
Așezămintele culturale  
din mediul urban

Autori: Iulian Oană, Dan Ioan Dobre,
        Ada Veronica Hampu, Elena-Iulia Trifan





Cuprins

1. Introducere   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   45

2. Aspecte metodologice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

2.1 Indicatori de tendință centrală   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
3. Rezultatele cercetării exploratorii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49

3.1 Infrastructura așezămintelor culturale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
3.2 Personalul angajat din așezămintele culturale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
3.3 Bugetul așezămintelor culturale   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   69
3.4 Publicul participant la evenimente   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
3.5 Activități ale așezămintelor culturale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84

4. Concluzii   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   95

5. Anexe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97

Anexa 1 – Distribuția indicatorilor care măsoară infrastructura așezămintelor,  
în funcție de regiunea de dezvoltare   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Anexa 2 – Distribuția indicatorilor care măsoară personalul așezămintelor,  
în funcție de regiunea de dezvoltare   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Anexa 3 – Distribuția indicatorilor care măsoară bugetul așezămintelor,  
în funcție de regiunea de dezvoltare   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Anexa 4 – Distribuția indicatorilor care măsoară publicul așezămintelor,  
în funcție de regiunea de dezvoltare   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108





  45Introducere 

1. Introducere
Atunci când punem întrebarea „care este situația 

așezămintelor culturale din România?”, primul impuls către 
aflarea unui răspuns este verificarea indicatorilor macro din 
statisticile oficiale, care în momentul de față sunt aproape 
inexistente. Momentul descentralizării a creat un vacuum 
legat de datele și informațiile despre așezămintele culturale. 
Nu discutăm aici despre procesul de descentralizare în sine. În 
primul rând, nu aceasta este tema studiului și, în al doilea rând, 
nu există date care să permită analize și concluzii pertinente 
despre efectul descentralizării asupra așezămintelor culturale.

În lipsa unor date de comparație, studiul de față este 
unul exploratoriu, având două scopuri principale. Un prim 
obiectiv este să aducă în atenție o serie de măsurători pentru 
diversele caracteristici ale așezămintelor culturale. Astfel, a 
fost construit un instrument de cercetare – i.e., chestionar 
– care a luat în calcul aspecte generaliste, ce pot fi aplicate 
transversal așezămintelor culturale. Bineînțeles, rareori 
există un instrument de cercetare care poate cuprinde toate 
dimensiunile fenomenului analizat și să măsoare perfect fiecare 
dimensiune. După cum va fi prezentat și pe parcursul acestui 
raport, există o serie de specificități care nu variază doar 
între tipuri de așezăminte culturale, ci și între așezăminte de 
același tip. Iar scopul unui studiu exploratoriu este să testeze 
eventuale probleme care pot apărea în cazul unor cercetări 
viitoare, cum ar fi: itemi vagi sau prea generaliști, absența unor 
întrebări sau redundanța altora, supra sau subreprezentarea 
unor anumite categorii de așezăminte în funcție de numărul 
lor și probabilitatea de a răspunde la chestionar, limitări în 
ceea ce privește modalitatea de aplicare a chestionarului etc. 
Dimensiunile principale care au fost urmărite sunt reprezentate 
de: elemente de infrastructură; personalul care activează în 
cadrul așezămintelor culturale; buget; publicul participant la 
evenimentele organizate de așezămintele culturale; activități 
specifice în funcție de tipul de așezământ cultural. 

Un alt obiectiv a fost acela de a realiza, acolo unde a 
fost cazul, o serie de analize și comentarii pentru a evidenția 
problemele și situația generală a așezămintelor culturale. Unde 
am avut posibilitatea, au fost introduse și analize suplimentare 
prin comparații între o serie de variabile (care au putut fi 
folosite ca variabile de control) și indicatori din interiorul 
aceleiași dimensiuni, pentru a observa dacă persoanele care au 
răspuns la chestionar au întâmpinat probleme în completare 
și unde anume.

Pentru a clarifica obiectul studiului privind situația 
așezămintelor culturale din mediul urban este necesar să 
realizăm, înainte de toate, un demers de conceptualizare a 
principalului element din cadrul studiului, și anume noțiunea 
de așezământ cultural. 

Așezămintele culturale funcționează în conformitate 
cu Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, 
organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 
culturale, ordonanță publicată în Monitorul Oficial și intrată în 
vigoare la data de 28 decembrie 2006. Din textul ordonanței 
aflăm, în baza articolului 2, alineatul 1, că așezămintele 
culturale sunt definite ca „persoane juridice de drept public 
sau privat, indiferent de forma de organizare și finanțare, 
care desfășoară activități în domeniul cultural, de informare 
și de educație permanentă, reprezentând servicii culturale 
de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a 
accesului la informație”. De asemenea, alineatul 2 al aceluiași 
articol clarifică, în mare măsură, definiția prezentată, oferind 
o tipologie a așezămintelor culturale. Așadar, este menționat 
faptul că „așezămintele culturale pot fi: căminele culturale, 
casele de cultură, universitățile populare, școlile populare de 
arte și meserii, centrele culturale, formațiile sau ansamblurile 
profesioniste pentru promovarea culturii tradiționale, centrele 
zonale pentru educația adulților, centrele pentru conservarea 
și promovarea culturii tradiționale și altele asemenea”. 
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Pornind de la mențiunile OUG 118/2006, au fost luate în 
considerare tipologia așezămintelor culturale și formele lor de 
organizare și de finanțare. Cu toate acestea, trebuie menționat 
că nicio caracteristică nu a avut prioritate în fața alteia. Fiind 
un studiu exploratoriu, în care numărul total de așezăminte 

nu este pe deplin cunoscut și, de asemenea, nici distribuția 
caracteristicilor menționate, studiul a profitat de fiecare 
chestionar completat pentru a putea oferi, în limitele sale, o 
imagine generală și nicidecum analize aprofundate pentru 
fiecare categorie de așezăminte în funcție de un anumit criteriu.

2. Aspecte metodologice
De foarte multe ori cercetările cantitative, cum este 

și cazul celei de față, sunt puse în situația de a nu putea 
să chestioneze toată populația de elemente (persoane, 
organizații etc.) care sunt de interes și apelează la studiul 
eșantioanelor (e.g., sondajele de opinie sau exit-pollurile). Prin 
utilizarea eșantioanelor, cercetătorii reproduc la scală redusă 
structura întregii populații de elemente pentru a putea face 
inferențe (i.e., concluzii pe bază de generalizare) și pentru a 
descrie populația analizată pe baza rezultatelor din eșantion, 
utilizând un anumit nivel de încredere (de obicei 95% sau 99%) 
și o probabilitate de eroare (+ / - x%). Toată această incursiune 
cu privirea la descrierea sumară a eșantionării are scopul de a 
face cititorul să înțeleagă faptul că rezultatele ce urmează a fi 
prezentate trebuie citite cu precauție. 

În cazul de față nu avem de-a face cu un eșantion probabilist 
din două motive. În primul rând, nu avem o imagine despre 
numărul total al așezămintelor culturale din România (i.e., 
populația) pentru a ne putea face o imagine despre structura 
pe care trebuie să o capete eșantionul. Astfel, nu pot fi calculate 
nivelul de încredere și probabilitatea de eroare a datelor. Mai 
mult, datele care descriu populația de elemente sunt necesare 
pentru ponderarea eșantionului – proces prin care este atenuată 
sub și suprareprezentarea anumitor categorii. În al doilea rând, 
un eșantion este probabilist dacă are caracteristica de a fi 
aleatoriu – fiecare element din populația totală are șansa de 
a fi inclus în eșantion (o șansă egală cu a fiecărui alt element).

În cazul de față, neavând o listă completă a așezămintelor 
culturale din mediul urban, studiul a pornit cu o căutare a 

informațiilor disponibile despre așezămintele culturale din 
fiecare județ, pentru a construi o listă de contacte. Din momentul 
construirii unei liste de contacte, care a conținut aproximativ 400 
de cazuri, așezămintele au fost contactate atât prin e-mail, cât și 
telefonic în perioada lunilor iunie-august ale anului 2017. În final, 
baza de date a fost construită prin păstrarea acelor chestionare 
în care au fost completate și secțiunile adiționale informațiilor 
generale, de identificare, însumând 113 chestionare.

Tot acest proces indică faptul că avem la dispoziție un 
eșantion de oportunitate. Altfel spus, așezămintele culturale 
din toată țara nu au avut o șansă egală de a fi incluse în 
eșantion, ci doar acelea pentru care au fost găsite adrese de 
contact. Un alt element ce caracterizează un astfel de eșantion 
este dat de faptul că cercetătorii nu folosesc un anumit pas de 
eșantionare pentru a selecta un respondent și pentru a înlocui 
un chestionar invalid, ci, după cum spune și numele, profită de 
orice chestionar valid pe care îl primesc. 

În ceea ce privește compoziția generală a eșantionului, 
Tabelul 1 arată câte așezăminte culturale cuprinde eșantionul 
dacă luăm în considerare regiunea de dezvoltare din care provin 
și câte cazuri au fost cuprinse pentru fiecare tip de așezământ 
cultural. Dacă privim la distribuția așezămintelor în funcție de 
regiunea de dezvoltare, vom observa că anumite regiuni sunt 
suprareprezentate (e.g., Centru și Sud-Muntenia), în timp ce 
altele sunt subreprezentate (e.g., Vest, Sud-Est și București-
Ilfov). Tot o situație de sub și suprareprezentare apare și în cazul 
distribuției așezămintelor în funcție de tipul lor, întrucât casele 
de cultură sunt majoritare în eșantion (aproximativ 50%; 56 de 
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cazuri din 113), fiind urmate de centrele culturale (aproximativ 
25%; 29 de cazuri din 113), în timp ce universitățile populare, 
școlile populare de arte, centrele județene pentru conservarea și 
promovarea culturii tradiționale și căminele culturale (care s-au 
păstrat în satele și comunele devenite orașe) au grad mai slab 
de reprezentare. Referitor la statutul pe care îl au din punct de 

vedere juridic, majoritatea așezămintelor care au fost incluse 
în eșantion au menționat faptul că sunt persoane juridice – 
65% (73 de cazuri), în timp ce aproximativ 35% au spus că nu 
dețin acest statut (Graficul 1). Iar în ceea ce privește gradul de 
importanță, cele mai multe dintre așezăminte s-au declarat de 
importanță locală (Graficul 2).

Tabelul 1. Compoziția eșantionului în funcție de tip și regiunea de dezvoltare

Casă de 
cultură

Centru 
cultural

Universitate 
populară

Școală populară 
de arte CJCPCT1 Cămin 

cultural Total

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 9 3 0 1 1 0 14

Vest 5 1 0 0 0 0 6

Centru 13 5 1 3 2 1 25

Sud-Vest 11 2 0 1 2 0 16

Sud-Muntenia 9 8 0 1 2 0 20

Sud-Est 7 4 0 1 0 0 12

Nord-Est 8 5 0 1 1 2 17

București-Ilfov 0 1 0 1 1 0 3

Total 62 29 1 9 9 3 113

Graficul 1. Deținerea statutului de persoană juridică Graficul 2. Gradul de importanță declarat de către așezăminte

După cum a fost menționat și în introducerea acestui raport, 
numărul de cazuri nu permite analize de profunzime. Din acest 
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motiv, analizele ce urmează a fi prezentate se bazează pe o 
serie de modele statistice care țin de analiza descriptivă a 
datelor. Așadar, vor fi utilizate măsurători care țin de tendința 
centrală. Măsurătorile de tendință centrală, după cum spune și 
denumirea, indică felul în care datele se grupează, formând o 
imagine generală despre ele. Menționăm că nu vor fi prezentate 
măsurători ale variației – care ne arată dacă majoritatea 
datelor tind să se grupeze către centrul unei distribuții sau nu. 
Astfel de măsurători sunt folosite în situația în care datele sunt 
probabiliste și au o distribuție normală – i.e., gaussiană – sau, 
cel puțin, aproximează o asemenea distribuție.1

2.1 Indicatori de tendință centrală 
Media. Acest model reprezintă una dintre formele de bază 

de a prezenta tendința centrală a datelor, fiind, de asemenea, și 
cel mai intuitiv. Cu toate acestea, media (aritmetică, în cazul de 
față) prezintă un dezavantaj, și anume faptul că este influențată 
de valori extreme (mici sau mari). Spre exemplu, dacă patru 
așezăminte culturale declară numărul de activități pe care le-au 
avut în ultimul an și avem o distribuție de 4, 17, 19 și 21 de 
activități pentru fiecare așezământ, atunci media activităților 
este de 15,25 activități, situație în care numărul de activități 
al primului așezământ cultural va fi (cu mult) supraestimat, 
pe când al celorlalte va fi subestimat. Din acest motiv, vor fi 
prezentate măsurători suplimentare – mediana și modul.

Mediana. Acest model caută să rezolve dezavantajele mediei 
aritmetice prin faptul că nu ia în considerare valorile extreme, ci 
valoarea sau valorile care împart un șir de date în două grupuri 
egale. Spre exemplu, pentru șirul de numere: 5, 8, 10, 13, 15, 
valoarea mediană este numărul 10. Pentru un șir de numere care 
nu este impar, ca în exemplul anterior, cu cinci numere, mediana 
reprezintă media aritmetică a două numere care împart șirul în 
două grupuri egale. Astfel, dacă avem șirul de numere: 5, 8, 10, 
13, 15, 19, mediana reprezintă media aritmetică dintre 10 și 13 

1  CICPCT - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale.

(i.e., 11,5). Într-o situație ideală, în care distribuția datelor este 
una normală, media și mediana sunt egale. Dar, spre deosebire 
de media aritmetică, mediana prezintă avantaje atunci când 
distribuția datelor nu este uniformă, ci alungită către una dintre 
extreme. Bineînțeles, și mediana are dezavantajele ei, cum ar fi 
faptul că nu utilizează toată informația prezentă.

Modul. Acest tip de măsurare a tendinței centrale 
suplimentează informațiile oferite de medie și mediană, 
indicând ce valoare a fost cel mai des menționată în cadrul 
unei distribuții de date. Spre exemplu, pentru șirul de numere 
2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, modul este dat de valoarea 4.

Întrucât fiecare indicator de tendință centrală are avantajele 
și dezavantajele lui, aceștia vor fi prezentați simultan, acolo 
unde natura datelor permite acest lucru. Modalitatea de 
prezentare a datelor a ținut cont de următoarele aspecte: 
a) prezentarea rezultatelor pentru toate cele 113 așezăminte 

culturale care au răspuns la chestionar. Întrucât chestionarul 
a fost unul autoadministrat, a fost construită categoria 
specială „0 sau nedeclarat”, deoarece, în unele cazuri, o parte 
dintre respondenți au lăsat diverse câmpuri din chestionar 
necompletate. Putem prezuma că, cel mai probabil, 
respondenții au considerat redundantă completarea unui 
anumit câmp atunci când nu au avut ce să răspundă – chiar 
dacă răspunsul ar fi fost zero.

b) majoritatea variabilelor, cu excepția celor care au avut 
ca variante de răspuns „Da” și „Nu”, vor fi însoțite de un 
tabel adițional, cu statistici descriptive, în care sunt incluse 
măsurători de tendință centrală ce nu iau în calcul non-
răspunsurile – categoria „0 sau nedeclarat”. De asemenea, 
au fost incluse și informații precum valorile minime și maxime 
pe care le-au luat datele.

c) acolo unde sunt prezentate procente, acestea sunt într-o 
formă aproximată (prin rotunjirea lor în plus sau în minus). 
De asemenea, menționăm că au existat cazuri în care a fost 
preferată aproximarea unor procente prin rotunjire în plus, 
chiar dacă erau sub pragul de 0,5 – ex. 8,4; 5,39; 2,47 etc. 
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Motivul a fost evitarea situațiilor de a obține un total mai mic 
sau mai mare de 100%.

d) în cazul valorii modale, există posibilitatea ca o distribuție să 
nu prezinte o singură astfel de valoare – i.e., există mai multe 
valori ale variabilei care sunt prezente în aceeași măsură. 
În această situație, tabelele conțin mențiunile „nu există o 
singură valoare” sau „n.e.”.

e) pe parcursul textului vor fi făcute referințe la amplitudine, 
ce reprezintă o măsurătoare statistică descriptivă calculată 
ca diferența dintre valoarea maximă pe care o ia o variabilă 
și valoarea minimă. Din motive ce țin de minimizarea 
redundanței, aceste valori nu au fost incluse în tabele, fiind 
prezentate, în schimb, valorile minime și maxime, astfel încât 
cititorul să aibă în vedere informația completă a intervalului 
de variație.

3.  Rezultatele cercetării exploratorii
3.1 Infrastructura așezămintelor 
culturale

Prima dimensiune care a fost luată în considerare este 
infrastructura de care dispun așezămintele culturale pentru 
a-și desfășura atât evenimentele cu publicul, cât și activitățile 
care țin de coordonarea și planificarea acțiunilor.

În ceea ce privește imobilele de care dispun, majoritatea 
așezămintelor (61%) au menționat că au în administrare un 
singur imobil pentru desfășurarea tuturor activităților, în timp 

ce doar 31% au cel puțin două, iar 8% au menționat că nu au 
niciun imobil sau au lăsat spațiu gol în chestionar (Graficul 3).

Analizată mai în detaliu și excluzând cazurile de non-
răspuns („0 sau nedeclarat”), observăm că variabila se 
întinde pe un interval de la minimum 1 imobil (69 de cazuri) 
la maximum 10 (un singur caz). Iar legat de măsurătorile 
de tendință centrală, se poate vedea că în timp ce 
media indică o valoare care se apropie de două imobile 
(1,72), mediana și modul păstrează valoarea atribuită în 
majoritatea cazurilor – 1 (Tabelul 2).

Graficul 3. Numărul de imobile aflate în administrare pentru desfășurarea tuturor activităților



50    Rezultatele cercetării exploratorii 

Tabelul 2. Numărul de imobile aflate în administrare pentru desfășurarea tuturor activităților – statistici descriptive excluzând 
categoria „0 sau nedeclarat”

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (104 cazuri, fără categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 1 Maxim = 10 Sumă = 179

Măsurători de tendință centrală

Medie = 1,72 Mediană = 1 Mod = 1

Tabelul 2.1. Numărul de imobile aflate în administrare pentru desfășurarea tuturor activităților – statistici descriptive excluzând 
categoria „0 sau nedeclarat” în funcție de regiunea de dezvoltare

    Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri valide

Regiunea de dezvoltare

Nord-Vest 1 5 24 2 1,5 12

Vest 1 2 8 1,33 1 6

Centru 1 10 54 2,25 1 24

Sud-Vest 1 7 31 2,06 1 15

Sud-Muntenia 1 3 26 1,52 1 17

Sud-Est 1 2 13 1,08 1 12

Nord-Est 1 3 20 1,33 1 15

București-Ilfov 1 1 3 1 1 3

Total             104

O imagine similară observăm și în cazul distribuției în funcție 
de regiunile de dezvoltare din care fac parte așezămintele. 
Media nu depășește mai mult de aproximativ două imobile, iar 
mediana stabilește, în majoritatea cazurilor, valoarea acestui 

indicator în jurul unui singur imobil, chiar dacă amplitudinea 
(diferența dintre valoarea maximă și cea minimă) este diferită 
de la o regiune la alta, fiecare dintre ele însumând un număr 
diferit de imobile (Tabelul 2.1). 

Evident, se poate afirma că numărul de imobile nu 
reprezintă un atu, întrucât noțiunea de imobil face referire 
la clădire. Ce contează, în mod real, este numărul de spații 
din interiorul imobilului și, chiar mai mult decât atât, mărimea 
efectivă a acestora. Următoarele întrebări din interiorul 
dimensiunii „Infrastructura așezămintelor culturale” au urmărit 
tocmai acest lucru.

În primul rând, am luat în considerare numărul de metri 
pătrați pe care îl însumează spațiile folosite pentru activități 

culturale care implică participarea publicului. După cum 
poate fi observat în Tabelul 3, aproximativ jumătate dintre 
așezămintele care au răspuns la chestionar (52%, 59 de 
cazuri) au declarat că aceste spații nu depășesc 500 de 
metri pătrați, în timp ce 21% (24 de cazuri) au declarat că 
dispun de cel puțin 1.000 de metri pătrați. De asemenea, în 
14 cazuri (12%) acest câmp nu a fost completat (indicând, cel 
mai probabil, că nu este cazul să răspundă) sau completat 
cu valoarea 0.
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Tabelul 3. Numărul de metri pătrați ai suprafețelor folosite 
pentru activități culturale care implică participarea publicului2

Nr. metri pătrați Nr. cazuri

0 sau nedeclarat 14 12%

100 sau mai puțin 8 7%

101 – 200 8 7%

201 – 300 10 9%

301 – 500 19 17%

501 – 1.000 30 26%

1.001 – 2.000 12 11%

2.001 – 3.000 6 5%

3.001 – 5.000 3 3%

mai mult de 5.000 3 3%

Total 113 100%

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (99 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 35 Maxim = 12.500 Sumă = 107.373,88

Măsurători de tendință centrală

Medie = 1.084,58 Mediană = 555,31 Mod = 200

În ceea ce privește statisticile descriptive, observăm că 
răspunsurile (valide) la această întrebare au variat între 35 și 
12.500 m2. În astfel de condiții, media s-a dovedit a nu fi un 
indicator fidel pentru tendința centrală, în timp ce mediana 
a aproximat dimensiunea maximală de care se apropie 
jumătate dintre așezămintele chestionate. Și, ca informație 
suplimentară, modul ne indică faptul că suprafața de 200 m2 
a fost cel mai des menționată.

În al doilea rând, am încercat să obținem informații 
despre spațiul de care așezămintele culturale dispun 
pentru desfășurarea activităților administrative. Din datele 

2    Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 
Anexa 1, Tabelul A1.1.

raportate de către reprezentanții așezămintelor, aflăm că 
majoritatea (53%, 60 de cazuri) au la dispoziție cel mult 
100 m2 pentru astfel de activități (Tabelul 4). De asemenea, 
această suprafață reprezintă și valoarea pe care o au 
mediana și modul, ca indicatori ai tendinței centrale, în 
timp ce media indică aproximativ 260 m2 pentru fiecare 
așezământ cultural inclus în eșantion. Mai mult, statisticile 
sumarizate arată faptul că cel mai mic spațiu care a fost 
raportat este de 9,45 m2, în timp ce spațiul cel mai mare are 
o suprafață de 3.500 m2. 
Tabelul 4. Numărul de metri pătrați ai suprafețelor folosite 
pentru desfășurarea activităților administrative3

Nr. metri pătrați Nr. cazuri

0 sau nedeclarat 7 6%

100 sau mai puțin 60 53%

101 – 200 14 13%

201 – 300 8 7%

301 – 500 12 11%

501 – 1.000 5 4%

1.001 – 2.000 6 5%

2.001 – 3.000 0 0%

3.001 – 5.000 1 1%

mai mult de 5.000 0 0%

Total 113 100%

Statistici descriptive
Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (106 cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 9,45 Maxim = 3.500 Sumă = 27.470,77

Măsurători de tendință centrală

Medie = 259,15 Mediană = 100 Mod = 100

Nu în ultimul rând, respondenții au fost întrebați în legătură 
cu suprafața totală a tuturor spațiilor pe care organizația 
3    Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 

Anexa 1, Tabelul A1.2.
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lor le poate folosi. După cum poate fi observat în Tabelul 5, 
cea mai mare parte a așezămintelor din eșantion (59%) au 
declarat că dispun de cel mult 1.000 m2. Iar dintre acestea,  
7 așezăminte fie au declarat 0 m2, din cauza faptului că nu au la 
dispoziție niciun imobil, fie nu au completat această secțiune, 
indicând, în aceeași notă, că nu este cazul. În ceea ce privește 
statisticile descriptive, care nu au luat în calcul cazurile  
„0 sau nedeclarat”, ele arată că există atât așezăminte care 
își desfășoară activitățile într-un spațiu minimal (33 m2), cât și 
cazuri ce au la dispoziție mai mult de 1.000 m2 (41%), media 
și mediana situându-se în jurul valorii de 1.000 m2. Iar în ceea 
ce privește statisticile descriptive în funcție de regiunea de 
dezvoltare, datele indică faptul că situația așezămintelor 
culturale pe diferite regiuni este relativ variată. Astfel, avem 
diferențe atât în ceea ce privește intervalul de variație al 
indicatorului (valorile minime și maxime), cât și în legătură cu 
tendința centrală a datelor, întrucât media și mediana iau, 
în cazul unor regiuni, valori aproape duble în comparație cu 
celelalte (Tabelul 5.1).

Tabelul 5. Numărul de metri pătrați ai tuturor spațiilor 
folosite de către organizație

Nr. metri pătrați Nr. cazuri
0 sau nedeclarat 7 6%
100 sau mai puțin 3 3%
101 – 200 2 2%
201 – 300 11 10%
301 – 500 9 8%
501 – 1.000 34 30%
1.001 – 2.000 29 25%
2.001 – 3.000 10 9%
3.001 – 5.000 6 5%
mai mult de 5.000 2 2%
Total 113 100%

Statistici descriptive
Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (106 cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 33 Maxim = 10.000 Sumă = 137.533,51

Măsurători de tendință centrală

Medie = 1.297,48 Mediană = 849,74 Mod = nu există o 
singură valoare

Tabelul 5.1. Numărul de metri pătrați ai tuturor spațiilor folosite de către organizație – statistici descriptive excluzând categoria 
„0 sau nedeclarat” în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri valide

Regiunea de dezvoltare

Nord-Vest 33 3.400 17.752,9 1.365,61 875,35 13

Vest 555,61 1.913 6.553,72 1.092,29 1.089,56 6

Centru 100 10.000 3.8347,5 1.667,28 1.067,35 23

Sud-Vest 98,64 8.000 2.7078,1 1.805,2 850 15

Sud-Muntenia 130 3.633 16.635,8 875,56 690,47 19

Sud-Est 140 3.500 10.800,8 900,06 627,66 12

Nord-Est 210 3.000 17.724,6 1.107,79 878,24 16

București-Ilfov 1.032 1.608,09 2.640,09 1.320,05 1.320,05 2

Total             106
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„Numărul de metri pătrați ai tuturor imobilelor folosite de 
către organizație” a reprezentat o variabilă de control față 
de care au fost raportate valorile suprafețelor folosite pentru 
activități ce implică participarea publicului și pentru activități 
administrative. Privind către distribuțiile care au fost raportate 
anterior, în tabelele 2, 3 și 4, observăm că există cazuri extreme 
atât către minimum, cât și către maximum. Din acest motiv, 
am ales să construim variabile suplimentare, văzând cum cele 
trei care au fost prezentate – metri pătrați pentru activități cu 
publicul, metri pătrați pentru activități administrative și metri 
pătrați în total – se raportează unele la altele.

În primul rând, ne-am uitat la diferența dintre totalul de 
metri pătrați declarați și suma celor doi itemi care au măsurat 
separat dimensiunea spațiilor pentru activitățile cu publicul 
și pentru activitățile administrative. Pentru 30 de așezăminte 
această diferență este egală cu 0, indicând astfel că suma 
itemilor este egală cu totalul declarat. În schimb, pentru 76 de 
așezăminte situația nu este asemănătoare, deoarece pentru 
55 de cazuri totalul care a fost declarat depășește suma celor 
doi itemi și pentru 21 de așezăminte acest total este mai mic.

În al doilea rând, plecând de la observația că în anumite 
cazuri suprafața totală declarată coincidea cu suprafața care a 
fost menționată doar pentru unul dintre itemi, a fost calculată 
diferența dintre totalul metrilor pătrați și fiecare dintre cei doi 
itemi luați separat. În acest mod, o diferență al cărei rezultat 
este 0 indică faptul că spațiul total este reprezentat fie de cel 
destinat activităților cu publicul, fie de cel destinat activităților 
administrative. 

Într-o asemenea situație se regăsesc 24 de așezăminte 
culturale, dintre care pentru 15 spațiul total este echivalent cu 
cel dedicat activităților cu publicul și pentru nouă cu cel dedicat 
activităților administrative. În al treilea rând, a fost testată și o 
altă posibilă situație, și anume cea în care spațiul administrativ 
se suprapune celui dedicat activităților cu publicul. După cum 
poate fi observat în Tabelul 6, două așezăminte se regăsesc în 
această situație. 

Tabelul 6. Probleme de raportare a mărimii spațiilor utilizate

Diferența dintre totalul declarat și suma 
itemilor (m2 public + m2 administrativ) Nr. așezăminte

1) Egal 30

2) Total declarat > suma itemilor 55

3) Total declarat < suma itemilor 21

Diferența egală cu „0” dintre totalul declarat 
și itemi Nr. așezăminte

1) Diferența cu m2 pentru public 15

2) Diferența cu m2 pentru administrativ 9

Diferența egală cu „0” dintre „m2 public” și 
„m2 administrativ” Nr. așezăminte

2

Astfel de probleme indică două posibilități care nu sunt 
mutual exclusive. Pe de o parte, este posibil ca întrebările din 
chestionar să nu fi fost destul de explicite. Pe de altă parte, 
există și posibilitatea ca instrumentul pe care l-am aplicat să 
nu surprindă îndeajuns realitățile concrete în care așezămintele 
culturale își desfășoară activitățile. Spre exemplu, în cazul 
așezămintelor care au declarat un total de metri pătrați mai 
mare decât suma celor doi itemi, este posibil să existe și alte 
spații anexate pe care respondenții nu le-au putut include în 
taxonomia spațiu pentru activități cu publicul / spațiu pentru 
activități administrative.

Un alt element, despre care am menționat anterior că poartă 
o importanță mai mare decât numărul de clădiri pe care un 
așezământ cultural le deține, este reprezentat de numărul de 
săli în care acesta își desfășoară activitățile. Așadar, unul dintre 
itemii incluși în chestionar a avut scopul măsurării numărului de 
săli pe care așezămintele le dețin pentru a-și desfășura diversele 
activități ce implică participarea oamenilor la evenimente.

Aproximativ jumătate (51%) dintre așezămintele care au 
răspuns la chestionar au menționat faptul că au cel mult două 
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astfel de săli, 13% plasându-se în categoria „0 sau nedeclarat”, 
în timp ce restul (49%) au cel puțin trei săli în care pot desfășura 
evenimente cu public participant (Graficul 4). 

În ceea ce privește distribuția datelor excluzând din 
analiză non-răspunsurile, putem observa în Tabelul 7 faptul 
că acest indicator variază într-un interval de la minimum o 
sală la maximum 28, însumând 402 săli pentru cele 98 de 
așezăminte care au menționat că au la dispoziție cel puțin una. 

Astfel, măsurătorile de tendință centrală indică aproximativ 
4 săli pentru fiecare așezământ, în timp ce mediana scade 
acest număr către o valoare de 3. De asemenea, un raport 
între suma sălilor destinate pentru desfășurarea activităților 
cu publicul și suma metrilor pătrați ai suprafețelor destinate 
aceluiași scop (vezi Tabelul 3) indică faptul că, în medie, o sală 
pentru desfășurarea activităților cu publicul are o suprafață 
de aproximativ 267 m2.

Graficul 4. Numărul de săli pentru desfășurarea activităților cu publicul

Tabelul 7. Numărul de săli pentru desfășurarea activităților 
cu publicul – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau 
nedeclarat”

Statistici descriptive
Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (98 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 1 Maxim = 28 Sumă = 402

Măsurători de tendință centrală

Medie = 4,1 Mediană = 3 Mod = 1

Regiunile de dezvoltare arată diferit atunci când sunt 
comparate prin prisma numărului de săli pentru desfășurarea 
activităților cu publicul. Regiunea de dezvoltare Centru prezintă 
cele mai mari valori atât pentru intervalul de variație (cu un maxim 
de 21 de săli), cât și pentru tendința centrală, media raportată 
fiind de aproximativ șase săli și jumătate. Bineînțeles, ne-am putea 
pune problema dacă nu cumva astfel de valori sunt influențate de 
numărul de cazuri, care pentru regiunea Centru a fost mai mare. 
După cum poate fi observat în Tabelul 7.1, aflăm că nu este cazul, 
deoarece există regiuni de dezvoltare care prezintă un număr 
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apropiat de răspunsuri valide, dar scoruri diferite pe indicatorii de 
tendință centrală. Spre exemplu, pentru regiunea Sud-Muntenia 

avem 18 cazuri și o medie de aproximativ 3 săli, iar pentru Nord-
Est avem 16 cazuri și o medie de aproximativ 4 săli.

Tabelul 7.1. Numărul de săli pentru desfășurarea activităților cu publicul – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau 
nedeclarat” în funcție de regiunea de dezvoltare

    Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de dezvoltare

Nord-Vest 1 10 47 3,91 3 12

Vest 1 8 20 3,33 2,5 6

Centru 1 21 126 6,63 5 19

Sud-Vest 1 8 54 3,6 3 15

Sud-Muntenia 1 10 57 3,16 2 18

Sud-Est 1 5 29 2,63 3 11

Nord-Est 1 28 65 4,06 2,5 16

București-Ilfov 4 1

Total 98

Similar argumentului anterior, și anume nu contează doar 
numărul de spații, ci și mărimea lor, următoarea întrebare din 
chestionar a luat în calcul capacitatea sălilor al căror scop 
este să găzduiască oamenii care participă la evenimentele 
organizate de așezămintele culturale. Datele arată că 
majoritatea așezămintelor incluse în eșantion (57%, 64 de 
cazuri) au la dispoziție cel mult 300 de locuri, 12% plasându-se 
în categoria „0 sau nedeclarat”. Această capacitate este 
aproximată și de măsurătorile de tendință centrală, media 
indicând aproximativ 438 de locuri pentru o sală, în timp ce 
mediana rămâne la valoarea de 300 (Tabelul 8).
Tabelul 8. Numărul maxim de locuri în sălile destinate 
activităților care implică participarea publicului4

Nr. metri pătrați Nr. cazuri

0 sau nedeclarat 13 12%

100 sau mai puțin 15 13%

4    Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 
Anexa 1, Tabelul A1.3.

Nr. metri pătrați Nr. cazuri

101 – 200 15 13%

201 – 300 21 19%

301 – 500 28 25%

501 – 1.000 15 13%

1.001 – 2.000 4 3%

2.001 – 3.000 1 1%

3.001 – 5.000 1 1%

mai mult de 5.000 0 0%

Total 113 100%

Statistici descriptive
Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (100 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 30 Maxim = 4.600 Sumă = 43.779

Măsurători de tendință centrală

Medie = 437,79 Mediană = 300 Mod = 50
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Întrucât unele așezăminte au printre activitățile lor și unele 
al căror rezultat este materializat în obiecte de artă, am ales să 
avem o întrebare care ia în calcul numărul spațiilor de expunere 
pentru obiecte de artă și / sau de patrimoniu. După cum poate 

fi observat în Graficul 5, 30% dintre așezămintele incluse în 
eșantion au fost plasate în categoria „0 sau nedeclarat” și 20% 
au menționat că dețin doar un astfel de spațiu. Pentru cealaltă 
jumătate avem cel puțin două spații de expunere.

Graficul 5. Număr spații de expunere

Excluzând din analiză cazurile de non-răspuns, statisticile 
descriptive arată că pentru 100 de așezăminte culturale 
indicatorul variază în intervalul 1-15 spații de expunere, cu o 
medie de 3,15 spații per așezământ cultural și o mediană cu 
valoarea 2. În final, trebuie menționat și faptul că în cadrul 
acestui studiu am operat cu o definiție generală și incluzivă 
pentru noțiunea de „spațiu de expunere”, care nu a făcut 
referire doar la o sală specială pentru obiecte de artă sau 
de patrimoniu, ci și la pereți sau holuri în care acestea pot fi 
expuse.

Tabelul 9. Număr spații de expunere5

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (79 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 1 Maxim = 15 Sumă = 249

Măsurători de tendință centrală

Medie = 3,15 Mediană = 2 Mod = 1

5    Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 
Anexa 1, Tabelul A1.4.
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Următorul item, și anume numărul de săli pentru 
repetiții, face referire la spațiile pe care așezămintele 
culturale le au la dispoziție nu pentru desfășurarea 
evenimentelor, ci pentru a le pregăti. Graficul 6 arată 

că aproximativ jumătate dintre așezămintele incluse în 
eșantion (53%) dețin cel mult o sală pentru activități de 
pregătire, dintre acestea 23% fiind plasate în categoria  
„0 sau nedeclarat”.

Graficul 6. Numărul de săli pentru repetiții

Tabelul 10. Numărul de săli pentru repetiții – statistici 
descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat”

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (87 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 1 Maxim = 18 Sumă = 257

Măsurători de tendință centrală

Medie = 2,95 Mediană = 2 Mod = 1

În ceea ce privește distribuția datelor, excluzând din analiză 
categoria „0 sau nedeclarat”, datele variază între un minim de 
1 sală și un maxim de 18, însumând 257 de astfel de săli pentru 
cele 87 de așezăminte din eșantion. Astfel, media aritmetică 
indică aproximativ 3 săli de repetiție per așezământ, în timp ce 

mediana coboară acest număr la 2 săli. Și, deloc surprinzător, 
modul distribuției arată (în concordanță cu Graficul 6) că cea 
mai menționată valoare a fost cea de 1 sală de repetiție. 

Regiunile de dezvoltare prezintă, la rândul lor, variații 
destul de consistente, atunci când sunt comparate din 
punctul de vedere al numărului de săli de repetiție. Dacă 
luăm în considerare amplitudinea (diferența dintre valoarea 
maximă și cea minimă), observăm că regiunea Vest are cea 
mai mică valoare – o amplitudine egală cu 2, variind între 
minimum 1 sală de repetiții și maximum 3. La polul opus, 
regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia are cea mai mare 
amplitudine (de 17) și, în același timp, cea mai mare valoare 
a mediei – de aproximativ 4 săli (Tabelul 10.1).
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Tabelul 10.1. Numărul de săli pentru repetiții – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat” în funcție de regiunea 
de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 1 7 23 1,76 1 13
Vest 1 3 9 1,5 1 6
Centru 1 11 58 3,62 3 16
Sud-Vest 1 7 37 2,64 2 14
Sud-Muntenia 1 18 64 4,26 2 15
Sud-Est 1 12 35 3,18 2 11
Nord-Est 2 4 30 2,72 2 11
București-Ilfov 1 1

Total  87

În unele situații, așezămintele culturale pot funcționa drept 
locuri care nu doar că servesc nevoile oamenilor din punctul 
de vedere al evenimentelor culturale, dar pot suplini și alte 
nevoi conexe lor. Am considerat că o astfel de situație este cea 
în care persoanele care nu au acces la internet se pot folosi 
de infrastructura și dotările de care dispune un așezământ 
cultural pentru a acoperi acest neajuns personal. Și, după 
cum poate fi observat în Graficul 7, aproximativ o treime dintre 
așezămintele incluse în eșantion (31,3%) au răspuns afirmativ 
la întrebarea „Organizația dumneavoastră deține o sală cu 
calculatoare cu conexiune la internet și care sunt puse la 
dispoziția publicului?”.

În afară de clădiri, pot exista și cazuri în care așezămintele 
au și grădini de vară pentru a-și desfășura evenimentele. 
Datele indică faptul că pentru cea mai mare parte dintre 
organizațiile incluse în eșantion un astfel de spațiu lipsește, 
doar 12 așezăminte dând un răspuns afirmativ la această 
întrebare (Graficul 8). 

Graficul 7.   Deținerea unei săli de internet6

6    Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 
Anexa 1, Graficul A1.1.
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Graficul 8. Deținerea unei grădini de vară7

Iar în ceea ce privește numărul de locuri în aceste grădini, 
din cele 12 așezăminte culturale, 10 au oferit un răspuns valid 
pe un astfel de indicator, din care a rezultat un interval ce 
variază între 50 și 3.000 de locuri. 

Graficul 9. Capacitatea grădinilor de vară, măsurată ca 
număr de locuri8

În final, secțiunea de infrastructură a chestionarului a 
luat în considerare și aspecte care țin de activitățile pe care 
7    Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 

Anexa 1, Graficul A1.2.

8    Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 
Anexa 1, Tabelul A1.5.

vizitatorii așezămintelor culturale le au pe lângă evenimentele 
la care participă. Un asemenea aspect este cel al spațiilor 
de socializare pe care oamenii le utilizează înainte de un 
eveniment, în pauza lui sau după. După cum indică datele din 
Tabelul 11, majoritatea respondenților (67%) au menționat că 
au cel mult un singur spațiu cu această utilitate, 38% dintre 
aceștia plasându-se în categoria „0 sau nedeclarat”. 
Tabelul 11. Numărul de spații de socializare pentru publicul 
care participă la evenimente9

Nr. spații de socializare pentru public Nr. cazuri

0 sau nedeclarat 43 38%

1 33 29%

2 26 23%

3 8 7%

4 0 0%

5 și peste 3 3%

Total 113 100%

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (70 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 1 Maxim = 6 Sumă = 126

Măsurători de tendință centrală

Medie = 1,8 Mediană = 2 Mod = 1

Un alt aspect ține de prezența spațiilor comerciale în 
interiorul așezămintelor, spații comerciale ce pot avea diverse 
utilități, de la magazine alimentare și restaurante sau terase 
până la magazine de suveniruri. În relație cu ele, cea mai mare 
parte a așezămintelor culturale din eșantion – 93% / 105 
așezăminte – fie au menționat că nu dețin un astfel de spațiu, 
fie au lăsat secțiunea goală, indicând faptul că nu este cazul 
să răspundă la întrebare (Tabelul 12).

9    Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 
Anexa 1, Tabelul A1.6.
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Tabelul 12. Numărul de spații comerciale10 

Nr. spații comerciale Nr. cazuri

0 sau nedeclarat 105 93%

1 6 5%

2 2 2%

3 0 0%

4 0 0%

5 și peste 0 0%

Total 113 100%

Statistici descriptive
Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (8 cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 1 Maxim = 2 Sumă = 10

Măsurători de tendință centrală

Medie = 1,25 Mediană = 1 Mod = 1

3.2 Personalul angajat din 
așezămintele culturale

A doua dimensiune a chestionarului a fost axată pe 
resursa umană de care așezămintele culturale dispun pentru 
organizarea evenimentelor și administrarea lor. În acest caz 
am lucrat cu o taxonomie ce a inclus două categorii principale 
și două subcategorii: personalul cu funcție de conducere în 
cadrul așezământului; personalul cu funcție executivă, ce 
a inclus două subcategorii, personalul de specialitate și 
personalul administrativ și de întreținere. Suplimentar, au 
fost incluși itemi atât pentru situațiile în care un așezământ 
contractează specialiști din exterior, cât și pentru cazul în care 
lucrează cu voluntari.

Graficul 10. Numărul persoanelor cu funcții de conducere din așezămintele culturale10

10 Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi Anexa 1, Tabelul A1.7.
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În ceea ce privește numărul persoanelor care dețin funcții de 
conducere, a fost observat faptul că majoritatea așezămintelor 
(64%) au cel mult o persoană în funcție de conducere, 20% 
menționând că astfel de posturi sunt momentan vacante. 
În schimb, doar 36% dintre respondenți au menționat că 
în organizația lor există cel puțin două persoane cu funcție 
de conducere, astfel încât autoritatea să fie împărțită sau 
delegată (Graficul 10).

Pentru acest indicator, statisticile descriptive arată că 
variază între minimum 1 persoană și maximum 8, cele 90 
de așezăminte însumând 175 de persoane în funcție de 
conducere. Astfel, media indică faptul că ar exista aproximativ 
2 persoane cu funcție de conducere per așezământ cultural, 
mediana și modul având valoarea 1 (Tabelul 13).

Tabelul 13. Numărul persoanelor cu funcție de conducere
Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (90 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 1 Maxim = 8 Sumă = 175
Măsurători de tendință centrală

Medie = 1,94 Mediană = 1 Mod = 1

Dacă luăm în calcul regiunea de dezvoltare, observăm 
că nici în acest caz nu avem diferențe foarte mari în ceea ce 
privește tendința centrală a datelor. Majoritatea regiunilor de 
dezvoltare prezintă tot aproximativ 2 persoane cu funcție de 
conducere per așezământ cultural, iar mediana rămâne și ea 
în jurul valorii 1. Există o singură excepție, și anume regiunea de 
dezvoltare București-Ilfov, pentru care datele indică aproximativ 
3 persoane în funcție de conducere per așezământ, deși numărul 
de așezăminte pentru această regiune a fost tot 3 (Tabelul 13.1). 

Tabelul 13.1. Numărul persoanelor cu funcție de conducere – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat” în funcție 
de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 1 5 27 2,25 1,5 12
Vest 1 4 8 2 1,5 4
Centru 1 8 40 1,73 1 23
Sud-Vest 1 3 18 1,5 1 12
Sud-Muntenia 1 5 31 1,72 1 18
Sud-Est 1 8 23 2,3 1,5 10
Nord-Est 1 8 18 2,25 1,5 8
București-Ilfov 3 4 10 3,33 3 3

Total   90

Un alt aspect care ne-a interesat în legătură cu personalul 
care deține funcții de conducere a fost salariul mediu brut din 
ultimul an fiscal. După cum poate fi observat în Tabelul 13, 
cele mai multe așezăminte culturale din eșantion (64%) au 
în conducere persoane cu un salariu brut de cel puțin 2.500 
de lei, 29% declarând faptul că au la conducere persoane 
cu un salariu brut de cel puțin 4.000 de lei. Complementar, 
măsurătorile de tendință centrală ne arată că salariul brut 
gravitează în jurul sumei de 3.500 de lei. 

De asemenea, există posibilitatea ca acest indicator să fi 
fost măsurat cu un grad de eroare din cauza modului în care a 
fost formulat itemul în chestionar – „Care este salariul mediu 
brut lunar al persoanelor din funcțiile de conducere?”. Spre 
exemplu, în cazul unui așezământ cu două persoane în funcție 
de conducere și care a menționat un salariu mediu de 5.000 de 
lei, există posibilitatea ca această valoare să reprezinte suma 
salariilor celor două persoane. Din acest motiv, un alt raport 
ce poate fi făcut este între suma tuturor salariilor declarate 
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(312.536,15 lei) și numărul persoanelor cu funcții de conducere 
(175), obținându-se astfel o valoare medie de 1.785,92 lei 
pentru fiecare persoană cu funcție de conducere. 
Tabelul 14. Salariul mediu brut al persoanelor cu funcție de 
conducere11

Salariu Nr. cazuri

Nu există sau nedeclarat 28 25%

1.000 de lei sau mai puțin 1 1%

1.001 – 1.500 de lei 4 3%

1.501 – 2.000 de lei 4 3%

2.001 – 2.500 de lei 5 4%

2.501 – 3.000 de lei 12 11%

3.001 – 4.000 de lei 27 24%

peste 4.000 de lei 32 29%

Total 113 100%

Statistici descriptive
Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (85 de cazuri, fără 
categoria „Nu există sau nedeclarat”)

Minim = 852 de lei Maxim = 7.100 de lei Sumă = 312.536,15 de lei

Măsurători de tendință centrală

Medie = 3.676,89 lei Mediană = 3.584 de lei Mod = nu există o singură 
valoare

În relație cu personalul executiv din cadrul așezămintelor 
incluse în eșantion, aflăm că majoritatea (66%) au cel puțin 3 
angajați, categoriile „3-5 angajați” și „peste 15” fiind cele mai 
mari din cadrul distribuției, cu procente de 21% și, respectiv, 
22% (Graficul 11). Dintre cele 113 așezăminte, doar 11 au 
fost cuprinse în categoria „0 sau nedeclarat”. Complementar, 
statisticile descriptive indică faptul că, în absența non-
răspunsurilor, indicatorul variază între 1 angajat și 138 de 
angajați, obținându-se o medie de aproximativ 13 angajați per 
așezământ și o mediană de 5,5.

Graficul 11. Numărul persoanelor cu funcție de execuție11

11   Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi Anexa 2, Tabelul A2.1.
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Tabelul 15. Numărul persoanelor cu funcție de execuție

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (102 cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 1 Maxim = 138 Sumă = 1.367
Măsurători de tendință centrală

Medie = 13,4 Mediană = 5,5 Mod = 1

Dacă 66% dintre persoanele cu funcții de conducere au un 
salariu mediu brut de cel puțin 2.500 de lei, un procent similar, 
de 65%, de persoane care ocupă funcții de execuție au un 
salariu brut de cel mult 2.000 de lei. Exceptând cazurile în care 
un așezământ nu a declarat salariul personalului executiv sau 
a declarat că nu are un astfel de personal, indicatorul variază 
între un minim de 936 de lei și un maxim de 3.379 de lei. Cu 
toate acestea, măsurătorile de tendință centrală aproximează 
limita de care se apropie cele 65% dintre așezăminte, estimând 
un interval între 1.800 și 2.000 de lei. 

În logica chestionarului care a fost aplicat, personalul cu 
funcții de execuție a fost împărțit în două categorii: personalul 
de specialitate și personalul administrativ și de întreținere. 
Referitor la prima categorie, Graficul 10 indică faptul că 
aproximativ jumătate dintre așezămintele din eșantion (49%) au 
în structura lor cel mult 2 persoane care sunt de specialitate pe 
activități culturale, dintre acestea 20% fiind plasate în categoria 
„0 sau nedeclarat”. Exceptând această categorie, numărul 
specialiștilor din așezămintele incluse în eșantion variază de 
la 1 persoană la 125 de persoane, cu o medie de aproximativ 
10 specialiști per așezământ și o mediană de 4 (Tabelul 17).

Tabelul 16. Salariul mediu brut al persoanelor cu funcție de 
execuție12

Salariu Nr. cazuri

Nu există sau nedeclarat 15 13%

1.000 de lei sau mai puțin 2 2%

1.001 – 1.500 de lei 16 14%

1.501 – 2.000 de lei 41 36%

2.001 – 2.500 de lei 23 21%

2.501 – 3.000 de lei 11 10%

3.001 – 4.000 de lei 5 4%

peste 4.000 de lei 0 0%

Total 113 100%

Statistici descriptive
Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (98 de cazuri, fără 
categoria „Nu există sau nedeclarat”)

Minim = 936 de lei Maxim = 3.379 de lei Sumă = 194.930,77 lei

Măsurători de tendință centrală

Medie = 1.989,08 lei Mediană = 1.888 de lei Mod = 1.800 de lei

12  Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 
Anexa 2, Tabelul A2.2.
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Graficul 12. Numărul persoanelor care fac parte din personalul de specialitate

Tabelul 17. Numărul persoanelor care fac parte din 
personalul de specialitate

Statistici descriptive
Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (90 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 1 Maxim = 125 Sumă = 899

Măsurători de tendință centrală

Medie = 9,98 Mediană = 4 Mod = 1

Distribuțiile în funcție de regiunea de dezvoltare ne 
spun că ele sunt caracterizate de o variație mare, cel 
puțin în cazul așezămintelor din eșantion. Așadar, au fost 
observate diferențe care țin, în primul rând, de intervalul 
de variație, unele așezăminte având valori maxime mult 

mai mici în comparație cu așezămintele din alte regiuni de 
dezvoltare. Spre exemplu, în regiunea Sud-Vest cea mai 
mare valoare raportată a fost de 12 specialiști, comparativ 
cu regiunile Nord-Vest, Centru și Sud-Est, care au între 50 
și 60 de specialiști, sau regiunea Nord-Est, unde cea mai 
mare valoare este de 125 de specialiști. În mod deloc 
surprinzător, astfel de distribuții influențează și valorile 
de tendință centrală, rezultând medii ce variază între 4 și 
14 persoane, precum și o variație a valorilor mediane ce 
oferă o imagine complementară. Dacă regiunea Nord-Est 
prezintă cele mai mari valori atât ca maxim, cât și ca medie, 
e bine să ținem cont că valoarea extremă este un caz rar, 
întrucât mediana indică 2 persoane per așezământ cultural 
(Tabelul 17.1).
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Tabelul 17.1. Numărul persoanelor care fac parte din personalul de specialitate – statistici descriptive excluzând categoria  
„0 sau nedeclarat” în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 1 52 107 8,91 4 12

Vest 1 21 35 5,83 2.5 6

Centru 1 57 179 10,5 5 17

Sud-Vest 1 12 55 4,23 4 13

Sud-Muntenia 1 42 221 12,27 6 18

Sud-Est 1 50 114 12,66 5 9

Nord-Est 1 125 166 13,83 2 12

București-Ilfov 3 12 22 7,33 7 3

Total   90

În ceea ce privește salariul mediu brut al personalului de 
specialitate, datele culese arată că, în mod asemănător cu 
rezultatele pentru personalul cu funcții de execuție, în general, 
65% dintre așezăminte (73 de cazuri) au raportat un maxim de 
2.000 de lei, iar 24% dintre acestea s-au plasat în categoria „0 
sau nedeclarat”. La cealaltă extremă, 6 așezăminte culturale au 
raportat pentru personalul de specialitate salarii brute cuprinse 
în categoria „3.001 – 4.000 de lei”. Complementar, statisticile 
descriptive arată că în 86 de cazuri răspunsurile la această 
întrebare au variat între 852 și 3.883 de lei, având ca medie 
și mediană aproximativ 2.000 de lei și un mod de 1.500 de lei.
Tabelul 18. Salariul mediu brut al persoanelor care fac parte 
din personalul de specialitate13

Salariu Nr. cazuri

Nu există sau nedeclarat 27 24%

1.000 de lei sau mai puțin 1 1%

1.001 – 1.500 de lei 11 10%

1.501 – 2.000 de lei 34 30%

2.001 – 2.500 de lei 24 21%

13  Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 
Anexa 2, Tabelul A2.3.

Salariu Nr. cazuri

2.501 – 3.000 de lei 10 9%

3.001 – 4.000 de lei 6 5%

peste 4.000 de lei 0 0%

Total 113 100%

Statistici descriptive
Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (86 de cazuri, fără 
categoria „Nu există sau nedeclarat”)

Minim = 852 de lei Maxim = 3.883 de lei Sumă = 177.921,52 lei

Măsurători de tendință centrală

Medie = 2.068,85 lei Mediană = 1.970 de lei Mod = 1.500 de lei

Referitor la cea de-a doua categorie a personalului cu funcții 
executive, și anume angajații cu responsabilități administrative 
și de întreținere, majoritatea așezămintelor (55%, 62 de cazuri) 
se plasează tot la un maxim de 2 persoane, dintre acestea 
28% fiind incluse în categoria „Nu există sau nedeclarat”. Cu 
toate acestea, cea mai populată categorie este „Între 3 și 5 
persoane”, însumând un procent tot de 28%. Măsurătorile 
de tendință centrală arată un fapt asemănător, indicând în 
medie aproximativ 4 persoane cu funcții administrative și de 
întreținere și o mediană cu valoarea de 3. 
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Graficul 13. Numărul persoanelor care fac parte din personalul administrativ și de întreținere

De asemenea, poate fi remarcat că există diferențe 
semnificative atunci când comparăm categoria personalului de 
specialitate cu cea a personalului administrativ și de întreținere. 
Chiar dacă mediana ambelor variabile au valori apropiate – 4 si 3 
(angajati) –, intervalele de variație sunt altele. În cazul specialiștilor, 
avem un maxim de 125 de persoane, 90 dintre așezăminte 
însumând 899 de angajați în personalul de specialitate, pe când 
în cazul celeilalte categorii avem un interval mult mai restrâns, 
care se întinde către un maxim de 13 persoane.
Tabelul 19. Numărul persoanelor care fac parte din 
personalul administrativ și de întreținere

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (82 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 1 Maxim = 13 Sumă = 323

Măsurători de tendință centrală

Medie = 3,93 Mediană = 3 Mod = 1

Dacă în cazul personalului de specialitate regiunile de 
dezvoltare prezentau o variație mare atunci când erau 
comparate, în cazul persoanelor angajate în poziții administrative 
sau de întreținere variațiile sunt mai mici. Dacă excludem 
regiunea de dezvoltare București-Ilfov, care prezintă atât valori 
mici, cât și mari, pentru un număr redus de așezăminte (3 cazuri), 
media indică între 3 și 4 persoane cu funcții administrative și de 
întreținere per așezământ cultural (Tabelul 19.1).
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Tabelul 19.1. Numărul persoanelor care fac parte din personalul administrativ și de întreținere – statistici descriptive excluzând 
categoria „0 sau nedeclarat” în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 1 9 34 3,4 2,5 10

Vest 1 6 16 2,66 2 6

Centru 1 7 89 4,04 4,5 22

Sud-Vest 1 7 28 3,11 3 9

Sud-Muntenia 1 12 54 4,5 5 12

Sud-Est 1 8 32 3,55 2 9

Nord-Est 1 13 45 4,09 3 11

București-Ilfov 3 13 25 8,33 9 3

Total   82

Cu privire la salariul mediu brut al angajaților care fac parte 
din personalul administrativ și de întreținere a așezămintelor 
culturale, în 30% dintre cazuri răspunsurile au fost trecute în 
categoria „Nu există sau nedeclarat”, în timp ce o bună parte 
a mențiunilor au intrat în categoria „între 1.501 și 2.000 de 
lei”. Astfel, și în acest caz avem o majoritate al cărei plafon 
salarial este în jurul sumei de 2.000 de lei, dar, spre deosebire 
de variabilele anterioare, nu avem niciun așezământ care să 
raporteze salarii brute mai mari de 3.000 de lei. De asemenea, 
suplimentar, aflăm că în medie salariul brut al personalului 
administrativ și de întreținere gravitează în jurul sumei de 
1.700 de lei, mediana având și ea o valoare apropiată, în timp 
ce modul distribuției nu se depărtează nici el de această sumă 
– 1.500 de lei (Tabelul 20).
Tabelul 20. Salariul mediu brut al persoanelor care fac parte 
din personalul administrativ și de întreținere14

Salariu Nr. cazuri
Nu există sau nedeclarat 34 30%
1.000 de lei sau mai puțin 3 3%
1.001 – 1.500 de lei 19 17%

14  Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 
Anexa 2, Tabelul A2.4.

Salariu Nr. cazuri
1.501 – 2.000 de lei 42 37%
2.001 – 2.500 de lei 10 9%
2.501 – 3.000 de lei 5 4%
3.001 – 4.000 de lei 0 0%
peste 4.000 de lei 0 0%
Total 113 100%

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (79 de cazuri, fără 
categoria „Nu există sau nedeclarat”)

Minim = 864 de lei Maxim = 2.971 de lei Sumă = 139.521 de lei

Măsurători de tendință centrală

Medie = 1.766,09 lei Mediană = 1.708 lei Mod = 1.500 de lei

De asemenea, trebuie să menționăm și câteva situații 
care au fost observate în cazul itemilor de mai sus, situații ce 
prezintă anumite neconcordanțe. În primul rând, observăm că 
formulările „persoane cu funcții de conducere” și „persoane 
cu funcții de execuție” nu au fost destul de clare și / sau 
exhaustive, întrucât au existat 15 cazuri în care numărul total 
de persoane declarate a fost mai mare decât suma celor doi 
itemi și 8 cazuri în care numărul total declarat a fost mai mic.



68    Rezultatele cercetării exploratorii 

Același lucru este valabil și pentru categoria persoane cu 
funcții de execuție, în particular. Din nou, a fost observat că 
itemii „personal de specialitate” și „personal administrativ și 
de întreținere” nu au acoperit toată plaja de posibilități. Astfel, 
au existat 30 de cazuri în care numărul total al persoanelor cu 
funcții de execuție a fost mai mare decât suma itemilor și 24 
de situații în care a fost mai mic.

Toate aceste lucruri indică faptul că respondenții nu au 
lucrat cu definiții echivalente pentru acești termeni. O parte au 
considerat personalul de specialitate și / sau cel administrativ 
și de întreținere ca făcând parte din categoria mai largă a 
persoanelor cu funcții de execuție, iar alții nu.
Tabelul 21. Probleme de raportare a numărului de angajați

Nr. total persoane declarate – (Nr. persoane funcții de 
conducere + Nr. persoane funcții de execuție)

Egal 84

Nr. total persoane declarate > (Nr. persoane funcții de 
conducere + Nr. persoane funcții de execuție)

15

Nr. total persoane declarate < (Nr. persoane funcții de 
conducere + Nr. persoane funcții de execuție)

8

Total 107

Nr. total persoane funcții execuție – (Nr. personal 
specialitate + Nr. personal administrativ)

Egal 53
Nr. total persoane funcții execuție > (Nr. personal 
specialitate + Nr. personal administrativ) 30

Nr. total persoane funcții execuție < (Nr. personal 
specialitate + Nr. personal administrativ) 24

Total 107

În final, au fost luate în considerare și acele situații în 
care așezămintele sunt nevoite să lucreze cu persoane din 
afara organizației, incluzând aici persoanele cu contract de 
colaborare și acțiunile de voluntariat.

Pentru 35% dintre așezăminte (40 de cazuri), colaboratorii 
fie sunt o resursă lipsă, fie nu au dorit să declare acest 
lucru. Celelalte cele mai mari categorii de răspuns sunt 
reprezentate de „mai puțin de 5 (colaboratori)” și „între 51 și 

100 (colaboratori)”, în timp ce numărul așezămintelor care au 
contractat mai mult de 100 de colaboratori este redus – 14 
cazuri (Tabelul 22).
Tabelul 22. Numărul persoanelor care au colaborat cu 
așezămintele culturale15

Nr. colaboratori Nr. cazuri

0 sau nedeclarat 40 35%
mai puțin de 5 16 14%
5 – 10 11 10%
11 – 20 9 8%
21 – 30 6 5%
31 – 50 4 4%
51 – 100 13 12%
101 – 200 7 6%
201 – 500 5 4%
peste 500 2 2%
Total 113 100%

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (73 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 1 Maxim = 656 Sumă = 5.386

Măsurători de tendință centrală

Medie = 73,78 Mediană = 21 Mod = nu există o 
singură valoare

Dacă luăm în calcul și valoare contractelor de colaborare, 
observăm că dintre așezămintele culturale din eșantion, în 
67 de cazuri, care au ales să răspundă la această întrebare, 
avem o sumă totală de 13.191.323 de lei. În medie, valoarea 
contractelor de colaborare pentru aceste așezăminte este 
de aproximativ 197.000 de lei, variind pe un interval de la 
minimum 600 la maximum 4.139.280 de lei. Însă aproximativ 
jumătate dintre așezămintele din eșantion (47%) se află sub 
această medie, excluzând cazurile de non-răspuns (Tabelul 23).

15  Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 
Anexa 2, Tabelul A2.5.
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Tabelul 23. Valoarea contractelor de colaborare16

Valoarea contractelor de 
colaborare Nr. cazuri

0 sau nedeclarat 46 41%
sub 1.000 de lei 1 1%
1.001 – 5.000 de lei 10 9%
5.001 – 10.000 de lei 5 4%
10.001 – 20.000 de lei 8 7%
20.001 – 50.000 de lei 10 9%
50.001 – 100.000 de lei 13 11%
100.001 – 200.000 de lei 7 6%
200.001 – 500.000 de lei 8 7%
500.001 – 1.000.000 de lei 2 2%
1.000.001 – 2.000.000 de lei 2 2%
2.000.001 – 5.000.000 de lei 1 1%
Peste 5.000.000 de lei 0 0%
Total 113 100%

Statistici descriptive
Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (67 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 600 de lei Maxim = 4.139.280 
de lei

Sumă = 13.191.323 
de lei

Măsurători de tendință centrală

Medie = 196.885,41 lei Mediană = 46.443 de lei Mod = nu există o 
singură valoare

În ceea ce privește numărul de voluntari care au participat 
la evenimentele desfășurate de așezămintele culturale, 
37% dintre răspunsuri au fost trecute în categoria „0 sau 
nedeclarat”. Pe lângă această categorie, o bună parte 
dintre așezăminte (45%) variază între una și 50 de persoane 
voluntare, în timp ce cazurile în care avem raportați mai mult 
de 50 de voluntari sunt relativ restrânse (18%) (Tabelul 24).

16  Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 
Anexa 2, Tabelul A2.6.

Tabelul 24. Numărul persoanelor care au făcut voluntariat17

Nr. voluntari Nr. cazuri

0 sau nedeclarat 42 37%
mai puțin de 5 2 2%
5 – 10 18 16%
11 – 20 9 8%
21 – 30 10 9%
31 – 50 11 10%
51 – 100 6 5%
101 – 200 7 6%
201 – 500 6 5%
peste 500 2 2%
Total 113 100%

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (71 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 1 Maxim = 700 Sumă = 5.826

Măsurători de tendință centrală

Medie = 82 Mediană = 30 Mod = 10

3.3 Bugetul așezămintelor 
culturale

A treia dimensiune a chestionarului a cuprins întrebări cu 
privire la bugetul de care așezămintele culturale au dispus 
în anul financiar 2016. În general, itemii au făcut referire 
la veniturile și cheltuielile pe care aceste organizații le-au 
avut, fiecare categorie fiind împărțită în câte patru subtipuri 
specifice.

În privința veniturilor, primul item a fost și cel mai general, 
făcând referire la veniturile totale pe care acestea le-au avut 

17  Pentru distribuția acestui indicator în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 
Anexa 2, Tabelul A2.7.
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în anul financiar 2016. În Graficul 14 observăm că pentru 
29% dintre așezăminte (33 de cazuri) acest indicator este fie 
inexistent, fie confidențial. Exceptând această situație, cele 
mai populate categorii ale distribuției veniturilor totale sunt 
„între 1.000.001 și 2.000.000 de lei” (17%), „între 200.001 și 
500.000 de lei” (15%) și „între 500.001 și 1.000.000 de lei” 
(12%). 

Atunci când privim la distribuția datelor care au fost 
culese prin această întrebare, aflăm că între așezămintele 
incluse în eșantion există diferențe uriașe, care variază de la 
venituri egale cu 3.500 de lei la cazuri în care avem venituri 
chiar și de 37.197.510 lei. Astfel, media datelor indică un venit 
de aproximativ 2.187.085 de lei, în timp ce mediana scade 
această sumă la valoarea de 770.020 de lei (Tabelul 25).

Graficul 14. Veniturile totale ale așezămintelor culturale

Tabelul 25. Veniturile totale ale așezămintelor culturale

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (80 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 3.500 de lei Maxim = 37.197.510 
lei

Sumă = 
174.966.781,32 lei

Măsurători de tendință centrală

Medie = 2.187.084,76 lei Mediană = 770.020 
de lei

Mod = nu există o 
singură valoare

Privind la distribuția veniturilor totale în funcție de 
regiunea de dezvoltare, observăm că există diferențe 
semnificative între acestea. În primul rând, intervalele de 
variație relevă faptul că în regiunile Centru, Sud-Vest, Nord-
Vest și Nord-Est există așezăminte ale căror venituri au fost 
foarte mici prin comparație cu celelalte regiuni, care prezintă 
valori de ordinul sutelor de mii de lei, cel puțin. Media variază 
și ea pe un interval de la 612.401,03 (regiunea Sud-Vest) la 
19.419.614,5 lei (regiunea București-Ilfov). Nici mediana 
nu oferă o imagine care să indice că veniturile totale per 
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așezământ cultural sunt relativ egale indiferent de regiunea 
de dezvoltare, ea variind pe un interval de la 411.957 

(regiunea Sud-Vest) la 19.419.614,5 lei (regiunea București-
Ilfov) (Tabelul 25.1).

Tabelul 25.1. Veniturile totale ale așezămintelor culturale – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat” în funcție 
de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 54.054 3.890.000 11.470.897 1.274.544,11 1.008.820 9

Vest 1.193.554 3.118.689,5 4.312.243,5 2.156.121,75 2.156.121,75 2

Centru 3.500 7.738.527 26.976.455,34 1.226.202,52 491.236,5 22

Sud-Vest 6.000 1.870.000 7.348.812,41 612.401,03 411.957 12

Sud-Muntenia 256.042 25.442.283 43.458.509,51 3.104.179,25 1.321.650 14

Sud-Est 244.000 4.522.771 13.536.553 1.504.061,44 757.000 9

Nord-Est 52.417,43 17.260.572 29.024.081,56 2.902.408,16 715.112,5 10

București-Ilfov 1.641.719 37.197.510 38.839.229 19.419.614,5 19.419.614,5 2

Total   80

Ca subcategorii de venit, chestionarul a împărțit veniturile 
așezămintelor culturale în patru tipuri: subvențiile de la 
buget, veniturile proprii, sponsorizări și donații și veniturile 
strânse din programe și proiecte culturale. 

Dintre acestea, subvențiile de la buget se regăsesc în cea 
mai mare parte a cazurilor, fiind menționate de către 80 de 
așezăminte din eșantionul nostru și raportând o sumă de 
cel puțin 20.000 de lei, mai exact 24.144 de lei, în timp ce 
pragul maxim al intervalului de variației este 35.897.070 de 
lei. Ca tendință centrală, distribuția datelor indică faptul că, 
în medie, de la buget s-au obținut aproximativ 1.608.558 de 
lei per așezământ cultural (excluzând din analiză cazurile 
în care respondenții au menționat „0 venituri” sau nu au 
declarat nimic) (Tabelul 26 și Tabelul 27).

Veniturile proprii reprezintă o categorie mai puțin 
menționată, ocupând al doilea loc dintre cele patru tipuri. 
După cum poate fi observat în Tabelul 26, comparativ cu 
subvențiile de la buget, avem mai multe cazuri plasate în 
categoria „0 sau nedeclarat” (41 de cazuri, 37%). Și, pe lângă 

acest aspect, observăm că cele mai populate categorii ale 
distribuției nu sunt cele de peste 200.000 de lei, ca în cazul 
subvențiilor, ci tocmai categoriile de până în 200.000 de lei. În 
ansamblu, veniturile proprii au variat de la 200 la 13.046.450 
de lei, având ca medie valoarea de 354.072,36 lei.

Sponsorizările și donațiile sunt un tip și mai rar de 
venituri pentru așezăminte, în acest caz varianta „0 sau 
nedeclarat” fiind menționată de aproximativ patru cincimi 
dintre așezămintele din eșantionul nostru (79%, 89 de 
cazuri). Valorile pentru acest indicator nu sunt foarte mari, 
comparativ cu subvențiile și veniturile proprii, variind de la 
un minim de 500 la un maxim de 179.084 de lei.
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Tabelul 26. Distribuții ale tipurilor de venit

Intervale de venit

Tipuri de venit
Din subvenții de la 

buget Proprii Din sponsorizări și 
donații

Din programe și 
proiecte culturale

Nr. cazuri % Nr. cazuri % Nr. cazuri % Nr. cazuri %

0 sau nedeclarat 33 29% 41 37% 89 79% 93 82%

sub 1.000 de lei 0 0% 5 4% 3 3% 0 0%

1.001 – 5.000 de lei 0 0% 3 2% 7 6% 3 3%

5.001 – 10.000 de lei 0 0% 5 4% 3 3% 3 3%

10.001 – 20.000 de lei 0 0% 9 8% 5 4% 1 1%

20.001 – 50.000 de lei 2 2% 12 11% 4 3% 4 3%

50.001 – 100.000 de lei 6 5% 10 9% 0 0% 4 3%

100.001 – 200.000 de lei 5 4% 10 9% 2 2% 1 1%

200.001 – 500.000 de lei 19 17% 12 11% 0 0% 2 2%

500.001 – 1.000.000 de lei 19 17% 3 2% 0 0% 1 1%

1.000.001 – 2.000.000 de lei 14 12% 1 1% 0 0% 1 1%

2.000.001 – 5.000.000 de lei 12 11% 1 1% 0 0% 0 0%

Peste 5.000.000 de lei 3 3% 1 1% 0 0% 0 0%

Total 113 100% 113 100% 113 100% 113 100%

Coincidența face ca ultima subcategorie a veniturilor 
trecută în chestionar, din programe și proiecte culturale, să 
fie și cea mai puțin menționată, fiind completată doar de 
20 de așezăminte, variind între 2.373 și 1.097.213 lei. Acest 

fapt arată că majoritatea programelor și proiectelor culturale 
desfășurate de așezăminte au gratuitate pentru publicul 
cărora li se adresează.

Tabelul 27. Statistici descriptive pentru tipurile de venit18

Tipuri de venit

Din subvenții de la buget Proprii Din sponsorizări și donații Din programe și proiecte culturale
Nr. 

cazuri
Nr. 

cazuri
Nr. 

cazuri
Nr. 

cazuri
Statistici descriptive 80 72 24 20
Minim 24.144 200 500 2.373
Maxim 35.897.070 13.046.450 179.084 1.097.213
Sumă 128.684.637,77 25.493.210,32 586.859 2.930.632
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Tipuri de venit

Din subvenții de la buget Proprii Din sponsorizări și donații Din programe și proiecte culturale
Nr. 

cazuri
Nr. 

cazuri
Nr. 

cazuri
Nr. 

cazuri
Medie 1.608.557,97 354.072,36 24.452,45 146.531,6
Mediană 755.134,47 60.755 8.000 43.110,5
Mod nu există o singură valoare 500 nu există o singură valoare nu există o singură valoare

Graficul 15. Cheltuielile totale ale așezămintelor culturale 18

18 Pentru distribuția acestor indicatori în funcție de regiunea de dezvoltare vezi Anexa 3, Tabelul A3.1, Tabelul A3.2, Tabelul A3.3, Tabelul A3.4.

Referitor la cheltuielile pe care așezămintele culturale le-au 
avut în anul financiar 2016, a fost observat că un număr mai mic 
de așezăminte au fost plasate în categoria „0 sau nedeclarat” 
comparativ cu situația declarării veniturilor (18 cazuri versus 

33). Iar în ceea ce privește situația așezămintelor care au 
răspuns la această întrebare, cele mai populate categorii sunt 
reprezentate de „1.000.001 – 2.000.000 de lei” (17%), „500.001 
– 1.000.000 de lei” (14%) și „200.001 – 500.000 de lei” (14%).
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Prin comparație cu situația veniturilor, statisticile descriptive 
pentru cheltuieli indică faptul că, deși avem același prag maximal 
al distribuției, pragul minimal este diferit. Astfel, avem venituri 
totale de minimum 3.500 de lei, în timp ce pragul minimal al 
cheltuielilor este de 4.000 de lei. O astfel de situație există în 
rândul mai multor așezăminte. Comparând suma totală a 
veniturilor (174.966.781,32 lei) cu suma totală a cheltuielilor 
(181.540.072,60 lei), obținem o diferență de 6.573.291,28 lei. 
Tabelul 28. Cheltuielile totale ale așezămintelor culturale

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (95 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 4.000 de lei Maxim = 37.197.510 lei Sumă = 
181.540.072,60 lei

Măsurători de tendință centrală

Medie =  
1.910.948,13 lei

Mediană =  
630.000 de lei

Mod = nu există o 
singură valoare

Asemănător situației veniturilor totale, și în cazul 
cheltuielilor observăm diferențe atunci când ne uităm separat 
la fiecare regiune de dezvoltare. Spre exemplu, în regiunea de 
dezvoltare Sud-Muntenia regăsim un așezământ cultural care 
a declarat că are cheltuieli de 4.000 de lei, pe când așezăminte 
din alte regiuni au cheltuieli de 13 ori mai mari (regiunea Nord-
Vest) sau de 30 ori mai mari (regiunea Sud-Est). În ceea ce 
privește valorile de tendință centrală, ele confirmă, la rândul 
lor, eterogenitatea regiunilor de dezvoltare, aducând informații 
suplimentare. Așadar, observăm că ierarhia se modifică atunci 
când privim cheltuielile medii sau mediane dintr-o regiune 
de dezvoltare. Spre exemplu, regiunea de dezvoltare Vest 
prezintă valori medii mai mari decât regiunile Centru și Sud-
Est, chiar dacă intervalul de variație al cheltuielilor este unul 
mai mic.

Tabelul 28.1. Cheltuielile totale ale așezămintelor culturale – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat” în funcție 
de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 54.054 3.785.000 11.654.306 971.192,17 479.664 12

Vest 104.475 3.118.689,50 4.415.907,50 1.471.969,17 1.192.743 3

Centru 40.000 7.738.527 30.467.856 1.324.689,38 781.290 23

Sud-Vest 90.400 1.750.000 7.588.555,60 542.039,69 411.957 14

Sud-Muntenia 4.000 25.526.645 43.208.799 2.541.694,03 1.043.581 17

Sud-Est 121.600 4.228.873 12.584.676 1.258.467,60 585.023 10

Nord-Est 24.144 17.124.505 30.910.224 2.377.709,55 285.457 13

București-Ilfov 1.479.378 37.197.510 40.709.749 13.569.916,30 2.032.861 3

Total   95

Subcategoriile de cheltuieli ce au fost incluse în chestionar 
au fost reprezentate de: cheltuieli de personal, cheltuieli 
funcționale, cheltuieli pentru bunuri și servicii și cheltuieli 
pentru programe și proiecte culturale. După cum poate fi 

observat în Tabelul 29, cheltuielile de personal și cele pentru 
bunuri și servicii au avut cea mai mică rată de non-răspuns, 
în ambele cazuri doar 19 așezăminte culturale fiind plasate în 
categoria „0 sau nedeclarat”.
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De asemenea, poate fi remarcat faptul că dintre cele 
două tipuri, cheltuielile de personal reprezintă tipul cel mai 
frecvent al cheltuielilor, având în același timp cea mai mare 

sumă (57.608.094 de lei, comparativ cu 32.548.766,21 lei 
pentru bunuri și servicii) și cea mai mare medie (612.852,06 
lei, comparativ cu 346.263,47 lei pentru bunuri și servicii).

Tabelul 29. Distribuții ale tipurilor de cheltuieli

Intervale de cheltuieli

Tipuri de cheltuieli

De personal Funcționale Pentru bunuri și servicii Pentru programe și 
proiecte culturale

Nr. cazuri % Nr. cazuri % Nr. cazuri % Nr. cazuri %

0 sau nedeclarat 19 17% 45 40% 19 17% 52 46%

sub 1.000 de lei 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1.001 – 5.000 de lei 0 0% 2 2% 3 3% 0 0%

5.001 – 10.000 de lei 2 2% 2 2% 5 4% 1 1%

10.001 – 20.000 de lei 5 4% 8 7% 7 6% 2 2%

20.001 – 50.000 de lei 10 9% 13 11% 16 15% 3 3%

50.001 – 100.000 de lei 14 12% 12 11% 15 13% 9 8%

100.001 – 200.000 de lei 14 12% 9 8% 19 17% 14 12%

200.001 – 500.000 de lei 25 23% 13 11% 15 13% 16 14%

500.001 – 1.000.000 de lei 16 14% 5 4% 7 6% 8 7%

1.000.001 – 2.000.000 de lei 5 4% 2 2% 2 2% 3 3%

2.000.001 – 5.000.000 de lei 0 0% 0 0% 5 4% 4 3%

Peste 5.000.000 de lei 3 3% 2 2% 0 0% 1 1%

Total 113 100% 113 100% 113 100% 113 100%

Cu toate acestea, cheltuielile de personal și pentru bunuri 
și servicii nu prezintă cele mai mari valori. Chiar dacă au avut 
cea mai mică rată a mențiunilor, de 61 de cazuri din 113, 
cheltuielile pentru programe și proiecte culturale prezintă cele 
mai mari valori pe toate statisticile descriptive, având o medie 
de 987.506,41 lei (cu 374.654,35 lei mai mult) și variind pe 

un interval de la minimum 9.118 lei la maximum 31.814.355 
de lei. Acest fapt poate fi pus în legătură cu o mențiune 
anterioară, și anume faptul că veniturile obținute din programe 
și proiecte culturale sunt majoritar absente, întărind ideea că 
evenimentele desfășurate de către așezămintele culturale se 
petrec în regim de gratuitate.
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Tabelul 30. Statistici descriptive pentru tipurile de cheltuieli19

Tipuri de cheltuieli

De personal Funcționale Pentru bunuri și servicii Pentru programe și proiecte 
culturale

Nr. 
cazuri

Nr. 
cazuri

Nr. 
cazuri

Nr. 
cazuri

Statistici descriptive 94 68 94 61

Minim 5.618 2.620 2.700 9.118

Maxim 12.914.549 23.251.007 3.830.724 31.814.355

Sumă 57.608.094 48.132.976,56 32.548.766,21 60.237.891,13

Medie 612.852,06 707.837,89 346.263,47 987.506,41

Mediană 208.457,50 94.448,36 107.143 212.190

Mod nu există o singură valoare nu există o singură valoare nu există o singură valoare nu există o singură valoare

Similar secțiunilor de infrastructură și de personal, și în 
acest caz am avut posibilitatea de a face comparații între itemi 
pentru a sesiza anumite rezultate neconcordante. Tabelul 31 și 
Tabelul 32 prezintă o comparație între veniturile și cheltuielile 
totale declarate și împărțirea acestora pe itemi specifici (patru 
la venituri și patru la cheltuieli). Dar, înainte de prezentarea 
rezultatelor pentru aceste analize, trebuie menționat un aspect 
relativ tehnic. Dacă ne uităm strict la numărul de cazuri, putem 
observa o neconcordanță cu cifrele prezentate anterior. Spre 
exemplu, dacă luăm cazul cheltuielilor totale, observăm că 
Tabelul 28 indică 95 de cazuri prin excluderea categoriei „0 sau 
nedeclarat”, pe când Tabelul 31 arată 101 răspunsuri valide.   19

Neconcordanța vine din faptul că în analizele anterioare 
itemii au fost tratați separat, însă acum sunt analizați 
împreună. Astfel, pentru a putea calcula o singură valoare pe 
baza a cinci variabile, am fost nevoiți să avem următoarea 
strategie: eliminarea non-răspunsurilor doar dacă ele lipsesc 
pentru toate cele cinci variabile. În caz contrar, ele au fost 
marcate cu o valoare de 0 care a fost folosită în adunările 

19 Pentru distribuția acestor indicatori în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 
Anexa 3, Tabelul A3.5, Tabelul A3.6, Tabelul A3.7, Tabelul A3.8.

și scăderile care au urmat. În plus, validitatea calculelor este 
dată de faptul că sumele totale pentru cheltuieli și venituri 
(Tabelul 31 și Tabelul 32) sunt identice cu cele prezentate 
anterior (Tabelul 25 și Tabelul 28).

După cum poate fi observat, în cazul veniturilor, suma 
veniturilor totale declarate de 86 de așezăminte este mai 
mare decât suma itemilor defalcați. Pentru o bună parte dintre 
așezămintele care au răspuns la această secțiune (58 din 86), 
nu există diferențe, veniturile totale declarate minus suma 
itemilor defalcați fiind 0. Însă pentru celelalte 28 de cazuri 
avem situații diferite, în care veniturile totale declarate sunt 
fie mai mari decât suma itemilor defalcați (8 cazuri), fie mai 
mici (20 de cazuri).

În cazul cheltuielilor, suma cheltuielilor totale declarate 
de 101 așezăminte a fost mai mică decât suma itemilor 
defalcați. Similar cu cazul veniturilor, pentru o bună parte nu 
a existat nicio diferență între cheltuielile totale declarate și 
suma itemilor defalcați (56 de cazuri). Dar au existat și cazuri în 
care cheltuielile totale declarate au fost mai mari decât suma 
itemilor defalcați (24 de cazuri) sau mai mici (21 de cazuri).
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Atât cazul veniturilor, cât și cel al cheltuielilor indică faptul că 
fie au existat situații specifice pe care listele predefinite de itemi 
nu le-au putut surprinde, fie itemii nu au fost destul de expliciți. 
Spre exemplu, a existat un caz care, pe lângă cele patru tipuri 
de cheltuieli incluse, a inclus „cheltuieli pentru investiții”. 
Tabelul 31. Probleme de completare a itemilor de venit

Valoare Cazuri 
analizate

Cazuri 
de non-
răspuns

Venituri totale declarate 174.966.781,3 86 27

Suma itemilor defalcați 157.687.157,1 86 27

Comparație: venituri totale declarate – suma itemilor defalcați

Nr. așezăminte

1) Egal 58

2) Venituri totale declarate 
> Suma itemilor defalcați 8

3) Venituri totale declarate 
< Suma itemilor defalcați 20

Total 86

Tabelul 32. Probleme de completare a itemilor de cheltuieli

Valoare Cazuri 
analizate

Cazuri 
de non-
răspuns

Cheltuieli totale declarate 181.540.072,6 101 12

Suma itemilor defalcați 198.428.727,9 101 12

Comparație: cheltuieli totale declarate – suma itemilor defalcați

Nr. așezăminte

1) Egal 56

2) Cheltuieli totale declarate 
> Suma itemilor defalcați 24

3) Cheltuieli totale declarate 
< Suma itemilor defalcați 21

Total 101

3.4 Publicul participant la 
evenimente

Itemii care au măsurat informațiile cu privire la publicul 
care participă la evenimentele desfășurate de așezămintele 
culturale au reprezentat ultima dimensiune din modulul 
comun al chestionarului.

Numărul general al participanților la activitățile 
așezămintelor culturale este destul de variat. Cele mai multe 
așezăminte se regăsesc în categoria care înregistrează între 
1.001 și 5.000 de participanți (28%, 32 de cazuri), în timp 
ce categoria de instituții cu 10.001-50.000 de participanți 
la activitățile lor este a doua ca număr de cazuri (23%,  
26 de cazuri). Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre 
așezăminte (52%, 59 de cazuri) nu depășesc pragul de 10.000 
de participanți (Graficul 16).
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Graficul 16. Numărul total de participanți la evenimente organizate în anul 2016

Dacă excludem din analiză cele 19 așezăminte care fie 
au declarat zero participanți, fie nu au completat acest 
câmp din chestionar, observăm că variația datelor este 
foarte mare – de la un minim de 200 de participanți la un 
maxim de 510.000, toate cele 94 de așezăminte care au 
dat răspunsuri valide însumând 2.635.824 de participanți. 
Privind la media numărului de participanți, aflăm că fiecărui 
așezământ dintre cele 94 îi revin aproximativ 28.000 de 
participanți, în timp ce mediana poate oferi o imagine 
mult mai apropiată de distribuțiile observate în Graficul 16, 
aproximând participanții în jurul valorii de 5.700. Trebuie 
să adăugăm și faptul că în cazul acestor răspunsuri există 
o probabilitate foarte mare de supraestimare din două 
motive. În primul rând, media este supraestimată din cauza 
valorii maximale din intervalul de variație, valoare ce trage 
media foarte mult în sus (a se vedea diferența dintre medie 
și mediană). În al doilea rând, după cum va fi prezentat și 

în analizele subsecvente, este evident că în completarea 
acestor răspunsuri nu a fost folosită o bază comună și 
obiectivă de către toți respondenții, motiv pentru care 
estimarea este mai degrabă ochiometrică decât bazată pe 
registre comparabile. 
Tabelul 33. Publicul total al așezămintelor culturale în 2016

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (94 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 200 Maxim = 510.000 Sumă = 2.635.824

Măsurători de tendință centrală

Medie = 28.040,68 Mediană = 5.700 Mod = 10.000
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Tabelul 33.1. Publicul total al așezămintelor culturale în 2016 – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat” în 
funcție de regiunea de dezvoltare

Minim Maxim Sumă Medie Mediană Mod Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 500 200.000 359.564 32.687,64 10.000 10.000 11
Vest 1.000 17.000 35.200 7.040 5.500 n.e. 5
Centru 200 409.757 702.142 30.527,91 5.400 n.e. 23
Sud-Vest 320 27.000 142.520 11.876,67 10.000 20.000 12
Sud-Muntenia 1.000 40.000 236.175 12.430,26 5.000 n.e. 19
Sud-Est 680 130.685 220.520 22.052 5.634 n.e. 10
Nord-Est 500 267.000 400.118 33.343,17 5.334 n.e. 12
București-Ilfov 29.585 510.000 539.585 269.792,5 269.793 n.e. 2

Total   94

Următorul pas a fost să obținem informații cu privire 
la caracteristicile persoanelor care au participat la 
evenimentele culturale organizate de așezăminte. În primul 
rând, a fost luat în calcul felul în care oamenii au accesat 
evenimentele în funcție de tipul de bilet, luând în considerare 
trei tipuri de bilete: a) bilete întregi; b) bilete reduse pentru 
elevi și studenți; c) invitații. 

Referitor la itemul care a măsurat numărul persoanelor care 
au plătit bilet întreg, în Graficul 17 poate fi observat că cea mai 
mare parte a așezămintelor din eșantion (63%, 72 de cazuri) 
au fost incluse în categoria „0 sau nedeclarat”. Excluzând din 
analiză aceste cazuri, pentru celelalte 41 de așezăminte avem 
o medie de aproximativ 2.800 de persoane și o mediană de 
1.000 persoane care au plătit bilet întreg.

Graficul 17. Numărul de participanți la evenimente organizate în anul 2016 care au plătit bilet întreg20 

20 Menționăm faptul că acest grafic nu cuprinde și categoria „peste 100.000 de participanți” deoarece, în urma recodificărilor, nu au existat așezăminte culturale 
care să poată fi incluse în ea.
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Tabelul 34. Numărul de participanți la evenimente 
organizate în anul 2016 care au plătit bilet întreg – statistici 
descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat”21

Statistici descriptive
Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (41 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 100 Maxim = 21.100 Sumă = 114.124

Măsurători de tendință centrală

Medie = 2.783,51 Mediană = 1.000 Mod = nu există o 
singură valoare

A doua categorie de bilete este reprezentată de cele care 
sunt reduse pentru elevi sau studenți (de cele mai multe ori 
oferind o reducere de 50% sau 100%). În acest caz, numărul 
de așezăminte care s-au poziționat în categoria „0 sau 
nedeclarat” este de 71% (80 de cazuri, vezi Graficul 18). Dacă 

facem o comparație între numărul de așezăminte care s-au 
plasat în categoria „0 sau nedeclarat” atunci când privim la 
numărul de bilete cu preț întreg și numărul de bilete reduse 
pentru elevi sau studenți, observăm că avem o creștere de 
șapte puncte procentuale (de la 64%, pentru bilete întregi, la 
71%, pentru bilete reduse pentru elevi sau studenți).

 Cu toate acestea, distribuția acestui item este similară cu a 
celui anterior (numărul de persoane care au plătit bilet întreg). 
După cum arată Tabelul 35, atât diferența dintre valorile 
maxime și cele minime (i.e., amplitudinea), cât și tendința 
centrală (medie și mediană) sunt similare. Așadar, pentru 
numărul participanți care au avut parte de reducere pentru 
elevi sau studenți avem o amplitudine de 18.000, iar tendința 
centrală plasează media la aproximativ 2.600 de persoane și 
la o valoare mediană de 1.000.

21

Graficul 18. Numărul de participanți la evenimente organizate în anul 2016 care au avut parte de reducere  
pentru elevi sau studenți22

21 Pentru distribuția acestor indicatori în funcție de regiunea de dezvoltare vezi Anexa 4, Tabelul A4.1.

22 Menționăm faptul că acest grafic nu cuprinde și categoria „peste 100.000 de participanți” deoarece, în urma recodificărilor, nu au existat așezăminte culturale 
care să poată fi incluse în ea.
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Tabelul 35. Numărul de participanți la evenimente 
organizate în anul 2016 care au avut parte de reducere 
pentru elevi sau studenți – statistici descriptive excluzând 
categoria „0 sau nedeclarat”23

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (33 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 20 Maxim = 
20.000 Sumă = 85.307

Măsurători de tendință centrală

Medie = 2.585,06 Mediană = 
1.000

Mod = nu există o singură 
valoare

Este bine cunoscut faptul că în multe situații organizatorii 
unor evenimente oferă invitații anumitor persoane, fie prin 
concurs, fie prin nominalizare directă în cazul unor personalități 

de importanță locală, națională sau internațională. Așadar, 
ultimul item din categoria tipurilor de bilete a vizat tocmai 
acest aspect – să măsoare numărul total al persoanelor care 
au primit invitații. 

După cum poate fi observat în Graficul 19, numărul de 
așezăminte care au fost încadrate ca „0 sau nedeclarat” este 
de 50 (44%). Așadar, există un număr mai mic de așezăminte 
care nu au raportat participanți pe bază de invitație decât 
numărul așezămintelor care nu au raportat participanți cu bilet 
întreg sau redus pentru elevi și studenți. În ceea ce privește alte 
valori oferite de statisticile descriptive, amplitudinea variază 
de la un minim de 20 de persoane la un maxim de 245.200 de 
persoane, indicând o medie de aproximativ 7.000 de persoane 
per așezământ și o valoare mediană de 1.000 de persoane 
(Tabelul 36).

Graficul 19. Numărul de participanți la evenimente organizate în anul 2016 care au avut parte de invitații23

23 Pentru distribuția acestor indicatori în funcție de regiunea de dezvoltare vezi Anexa 4, Tabelul A4.2.
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Tabelul 36. Numărul de participanți la evenimente organizate 
în anul 2016 care au avut parte de invitații – statistici 
descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat” 24

Statistici descriptive

Statistici sumarizate ale variabilei necodificate (63 de cazuri, fără 
categoria „0 sau nedeclarat”)

Minim = 20 Maxim = 245.200 Sumă = 433.571

Măsurători de tendință centrală

Medie = 6.882,07 Mediană = 1.000 Mod = 100

Privind la datele care au fost oferite pentru tipurile de bilete 
(întreg, reducere elev / student sau invitații) este evident faptul 
că respondenții au avut dificultăți în raportarea răspunsurilor 
pentru aceste întrebări. Numai dacă luăm în calcul variabila 
care a măsurat numărul de invitații oferite și vedem că există 
cazuri care se plasează în categoria „1.001-5.000 de invitații” 
(Graficul 19) sau că avem o valoare maximală de aproximativ 
250.000 (Tabelul 36), observăm că respondenții nu au tratat 
acest item într-o manieră omogenă. Datorită faptului că am 
avut la dispoziție o variabilă care a măsurat numărul total, 
similar secțiunilor de Personal și de Buget, ea a fost folosită ca 
un prag în funcție de care au fost comparate sumele celor trei 
itemi care au măsurat separat tipurile de bilete. 

Tabelul 37 prezintă comparația dintre datele oferite de 
respondenți cu privire la numărul total estimat al participanților 
și suma celor trei itemi. Observăm așadar că doar în 36 de 
cazuri numărul total de participanți a fost egal cu suma 
celor trei itemi. În schimb, 62 de așezăminte au raportat un 
număr total mai mare decât această sumă, în timp ce pentru 
un așezământ avem o diferență negativă (subraportare a 
numărului total în raport cu suma celor trei itemi). Așadar, este 
evident că raportările obținute au fost mai degrabă intuitive 
decât bazate pe date obiective. De asemenea, analizele au 
arătat faptul că cei trei itemi nu au acoperit o anumită situație: 
cazurile de gratuitate totală. Într-o astfel de situație, o parte 
24  Pentru distribuția acestor indicatori în funcție de regiunea de dezvoltare 

vezi Anexa 4, Tabelul A4.3.

dintre respondenți au ales să suplinească lipsa indicatorului cu 
cel care a măsurat persoanele care au avut parte de invitații. 
Așadar, în 14 cazuri respondenții au menționat aceleași valori 
pentru numărul total de participanți și numărul de persoane 
care au avut parte de invitații.
Tabelul 37. Probleme de raportare a numărului de 
participanți

Nr. total persoane declarate – (Nr. persoane care au plătit bilet 
întreg + Nr. persoane care au avut reducere de elev sau student + Nr. 

persoane care au avut parte de invitații)
Egal (diferență egală cu 0) 31

Nr. total persoane declarate > suma celor trei itemi (diferență 
pozitivă) 62

Nr. total persoane declarate < suma celor trei itemi (diferență 
negativă) 1

Total (răspunsuri valide pentru toți cei patru indicatori) 94

Cazuri de așezăminte al căror nr. total de participanți a fost egal cu 
nr. persoanelor care au avut parte de invitații

Nr. total persoane declarate – Nr. persoane care au avut parte de invitații

Egal (diferență egală cu 0) 14

Nr. total persoane declarate > Nr. persoane care au avut parte 
de invitații (diferență pozitivă) 80

Nr. total persoane declarate < Nr. persoane care au avut parte 
de invitații (diferență negativă) 0

Total 94

Dacă primul criteriu în funcție de care a fost caracterizat 
publicul participant la evenimentele așezămintelor culturale a 
fost tipul de acces, al doilea criteriu ce a fost luat în considerare 
este reprezentat de categoria de vârstă. Au fost folosite patru 
categorii de vârstă – „sub 18 ani”, „18-35 de ani”, „36-64 de 
ani” și „65 de ani și peste” – cu scopul de a avea o imagine 
asupra unor distincții de ordin demografic (e.g., „minori / tineri 
/ adulți / vârstnici”). 

Tabelul 38 prezintă distribuția acestor indicatori luând 
în considerare nouă intervale în care au fost recodificate 
răspunsurile oferite în chestionar. Astfel, poate fi observat 
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că numărul de non-răspunsuri („0 sau nedeclarat”) pentru 
fiecare categorie de vârstă este relativ egal, iar acolo unde 
sunt diferențe, ele nu sunt foarte mari. Similar, toți cei patru 
indicatori prezintă cele mari procente sau formează majorități 
grupate în jurul intervalelor „100-500”, „501-1.000” și „1.001-
5.000” de participanți. 

De asemenea, trebuie atras atenția asupra faptului 
că o comparație între variabilele care au măsurat profilul 
participanților în funcție de vârstă și cele care au vizat tipul 
de bilete nu este indicată. Chiar dacă ne-am putea aștepta 
la o posibilă suprapunere a celor două tipuri de variabile, 

ele exprimă totuși lucruri diferite. Spre exemplu, nu poate fi 
comparat numărul de bilete oferite cu reducere pentru elevi 
sau studenți cu numărul de persoane plasate în categoriile 
de „sub 18 ani” și „18-35”, pentru a ajunge la concluzia că în 
cazul numărului de bilete cu reducere avem subraportare (80 
de cazuri în categoria „0 sau nedeclarat” – Graficul 18 – versus 
aproximativ 30 de cazuri în categoria „0 sau nedeclarat” –
Tabelul 38). Trebuie ținut cont de faptul că există posibilitatea 
ca unii respondenți să declare mai multe persoane sub 18 ani 
ca parte a publicului participant prin prisma faptului că ei nu 
au avut parte de bilet cu reducere, ci de gratuitate totală.

Tabelul 38. Distribuția numărului de participanți la evenimente organizate în anul 2016 în funcție de categoria de vârstă

Nr. participanți

Categorii de vârstă

Sub 18 ani 18 – 35 de ani 36 – 64 de ani 65 de ani și peste

Nr. cazuri % Nr. cazuri % Nr. cazuri % Nr. cazuri %

0 sau nedeclarat 31 27% 30 26% 30 26% 36 32%

100 sau mai puțin 3 3% 7 6% 7 6% 10 9%

101 – 500 16 14% 11 10% 15 14% 25 22%

501 – 1.000 18 16% 9 8% 15 14% 20 18%

1.001 – 5.000 32 28% 36 32% 32 28% 15 13%

5.001 – 10.000 8 7% 9 8% 6 5% 4 3%

10.001 – 50.000 5 5% 9 8% 6 5% 2 2%

50.001 – 100.000 0 0% 1 1% 0 0% 1 1%

peste 100.000 0 0% 1 1% 2 2%  0 0%

Total 113 100% 113 100% 113 100% 113 100%

În cazul vârstei participanților la evenimentele culturale 
organizate de așezăminte, comparații ale distribuțiilor sunt 
mult mai evidente dacă ne uităm la statisticile descriptive. 
Astfel, observăm că cei mai mulți participanți sunt însumați 
de categoria adulților – persoanele între 36 și 64 de ani –, 
categorie ce ajunge la o valoare de 635.123 de persoane, 

având și cele mai mari valori maximale (254.000 de persoane) 
și medii (7.652 de persoane) (Tabelul 38). Pe locul doi se află 
categoria persoanelor tinere – 18-35 de ani –, ce însumează 
481.600 de persoane pentru 83 de așezăminte care au răspuns 
la această întrebare, având și a doua valoare medie, de 
aproximativ 5.802 persoane.
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Tabelul 39. Distribuția numărului de participanți la evenimente organizate în anul 2016 în funcție de categoria de vârstă – 
statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat” 25

 
Categorii de vârstă

Sub 18 ani 18 – 35 de ani 36 – 64 de ani 65 de ani și peste
 Nr. cazuri  Nr. cazuri  Nr. cazuri  Nr. cazuri

Statistici descriptive  82  83 83 77

Minim 50 30 50 8

Maxim 32.780 102.440 254.000 95.000

Sumă 280.517 481.600 635.123 222.461
 

Medie 3.420,93 5.802,41 7.652,08 2.889,1

Mediană 1.450 1.700 1.300 825

Mod 1.000 2.000 1.000 1.000

3.5 Activități ale așezămintelor 
culturale

Ultima secțiune a chestionarului a urmărit să afle informații 
despre activitățile așezămintelor culturale în funcție de tipul 
fiecărui așezământ și de activitățile specifice desfășurate de 
fiecare categorie în parte. Cu toate acestea, am încercat să 
avem și o oarecare omogenitate, în cazul în care tipurile de 
așezăminte au specific relativ apropiat – e.g., casele de cultură 
și centrele culturale – sau în cazul în care anumite evenimente 
sau programe puteau fi incluse în aceeași categorie – e.g., 
„programele minimale” ca set priorități stabilite de fiecare 
așezământ, indiferent de forma sa. 25

Subsecțiunile care urmează prezintă datele raportate de 
casele de cultură, centrele culturale (aceste două categorii fiind 
și cele mai numeroase), centrele județene pentru conservarea 
și promovarea culturii tradiționale și școlile populare de arte. 
Deși în secțiunea de metodologie am menționat faptul că 
eșantionul a cuprins și trei cămine culturale și o universitate 
populară (Tabelul 1), datele pentru aceste așezăminte nu 
25 Pentru distribuția acestor indicatori în funcție de regiunea de dezvoltare vezi 

Anexa 4, Tabelul A4.4, Tabelul A4.5, Tabelul A4.6 și Tabelul A4.7.

sunt incluse în raport din două motive. În cazul căminelor 
culturale aceste secțiuni nu au fost completate, iar în cazul 
universității populare, în mod evident, nu poate fi realizată 
nicio analiză statistică. Nu în ultimul rând, menționăm și faptul 
că în subsecțiunile următoare vom prezenta doar distribuții 
bazate pe frecvențe absolute (i.e., numerele ca atare), întrucât 
calcularea procentelor pe numere mici poate produce confuzii 
în interpretarea rezultatelor (e.g., a raporta un procent de 50% 
care în numere reale poate însemna 3 așezăminte din 6).

3.5.1 Case de cultură

Referitor la activitățile caselor de cultură a fost observat 
faptul că au cele mai multe activități din categoria 
manifestărilor culturale. Dintre cele 62 de case de cultură, 
aproximativ jumătate (33 de cazuri) se poziționează în 
categoriile de frecvență „10 sau mai puțin” sau „11-20” pentru 
categoria de activități „manifestări culturale”. Dacă excludem 
din calcul categoria „0 sau nedeclarat” (în care s-au poziționat 
13 case de cultură), observăm că restul de 49 însumează  
1.131 de manifestări culturale, indicatorii de tendință centrală 
fiind, la rândul lor, cei mai mari. În ceea ce privește ocuparea 
locului doi în ierarhia activităților desfășurate de casele de 
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cultură, el este disputat de „expoziții” și de „proiecțiile de film”. 
Ambele pot ocupa acest loc, dar fiecare dintr-un alt punct de 
vedere. Expozițiile ocupă locul doi în ierarhie dacă privim la 
numărul de așezăminte care au dat răspunsuri valide (44 de 
cazuri), indicând că este o activitate prezentă în majoritatea 
caselor de cultură din eșantion. În schimb, proiecțiile de film sunt 

prezente în mult mai puține case de cultură (23 de cazuri), dar 
au valori statistice mai mari. Astfel, proiecțiile de film însumează 
o valoare de 318 (comparativ cu 222 de expoziții), având, 
în același timp, și o valoare medie mai mare – aproximativ 
14 proiecții per casă de cultură, comparativ cu o medie de  
5 expoziții (Tabelul 40).

Tabelul 40. Distribuția tipurilor de activități desfășurate de case de cultură 

Nr. activități

Tipuri de activități

Manifestări culturale Expoziții Proiecții de film Cercuri de artă 
populară

Activități 
de educație 
permanentă

0 sau nedeclarat 13 18 39 43 31
10 sau mai puțin 20 39 16 17 29

11 – 20 13 4 3 2 1

21 – 50 11 1 3 0 1
51 – 100 4 0 0 0 0
101 – 200 1 0 1 0 0
peste 200 0 0 0 0 0

Total case de cultură 62 62 62 62 62

Statistici descriptive
Minim 1 1 1 1 1
Maxim 119 23 116 20 22
Sumă 1.131 222 318 78 142

Medie 23,08 5,04 13,82 4,1 4,58
Mediană 15 3 4 2 4

Mod 10 2 2 n.e. 2
Total cazuri valide 49 44 23 19 31

În ceea ce privește programele desfășurate de așezămintele 
culturale, am avut în vedere trei categorii generale, două 
în funcție de scop (minimale și educative), în timp ce a treia 
s-a axat pe capacitatea așezămintelor de a atrage fonduri 
structurale pentru a-și finanța activitățile. După cum poate 
fi observat în Tabelul 41, cele mai multe case de cultură au 

declarat faptul că în anul 2016 au desfășurat programe 
educative, această categorie având cele mai puține non-
răspunsuri (categoria „0 sau nedeclarat” cu 20 de cazuri), 
cea mai mare valoare sumativă (683 de programe educative 
realizate de 42 de case de cultură) și cea mai mare valoare 
mediană (10). 
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Programele minimale, chiar dacă au cea mai mare 
medie (aproximativ 20, comparativ cu 16 pentru programele 
educative), au fost menționate de un număr mai mic de 
case de cultură – 30 de cazuri. Însă un asemenea rezultat 
este problematic. Dacă ținem cont de faptul că „programele 
minimale” sunt definite ca numărul minim de programe pe 
care un așezământ este obligat să le realizeze în raport cu 
cerințele instituției în subordinea căreia se află, nu ar trebui 
ca numărul raportat pentru alte tipuri de programe să fie 
mai mare. Așadar, există 12 cazuri în care au fost raportate 
zero programe minimale (sau câmpul din chestionar nu a fost 
completat), dar a fost raportat cel puțin un program educativ. 
Fapt ce indică, în ultimă instanță, că respondenții nu au operat 
cu aceeași definiție.
Tabelul 41. Distribuția tipurilor de programe desfășurate de 
casele de cultură

Nr. programe
Tipuri de programe

Minimale Educative Finanțate din 
fonduri europene

0 sau nedeclarat 32 20 61
1 – 5 16 12 1

6 – 10 3 12 0
11 – 20 2 7 0
21 – 50 7 8 0

peste 50 2 3 0
Total case de 

cultură 62 62 62

Statistici descriptive
Minim 1 1
Maxim 192 106
Sumă 617 683

Medie 20,56 16,26
Mediană 5 10

Mod 2 n.e.
Total cazuri valide 30 42 1

Alt indicator care a fost cuprins în această secțiune sunt 
formațiile artistice de amatori din cadrul caselor de cultură. 
În categoria „0 sau nedeclarat” au fost incluse 18 case de 
cultură, iar din restul de cazuri cea mai mare parte s-au plasat 
în categoria „1-5 formații” – 39 de cazuri (Graficul 20). La nivel 
general, analizele au indicat faptul că tendința centrală pentru 
această întrebare se plasează în jurul valorii de 3 formații (atât 
media, cât și mediana).

Graficul 20. Numărul formațiilor artistice de amatori

Dacă ne uităm la numărul de membri declarați pentru 
formațiile artistice de amatori care activează în interiorul 
caselor de cultură, cea mai mare parte dintre respondenți au 
declarat că o formație are cel puțin 20 de membri, majoritatea 
plasându-se chiar în categoria „peste 50 de membri”  
(26 de cazuri din 43) (Graficul 21). În ceea ce privește 
tendința centrală pentru această întrebare, analizele au 
indicat faptul că în medie sunt 83 de membri per formație. 
Mediana are o valoare mai mică, de 60 de membri per 
formație, însă se păstrează peste valoarea de 50 de membri, 
indicată anterior.
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Graficul 21. Numărul total de membri din formațiile artistice de amatori

Nu în ultimul rând, chestionarele au luat în calcul și 
publicațiile care au fost elaborate de așezămintele culturale în 
anul 2016. După cum indică Graficul 22, cea mai mare parte a 
caselor de cultură nu au raportat nicio publicație (50 de cazuri 
din 62), celelalte variind între 1 publicație (4 cazuri) și mai mult 
de 10 (2 cazuri).

Graficul 22. Numărul total de publicații elaborate în 2016

3.5.2 Centre culturale

Referitor la activitățile centrelor culturale poate fi afirmat 
că situația este, în cea mai mare măsură, similară cu cea a 
caselor de cultură. Manifestările culturale reprezintă cea mai 
menționată activitate, având cel mai mare număr de cazuri 
valide (22 de centre din 29), cea mai mare valoare sumativă 
(1.474 de astfel de activități), precum și cele mai mari valori de 
tendință centrală, din care rezultă o medie de 67 de manifestări 
per centru cultural și o valoare mediană de 32 (dacă scoatem 
din calcul valorile extreme). 

Expozițiile și proiecțiile de film se află și ele într-o situație 
similară cu cazul caselor de cultură, ambele disputând locul doi 
în ierarhie, dar din puncte de vedere diferite. Astfel, expozițiile 
sunt prezente în mai multe centre culturale, având 9 cazuri 
în categoria „0 sau nedeclarat”, comparativ cu 17 pentru 
proiecțiile de film, precum și a doua valoare mediană (9,5) 
dintre cele cinci tipuri de activități (Tabelul 42).
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Tabelul 42. Distribuția tipurilor de activități desfășurate de centrele culturale

Nr. activități

Tipuri de activități

Manifestări culturale Expoziții Proiecții de film Cercuri de artă 
populară

Activități 
de educație 
permanentă

0 sau nedeclarat 7 9 17 22 14
10 sau mai puțin 3 12 9 6 10

11 – 20 4 5 0 0 0
21 – 50 7 2 1 1 3
51 – 100 6 1 1 0 1
101 – 200 0 0 0 0 0
peste 200 2 0 1 0 1

Total centre culturale 29 29 29 29 29

Statistici descriptive
Minim 3 1 1 1 2
Maxim 555 51 459 30 334
Sumă 1.474 253 611 45 559

Medie 67 12,65 50,91 6,42 37,26
Mediană 32 9,5 6 3 7

Mod 35 3 1 n.e. 2
Total cazuri valide 22 20 12 7 15

În ceea ce privește distribuția tipurilor de programe 
desfășurate în anul anterior aplicării chestionarului (2016), a 
fost observată o raportare diferită a relației dintre programele 
educative și minimale comparativ cu casele de cultură. Așadar, 
analizele au arătat că din cele 29 de centre culturale aceleași 
11 cazuri au fost plasate în categoria „0 sau nedeclarat” 

atât pentru categoria de programe minimale, cât și pentru 
categoria de programe educative. Într-o astfel de situație, 
putem afirma că dintre cele 471 de programe minimale ale 
centrelor culturale din eșantion, 421 (aproximativ 89%) au 
fost educative. În schimb, situația programelor finanțate din 
fonduri europene este similară, ele fiind aproape inexistente.

Tabelul 43. Distribuția tipurilor de programe desfășurate de centrele culturale

Nr. programe
Tipuri de programe

Minimale Educative Finanțate din fonduri 
europene

0 sau nedeclarat 11 11 27
1 – 5 5 3 2

6 – 10 1 3 0
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Nr. programe
Tipuri de programe

Minimale Educative Finanțate din fonduri 
europene

11 – 20 4 4 0
21 – 50 7 7 0

peste 50 1 1 0
Total centre culturale 29 29 29

Statistici descriptive
Minim 2 3 1
Maxim 150 60 1
Sumă 471 421 2

Medie 26,16 23,38 1
Mediană 20 15 1

Mod 3 n.e. 1
Total cazuri valide 18 18 2

În cazul centrelor culturale, numărul de formații artistice 
de amatori a avut o frecvență mai mică, majoritatea centrelor 
fiind plasate în categoria „0 sau nedeclarat” (19 cazuri din 
29). Celelalte cazuri s-au plasat fie în categoria „1-5 formații” 
(6 centre culturale), fie în categoria „6-10 formații” (4 centre 
culturale), un singur centru plasându-se în categoria „peste  
50 de formații” (Graficul 23). 

Privind la numerele de membri pe care le au formațiile 
artistice de amatori, observăm că, similar caselor de cultură, 
el se plasează la o valoare minimă de 20 de membri, cele mai 
multe centre culturale care au raportat date pentru această 
întrebare plasându-se în categoria „peste 50 de membri” 
(Graficul 24).

Graficul 23. Numărul formațiilor artistice de amatori 
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Graficul 24. Numărul total de membri din formațiile artistice 
de amatori 

Graficul 25. Numărul total de publicații elaborate în 2016

Pentru variabila ce a măsurat numărul de publicații scoase 
în 2016, aproximativ jumătate dintre centrele culturale au dat 
răspunsuri ce au fost încadrate în categoria „0 sau nedeclarat” 
(15 cazuri din 29). Dintre celelalte centre, care au oferit 
răspunsuri valide, aproape jumătate (6 centre culturale din 
14) au spus că au avut o singură publicație (Graficul 25). De 
asemenea, putem adăuga și faptul că măsurătorile de tendință 
centrală plasează media valorilor în jurul a 5 publicații, în timp 
ce valoarea mediană (ignorând valorile extreme) indică două 
publicații per centru cultural.

3.5.3 Centre județene pentru conservarea și 
promovarea culturii tradiționale

Centrele județene pentru conservarea și promovarea culturii 
tradiționale reprezintă a treia categorie de așezăminte în care 
„manifestările culturale” reprezintă cea mai frecventă activitate. 
După cum poate fi observat în Tabelul 44, 6 dintre cele 9 centre 
județene însumează 693 de astfel de activități, măsurătorile 
de tendință centrală indicând o medie de aproximativ 115 
manifestări culturale per centru județean și o valoare mediană 
de 28. La rândul lor, expozițiile reprezintă una dintre activitățile 
cele mai frecvente ale centrelor județene pentru conservarea 
și promovarea culturii tradiționale, fiind cea mai menționată 
activitate dacă luăm în considerare numărul de cazuri valide (8 
centre județene din 9).

Tabelul 44. Distribuția tipurilor de activități desfășurate de centrele județene pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

Nr. activități

Tipuri de activități

Manifestări culturale Expoziții Proiecții de film Cercuri de artă 
populară

Activități 
de educație 
permanentă

0 sau nedeclarat 3 1 4 5 5

10 sau mai puțin 1 4 3 3 3

11 – 20 3 2 1 0 0
21 – 50 0 2 1 1 0
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Nr. activități

Tipuri de activități

Manifestări culturale Expoziții Proiecții de film Cercuri de artă 
populară

Activități 
de educație 
permanentă

51 – 100 0 0 0 0 0
101 – 200 1 0 0 0 0
peste 200 1 0 0 0 1

Total CJCPCT 9 9 9 9 9

Statistici descriptive
Minim 18 2 1 1 2
Maxim 425 35 50 25 373
Sumă 693 105 81 38 383

Medie 115,5 13,12 16,2 9,5 95,75
Mediană 28 11,5 7 6 4

Mod 26 n.e. n.e. n.e. 2
Total cazuri valide 6 8 5 4 4

Tabelul 45. Distribuția tipurilor de programe desfășurate de centrele județene pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

Nr. programe
Tipuri de programe

Minimale Educative Finanțate din fonduri 
europene

0 sau nedeclarat 3 3 8

1 – 5 2 2 1
6 – 10 0 2 0

11 – 20 1 0 0
21 – 50 3 1 0

peste 50 0 1 0
Total CJCPCT 9 9 9

Referitor la tipurile de programe desfășurate în anul 2016, 
răspunsurile primite au indicat faptul că 3 centre județene 
din 9 au spus că nu au avut niciun program minimal (sau au 
lăsat gol câmpul din chestionar). Același număr de centre 
județene a fost plasat în categoria „0 sau nedeclarat” în cazul 
programelor educative. Cu toate acestea, ele nu sunt aceleași 
centre. După cum poate fi observat în Tabelul 45, există cazuri 

în care nu a fost raportat niciun program minimal, dar au 
fost raportate programe educative. Iar în ceea ce privește 
finanțarea activităților din fonduri structurale, observăm, din 
nou, o absență aproape totală. Un singur centru județean 
dintre cele 9 incluse în eșantion a raportat un program cu o 
astfel de finanțare. 
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Statistici descriptive
Minim 3 3
Maxim 40 60
Sumă 119 115

Medie 19,83 19,16
Mediană 23 9,5

Mod 26 3

Total cazuri valide 6 6 1

Cu privire la numărul formațiilor artistice de amatori care 
activează în cadrul centrelor județene pe care le-am avut în 
eșantion, nu putem spune mai mult decât faptul că numărul 
lor este unul foarte mic, mult mai mic decât în cazul caselor de 
cultură sau al centrelor culturale. După cum arată și Graficul 
26, în 4 din 9 cazuri am primit răspunsuri care au menționat 
existența unor astfel de grupuri, răspunsuri care însumează  
9 formații artistice de amatori. În schimb, este păstrat trendul 
observat anterior în cazul caselor de cultură și al centrelor 
culturale, și anume mărimea acestor formații, care tinde să 
fie una relativ mare. În cazul de față, 3 dintre cele 4 centre 
județene au declarat cel puțin 20 de membri per formație 
artistică (Graficul 27).

Graficul 26. Numărul formațiilor artistice de amatori

Graficul 27. Numărul total de membri din formațiile artistice 
de amatori

Legat de numărul de publicații scoase în 2016, 
răspunsurile primite au arătat că 2 dintre cele 9 centre 
județene nu au raportat nicio astfel activitate, în timp ce 4 
centre județene au fost plasate în categoria 3-6 publicații. 
Pentru o imagine generală, putem adăuga faptul că intervalul 
de variație a răspunsurilor este cuprins între 1 publicație și 
un maxim de 20, măsurătorile de tendință centrală indicând 
valori mediane de 5 publicații și valori medii de 7 publicații 
per așezământ.
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Graficul 28. Numărul total de publicații elaborate în 2016

3.5.4 Școlile populare de artă

În cazul școlilor populare de artă, ne-am axat în mod 
preponderent pe tipurile de cursuri pe care le-au desfășurat 

în anul 2016, lucrând cu șapte categorii generale: canto, 
dans, teatru, instrumente muzicale, arte vizuale, meșteșuguri 
și limbi străine. După cum poate fi observat în Tabelul 46, 
cursurile de dans și instrumente muzicale au fost menționate 
cel mai des de respondenți. Aceste cursuri sunt prezente 
în toate cele 9 școli populare de artă din eșantion, valorile 
sumative ale acestor activități fiind apropiate – 211 în cazul 
cursurilor de dans și 206 pentru cele de instrumente muzicale 
–, mediile pentru ambele activități fiind tot aproape egale, de 
aproximativ 23 de cursuri per așezământ.

Cu toate acestea, observăm că pentru cursurile de instrumente 
muzicale valoarea mediană este una mai mare (14 cursuri, 
comparativ cu 4 pentru cursurile de dans) chiar dacă intervalul de 
variație este mai mic. După acestea, ierarhia continuă cu cursurile 
de meșteșuguri, de arte vizuale și apoi de canto. În schimb, 
cursurile de limbi străine au avut cel mai mic grad de menționare. 
O singură școală populară a raportat astfel de cursuri, spunând 
că au avut 5 cursuri de limbi străine în anul 2016.

Tabelul 46. Distribuția tipurilor de cursuri desfășurate de școlile populare de artă

Nr. activități
Tipuri de cursuri

Canto Dans Teatru Instrumente 
muzicale Arte vizuale Meșteșuguri Limbi străine

0 sau nedeclarat 1 0 1 0 0 2 8

10 sau mai puțin 7 8 7 3 8 5 1

11 – 20 0 0 0 3 0 1 0

21 – 50 1 0 1 2 0 0 0

51 – 100 0 0 0 1 1 1 0

101 – 200 0 1 0 0 0 0 0

peste 200 0 0 0 0 0 0 0

Total școli populare 9 9 9 9 9 9 9
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Statistici descriptive

Minim 3 1 1 1 1 1 5

Maxim 47 180 27 90 54 80

Sumă 80 211 37 206 93 114

Medie 10 23,44 4,62 22,88 10,33 16,28

Mediană 4 4 1,5 14 6 4

Mod 4 2 1 7 6 1

Total cazuri valide 8 9 8 9 9 7 1

Referitor la numărul total de evenimente publice, concerte 
și concursuri realizate în 2016, jumătate dintre răspunsurile 
valide primite (4 cazuri din 8) au fost plasate în categoria 
21-50 de evenimente, iar restul fie s-au aflat în intervalul 1-20 
(3 cazuri), fie au avut mai mult de 50 de astfel de evenimente 
(Graficul 29). Mai poate fi adăugat faptul că, variind pe un 
interval de la 1 la 131, tendința centrală a datelor gravitează 
în jurul valorii medii de 38 de evenimente și a valorii mediane 
de 28,5.
Graficul 29. Numărul total de evenimente publice, concerte 

și concursuri realizate în 2016

În ceea ce privește publicațiile elaborate de școlile populare 
de artă, 6 dintre cele 9 așezăminte din eșantion au putut fi 
plasate în categoria „peste 10 publicații”, existând un singur 
caz care nu a declarat nicio publicație. 

Graficul 30. Numărul total de publicații elaborate în 2016
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4. Concluzii
Rezultatele acestui studiu exploratoriu indică faptul 

că pentru oricine dorește să aibă o imagine mai detaliată 
asupra așezămintelor culturale drumul nu este unul ușor. 
Nici în situația în care dorim să avem o imagine sumară, 
a numărului lor, lucrurile nu ar fi simple. În momentul de 
față, așezămintele culturale nu aparțin de o autoritate care 
să le coordoneze activitatea – ele pot aparține de consiliile 
județene sau locale sau de primării. Mai mult, felul în care 
Ordonanța de urgență 118 / 2006 definește statutul acestor 
organizații complică și mai mult lucrurile, prin faptul că ele 
pot existența atât în prezența, cât și în absența statutului 
de persoană juridică. În acest mod, nu avem parte de o 
echivalență structurală între așezăminte, care ne-ar da 
posibilitatea să realizăm comparații efective. Fiecare 
așezământ cultural se adaptează în funcție de modalitatea 
de încadrare (tip), de instituția în subordinea căreia se află 
și chiar și în funcție de specificul localității.

Pentru a rezuma rezultatele generale ale cercetării de 
față, se poate spune că:

a) În ceea ce privește infrastructura așezămintelor 
culturale, majoritatea dețin cel puțin un imobil pentru 
a-și desfășura activitatea, iar în cadrul imobilului 
(sau al imobilelor) spațiul destinat evenimentelor 
cu publicul este mai mare decât cel folosit pentru 
activități administrative. Cu toate acestea, există și 
probleme legate de raportarea la spațiu. În primul 
rând, există situații în care dimensiunile spațiu 
pentru activități cu publicul și spațiu pentru activități 
administrative se suprapun. În al doilea rând, 
dihotomia menționată nu surprinde în totalitate 
modalitățile în care personalul din așezămintele 
culturale utilizează spațiul și ce funcționalități 
îi conferă. În al treilea rând, pot exista diverse 
interpretări ale aceluiași concept, în funcție de 

specificul fiecărui așezământ. Spre exemplu, o 
anumită sală poate fi folosită atât pentru repetiții, 
cât și pentru activități cu publicul, fapt care pune 
probleme în modalitatea de raportare a acesteia. Nu 
în ultimul rând, a fost observat și faptul că ar trebui 
pus mai mult accentul pe relația de proprietate dintre 
așezăminte și imobile, pentru a putea diferenția între 
acele spații pe care așezămintele le dețin cu titlu de 
proprietate și de care pot dispune în orice moment 
și spațiile care le sunt alocate de autoritățile în 
subordinea cărora se află.

b) Referitor la resursa umană din cadrul așezămintelor, 
a fost observat că majoritatea organizațiilor care au 
răspuns la chestionar au menționat persoane pentru 
fiecare categorie generală de ocupație. Chiar și așa, 
problemele sunt evidente. În primul rând, aproximativ 
un sfert dintre așezămintele din eșantion nu au 
nicio persoană care să se ocupe de conducerea și 
organizarea lor. Probleme similare (cu un procent de 
24%) pot fi regăsite în ceea ce privește personalul de 
specialitate al așezămintelor, personal esențial pentru 
organizarea și desfășurarea activităților culturale. 
În al doilea rând, au fost observate neconcordanțe 
legate de încadrarea persoanelor care fac parte 
din categoria mai largă a personalului cu funcții de 
execuție în subcategoriile personal administrativ 
și personal de specialitate. Pe de o parte, există 
posibilitatea ca aceste subcategorii să fie la rândul 
lor prea generale sau să nu cuprindă și alte ocupații 
care pot exista în cadrul așezămintelor. Pe de altă 
parte, există posibilitatea suprapunerii rolurilor, 
situație în care aceeași persoană este raportată de 
mai multe ori (pentru fiecare subcategorie) sau este 
raportată o singură dată. În ultima situație, limita 
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instrumentului de cercetare este dată de faptul că 
nu poate surprinde și acele situații în care o singură 
persoană realizează atât activități administrative, cât 
și activități care ar intra în atribuțiile unui referent 
cultural, conducând la concluzia că doar o singură 
categorie este subdimensionată, nu ambele.

c) Secțiunea despre buget a relevat faptul că există 
o discrepanță foarte mare între așezămintele din 
eșantion, gradul de variație atât pentru venituri, cât 
și pentru cheltuieli fiind unul ridicat. Asta în cazul în 
care așezămintele culturale au o sursă de venit. În 
situațiile în care așezămintele care au răspuns la 
chestionar au declarat astfel de date, am observat că 
cea mai mare parte a veniturilor este din subvențiile 
de la buget, pe locul doi plasându-se veniturile din 
activități proprii, în timp ce sponsorizările și donațiile 
sau veniturile din programe și proiecte culturale 
sunt cvasiinexistente. Referitor la cheltuieli, cele mai 
multe așezăminte au declarat că au cheltuieli de 
personal, deși, dintre cele patru categorii utilizate, 
ele nu avut cea mai mare sumă sau medie, ci tocmai 
programele și proiectele culturale. Un alt lucru poate 
fi remarcat dacă privim în oglindă datele raportate 
cu privire la cheltuielile pentru personal și cele 
raportate pentru secțiunea de resurse umane. Astfel, 
observăm că deși resursa umană se află în situația 
de a fi subdimensionată, ea atrage o bună parte a 
cheltuielilor, fapt care ridică un semn de întrebare 
despre problematica așezămintelor culturale și 
nevoile lor pentru a-și duce la capăt activitățile, dacă 
nu chiar pentru a le începe. 

d) În relație cu publicul participant la evenimentele 
care au fost organizate de așezămintele culturale, 
datele indică o probabilitate ridicată a faptului că 
are parte, de cele mai multe ori, de acces gratuit. În 
primul rând, acest lucru a putut fi observat atât prin 
raportarea unui număr total de participanți mai mare 

decât suma itemilor ce măsoară tipul de acces, cât 
și raportarea unui număr total de participanți egal 
cu itemul ce măsoară strict invitațiile. În al doilea 
rând, astfel de date pot fi puse în legătură cu cele 
din secțiunea de Buget. Astfel, amintim faptul că 
cheltuielile pentru programe și proiecte culturale au 
cea mai mare pondere în cadrul cheltuielilor totale 
și cea mai mică pondere în cadrul veniturilor. De 
asemenea, datele din această secțiune, dedicată 
publicului, pot indica un aspect interesant prin prisma 
caracteristicilor socio-economice ale oamenilor care 
participă la evenimente. Amintim că tinerii (categoria 
18-35 de ani) și adulții (categoria 36-64 de ani) au cea 
mai mare pondere în totalul publicului participant. 
Am menționat caracteristici socio-economice întrucât 
aceste categorii pot fi caracterizate nu doar prin 
limitarea la vârstă, ci și prin prisma dihotomiei: 
persoane pasive / persoane active. Așadar, 
persoanele activele au cea mai mare pondere, în 
timp ce numărul persoanelor dependente din punct 
de vere socio-economic (i.e., pasive) sunt prezente 
într-un număr mai redus – fapt interesant dacă ținem 
cont că puterea de cumpărare a unei persoane nu 
reprezintă un criteriu discriminatoriu, majoritatea 
evenimentelor organizate de așezămintele din 
eșantion fiind în regim de gratuitate.
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5. Anexe
Anexa 1 – Distribuția indicatorilor care măsoară infrastructura așezămintelor, în funcție de regiunea de 
dezvoltare

Tabelul A1.1. Numărul de metri pătrați ai spațiilor folosite pentru activități culturale care implică participarea publicului – 
statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 200 2.800 12.596,85 1.049,73 731,42 12

Vest 250 788 2.851,56 475,26 452,78 6

Centru 60 12.500 40.098,54 1.909,45 600 21

Sud-Vest 100,08 6.700 22.198,7 1.585,62 805 14

Sud-Muntenia 35 3.200 11.357,1 630,95 328,34 18

Sud-Est 50 3.500 7.905,31 718,66 507 11

Nord-Est 50 1.321 9.770,76 610,67 529,25 16

București-Ilfov 595 1

Total 99

Tabelul A1.2. Numărul de metri pătrați ai spațiilor folosite pentru desfășurarea activităților administrative – statistici descriptive 
excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

    Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 14.1 960 2.615,61 201,20 77,73 13

Vest 32 469 1.263,35 210,55 186,17 6

Centru 20 1.910 6.485,13 270,21 76 24

Sud-Vest 18,6 600 2.902,24 193,48 100 15

Sud-Muntenia 15 1.177 4.292,43 225,91 100 19

Sud-Est 9,45 3.500 5.005,17 455,01 150 11

Nord-Est 16 1.293,6 3.735,66 249,04 80 15

București-Ilfov 100 941,18 1.171,18 390,39 130 3

Total  106
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Tabelul A1.3. Numărul maxim de locuri în sălile destinate activităților care implică participarea publicului – statistici descriptive 
excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

    Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 50 690 4.239 353,25 392,5 12

Vest 50 650 2.323 387,16 370 6

Centru 30 4.600 12.917 645,85 340 20

Sud-Vest 35 1.900 9.118 607,86 500 15

Sud-Muntenia 30 650 4.013 222,94 190 18

Sud-Est 120 800 3.474 315,81 236 11

Nord-Est 60 3.000 7.570 445,29 250 17

București-Ilfov 125 1

Total  100

Tabelul A1.4. Număr spații de expunere – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de 
dezvoltare

    Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 1 12 35 3,18 2 11

Vest 1 2 3 1,5 1,5 2

Centru 1 15 56 3,73 2 15

Sud-Vest 1 11 31 2,81 2 11

Sud-Muntenia 1 9 45 2,81 2,5 16

Sud-Est 1 10 32 2,9 2 11

Nord-Est 1 7 43 3,9 4 11

București-Ilfov 1 3 4 2 2 2

Total  79
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Graficul 31. Deținerea unei săli de internet, în funcție de 
regiunea de dezvoltare

Graficul 32. Deținerea unei grădini de vară, în funcție de 
regiunea de dezvoltare

Tabelul A1.5. Capacitatea grădinilor de vară, măsurată ca număr de locuri – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau 
nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 800 1

Vest           0

Centru 75 300 375 187,5 187,5 2

Sud-Vest 1.000 1.550 2.550 1.275 1.275 2

Sud-Muntenia 200 1

Sud-Est 50 3.000 3.050 1.525 1.525 2

Nord-Est 300 1

București-Ilfov 83 1

Total  10
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Tabelul A1.6. Numărul de spații de socializare pentru publicul care participă la evenimente – statistici descriptive excluzând 
categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 1 6 21 1,9 1 11

Vest 1 3 5 1,66 1 3

Centru 1 3 22 1,69 2 13

Sud-Vest 1 6 22 2 2 11

Sud-Muntenia 1 5 20 1,53 1 13

Sud-Est 1 3 15 1,87 2 8

Nord-Est 1 3 20 2 2 10

București-Ilfov 1 1

Total   70

Tabelul A1.7. Numărul de spații comerciale – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea 
de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest           0

Vest 1 1

Centru 1 2 4 1,33 1 3

Sud-Vest           0

Sud-Muntenia 2 1

Sud-Est 1 1

Nord-Est 1 1

București-Ilfov 1 1

Total   8
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Anexa 2 – Distribuția indicatorilor care măsoară personalul așezămintelor, în funcție de regiunea de 
dezvoltare

Tabelul A2.1. Salariul mediu brut al persoanelor cu funcție de conducere – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau 
nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 852 4.827 37.178,40 3.379,85 3.692 11

Vest 3.470 5.998 13.131 4.377 3.663 3

Centru 1.450 6.868 75.546 3.433,91 3.027 22

Sud-Vest 2.300 7.100 47.737 3.978,08 3.634,50 12

Sud-Muntenia 1.500 5.171 56.787 3.549,19 3.846 16

Sud-Est 1.852 5.927 36.321 3.632,10 3.483 10

Nord-Est 2.600 6.324,75 3.0543,80 3.817,97 3.246 8

București-Ilfov 4.660 5.830 15.292 5.097,33 4.802 3

Total   85

Tabelul A2.2. Salariul mediu brut al persoanelor cu funcție de execuție – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau 
nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de  
dezvoltare

Nord-Vest 936 3.379 24.975,30 1921,17 1.775 13

Vest 1.755 3.320 11.476 2295,20 2.260 5

Centru 1.000 3.284 41.811,80 1817,90 1.800 23

Sud-Vest 1.294 2.670 26.460,40 1890,03 1.840 14

Sud-Muntenia 1.346 2.797 30.859 1928,69 1.775 16

Sud-Est 1.634 3.000 21.413,30 2141,33 1.974,50 10

Nord-Est 1.550 3.321,53 30.949,50 2210,68 2.209,50 14

București-Ilfov 1.933,50 2.900 6.985,50 2328,50 2.152 3

Total   98
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Tabelul A2.3. Salariul mediu brut al persoanelor care fac parte din personalul de specialitate – statistici descriptive excluzând 
categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 852 3.342 23.692,40 1.974,37 1.950 12

Vest 1.831 3.883 12.137 2.427,40 2.073 5

Centru 1.450 3.384 35.046 1.947 1.816,50 18

Sud-Vest 1.294 3.148 25.073,70 2.089,48 1.950 12

Sud-Muntenia 1.153 2.797 29.221 1.948,07 1.867 15

Sud-Est 1.800 3.100 19.539,70 2.171,07 2.094 9

Nord-Est 1.550 3.257,71 25.725,70 2.143,81 1.950 12

București-Ilfov 2.082 2.793 7.486 2.495,33 2.611 3

Total   86

Tabelul A2.4. Salariul mediu brut al persoanelor care fac parte din personalul administrativ și de întreținere – statistici 
descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 1.165 2.707 17.269,60 1.726,96 1.650 10

Vest 1.643 2.757 9.980 1.996 1.848 5

Centru 864 2.293 35.972,50 1.635,11 1.651 22

Sud-Vest 1.200 2.200 14.953,30 1.661,48 1.649 9

Sud-Muntenia 1.316 2.900 17.439 1.743,90 1.555,50 10

Sud-Est 1.322 2.500 16.935 1.881,67 1.800 9

Nord-Est 1.450 2.600 20.561,50 1.869,22 1.708 11

București-Ilfov 1.587 2.971 6.411 2.137 1.853 3

Total   79
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Tabelul A2.5. Numărul persoanelor care au colaborat cu așezămintele culturale – statistici descriptive excluzând categoria  
„0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 1 412 784 65,33 8,5 12

Vest 1 113 192 64 78 3

Centru 4 306 1.030 68,67 44 15

Sud-Vest 1 150 388 43,11 20 9

Sud-Muntenia 1 342 1.303 93,07 41 14

Sud-Est 2 93 209 23,22 12 9

Nord-Est 2 502 790 98,75 46 8

București-Ilfov 7 656 690 230 27 3

Total   73

Tabelul A2.6. Valoarea contractelor de colaborare – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de 
regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 1.286 270.000 738.086 82.009,55 30.100 9

Vest 59.994 119.744 179.738 89.869 89.869 2

Centru 6.500 1.699.776 5.186.064 324.129 86.060 16

Sud-Vest 1.874 500.000 882.509 98.056,55 25.800 9

Sud-Muntenia 1.280 332.439 824.292 74.935,63 29.780 11

Sud-Est 1.500 96.147 250.359 27.817,66 10.230 9

Nord-Est 600 108.279 402.491 50.311,37 45.220 8

București-Ilfov 214.704 4.139.280 4.727.784 1.575.928 373.800 3

Total   67
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Tabelul A2.7. Numărul persoanelor care au făcut voluntariat – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, în 
funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 20 700 1.271 141,22 50 9

Vest 1 72 88 29,33 15 3

Centru 2 300 955 47,75 25,5 20

Sud-Vest 9 600 1.058 105,8 30 10

Sud-Muntenia 5 400 1.020 78,46 20 13

Sud-Est 10 410 595 99,17 22,5 6

Nord-Est 10 150 589 65,44 50 9

București-Ilfov 250 1

Total   71

Anexa 3 – Distribuția indicatorilor care măsoară bugetul așezămintelor, în funcție de regiunea de 
dezvoltare

Tabelul A3.1. Veniturile din subvenții de la buget ale așezămintelor culturale – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau 
nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de  
dezvoltare

Nord-Vest 54.054 3.382.000 10.693.497 1.188.166,33 908.697 9

Vest 132.010 2.930.416,17 4.241.130,2 1.413.710,05 1.178.704 3

Centru 30.000 7.573.110 26.020.003 1369.473,84 806.070 19

Sud-Vest 135.000 1.800.000 6.774.166,9 615.833,35 442.000 11

Sud-Muntenia 256.042 3.444.052 16.539.001 1.181.357,23 1.062.040,50 14

Sud-Est 120.600 4.220.883 12.473.860 1.133.987,27 540.000 11

Nord-Est 24.144 7.026.306 15.159.079 1.378.098,13 666.700 11

București-Ilfov 886.830 35.897.070 36.783.900 18.391.950 18.391.950 2

Total   80
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Tabelul A3.2. Veniturile proprii ale așezămintelor culturale – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, în 
funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 1.485 508.000 785.586 112.226,57 61.510 7

Vest 14.850 188.273,33 203.123,33 101.561,66 101.562 2

Centru 600 413.086 2.487.974,34 118.474,96 83.010 21

Sud-Vest 200 283.880 454.106,52 50.456,28 20.754,50 9

Sud-Muntenia 13.823 13.046.450 15.668.476 1.205.267,38 122.500 13

Sud-Est 1.000 394.965 938.635 104.292,77 17.500 9

Nord-Est 500 3.223.930 4.176.277,13 464.030,79 70.748 9

București-Ilfov 24.143 754.889 779.032 389.516 389.516 2

Total   72

Tabelul A3.3. Veniturile din sponsorizări și donații ale așezămintelor culturale – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau 
nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest           0

Vest           0

Centru 950 130.713 223.230 24.803,33 4.900 9

Sud-Vest 500 10.000 22.500 5.625 6.000 4

Sud-Muntenia 5.000 44.865 101.165 20.233 15.000 5

Sud-Est 2.000 19.980 23.980 7.993,33 2.000 3

Nord-Est 1.400 35.500 36.900 18.450 18.450 2

București-Ilfov 179.084 1

Total   24
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Tabelul A3.4. Veniturile din programe și proiecte culturale ale așezămintelor culturale – statistici descriptive excluzând categoria 
„0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest           0

Vest           0

Centru 3.250 570.250 875.684 97.298,22 40.694 9

Sud-Vest 5.114 1

Sud-Muntenia 2.373 109.430 163.330 40.832,50 25.763,50 4

Sud-Est 4.133 376.535 680.668 226.889,33 300.000 3

Nord-Est 23.623 85.000 108.623 54.311,50 54.311,50 2

București-Ilfov 1.097.213 1

Total   20

Tabelul A3.5. Cheltuielile de personal ale așezămintelor culturale – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, 
în funcție de regiunea de dezvoltare

Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 24.725 1.118.468 3.810.658 317.554,83 199.005 12

Vest 44.432 400.067 710.975 177.743,75 133.238 4

Centru 10.000 1.762.257 7.764.194 369.723,52 277.749 21

Sud-Vest 18.974 690.347 2.899.709 223.054,53 230.000 13

Sud-Muntenia 18.000 12.914.549 20.964.310 1.310.269,37 388.507 16

Sud-Est 58.452 1.656.808 4.751.112 431.919,27 190.000 11

Nord-Est 5.618 7.741.497 15.073.795 1.076.699,64 102.307 14

București-Ilfov 477.368 661.246 1.633.341 544.447 494.727 3

Total   94
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Tabelul A3.6. Cheltuielile funcționale ale așezămintelor culturale – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, 
în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 4.275 555.000 953.249 119.156,12 46.083 8

Vest 97.327,70 146.478 243.805,72 121.902,86 121.903 2

Centru 10.000 412.772 1.794.494,40 128.178,17 88.770,50 14

Sud-Vest 9.058 579.489 1.761.633,50 160.148,49 59.000 11

Sud-Muntenia 2.620 23.251.007 27.709.013 1.847.267,53 153.840 15

Sud-Est 15.194 150.000 476.188 59.523,50 36.095,50 8

Nord-Est 12.500 11.849.391 13.255.473 1.656.934,13 175.474 8

București-Ilfov 383.626 1.555.494 1.939.120 969.560 969.560 2

Total   68

Tabelul A3.7. Cheltuielile pentru bunuri și servicii ale așezămintelor culturale – statistici descriptive excluzând categoria „0 sau 
nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 11.718 1.128.000 1.749.214 159.019,45 32.298 11

Vest 6.867 2.852.493,78 3.333.136,78 833.284,19 236.888 4

Centru 6.157 2.267.972 6.623.790,40 315.418,59 136.597 21

Sud-Vest 2.700 235.000 1.211.885 93.221,92 95.251 13

Sud-Muntenia 4.000 3.830.724 8.529.100,27 501.711,78 174.230 17

Sud-Est 27.258 1.525.444 2.732.525 248.411,36 70.000 11

Nord-Est 3.272 2.900.330 4.421.587,76 315.827,69 75.881,50 14

București-Ilfov 69.870 3.069.355 3.947.527 1.315.842,33 808.302 3

Total   94
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Tabelul A3.8. Cheltuielile pentru programe și proiecte culturale ale așezămintelor culturale – statistici descriptive excluzând 
categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 11.718 1.128.000 1.749.214 159.019,45 32.298 11

Vest 6.867 2.852.493,78 3.333.136,78 833.284,19 236.888 4

Centru 6.157 2.267.972 6.623.790,40 315.418,59 136.597 21

Sud-Vest 2.700 235.000 1.211.885 93.221,92 95.251 13

Sud-Muntenia 4.000 3.830.724 8.529.100,27 501.711,78 174.230 17

Sud-Est 27.258 1.525.444 2.732.525 248.411,36 70.000 11

Nord-Est 3.272 2.900.330 4.421.587,76 315.827,69 75.881,50 14

București-Ilfov 69.870 3.069.355 3.947.527 1.315.842,33 808.302 3

Total   94

Anexa 4 – Distribuția indicatorilor care măsoară publicul așezămintelor, în funcție de regiunea de 
dezvoltare

Tabelul A4.1. Numărul de participanți care au plătit bilet întreg pentru evenimentele așezămintelor culturale – statistici 
descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 5.000 5.466 10.466 5.233 5.233 2

Vest 550 3.500 6.050 2.016,67 2.000 3

Centru 400 21.100 42.091 3.826,45 1.000 11

Sud-Vest 100 4.500 6.530 1.306 700 5

Sud-Muntenia 100 2.800 8.990 899 550 10

Sud-Est 200 2.919 5.554 1.388,5 1.217,5 4

Nord-Est 236 16.800 23.636 4.727,2 2.000 5

București-Ilfov 10.807 1

Total   41
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Tabelul A4.2. Numărul de participanți care au avut reducere de elev sau student pentru evenimentele așezămintelor culturale – 
statistici descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de  
dezvoltare

Nord-Vest 200 3.000 3.200 1.600 1.600 2

Vest 300 1.300 2.000 666,66 400 3

Centru 200 20.000 47.298 4.729,8 1.450 10

Sud-Vest 20 2.000 4.020 1.340 2.000 3

Sud-Muntenia 100 1.864 4.097 682,83 416,5 6

Sud-Est 100 6.214 12.214 3.053,5 2.950 4

Nord-Est 200 5.000 12.478 2.495,6 2.500 5

București-Ilfov           0

Total   33

Tabelul A4.3. Numărul de participanți care au avut parte de invitații pentru evenimentele așezămintelor culturale – statistici 
descriptive excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 2.000 25.645 54.553 13.638,25 13.454 4

Vest 50 10.000 18.450 3.690 1.700 5

Centru 50 21.360 36.059 2.253,68 450 16

Sud-Vest 100 15.000 23.090 2.565,55 400 9

Sud-Muntenia 30 16.167 45.796 3.522,76 1.656 13

Sud-Est 20 750 1.455 242,50 132,50 6

Nord-Est 200 245.200 252.568 28.063,11 500 9

București-Ilfov 1.600 1

Total   63
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Tabelul A4.4. Numărul de participanți la evenimentele așezămintelor culturale, categoria „sub 18 ani” – statistici descriptive 
excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 200 20.000 38.654 4.294,89 3.000 9

Vest 400 5.000 8.600 1.720 1.000 5

Centru 100 32.780 66.880 3.184,76 1.000 21

Sud-Vest 50 10.000 34.784 3.162,18 1.200 11

Sud-Muntenia 500 22.133 68.968 4.310,5 1.800 16

Sud-Est 80 6.214 15.446 2.206,57 1.500 7

Nord-Est 400 12.500 39.000 3.250 2.100 12

București-Ilfov 8.185 1

Total   82

Tabelul A4.5. Numărul de participanți la evenimentele așezămintelor culturale, categoria „18-35 de ani” – statistici descriptive 
excluzând categoria „0 sau nedeclarat”, în funcție de regiunea de dezvoltare

   Minim Maxim Sumă Medie Mediană Nr. cazuri 
valide

Regiunea de 
dezvoltare

Nord-Vest 150 13.740 34.910 3.878,89 3.000 9

Vest 200 7.000 12.050 2.410 1.500 5

Centru 50 102.440 203.170 9.235 2.000 22

Sud-Vest 30 15.000 59.247 5.386,09 6.000 11

Sud-Muntenia 100 12.500 42.506 2.656,63 1.675 16

Sud-Est 115 2.030 7.397 1.056,71 1.202 7

Nord-Est 50 59.000 108.820 9.068,33 1.110 12

București-Ilfov 13.500 1

Total   83
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