproape $20 mil. sub forma 
de bonusuri pentru producătorii de film, atât 
autohtoni, cât şi străini (Rosoga 2009).

În Bulgaria, cel mai important studiou de 
producţie cinematografică este Boyana Film 
Studios, care a fost construit în 1962 şi a fost 
multă vreme unul din marile studiouri de 
producţie de film din Balcani, producând în 
perioada comunistă peste 25 de titluri de filme 
pe an. Boyana a început din perioada 1997-
1998 să reinvestească toate profiturile realizate 
în dezvoltarea studioului de producţie de film şi 
să ofere servicii de specialitate producătorilor 
de film străini, în detrimentul producţiei 
autohtone (Willis 2002). În 2005, studioul este 
privatizat prin vânzarea către Nu Image, o casă 
de producţie din California şi devine Nu Boyana 
Film Studios din 2007.
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INTEGRAREA ROMÂNIEI 
ÎN CIRCUITUL GLOBAL DE 
CREARE A VALORII

Producţia de film în România apare în 
jurul anilor 1900, când se pare că a 
fost realizat (în 1898) chiar primul 

film ştiinţific din lume.5 Studiourile de producţie 
erau improvizate şi au rămas aşa, astfel încât 
regimul comunist a putut să inventarieze la 
momentul naţionalizării un studiou de 200 
mp şi un laborator de procesare a peliculei la 
Mogoşoaia.6 Într-un interval scurt de timp apar 
studioul pentru filme documentare Alex Sahia 
în 1950; Centrul de producţie cinematografică 
(CPC) Buftea, un studiou pentru producţia de 
filme de lung metraje dat în folosinţă în anul 
1957 lângă Bucureşti; şi studioul pentru filme 
de animaţie Animafilm în 1964.

Este o perioadă în care zelul regimului comu-
nist este remarcabil dublat de profesionalismul 
artiştilor români. Momentele de glorie ale 
cinematografiei româneşti dinainte de 1989 sunt 
în mare parte legate de această perioadă: Scurta 
istorie, desen animat din 1957 în regia lui Ion 
Popescu-Gopo, primeşte Palme d’Or la Cannes; 
Pădurea spânzuraţilor (1965) în regia lui Liviu 
5 Ţuţui, Marian, A short history of the Romanian 

films, Romanian National Cinematographic Center 
citat la http://en.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_
Marinescu#cite_ref-marin3_2-0 [2.9.2011].

6 “Cinema of Romania” accesat la http://en.wikipedia.
org/wiki/Cinema_of_Romania [2.9.2011]

Ciulei primeşte premiul pentru cel mai bun 
regizor la Cannes; Răscoala din 1966 în regia lui 
Mircea Mureşan primeşte premiu pentru debut, 
din nou, la Cannes; în fine, Cântecele renaşterii 
din 1969, documentar despre corul Madrigal, 
în regia lui Mirel Ilieşiu este distins cu Palme 
d’Or la Cannes. Un alt moment de referinţă 
este 1970, când se produce Mihai Viteazul în 
regia lui Sergiu Nicolaescu, distribuit pe plan 
internaţional de Columbia Pictures sub titlul de 
The Last Crusade. Considerat de Internet Movie 
Database (IMDB) al treilea cel mai apreciat film 
istoric din toate timpurile, Mihai Viteazul a fost 
produs cu un buget record pentru producţia 
de film din România, estimat la 500,000 dolari 
(preţuri 2010).7

Începând cu sfârşitul anilor 1970, condiţiile 
pentru producţia de filme, inclusiv pentru co-
producţii sau prestaţii externe pentru filme 
străine, devin din ce în ce mai mult condiţionate 
de aprobări speciale din partea organelor de 
partid şi de stat. În perioada 1980-1989 se 
realizau în medie peste 30 de filme româneşti 
pe an, din care peste două treimi erau dedicate 
marilor realizări ale economiei socialiste 
centralizate. 

Este interesant de menţionat faptul că în 
perioada 1979-1989, României, ca membră a 
C.A.E.R. (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, 
organizaţie a statelor socialiste din estul Europei, 
7 “Mihai Viteazul”, pe locul III în topul filmelor istorice 

realizat de IMDB”, realitatea.net  19 ian. 2010, http://
www.realitatea.net/mihai-viteazul--pe-locul-iii-in-
topul-filmelor-istorice-realizat-de-imdb_696127.
html [15.9.2011]
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inclusiv URSS), i-a revenit sarcina de a dezvolta 
baza tehnică materială în privinţa procesării 
peliculei cinematografice. În această perioadă se 
pun bazele “Fabricii de Prelucrarea Peliculei” din 
Buftea ce urma să asigure necesarul de procesare 
pentru toate statele membre CAER, din estul 
Europei. Tot în această perioadă, se realizează 
la Târgu Mureş, în cadrul combinatului chimic, 
prima uzină de material fotosensibil din România, 
după un patent japonez (Sakura), pentru a 
acoperi necesarul de peliculă cinematografică 
atât pentru intern, cât şi pentru ţările membre 
CAER, alături de cele două uzinele similare din 
URSS (de la Kazan şi Shotska) şi de fabrica ORWO 
din Germania de Est.

Odată cu prăbuşirea regimului comunist, 
în 1989, întreaga industrie românească de 
producţie a filmului s-a aflat în pragul colapsului 
datorită lipsei materiei prime pentru uzina 
de materiale fotosensibile de la Târgu Mureş, 
a finanţării centralizate asigurate de stat şi 
a lipsei de comenzi asigurate până atunci de 
structurile de stat. Statistica prezintă o imagine 
a unei industrii de început, în care veniturile din 
exportul de filme se ridică la 0.4% din exporturi 
de servicii audio-vizuale, care la rândul lor 
reprezintă 0.4% din exporturile de servicii.8  
În România se cheltuie 4 cenţi (2006) pe an pe 
locuitor, una dintre cele mai mici cifre din lume 
(Bratfanof 2010).

8 Calculele sunt făcute după datele pentru 2009 
oferite de ITC, Trade Statistics for International 
Business Development, http://www.trademap.org/ ) 
[2.9.2011]

Iniţiativa privată ocupă relativ repede locul 
rămas vacant. Aşa apare Castel Film, o casă de 
producţie care se lansează cu prestări de servicii 
pentru Subspecies II şi Mandroid în 1992. Cu 
200 de angajaţi permanenţi, studioul acoperă 
aproape 30 de hectare, inclusiv o deschidere de 
300 de metri la lacul Snagov lângă Bucureşti, în 
apropierea unei imense păduri cu copaci rari şi 
foarte bătrâni. În 1997 se făceau cca. 3 filme pe 
an cu bugete de 900.000 dolari, pentru fiecare 
fiind necesare 3-4 săptămâni de filmări; în 2005, 
producţia creşte la 7 filme pe an, fiecare cu 6-7 
săptămâni de filmare (Meiroşu şi Obae 2005). 
La 10 de ani de la lansare, Castel Film începea 
producţia la Cold Mountain şi avea să traseze 
o nouă graniţă pentru industria de film din 
România.

Competiţia internă capătă contur când Media 
Pro Studios cumpără CPC Buftea în 1998. Noul 
rival introduce pe piaţă un concept dinamic de 
organizare corporatistă, similar industriilor 
mature. Parte a grupului Media Pro cu activităţi 
care acoperă o zonă extinsă din audio-vizual, 
Media Pro Studios este integrat în procesul de 
creare de valoare la nivelul întregului grup, cum 
ar fi, de exemplu, comenzile pentru producţii 
pentru posturile de televiziune din grup, Pro TV 
şi Acasă. Atât pentru acest studiou, cât şi pentru 
Castel Film, producţia de reclame, majoritatea 
pentru canale de televiziune din străinătate, 
reprezintă 30-40% din cifra de afaceri (Meiroşu 
şi Obae 2005).

În afara acestor doi competitori majori, piaţa 
de producţie de film a fost continuu populată cu 
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firme care sunt capabile să opereze la bugete 
mai mici, în jur de 1-3 mil. euro. La o scară mai 
mică, acestea administrează de fapt ca în oglindă 
procesul de externalizare pentru producţii cu 
bugete importante. De exemplu, filme de epocă 
sau ecranizări după romancieri celebri cum ar 
fi Mark Twain, cu finanţări de cca. 7 mil. euro, 
sunt filmate mare parte (20 din 50 de zile de 
producţie) în România unde sunt asigurate 
locaţia, mijloace pentru filmare şi tehnicieni 
(„Interviu cu Ada Solomon”). 

Firmele mai mici sunt foarte active pe 
segmentul producţiei de filme documentare 
şi docu-drame pentru canale de televiziune 
precum Discovery, Arte, National Geographic sau 
ZDF. Acestea sunt produse cu bugete de 300,000-
500,000 de euro, din care în ţară se cheltuiesc 
cca. 30,000-60,000 euro; în comparaţie, în cazul 
celor două firme mari, sumele cheltuite de 
echipele străine în România sunt în medie de 
cca. 300,000-400,000 dolari, după estimările 
directorului de producţie de la Castel Film (citat 
de Meiroşu şi Obae 2005).

Marea majoritate a studiourilor româneşti 
realizează în proporţie de peste 75% partea 
de buget “sub line” pentru partenerii străini, 
ceea ce face ca acestea să se poată considera ca 
făcând parte din categoria studiourilor de tipul 
“one stop shopping”, care preiau scenariul de la 
producătorul străin şi pun la dispoziţia acestuia 
tot ce este necesar, cu excepţia regizorului şi a 
actorilor principali, străini, pentru ca acesta să 
poată pleca la sfârşitul perioadei de producţie 

şi post-producţie cu filmul în cutie, aproape 
finalizat, mai puţin montajul final.

Cineva interesat să cunoască „cum se 
filmează în România” se află într-o poziţie 
foarte convenabilă deoarece are posibilitatea să 
vizioneze un film care îşi propune exact acest 
subiect. Produs în 2010, filmul amintit este Made 
in Romania, care, aflăm din prezentarea intrigii, 
„expune realitatea dură a producţiei de film în 
străinătate” în baza unui subiect care pleacă de 
la decizia unui producător (britanic) dispus să 
realizeze „în totalitate un film în România pentru 
a beneficia de un aranjament fiscal complicat 
şi cumva suspect” la solicitarea „finanţatorilor 
săi mai puţini respectabili”.9 Un telespectator 
american, care a plătit 2 cenţi pentru a vedea 
la televizor „la cerere” acest film, este de părere 
că „nu merită să mergi la cinema [pentru a-l 
vedea]…dar cel puţin este ceva diferit faţă de 
majoritatea celor existente la noi.”10

Este sau nu acest context, precum şi 
desfăşurarea acţiunii care îi duce pe protagonişti 
în „cea mai profundă şi neagră Românie rurală”, 
o reprezentare fidelă a ceea ce înseamnă de 
fapt filmarea în România? Dar atunci când 
Nicole Kidman, protagonista din Cold Mountain, 
relatează prima ei impresie despre filmările din 
România ca fiind „atât de diferite, chiar în ceea ce 
priveşte mersul pe jos. În prima dimineaţă acolo 

9 „Plot summary for Made in Romania”, accesat la http://
www.imdb.com/title/tt0963177/plotsummary 
[20.7.2011]

10 http://www.imdb.com/title/tt0963177/reviews 
[20.7.2011]



199

199

m-am trezit la 6AM şi am decis să mă plimb…am 
intrat în pădure unde era o haită mare de câini 
sălbatici (en. wild dogs), aşa că am fugit înapoi!” 
Cum se potrivesc aceste imagini alături de cele 
mai glorioase din Expunerea 1?

Din discuţiile cu reprezentanţi ai caselor de 
producţie („Interviu cu Ada Solomon”, „Interviu 
cu Bogdan Moncea”), am realizat că ne aflăm în 
faţa unor răspunsuri mai complexe decât par la 
prima vedere, în special datorită interpretării 

culturale a unui asemenea subiect. Prin tematica 
pe care ne-am propus-o suntem nevoiţi să 
lăsăm deoparte acest subiect, deşi vom vedea 
că legăturile cu sfera acţiunii economice, cea 
legată de viabilitatea pe piaţă, este inevitabilă 
în cele din urmă. Introducerea la acest subiect 
o facem cu un mini-caz privind producţia Could 
Mountain în România.

FENOMENUL COLD MOUNTAIN

Cold Mountain marchează un nou 
început pentru industria românească 
de film afirmă Oxford Business Group 

(2004). Nu există îndoială, vorbim de momentul 
de când România a devenit un actor important 
în jocul producţiei internaţionale de film. 
Estimările din piaţă indică ca rezultat direct 
al acestei reclame fără precedent creşterea 
producţiei de film străin cu peste 75% între 
2002 şi 2004, studiourile fiind puse în situaţii de 
a refuza comenzile de mică anvergură datorită 
lipsei de capacitate tehnică de producţie.

Proiectul iniţial al producţiei Cold Mountain 
prevedea ca filmările să se facă în totalitate în 
SUA. Căutând locaţii care să redea atmosfera 
din a doua jumătate a secolului 19 din Carolina 
de Nord, aşa cum este ea descrisă de Frazier în 
romanul ce a stat la baza scenariului filmului, 
regizorul Anthony Minghella a făcut un tur al 
statului american şi a găsit locaţii de filmare, 

plasate mai ales în jurul oraşului natal al lui 
Frazier, Asheville. Dar au apărut două probleme: 
copacii şi climatul. Copacii din pădurile moderne 
ale munţilor Blue Ridge erau tăiaţi la fiecare patru 
ani, aşa că nici unul nu putea atinge înălţimea 
sau grosimea pe care ar fi avut-o în mod normal 
în secolul 19. De asemenea, datorită perioadelor 
recente mai calde, era greu de garantat existenţa 
zăpezii în perioada de iarnă, absolut necesară 
pentru scena de final a filmului. “Vremea are un 
important rol în film”, spune regizorul Anthony 
Minghella. “Filmul începe într-o atmosferă 
înăbuşitoare de vară şi se termină într-o lume 
monocromatică acoperită cu zăpadă. În ultimele 
ierni, zăpada căzută în regiunea Asheville a fost 
foarte puţină, insuficientă pentru a putea risca 
producerea unui film”.11

Ajutorul a venit din partea producătorului 
executiv Iain Smith care efectuase o călătorie 
de prospectare în munţii Carpaţi, în zona 
Transilvania din România; i-a trimis lui 
Minghella un set de fotografii, care l-au intrigat 
11  http://www.preview-online.com/w2003
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suficient de mult pentru a-l face să se deplaseze 
la faţa locului. “Ceea ce ne-a frapat de la început, 
pe noi care fusesem în prospectări în America şi 
Canada, a fost numărul şi densitatea pădurilor”, 
spune Minghella. “Dar, cel mai important, am 
văzut că arată exact precum Carolina de Nord…
era un ţinut cu o agricultură aproape identică cu 
cea descrisă de Frazier în roman”.12

Aceste argumente insistă foarte mult pe 
contribuţia creativă a peisajelor naturale din 
România, o interpretare foarte necesară având 
în vedere criticile severe la adresa acestui 
proiect. Filmul a fost realizat într-o perioadă în 
care migraţia producţiei cinematografice din 
SUA ajunsese la apogeu (1995-2005). Începând 
de acum, statele americane au început să ia 
măsuri pentru păstrarea filmului în SUA, atât 
prin măsuri de stimulare, fiscală mai ales, dar 
şi prin limitele protecţiei oferite de sindicate 
în cazul actorilor care acceptau să participe la 
filmări în alte ţări.

În plus, Cold Mountain a dat naştere 
la probleme speciale: era vorba despre 
ecranizarea unei poveşti de mare preţ pentru 
publicul american (războiul civil), cu finanţare 
americană, realizată de un regizor britanic, 
cu actorii principali britanici şi australieni, 
filmată în România cu o echipă formată din 
italieni, britanici şi români. Alte cazuri de 
producţii majore externalizate (de ex. Lord of 
the Rings) nu aveau această miză. Critica cea 
mai blândă este sugerată de un articol dedicat 
filmului publicat de revista de profil Variety (8 

12  http://www.preview-online.com/w2003

decembrie 2003), în care se afirma că “se simte 
în film accentul anglo-asiatic al actorilor”, lucru 
care dăunează calităţii artistice a filmului şi nu 
justifică economiile realizate de producătorii ce 
au realizat filmul în România.

Şi totuşi, aceste economii au existat, au 
fost semnificative şi au fost esenţiale pentru 
ca filmul să mai poată fi produs. Decizia de 
externalizare a producţiei a dus la realizarea 
unei economii de 20 mil. dolari, conform 
estimărilor producătorului (Latimes.com), la un 
buget care a ajuns în final la 80 mil. dolari faţă de 
încasări de 173 mil. dolari.13

Filmările la Cold Mountain au durat 8 luni, 
perioadă pe timpul căreia echipa Cold Mountain 
a trebuit să satisfacă nevoi legate de mâncare, 
haine, taxe, turism şi timp liber. S-a filmat în cea 
mai mare parte din timp la Râşnov în judeţul 
Braşov prin utilizarea a cca. 20-30% din buget şi 
angajarea între 200 - 500 de persoane, angajaţi 
ai studioului, dar şi personal de la firme de 
construcţii, în domeniul creativ (scenografi, 
designeri) sau alte firme locale pentru 
diferite nevoi ale filmării cum ar fi consum de 
combustibil, alimentaţie, înnoptări, furnizarea 
de materiale. Experţii din industria românească 
de film apreciază că studioul Castel Film a 
realizat între 3 şi 5 milioane de dolari profit în 
urma prestaţiei pentru filmul Cold Mountain, iar 
oraşul Râşnov se estimează că a primit în jur de 
600,000 de dolari pentru ajutorul său la acest 
proiect (Meiroşu şi Obae 2005).

13 h t t p : / / b o x o f f i c e m o j o . c o m / m o v i e s / ? i d = 
coldmountain.htm 
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Câteva informaţii disparate sunt de natură 
se redea implicaţiile economice ale concentrării 
unei asemenea producţii: 
•	 S-au folosit 30,000 m3 de cherestea ca 

materiale de construcţii, o cantitate suficient 
de mare pentru ca pe timpul filmărilor să nu 
mai fie cherestea la vânzare în judeţ;

•	 Firme de construcţii au excavat 36,000 m3 de 
pământ şi apoi au pus această cantitate la loc; 

•	 S-a folosit o mare cantitate de pesticide 
şi îngrăşăminte pentru a cultiva cereale, 
tutun la o altitudine de 600 m pentru a 
recrea imaginea fidelă a unei ferme din SUA 
(„Interviu Bogdan Moncea”);

•	 Ocupaţii existente în economia locală au 
fost revigorate atunci când s-au dovedit de 
mare importanţă pentru filmări: este cazul 
unui colecţionar, care a putut să închirieze 
cu 800 de euro un atelier vechi de fierărie 
sau a unui artist specializat în „sculptura 
cinematografică”, o categorie artistică utilă 
pentru a reda opere autentice, peisaj natural 
specific, în tranzacţii care se pot ridica până 
la 70,000 euro (Meiroşu şi Obae 2005).

Următorul moment Cold Mountain este 
posibil să fie Ghost Rider 2 cu Nicolas Cage, filmat 
în 2011 tot la Castel Film, considerat al doilea 
mare proiect filmat în România (Amăriei 2010).

LUPTA PENTRU AVANTAJE

România se poate lauda cu studiouri 
de film performante, cu echipe profe-
sioniste, cu specialişti în construcţii 

decor, cu actori foarte talentaţi şi locaţii de 
filmare variate si neuzate din punct de vedere 
vizual. Afirmaţia aparţine lui Andrei Boncea, 
directorul general al Media Pro Pictures (citat 
de Rosoga 2009) şi este suficientă pentru a reda 
succint avantajele de care dispune România 
în competiţia pentru atragerea producţiilor 
străine de film. Vom urmări o schemă clasică 
de explicare a determinanţilor avantajelor com-
petitive (vezi Porter 2000) şi vom prezenta în 
detaliu caracteristicile mediului local care ne 
favorizează, dar şi constrângerile care pun în 
pericol durabilitatea acestor avantaje.

Resursele producţiei

Oamenii şi peisajul natural sunt de 
departe cei mai importanţi factori 
care aşează pe producătorii români 

pe poziţii avantajoase. În ambele cazuri, o simplă 
caracterizare nu este suficientă: forţa de muncă 
ieftină contează la fel de mult ca şi aportul 
creativ al unor calificări superioare; formele 
de relief şi împrejurimile urbane şi rurale sunt 
atractive prin diversitate şi autenticitate, deşi 
sunt necesare eforturi pentru o bună valorificare 
a acestora. Cât de mult se poate conta pe aceste 
atuuri?
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Românii îşi găsesc uşor locul într-o economie 
internaţională, spune Gub Neal, şi adaugă: 
„Resursele umane sunt foarte valoroase în 
România…Aveţi o certă înclinaţie către un mod 
de lucru prietenos, flexibil“ (citat de Chira 2006). 
Neal este un producător englez ce a constatat 
în desele sale filmări în România ce înseamnă 
să realizezi economii substanţiale, cum au fost 
cele de ordinul a 2-3 mil. de lire sterline la un 
buget efectiv de 4 mil. la standarde similare de 
producţie pentru The Wind in the Willows. 

Economiile provin în primul rând din salarii, 
în medie cu 15-25% mai mici, pentru toate 
categoriile de personal. Abaterile mari de la 
medie sunt comune. Un tâmplar se angaja cu 20 
dolari/zi în 2005, dar cu 200 de dolari în Marea 
Britanie (Latimes.com). Folosind bugetul detaliat 
pentru realizarea Expunerii 4b, constatăm că 
salariul mediu (pe săptămână) al unui asistent de 
regie este de 1,140 USD faţă de 3,285 USD în SUA, 
în timp ce un şofer poate fi plătit cu 300 USD pe zi 
faţă de 470 USD în SUA (McDonald 2007). 

În comparaţie cu aceleaşi ocupaţii în industrii 
diferite din România, în producţia de film se 
câştigă mai bine, dar pe perioade de timp mult 
mai scurte: perioada de filmare propriu zisă 
implică un număr mare de angajaţi pentru 30-
60 de zile. Categoriile de costuri care contează 
cel mai mult revin ocupaţiilor tehnice (maşinişti, 
electricieni, operator de cameră, executant de 
scenografie). 

Ocupaţiile tehnice sunt cele mai direct 
expuse factorilor de erodare a marjei, cum ar fi: 
măsurile de stimulare adoptate de majoritatea 

ţărilor aflate în competiţie directă cu România; 
întărirea euro faţă de dolarul american, în 
condiţiile în care serviciile noastre sunt cotate 
în euro; în plus, aderarea la UE în 2007 poate 
favoriza o serie de “cauze psihologice” (Chira 
2006) care să ducă la creşteri de preţ cu 10% 
aşa cum s-a întâmplat în Cehia şi Ungaria în 
situaţii similare. 

Resursele umane creative ale unui proiect 
cinematografic rămân în cele din urmă singura 
sursă a avantajelor de cost. Este vorba de o 
experienţă câştigată în timp, care adaugă valoare 
şi diferenţiază faţă de resurse cu potenţial similar. 
Fiecare film este un pas înainte din punct de 
vedere managerial şi artistic: cumva paradoxal, 
numărul redus de specialişti şi volumul mare al 
producţiei determină ca un scenograf român la 
35 de ani să capete o experienţă mai valoroasă 
decât unul olandez în decursul vieţii („Interviu 
cu Bogdan Moncea”). Să comparăm acest rezultat 
cu situaţia iniţială când partenerii străini nu 
puteau să nu-şi exprime frustrarea: „Cei care 
susţineau că sunt manageri de producţie, de fapt 
nu erau. Puteam să vedem că îşi doreau să fie, 
dar nu aveau destulă experienţă” („Mentalitatea 
din România”). După 15-20 de ani de colaborare 
cu producătorii străini, însă, aceste probleme 
dispar. Firmele locale au la dispoziţie mai multe 
opţiune de selectare a specialiştilor: 8 faţă de 
2-3 opţiuni de tehnicieni la început pentru o 
sarcină, 6 faţă de 12 săptămâni de pregătire a 
managementului de proiect, centrat mai ales pe 
controlul costurilor. 
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În domeniul creativ, resursele sunt acumulate 
cu greu şi trebuie să facă faţă unor provocări 
mereu inedite. De exemplu, sarcina unui scenograf 
poate fi ca o clădire „să arate cam aşa”, într-un 
anumit stil arhitectural sau în mijlocul anumitor 
obiceiuri ale altor popoare. Ce castel poţi să propui 
pentru o acţiune care se petrece în secolul 16 în 
Anglia?  Rezultatul final este un „produs” local 
care, uneori în colaborare cu şefi de departament 
din străinătate, oferă o imagine originală, studiată, 
asupra unui element esenţial pentru producţie.

Formarea de specialişti este exclusiv “la locul 
de muncă” (Chira 2006). Cu o experienţă de peste 
20 de ani în industrie, din care 7 cu propria firmă, 
directoarea casei de producţie Hi Film acceptă 
cu greu că „aici nu există şcoală” pentru a învăţa 
producţia şi vânzarea de film („Interviu cu Ada 
Solomon”). Experienţa ei este una a formării prin 
adunări, întâlniri profesionale, ateliere, pieţe de 
proiecte la nivel european, evenimente „care se 
ştiu şi care constituie un prag în carieră”. Volumul 
mare al producţiilor aduce inevitabil în contact 
talentul local cu cineaşti experimentaţi. Aşa a 
fost cazul lui Cristian Mungiu, care, proaspăt 
absolvent, se afla în poziţia de asistent de regie 
pentru Bertrand Tavernier. Fiind vorba de o 
industrie intensivă în forţă de muncă, trebuie 
să ne aşteptăm că aceste fel de colaborări se 
multiplică de la zi la zi.  

Pe lângă resursele umane, aminteam peisajul 
ca factor decisiv în alegerile producătorilor 
străini. Locaţii diverse şi interesante (mare, 
deşert, deltă, păduri seculare etc.), monumente 
şi locuri istorice variate de cele mai multe ori nu 

se regăsesc la aceeaşi valoare în ţările din jurul 
României. Simbolurile urbane ale vechii şi noii 
Românii formează un pachet atractiv de locaţii, 
uneori rivalizând cu Praga şi Budapesta, care se 
bucură totuşi de valori arhitecturale şi culturale 
citadine mai bine cotate.

La buna apreciere a mediului locaţiei 
contribuie şi lipsa îngrijorării cu securitatea 
actorilor. Vedetele şi liniştea filmărilor sunt 
asigurate prin existenţa unui număr mare de 
firme de protecţie şi pază sau prin utilizarea 
Jandarmeriei Române la acţiuni de amploare, 
aşa cum a fost în cazul pazei pentru decorul 
exterior al filmului Cold Mountain. Siguranţa 
producţiei nu elimină din discuţie posibile 
incidente minore. O parte din „nereguli” nu 
ţin nicidecum de securitate, aşa cum aflăm din 
mărturia unui producător: „Eu plăteam o sumă, 
ei primeau altceva, iar restul de bani dispărea” 
(„Mentalitatea din România”).

Nu în puţine cazuri, înzestrările naturale 
intră cu greu în circuitul valorii. Producătorii 
români sunt speriaţi de taxele de filmare în oraş, 
care ne dezavantajează clar faţă de competitori 
(Meiroşu şi Obae 2005). Se ajunge greu la 
principalele obiective de interes din întreaga 
ţară; a ajuns de notorietate sfatul Preşedintelui 
ţării către un grup de investitori de a folosi 
elicopterul în locul traseelor rutiere14. Dar chiar 
14 “Băsescu către investitorii arabi: Vă recomand 

elicopterul dacă vreţi să vizitaţi România”, 
dailybusiness.ro, 08 martie 2011, accesat la http://
www.dailybusiness.ro/stiri-companii/basescu-
catre-investitorii-arabi-va-recomand-elicopterul-
daca-vreti-sa-vizitati-romania-58162/ [6.9.2011]
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pe plan local infrastructura pune probleme. Gub 
Neal este nevoit să constate că între 2001 şi 
2006 durata traseului din centrul Bucureştiului 
până la Media Pro din Buftea s-a dublat, la o oră 
de la o jumătate de oră (citat de Chira 2006). 

În România, aprobările şi taxele pentru o 
filmare în centrul vechi al Bucureştiului pot 
ajunge la câteva mii de euro pe zi, aflăm de la o 
importantă firmă (Rosoga 2009). Producătorul 
Ion Marinescu (Atlantis Film) este nevoit să 
construiască întâmplări urbane pe platou 
datorită taxelor de filmare în locurile publice 
aplicată de Primăria Bucureşti: „Eu am construit 
acum în studio o stradă de zece metri, pentru un 
clip. A fost mai simplu să o fac în platouri decât 
să obţin aprobare de la Primărie să filmez pe o 
stradă din oraş” (Chira 2006).

Competiţia internă

Asociaţia de promovare a filmului 
românesc (Romanian Film Pro-
motion) listează 45 de case de 

producţie, din care cele mai mari sunt MediaPro 
Pictures (în care este inclusă şi MediaPro 
Studios), Castel Film şi Multi Media Est, cu o 
cifră de afaceri, respectiv, de 25, 9.75 şi 7.9 mil. 
euro (în 2009) (Hriţcu 2009). Prin raportare 
la valoarea şi numărul filmelor (de lung 
metraj şi documentare), vorbim desigur de o 
suprapopulare a pieţei, fără să mai adăugăm 
peste 60 de firme axate pe realizarea de clipuri 

publicitare, care se află în competiţie directă 
pe această nişă de producţie. În condiţiile în 
care majoritatea firmelor de producţie de film 
au reuşit să încheie 2009 cu cifre de afaceri de 
peste jumătate de milion de euro (Hriţcu 2009), 
se poate vorbi într-adevăr de o piaţă dinamică?

Numărul relativ mare de firme este, 
paradoxal, o reacţie la lipsa unor proiecte 
cinematografice de mare amploare. Dacă gândim 
în termeni de supravieţuire artistică, atunci 
paradoxul se explică. Nicolae Mărgineanu, unul 
dintre cei mai respectaţi cineaşti români, explică 
propria experienţă: 

„În 1991 rămăsesem fără loc de muncă, nu 
mai aveam niciun venit. Am înfiinţat o casă de 
producţie, Ager Film, sperând să reuşesc astfel 
să mă descurc cumva. Am produs atunci un film 
documentar, dar în anii aceia se făceau foarte 
puţine filme şi, practic, nu puteai trăi din asta. 
Abia în 1995 am semnat cu compania Walt 
Disney un contract pentru dublajul de voci al 
unor seriale de desene animate, contract care, 
din fericire,  s-a prelungit până în ziua de azi, iar 
pentru noi a rămas singura sursă de venit“ (citat 
de Amăriei 2010).

Este o experienţă care se multiplică aproape 
cu fiecare dintre cei mai prolifici regizori români 
ai noului val al cinematografiei. Motivele sunt în 
principal de natură economică şi ele apar de la 
constituirea unei firme proprii pentru a avea un 
control direct al încasărilor de la beneficiari şi 
al fluxului de numerar. Sunt şi beneficii fiscale, 
după cum explică Monica Lăzurean-Gorgan, 
producător şi cofondator al 4 Proof Film: „Cu 



205

205

Legea drepturilor de autor, să ai un SRL e mai 
rentabil, chiar şi în condiţiile unui TVA de 24%.“ 
(citat de Amăriei 2010).

Însă, ce este probabil cel mai important, 
casele de producţie importante (prin acces mai 
uşor la finanţări) au un interes limitat să se 
lanseze în producţia de filme româneşti. Pentru 
directorul de marketing de la Castel Film, planul 
de afaceri arată neprofitabil: la un buget de 1 
mil. sunt încasări de 50,000 euro („Interviu cu 
Bogdan Moncea”). Desigur, excepţii există: 4 
luni, 3 săptămâni, 2 zile, unul dintre cele mai 
titrate filme româneşti, s-a realizat cu un buget 
estimat de 600,000 euro şi a realizat încasări de 
peste 9 mil. dolari.15

Aceste ocazii sunt însă reduse, astfel încât un 
complex de factori, în care includem fondurile 
mici de producţie, aversiunea la risc a firmelor 
mari şi autonomia controlului creativ, obligă 
regizorii români să gestioneze „în regie proprie” 
producţia unui film, începând cu scenariul, 
distribuţia, contracte pentru echipamente şi, 
desigur, regia. Patru dintre cei mai premiaţi 
regizori-producători, este vorba de Corneliu 
Porumboiu, Cătălin Mitulescu, Cristi Puiu şi 
Cristian Mungiu şi-au pus pe picioare propriile 
case de producţie, în ordine: 42 km film, Strada 
Film, Mandragora şi Mobra Films. Corneliu 
Porumboiu a realizat A fost sau n-a fost? cu un 
buget de 220.000 de euro şi încasări de peste 

15 http://boxofficemojo.com/movies/?id=4months3 
weeks2days.htm; http://www.imdb.com/title/
tt1032846/ [16.9.2011]

500,000 dolari16. Filmul a mai adus „vreo 15.000 
de euro premiul in Turcia, 10.000 la TIFF, câte 
10.000 la alte festivaluri”, ceea ce, după spusele 
producătorului, „i-a adus suficienţi bani cât să se 
relaxeze financiar… pentru vreo doi ani” („Tinerii 
regizori”).

În cazul restrângerii comenzilor pentru 
serviciile de film străin, industria de film 
autohtonă constă practic în câteva „aventuri” 
personale, precum cele prezentate mai sus, care, 
oricât de importante ar fi în spaţiul cultural, nu 
subliniază în cele din urmă decât imaturitatea 
industriei. Foarte evident a fost acest lucru în 
2010, anul care a adus „o pauză în industrie 
şi care a făcut ca mulţi să iasă (din industria 
producţiei de film străin)” („Interviu cu Bogdan 
Moncea”). Castel Film, care în mod obişnuit 
realizează 30% - 40% din totalul veniturilor 
anuale din producţia de reclame, a trebuit să 
completeze sursele de finanţare prin închirierea 
studiourilor, a echipamentelor şi din turnarea 
unor producţii româneşti cu buget redus 
(Amăriei 2010).

La nivelul firmelor mai mici, momentul 
de criză a fost simţit puţin sau deloc şi asta 
din două motive. În primul rând, deoarece 
producţia de filme nu formează încă volumul 
critic de activitate economică care să asigure 
profitabilitatea firmelor. Producţia de reclame 
este principala lor sursă de venituri („Tinerii 
regizori”) în aşteptarea unui nou succes de casă 
în lumea filmului. În al doilea rând, povara 

16 http://boxofficemojo.com/movies/?id=1208 
eastofbucharest.htm [16.9.2011]
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costurilor iniţiale foarte mari este mai puţin 
vizibilă la bugete mai mici de producţie, prin 
urmare auto-finanţarea este posibilă şi la 
îndemână. În aceste cazuri, folosirea factorului 
creativ este esenţială până acolo unde „motivaţia 
afacerii nu este nivelul profitului, ci un profit 
care să permită să fac lucruri în care cred, care 
îmi plac”, după cum afirmă directoarea de la Hi 
Film („Interviu cu Ada Solomon”).

Pentru astfel de firme mai mici, care operează 
de regulă cu bugete pe producţie de până la 
1 mil. euro, micile proiecte, mai ales pentru 
filme documentare pentru televiziuni străine 
importante precum ARTE, ZDF, Channel 4, BBC, 
Travel Channel au păstrat lucrurile cel puţin pe 
linia de plutire: nu au fost reduceri de personal, nu 
au fost întârzieri la plata impozitelor. Deşi, după 
cum constatăm, încă dependente de comenzi 
externe, cultura unor astfel de organizaţii se 
diferenţiază prin prioritatea acordată relevanţei 
culturale a proiectului. 

Condiţiile cererii

Aşa cum am menţionat, consumul de film 
plasează România pe locuri inferioare 
în orice ierarhii. Această observaţie este 

cumva neaşteptată, dar poate fi explicată. Producţia 
externă de filme a fost suficient de importantă 
pentru a suplini inexistenţa cererii şi a conduce 
către un volum al producţiei relativ important faţă 
de alţi competitori est europeni. În acelaşi timp, 
existenţa unui talent creativ important în rândul 
cineaştilor români a fost de asemenea suficientă 

pentru a realiza pelicule importante, pentru 
care între 65% şi 90% din încasări provin din 
străinătate (vezi Expunerea 5e). 

Cu bugete între 500.000 şi 700.000 de 
euro („Tinerii regizori”), producţiile româneşti  
amintesc de perioada anilor 1960 prin palmaresul 
internaţional obţinut: „Un Certain Regard” pentru 
Cristi Puiu la Festivalul de Film Cannes în 2006 cu 
Moartea domnului Lăzărescu; “Camera d’Or Best 
First Feature Award” pentru Corneliu Porumboiu  
la Festivalul de Film Cannes în 2007 cu A fost 
sau n-a fost?; “Un Certain Regard” obţinut post-
mortem de Cristian Nemescu cu California 
Dreamin’, “Palme d’Or” pentru Cristian Mungiu 
cu 4 Months, 3 Weeks and 2 Days şi “Palme d’Or” 
pentru scurt metraj pentru Marian Crişan cu 
Megatron la Festivalul de Film Cannes în 2008; 
în 2010, Florin Şerban a obţinut “Jury Grand Prix 
Silver Bear” la Festivalul Internaţional de Film de 
la Berlin cu Eu când vreau să fluier, fluier. 

Pe fondul lipsei de succes de casă în ţară, 
acest succes spectaculos intrigă. Este creată 
o legătură puternică cu mediul cultural şi 
economic autohton de natură să consolideze 
producţia în anii care vin? Sau dimpotrivă, 
notorietatea de acum nu poate fi susţinută pe 
termen lung datorită faptului că nu poate obţine 
resursele creşterii în primul rând pe plan intern?

Un răspuns poate veni din experienţa 
producătorului Hi Film. Un caz imaginar de 
amplasare a firmei la Paris în loc de Bucureşti, de 
exemplu, ar aduce pe piaţă Hi Film Paris, o firmă 
obligată să supravieţuiască, dar care nu ar stârni 
atât interes pe cât al firmei Hi Film Bucureşti, 
o firmă de talie europeană, bine poziţionată pe 
piaţă. De ce s-ar întâmpla lucrul acesta? Explică 
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directoarei firmei: „Resursele, subiectele din 
România au specificitatea lor, recunoscută şi 
căutată şi în Europa şi pe piaţa independentă 
americană. Pentru moment, România este cel mai 
interesant partener din zona central est europeană 
din punct de vedere al subiectului cultural, nu 
neapărat al afacerilor” („Interviu cu Ada Solomon”). 
Şi exemplele care să susţină acest punct de vedere 
nu lipsesc. Într-un caz, este relatată co-producţia 
cu filmul Mar nero (2008), în care o româncă 
este menajeră la o familie din Italia. Bazat pe un 
scenariu italian, filmul transmite un mesaj despre 
cât de anchilozată este Italia şi plină de forţă este 
România. Într-un alt caz, scenele abundente din 
filmele româneşti despre realităţile unei Românii 
bântuite de sărăcie şi lipsă de educaţie a maselor 
sunt interpretate ca un subiect cultural, iar în acest 
domeniu nu un anumit „impact” trebuie căutat, ci 
o anumită formă de reprezentare artistică.

De ce însă un astfel de mesaj nu este căutat 
în România? Pe de o parte, este vorba  de nivelul 
cultural al publicului: artele sunt puţin sau deloc 
reprezentate în formarea educaţională de bază. 
Pe de altă parte, sunt voci care anunţă uzura 
morală a temelor „româneşti” şi de aici pierderea 
suflului producţiei actuale, atâta cât este. O 
astfel de interpretare găsim la Cristian Comeagă, 
director la Domino Film şi producătorul unor 
filme populare în ţară precum Filantropica sau 
Restul e tăcere, care crede că atunci „când lumea 
festivalurilor va decide că e timpul să pună 
minimalismul românesc pe raft pentru a (re)
descoperi alte trenduri se va aşterne liniştea” 
(citat în Amăriei 2010).

Legăturile dintre industrii

Cei de la Castel Film sunt îndreptăţiţi 
să sublinieze potenţialul enorm de 
colaborare existent între diferitele 

ramuri. Conform estimărilor firmei, numai 
într-un an la Castel Film vin mai mulţi „turişti”, 
dacă ne referim la numărul de camere de hotel 
ocupate, decât cei aduşi de majoritatea agenţiilor 
turistice din România, între 10.000-25.000 de 
zile hoteliere ocupate (Rosoga 2009). La 2 ani 
după realizarea filmului Cold Mountain în regia 
lui Minghella, agenţii americane de turism 
solicitau informaţii pentru un tur al locurilor 
de filmare („Interviu cu Bogdan Moncea”). De 
reţinut însă, că un astfel de efect Cold Mountain 
„durează un timp limitat (circa un an) după care 
dacă nu este repetat devine „învechit”.

Probabil cea mai vizibilă vulnerabilitate a 
industriei naţionale rămâne izolarea acesteia 
pe o nişă la care ajung greu, daca ajung, ocupaţii 
care să „întreţină” şi să multiplice beneficiile 
impactului localizării producţiei de film în 
România. Mesaje promoţionale în turism, 
programe educaţionale bazate pe cultura audio-
vizuală, literatura reprezentată în mişcare şi 
sunet, toate formează un complex de factori 
culturali şi economici de natură să consolideze 
industria, dar care toate pentru moment sunt ca 
inexistente în ramificaţiile industriei.

Foarte posibil este însă ca dimensiunea 
relativ mică a pieţei să devină o constrângere 
importantă pentru menţinerea avantajelor. 
Noua competiţie a unor ţări precum Turcia, 
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Bosnia, Serbia trece peste etape şi dezvoltă 
în ritmuri egale şi producţia naţională, şi 
producţia pentru export (pentru servicii de 
filmare) ajungând astfel mai rapid la un moment 
critic de auto-susţinere. Acest lucru este posibil 
prin intersectarea intereselor producătorilor, 
finanţatorilor şi a consumatorilor pe o piaţă 
mare regională, cea a Europei de Sud Est. 

Pentru moment, locul central este Cinelink, 
o secţiune a Festivalului de Film de la Sarajevo 
dedicată industriei de film17. Deja considerată 
cea mai mare piaţă regională pentru producţia 
de film, “un stup de reţele şi tranzacţii pentru 
cei interesaţi în Europa de Sud Est” (Sito-Sucic 
2010), Cinelink permite convergenţa planurilor 
de afaceri prin facilitarea finanţărilor care se 
potrivesc bugetelor producţiilor din această 
regiune, între €1.5 mil. - €3 mil. ($4 mil.) pe an, cu 
perspective pentru sume de €10 mil. ($13 mil.). 

Cinelink nu este o promisiune, este deja un 
centru al noilor producţii de film. De exemplu, 
aici regizorul Florin Şerban a obţinut finanţarea 
iniţială pentru Dacă vreau să fluier, fluier şi a 
putut să constate funcţionarea ciclului complet al 
producţiei. După cum mărturiseşte: „Înainte de 
filmări nu puteam să găsim un partener. Ne-am 
întors la Cinelink şi am găsit un co-producător…
După filmări, am rămas fără bani, dar ne-am 
întors la Cinelink, am câştigat o finanţare pentru 
post-producţie care ne-a împins înainte” (citat în 
Sito-Sucic 2010). Prin urmare, într-o economie 
globală, industria de film este nevoită să găsească 

17  http://www.sff.ba/en/cinelink 

interdependenţele necesare pentru creştere într-
un spaţiu care depăşeşte graniţele naţionale.

CONCLUZII

Industria de film este recunoscută în 
majoritatea ţărilor concurente directe 
cu România ca un sector al cărui impact 

este vizibil în ceea ce priveşte încasările de taxe 
la bugetul de stat, locurile de muncă create 
sau dezvoltarea ramurilor adiacente precum 
turismul, construcţiile sau infrastructura de 
transport. Conform estimărilor din piaţă, dacă ar 
exista facilităţi fiscale similare Ungariei, volumul 
de servicii de producţie cinematografică în 
România ar putea creşte de la 30-40 mil. euro pe 
an la 200-300 mil. euro (Roşoga 2009).

Autorităţile pot fi imune la beneficiile 
economice care pot fi antrenate în mod 
particular de această industrie. Este posibil ca 
alte priorităţi să nu permită o relaxare fiscală 
sau o direcţionare a fondurilor în scopul 
susţinerii acestor activităţi. În cele din urmă, 
aşa cum exemplul Poloniei o arată, măsurile de 
sprijin ale industriei trebuie să fie lăsate mai 
degrabă în seama comunităţilor regionale/
locale care sunt cel mai direct afectate. Esenţiale 
în ceea ce priveşte beneficiile legate de o mare 
aglomerare de ocupaţii legate de o singură 
industrie, aşa cum este cazul producţiei de 
film, sunt avantajele care se alimentează din 
direcţia şi care se răsfrâng asupra unei zone de 
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localizare economică relativ restrânsă. Totuşi, 
două motive arată că există un interes naţional 
legat de producţia de film, unde serviciile oferite 
producătorilor străini sunt primele vizate 
datorită predominanţei economice a acestei 
activităţi. Avem în vedere aspectele legate de 
reglementarea pieţei şi promovarea educaţiei.

Incursiunea noastră în lumea producţiei de 
film arată că avantajele pot fi îmbunătăţite prin 
simpla intervenţie de corectare a unei legislaţii 
neadaptată la dinamica economiei. Există deja 
studii (de exemplu, CSDC), care au dezbătut aceste 
lucruri cu detalii. În general, este de remarcat 
faptul că schimbări mici pot avea consecinţe 
importate. Aşa este cazul în ceea ce priveşte:
•	 recunoaşterea filmelor ca active intangibile, 

amortizabile, conform standardelor interna-
ţionale care ar permite o amortizare 
accelerată în primele 3 luni de la premieră;

•	 introducerea unor programe de formare a 
managerilor producţiei audio-vizuale sau 
a specialiştilor în ocupaţii adaptate noilor 
tehnologii sau sarcini creative;

•	modificarea nomenclatorului de ocupaţii 
pentru a răspunde problemelor de asistenţă 
socială, pe perioada când nu sunt angajaţi, 

a angajaţilor liber profesionişti, dar care nu 
aparţin ocupaţiilor creative (artistice).
Fără îndoială, climatul de afaceri poate fi 

schimbat în bine prin o serie de alte iniţiative 
care nu sunt în legătură directă cu industria: 
modernizarea drumurilor, o atitudine mai 
prietenoasă a autorităţilor locale, promovarea în 
general a activităţilor culturale de dragul culturii 
şi mai puţin pentru încurajarea comercializării 
lor. Astfel ajungem la o a doua constrângere a 
avantajelor, care a apărut frecvent în cercetarea 
noastră: receptarea culturală.

Producţiile de film străin sunt insule de 
promovare a educaţiei în României: pentru 
beneficii de imagine, pentru interferenţa culturală 
pentru oamenii care lucrează, pentru formarea din 
mers a specialiştilor la standarde internaţionale. 
Societatea are o reacţie slabă faţă de aceste acte 
culturale: fie că oamenii nu au o pregătire culturală 
adecvată pentru a se adapta sau a influenţa 
mesajul artistic, fie că aşează acest tip de alegeri 
undeva foarte jos pe scara preferinţelor. În ambele 
cazuri, corecţii sunt necesare prin intermediul 
unei politici culturale, dar nu neapărat în favoarea 
industriei, ci mai ales în favoarea sănătăţii mentale 
a celor cărora se adresează. 
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Expunerea 1 

Mărturii ale cineaştilor despre România

Anthony Minghella (Regizor): “Este cu 
adevărat un ţinut nedeteriorat, unde este posibil 
să mergi şi să creezi o lume, în mod particular 
o perioadă din istoria lumii, unde poţi roti 
camera cu 360 de grade şi să nu fii împiedicat 
de elemente ale lumii contemporane. Aici am 
găsit o foarte mare bunăvoinţă de a ne ajuta 
în această aventură şi cu certitudine eu voi 
recomanda oricui să vină în România pentru a 
produce filme aici.”

Franco Zeffirelli (Regizor): „Am găsit aici 
o atitudine excitantă şi pozitivă mai mult decât 
în alte mari studiouri europene care şi-au 
pierdut-o.” 

Butch Kaplan (Regizor): “Există o atitudine 
’go-for-it’ în România care justifică acest 
fenomen: acomodarea locală a altor culturi cu 
un efort minim. Am venit din Los Angeles şi am 
constatat că această atmosferă din estul Europei 
este cu adevărat uimitoare.”

Joel Soisson (Producător): „Vizual este 
o ţară care are o mare varietate de peisaje: 
oraşe, sate şi probabil, cel mai important, o 
foarte importantă istorie. Poţi filma orice fel de 
perioade istorice, iar posibilităţile de a construi 
aici decoruri sunt fenomenale. Decorurile pe 
care noi le-am făcut aici, preţurile la care le-am 
realizat nu cred că mai pot fi întâlnite undeva 
în lume. Abilităţile tehnice şi măiestria acestor 
oameni este de prim rang. Dacă unele decoruri, 
necesare filmărilor nu le găseşti aici, poţi să le 
construieşti, iar construcţia lor este mai ieftină 
ca oriunde în altă parte.”

Gregg Hoffman (Producător): “Motivul 
principal pentru care am ales să producem în 
România a fost costurile de construcţii. Am 
putut să ridicăm decoruri la o scară pe care nu o 
credeam posibilă la bugetul de care am dispus.”

Sursa: „Filming in Romania”, disponibil la 
http://alternativefilm.wordpress.com/filming-in-

romania [11.9.2011]
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Expunerea 2 

Primele 10 filme cu cele mai mari încasări în 2009 şi costul de producţie (mil. USD)

Film Studiou Încasări Buget
Harry Potter and the Half-Blood Prince Warner Bros. 934 250

Avatar  Fox 899 300

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs   Fox 888 90

Transformers: Revenge of the Fallen  Paramount 835 200

2012  Sony 754 200

Up  Disney 710 175

New Moon  Summit 688 50

Angels & Demons  Sony 485 150

The Hangover Warner Bros. 467 35

Night at the Museum: Battle of the Smithsonian  Fox 415 150

Sursa: EAO 2010, p. 13; Box Office Mojo (http://boxofficemojo.com/movies/, [06.09.2011]);  
Movie Insider (http://www.movieinsider.com/m3393/3/avatar/, [06.09.2011])

Expunerea 3 

Etape şi momente cheie în producţia 
unui film

Un ciclu de producţie durează de obicei trei 
ani de zile. Primul an este dedicat dezvoltării 
proiectului. Al doilea an cuprinde etapele 
de pre-producţie şi producţie. Al treilea an 
cuprinde perioadele de post producţie şi 
distribuţie.

Dezvoltarea proiectului

În această etapă are loc închegarea ideilor 
despre film. Producătorul unui film este cel care 
identifică o povestire – în cărţi, în întâmplări 
adevărate, idei originale etc. – împreună cu 
mesajul pe care şi-l propune să-l transmită 
filmul şi se ocupă de obţinerea drepturilor de 
ecranizare.

Ideea este transpusă treptat într-un proiect 
cinematografic într-o serie de activităţi care 
includ: scrierea unui rezumat (synopsis), o pagină 
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în care este descris filmul; scrierea unui pre-
decupaj (Step Outline), o defalcare a povestirii 
pe scene, concentrate pe structura dramatică; 
scrierea unui decupaj regizoral (Treatment), 
25-30 de pagini în care sunt descrise stările 
sufleteşti ale personajelor, împreună cu 
dialogurile şi indicaţiile regizorale. Scrierea unui 
scenariu poate dura câteva luni şi se termină de 
obicei prin rescrierea acestuia de mai multe ori 
pentru a-i îmbunătăţi dramaturgia, claritatea, 
structura, personajele, dialogurile şi stilul.

Sunt analizate şansele de succes în baza unor 
elemente de analiză care se referă, printre altele, 
la identificarea genului şi a publicului ţintă căruia 
i se va adresa filmul, contactarea distribuitorilor 
pentru a stabili cea mai bună piaţă de desfacere 
a filmului, lista posibilă a distribuţiei şi a echipei 
regizorale, procurarea mijloacelor financiare 
necesare realizării filmului, de la marile 
studiouri sau de la investitori independenţi.

Pre-Producţia

Această etapă are ca scop conceperea şi 
planificarea filmului. Se stabilesc etapele şi 
bugetul de producţie, se angajează personal 
de producţie (regizorul, directorul de casting, 
directorul de locaţie, directorul de producţie, 
asistentul de producţie, primul asistent al 
regizorului, directorul de imagine, scenograful, 
directorul de sunet, compozitorul muzicii, 
coregraful), are loc distribuirea actorilor în film.

Producţia

Aceasta este etapa în care se filmează efectiv 
cadrele din film. Filmările depind în mare parte 
de personalul care poate fi angajat la locul 
filmării, atât pe partea creativă (figuranţii, 
asistentul secund al regizorului, al treilea 
asistent al regizorului, primul asistent de 
cameră, al doilea şi al treilea asistent de cameră, 
fotograful de platou, echipa video, editorul de 
imagine, editorul de sunet, asistentul de sunet, 
regizor artistic, graficieni, decoratori, pictori, 
coafezi, designeri de costume), cât şi tehnică 
(dulgheri, machiori, electricieni, operator sunet 
teren).

Filmările se desfăşoară în baza unui plan 
zilnic de filmare. Se pregăteşte locul de filmare 
şi se filmează cadele necesare respectiv, cu 
reluări de câte ori va considera regizorul că va 
fi necesar, în baza unui protocol de filmare care 
include instrucţiuni intrate în folclor, precum 
Linişte pe platou! sau Acţiune!.

La sfârşitul zilei de lucru, echipa de filmare 
şi actorii primesc un desfăşurător al următoarei 
zile de filmare, primul asistent al regizorului 
raportează, la sediul de producţie, stadiul zilnic 
al filmărilor, iar rolele de film (negativul filmat) 
sunt trimise la laboratorul de procesare, de 
unde se obţin a doua zi copiile pozitive de lucru, 
ale negativului de imagine, denumite şi dailies. 
Copiile de lucru (dailies) sunt vizionate în fiecare 
dimineaţă de regizor, actorii şi unii membri ai 
echipei de filmare.
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Post-producţia

În această etapă este montat şi realizat filmul. 
Sunt multe rutine tehnice, precum montarea 
imaginii, a negativului filmat (pelicula), 
obţinerea negativului de sunet, obţinerea primei 
copii pozitive a filmului. Acestea alternează cu 
cele creative: se creează şi se introduc efectele 
speciale; se sincronizează vocile înregistrate; 
se realizează mixajul final de sunet (efectele 
speciale de sunet, ambianţa, zgomotele, dialogul, 
muzica). Are loc avanpremiera filmului cu un 
public ţintă ales (focus grup), pentru a vedea 
reacţia lui; se fac modificări în film funcţie de 
reacţia publicului ţintă.

Distribuţia

Se multiplică filmul în atâtea copii cât 
sunt cerute de distribuţia în cinematografe; 
se realizează mapele pentru presă, afişele, 
fotografiile şi alte materiale de reclamă pentru 
film; se face publicitate filmului pentru a-l 
impune pe piaţă. În perioada de lansare a 
filmului se trimite filmul la festivaluri de film, 
se crează o pagină Web dedicată filmului, se 
organizează o vizionare pentru presă cu filmul, 
se transmite jurnaliştilor mapa de presă a 
filmului, se aranjează interviuri ale jurnaliştilor 
cu principali actori şi realizatori, se organizează 
o petrecere de lansare în premieră a filmului.

Veniturile realizate din vânzarea tuturor 
tipurilor de drepturi de exploatare a filmului se 
împart între: sală, distribuitor şi compania de 
producţie a filmului. Se distribuie filmul în cât 
mai multe săli de cinematograf. După minim şase 
luni se distribuie filmul pe suport DVD; după 
minim un an se distribuie filmul în televiziuni.

Sursa:  Squire, E.J. (1992) The Movie Business 
Book , Second Edition, New York, Simon and 

Schuster 
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Expunerea 4 Bugetul unei producţii filmate în România şi categorii de cheltuieli selectate
4a Centralizator de buget

Cont Descriere   Total ($) 

20 Povestea, Drepturile & scenariul (Story, Rights&Continuity)  236,625

30 Echipa Producatorilor (Producers unit) 554,314 

40 Regia filmului (Direction) 274,774 

50 Distribuie actorii (Cast) 2,020,384 

 TOTAL: DEASUPRA LINIEI TOTAL: ABOVE THE LINE 3,086,097 

70 Departamentul de Productie (Production Staff) 552,250 

80 Figuratia (Extra Talent) 196,900 

90 Proiectare Decoruri (Set Design) 111,200 

100 Constructii Decor (Set Construction) 63,200 

110 Departamentul Masinisti/ Operatii Platou (Grip&Set Operations) 177,170 

120 Departamentul Amenajare Decoruri (Set Dressing) 230,050 

130 Departamentul Recuzita (Property) 209,750 

140 Departamentul Costume (Wardrobe) 186,700 

150  Departamentul Machiaj&Coafura (Makeup&Hairdressing) 94,150 

160 Departamentul Electric (Electric) 225,150 

170 Departamentul Aparatura de Filmare (Camera) 349,900 

180 Departamentul Productie Sunet la Filmare (Production Sound) 117,300 

190 Transport (Transportation) 703,200 

200 Cheltuieli la Locul de Filmare (Location Expenses) 185,900 

210 Inchiriere Vehicule folosite in film (Pix Vehicles/Animals) 6,000 

220 Developarea peliculei si Servicii de Laborator (Film&Lab.) 145,150 

230 A doua echipa de filmare (Second Unit) 26,600 
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Cont Descriere   Total ($) 

240 Teste (Tests) 12,500 

 Total: Productie  3,593,070 

270 Montaj Film (Film Editing) 270,950 

280 Muzica (Music) 60,000 

290 Post Productie Sunet (Post Production Sound) 92,000 

300 Post Productie Film & Laborator (Post Production Film&Lab) 32,150 

310 Titluri & Efecte Optice (Titles&Optical) 45,500 

 Total: Post Productie  500,600 

330 Publicitate (Publicity) 32,500 

340 Cheltuieli Generale (General Expenses) 63,800 

 Total: Alte Cheltuieli  96,300 

CBO Garantia de bun-sfarsit (Completion Bond 3%) 211,183 

INSO Asigurarile (Insurance 2,5%) 175,986 

CONT0 Provizioane pentru Cheltuieli Neprevazute (Contingency 10%) 703,944 

TOTAL: DEASUPRA LINIE TOTAL: ABOVE THE LINE 3,086,097 

TOTAL: PRODUCTIE TOTAL: PRODUCTION 3,593,070

TOTAL: POST PRODUCTIE TOTAL: POST PRODUCTION 500,600 

TOTAL: ALTE CHELTUIELI TOTAL: OTHER EXPENSES 96,300 

Total Costuri Directe Total Direct Costs 7,039,442 

Total Marja Total Fringes 1,091,113 

TOTAL GENERAL Grand Total 8,367,180 

Sursa:  Documente interne studio de producţie cinematografică

AVANTAJELE  
COMPETITIVE  

ÎN PRODUCŢIA GLOBALĂ 
DE FILM:  

CAZUL ROMÂNIEI
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4b Categorii de cheltuieli cu forţa de muncă (selectate) (USD)

Cheltuieli deasupra liniei Cheltuieli sub linie
Scrierea scenariului 
Total scriitori 
Producător executiv 
Regizor (minim garantat) 
Actori stele 
Actori principali 

85,548
225,526

10,463 (săptămână)
15,090 (săptămână)
53,400 (săptămână)

2,500 – 5,000 (zi)

Director de producţie 
Director de locaţie 
Prim asistent regizor 
Asistent de producţie 
Figuraţie (dublură) 
Figuraţie simplă 
Scenograf de producţie 
Echipa construcţii decor 
Prima echipă de maşinişti 
Pictor de platou 
Şef echipă muncitori 
Echipă de muncitori 
Recuziter şef 
Designer costume 
Machior şef 
Coafor/stilist 
(săptămână)
Electrician şef 
Operator  
Director de imagine 
Operator cameră 
Operator de sunet 
Şofer 

106,900
38,900
85,800
37,800

875 (săptămână)
150 (săptămână)

3,200 (săptămână)

450 (zi)

32,500

2,350 (săptămână)
36,200
31,500
44,650
82,500
31,250
2,150

1,900 (săptămână)
1,650 (săptămână)

3,400 – 4,900 (săptămână)
2,750 (săptămână)
2,400 (săptămână)

1,300 – 1,500 (săptămână)

Sursa: Documente interne studio de producţie cinematografică

* Bugetul se referă la un film real, ale cărui date de identificare (privind titlul şi numele actorilor) au 
fost ascunse/schimbate pentru păstrarea confidenţialităţii.
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Expunerea 5 

Statistica producţiei de film

5a Număr de filme (lung metraje şi documentare) produse pe plan internaţional

1993 2000 2005 2009
Europa* 554 663 920 1168

SUA 440 461 911 677
Japonia 238 282 269 448

Sursa: EAO, World Film Market Trend Focus 2004, 2010 

5b Principalii cinci producători de film europeni

2005 2006 2007 2008 2009
Franţa 240 203 228 240 230

Germania 146 174 172 185 220
Spania 142 150 172 173 186
Italia 98 117 123 155 133

Marea Britanie 164 134 124 117 116

5c Principalii cinci producători de film europeni est-europeni

2005 2006 2007 2008 2009
R. Cehă 31 45 30 39 45
Polonia n.a. n.a. n.a. 45 42
Ungaria 26 46 28 30 27
România 20 18 14 15 19
Slovacia 8 3 n.a. n.a. 18

*  UE 27 pentru 2005 şi 2009, UE 25 pentru 1993 şi 2000

AVANTAJELE  
COMPETITIVE  
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5d Producţia de film în România

2006 2007 2008 2009 2010
Filme de ficţiune de lung metraj 18 11 9 18 19
din care, cu sprijin C.N.C. 10 7 7 11 8
Filme cu finanţare 100%  naţională 14 8 7 11 9
Filme realizate în coproducţie 4 3 2 7 10
-  cu finanţare majoritară naţională 1 - 2 3 8
-  cu finanţare minoritară naţională 2 3 - 4 2
-  cu finanţare 50/50 1 - - - -

Sursa: Centrul Naţional al Cinematografiei, Anuar 2010

5e Încasările unor filme româneşti selectate

Film Încasări în ţară Încasări în străinătate
Moartea domnului Lăzărescu (2006) $80,301 $136,621
A fost sau n-a fost (2007) $91,881  $431,822
4 luni, 3 săptămâni, 2 zile (2008) $1,198,208 $8,642,130
Dacă vreau să fluier, fluier (2011) $12,135 $219,544

Sursa: Box Office Mojo
Expunerea 6 

Platouri de filmare în principalele ţări est europene
Tara Localizarea Suprafaţa Tarif

 platourilor (m.p.) (USD/zi)

Republica 
Cehă

Studioul Barrandov
Praga

          640 
          640 
          360 
          748 1,000
       1,160 2,000
       2,000 3,555
       1,160 2,000

Studioul Hostivar
Praga 

          540 704
          540 704
          748 1,130
          748 1,130
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Ungaria
Studioul Mafilm

Budapesta
Fót 

          832 
       1,050 

Bulgaria Studioul Boyana
Sofia

          580 
          580 
          960 

România

Studioul Media Pro
Buftea

(la 20 km de Bucureşti)

          845 
          407 
          405 
          805 
          390 
          390 
          892 
       2,174 
       1,812 
       1,470 
          190 

Studioul Castel Film
Ciolpani

 (la 35 km de Bucureşti) 

          540 500
          540 500
          540 500
       1,260 1,000
       3,274 2,000

Sursa: Pagini web oficiale ale studiourilor (2005)

AVANTAJELE  
COMPETITIVE  

ÎN PRODUCŢIA GLOBALĂ 
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CAZUL ROMÂNIEI
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NOTE DE FINAL

[1] Lista de întrebări a fost concentrată pe 
patru teme:

(1) Alegerea locaţiei: Care sunt criteriile 
care stau la baza deciziei de a alege o locaţie 
de  filmare, pentru producătorii străini de 
film? Care sunt şansele României, în privinţa 
locaţiilor de filmare, în competiţia acerbă din 
ultimul timp cu ţările din estul Europei?
(2) Bugetul producţiei: Care este partea 
de integrare a firmei/firmelor româneşti în 
bugetul complet de producţie a unui film? Dacă 
vorbim de economia pe care un producător 
străin ar realiza-o la bugetul filmului,  filmând 
în România, la cât s-ar ridica ea, procentual?
(3) Resursele umane: Cum este plătită forţa 
de muncă, la acelaşi nivel cu omologii lor din 
exterior sau mai jos? În ce constă contribuţia 
creativă a acesteia?
(4) Marketing: Există în firma dumneavoastră 
o persoană sau un departament specializat 
în managementul locaţiei de film, din ţară? 

Ce măsuri au fost întreprinse de firma 
dumneavoastră pentru a se face cunoscută pe 
plan internaţional?

[2] SUA pierde supremaţia la numărul de 
filme produse în faţa Indiei, dar şi în faţa Uniunii 
Europene, unde includem producţia celor 27 de 
ţări membre.  

[3] Cele mai importante studiouri americane 
sunt 20th Century Fox, Walt Disney Pictures, 
Warner Brothers Pictures, Paramount Pictures, 
Columbia Pictures şi Universal Pictures. Ele sunt 
reprezentate de Motion Picture Association of 
America (MPAA) şi furnizează 34% din numărul 
de filme naţionale, restul fiind produse de 
companii independente (Young et al. 2008).

[4] Polonia a făcut un pas înainte prin 
delegarea autorităţii şi reorganizarea în 
producţia de film la nivelul regiunilor. Vezi 
pagina web a Institutul Polonez de Film, „Film 
industry”, accesibil la http://www.pisf.pl/en/
film-production-guide-1/film-industry.
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