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1. Introducere
Societățile sunt într-un continuu proces de transformare,
iar acest aspect poate fi observat cu privire la fiecare dintre
instituțiile sociale de bază, dintre care amintim: politica,
economia, religia, familia și educația1. Istoria umană a cunoscut
o dinamică de la comunități agrare, premoderne, transformate
în societăți industriale urbane și, într-un final, societățile prezente
definite ca postmoderne2. Printre efectele acestor transformări
putem aminti schimbări aduse asupra familiei, organizată în
premodernitate în jurul familiei extinse și reorganizată astfel încât
în prezent complexitatea vieții de familie subîntinde organizări
diverse – de la familii care încă mai cuprind trei generații la familii
nucleare și monoparentale3. Similar, natura muncii umane a fost
schimbată, prin trecerea de la o organizare bazată pe munca de
subzistență către munca industrială, în care timpul și puterea de
muncă reprezintă elemente contractate4.
Însă urbanizarea nu este doar o cauză a dinamicii societale,
fiind la rândul său afectată de diverși factori. Felul în care arată
orașele și activitățile pe care se bazează pentru a facilita traiul
cetățenilor reprezintă la rândul lor rezultatul unor procese
economice, sociale și politice. Cea de-a doua jumătate a
secolului XX a cunoscut trecerea de la o economie bazată pe
producție la una postindustrială, organizată în jurul serviciilor5.
O astfel de schimbare a stat la baza și a ceea ce pe parcursul
următoarelor pagini va reprezenta punctul focal: vitalitatea
culturală a orașelor.
1 P. Tufiș, ‘Structură, Stratificare și Mobilitate Socială’, în L. Vlăsceanu (coord.),
Sociologie, Iași, Polirom, 2011, pp. 294–336.
2 J.-F. Lyotard, Condiția Postmodernă, trans. C. Mihali, Cluj, Idea Design &
Print, 2003.
3

A. Giddens și P. W. Sutton (eds.), Sociology: Introductory Readings,
Cambridge, UK, Polity Press, 2010.

4 T. Ingold, ‘Work, Time and Industry’, Time & Society, vol. 4, no. 1, 1995,
pp. 5–28.
5 D. Bell, ‘The Coming of the Post-Industrial Society’, The Educational Forum,
vol. 40, no. 4, 1976, pp. 574–579.

Pentru societățile contemporane au fost utilizate
caracterizări felurite: postmoderne6, supermoderne7, ale
vitezei8, globale9, ale rețelelor10 și multe altele. Astfel de
caracterizări marchează schimbări importante în ceea ce
privește modalitățile oamenilor de a se raporta la spațiul în
care locuiesc, la stilul de viață pe care îl au și la economie.
Așadar, vitalitatea culturală devine un element tot mai
important într-o economie în care sectorul creativ câștigă pe zi
ce trece tot mai mult teren, fapt ce trebuie luat în considerare
atunci când sunt realizate proiecte de urbanizare. Orașele
creative, ca expresie a vitalității culturale urbane ridicate, sunt
orașe cu economii puternice, i.e. ofertă mai mare a locurilor
de muncă și capital uman peste medie11, ce acționează ca
centre de atragere a populației în defavoarea orașelor care
nu investesc deloc în dezvoltarea industriilor creative.
6 Lyotard, Condiția Postmodernă.
7 M. Augé, Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity,
trans. J. Howe, New York, Verso, 1995.
8 H. Rosa, ‘Social Acceleration: Ethical and Political Consequences of a
Desynchronized High-Speed Society’, în H. Rosa și W. E. Scheuerman
(eds.), High-Speed Society: Social Acceleration, Power, and Modernity,
University Park, PA, Pennsylvania State Univesity Press, 2009, pp. 77–111.
PA”,”title”:”Social Acceleration: Ethical and Political Consequences of a
Desynchronized High-Speed Society”,”type”:”chapter”},”uris”:[“http://
www.mendeley.com/documents/?uuid=ebbee61f-632f-4c7a-bf70-82d3
4509d5a1”]}],”mendeley”:{“formattedCitation”:”Hartmut Rosa, ‘Social
Acceleration: Ethical and Political Consequences of a Desynchronized HighSpeed Society’, in <i>High-Speed Society: Social Acceleration, Power, and
Modernity</i>, ed. by Hartmut Rosa and William E. Scheuerman (University
Park, PA, 2009
9 M. Albrow, The Global Age: State and Society Beyond Modernity, Cambridge,
UK, Polity Press, 1996.
10 M. Castells, The Rise of the Network Society, ed. 2, Malden, MA, WileyBlackwell, 2010.
11 Joint Research Centre, The Cultural and Creative Cities Monitor. 2017
Edition, Luxembourg, 2017, https://www.politico.eu/wp-content/
uploads/2017/07/CulturalCreativeCitiesIndex.pdf%3E. (accesat la 11 mai
2018).
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Între toate sferele instituționale menționate anterior există
o interacțiune și o interdependență constantă. Vitalitatea
culturală, în sens general, implică decizii și efecte la nivelul
fiecărei instituții sociale – ex. politici publice în sfera sectorului
cultural, adaptarea curriculei școlare, modul de organizare
a vieții de familie etc. Această interacțiune se regăsește și în
maniera de definire și segmentare a diferitelor dimensiuni ale
vitalității culturale.
Definiția vitalității culturale pe care se bazează acest
raport este cea folosită în studiul Cultural Vitality in
Communities: Interpretation and Indicators. Autorii studiului
conceptualizează vitalitatea culturală ca „dovada creării,
diseminării, validării și sprijinirii artelor și culturii ca dimensiune
a vieții de zi cu zi în comunități”12. Prin prisma acestei definiții,
vitalitatea culturală este împărțită în trei dimensiuni: prezență,
participare și suport.
Prima dimensiune face referire la „prezența oportunităților
pentru participare culturală”13. Din acest punct de vedere,
vitalitatea culturală a unui oraș are, în mod evident, nevoie de
o bază care să o faciliteze. Iar acest lucru este necesar atât
pentru consumul cultural, cât și pentru producția culturală.
Organizațiile de cultură, standard – muzee, teatre, biblioteci
etc. – și alternative, pun la dispoziția oamenilor spații unde pot
consuma anumite produse culturale și simultan prezența lor
impulsionează acțiunile creative ale oamenilor (profesioniști
și amatori deopotrivă). Mai mult, autorii utilizează termenul
de „oportunitate” într-o manieră generală, ce nu este limitat
doar la organizațiile culturale. În opinia autorilor, inclusiv
evenimente precum festivaluri sau târguri pot reprezenta
oportunități pentru consum și producție culturală.
A doua dimensiune este reprezentată de „suportul pentru
participare culturală”14. Este o dimensiune ce se află la
12 M. R. Jackson, F. Kabwasa-Green și J. Herranz, Cultural Vitality in
Communities: Interpretation and Indicators, Washington DC, Urban
Institute, 2006, p. 4.
13 Id., p. 14.
14 Id., p. 18.

intersecția dintre sfera economică și sfera politică. În acest
sens, sprijinul pentru consum și producție culturală poate
veni atât din partea politicienilor, cât și din partea actorilor
privați sau a cetățenilor. Politici publice care încurajează
producția culturală, anumite procente oferite din bugetele
publice și administrative pentru evenimente artistice, acțiuni de
voluntariat, donații, punerea la dispoziție a unor spații pentru
a crea huburi culturale – toate acestea reprezintă acțiuni de
sprijin care sporesc vitalitatea culturală a unui spațiu urban.
Cea de-a treia dimensiune utilizată de autorii studiului
Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators
este „participarea culturală în sine”15; concluzia logică a
primelor două dimensiuni care creează fundația vitalității
culturale. Similar primei dimensiuni, referitoare la oportunități,
participarea culturală nu trebuie înțeleasă în sens restrâns, de
consum / cumpărare a unor produse artistice și culturale, ci
înglobează atât partea de producție, cât și partea de consum;
atât profesioniștii, cât și amatorii. De asemenea, trebuie
menționat că accepțiunea generală pe care autorii o folosesc
pentru „participare” este una ce se referă inclusiv la procesul
educațional.
În cadrul studiului nostru, multidimensionalitatea
conceptului de vitalitate culturală a fost surprinsă prin
referire la: a) infrastructura culturală; b) cheltuieli bugetare
pentru cultură; c) resurse umane specializate; d) participarea
culturală; e) industriile creative și f) așezămintele culturale.
Figura 1 rezumă cele trei mari dimensiuni ale vitalității
culturale și felul în care datele analizate de noi se încadrează
de-a lungul lor. După cum poate fi observat, cele trei dimensiuni
ale vitalității culturale nu sunt mutual exclusive. Subindicele
de „resurse umane specializate” poate fi încadrat atât ca
o prezență a oportunităților de participare, întrucât orice
element de infrastructură este inutil în lipsa oamenilor care îl
populează, dar și ca o formă de participare culturală în cazul
elevilor și studenților care participă la procesul educațional. Ar
15 Id., p. 17.
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putea fi argumentat că, în manieră indirectă, acest subindice
se poate încadra și în dimensiunea suportului pentru cultură,

întrucât marea parte a unităților de învățământ în domeniul
cultural sunt finanțate de la bugetul de stat.

Figura 1. Categorii și subindici ai vitalității culturale
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2. Aspecte metodologice
Majoritatea conceptelor ce fac referire la lumea socială,
indiferent de aspectul pe care îl avem în minte, sunt
caracterizate de nevoia de a fi privite din mai multe unghiuri –
motiv pentru care există practici statistice de a grupa o serie
de variabile „observate” sub umbrela unei variabile „latente”16
sau, în alți termeni, de a grupa indicatori măsurabili sub
umbrela unui concept „abstract”. Așadar, fie că înțelegem
noțiunea de „cultură” în sensul său mai larg – antropologic
–, ce face referire la norme și valori sociale17, fie că alegem
sensul său mai specific, ce face referire la educație, produse
și evenimente artistice, ajungem în aceeași poziție de a defini
„cultura” într-o manieră multidimensională. Acest fapt se
răsfrânge și asupra noțiunii de „vitalitate culturală”, oferindu-i
un caracter pluriperspectival.
După cum a fost menționat, conceptul de vitalitate
culturală cuprinde atât partea de consum cultural, cât și de
producție culturală, fapt asumat de către susținătorii acestuia
pentru a fi cât mai inclusiv, din perspectiva a trei dimensiuni:
prezența oportunităților pentru a realiza activități de producție
și consum cultural; participare în activități de producție și
consum cultural; suportul pentru activități culturale18.
Toate aceste dimensiuni majore sunt măsurate, în practică,
prin indicatori aflați la nivele diferite de abstractizare, măsurare,
disponibilitate și recurență. Indicatorii de nivel unu sunt
reprezentați de date cantitative, cu caracter public, strânse anual
și care permit comparația între diverse unități administrativ
teritoriale19. Indicatorii de nivel doi au toate caracteristicile
16 A. Field, Discovering Statistics Using SPSS, ed. 3, Thousand Oaks, CA, Sage
Publications, 2009.
17 G. Hofstede, Cultures and Organizations. Intercultural Cooperation and Its
Importance for Survival. Software of the Mind, London, McGraw-Hill, 1991.
18 Jackson, Kabwasa-Green și Herranz, Cultural Vitality in Communities:
Interpretation and Indicators.
19 Id., pp. 33–34.

indicatorilor de nivel unu, însă conțin elemente ce permit
doar comparații la nivel regional – între orașe sau alte unități
administrativ teritoriale dintr-o regiune anume. Indicatorii de
nivel trei conțin, la rândul lor, tot date cantitative, însă sunt
limitate de momentul de timp pentru care oferă informații. Dacă
indicatorii de nivel unu și doi pot fi descriși ca date cu caracter
longitudinal, indicatorii de nivel trei sunt date transversale –
măsurate doar la un moment dat20. În final, autorii studiului
Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators
menționează că pot fi utilizate și date de nivel patru pentru a
studia vitalitatea culturală. Astfel de date sunt calitative (ex.
studii etnografice), complementare datelor cantitative21.
Din perspectiva datelor utilizate în raportul de față, putem
spune că ele se încadrează, conform clasificării anterioare,
la nivelul unu și nivelul trei. Datele de nivel unu cuprind
indicatorii referitori la: infrastructura culturală, cheltuielile
bugetare pentru cultură și industriile creative. Ceilalți trei
indicatori, resurse umane specializate, participarea culturală și
așezămintele culturale, sunt date de nivelul trei, fiind colectate
intern prin chestionare trimise instituțiilor culturale vizate.
Pentru majoritatea indicatorilor, anul de referință al
datelor este 2016. Face excepție doar indicatorul cu privire la
așezămintele culturale, pentru care anul de referință este 2017.
Cercetarea de față își propune să fie o continuare a
eforturilor anterioare din seria de studii Vitalitatea Culturală
a Orașelor. În acest sens, orașele pentru care au fost realizate
analize în cadrul acestui capitol sunt cele prezente și în
studiul realizat în 2016, Vitalitatea culturală a orașelor din
România22. Această opțiune a fost preferată din două motive:
20 Id., p. 34.
21 Id., p. 35.
22 Ș. Voicu și A. Dragomir, ‘Vitalitatea culturală a orașelor din România – Ediția
2016’. În C. Croitoru și A. Becuț (coord.), Caietele Culturadata, Volumul
1/2017, București, Pro Universitaria, 2017.
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1) orașele analizate sunt municipii reședință de județ sau au
cel puțin 50.000 de locuitori, fapt ce asigură o bază minimă
de comparație între orașe; 2) pentru a păstra posibilitatea de
a compara o parte din rezultatele obținute cu cele din ediția
din 2016 a studiului. Trebuie menționat că orașele incluse în
analiză fac parte din 40 de județe, cu excepția județului Ilfov și
a municipiului București.
Datele utilizate pentru analizele realizate în cadrul acestui
raport au fost obținute din următoarele surse:
a)

Infrastructură culturală: Institutul Național de
Statistică;

b)

Cheltuieli bugetare pentru cultură: Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

c)

Resurse umane specializate: Institutul Național de
Statistică pentru datele referitoare la personalul din
instituțiile de cultură și colectare internă;

2.1 Infrastructură culturală
Lista itemilor folosiți pentru măsurarea indicatorului
de infrastructură culturală include mai multe tipuri de
infrastructură publică locală: bibliotecă, cinematograf, muzeu,
operă, filarmonică, teatru (dramatic, muzical, de animație),
ansambluri artistice și centre culturale. Pentru elementele
de infrastructură destinate spectacolelor au fost folosiți doi
indicatori: unul privind numărul de spații de infrastructură (săli,
clădiri) și unul privind numărul de locuri disponibile în sălile de
spectacol. Pentru biblioteci și muzee există un singur indicator,
ce măsoară numărul de clădiri / spații care asigură activitățile
culturale legate de acestea.
În total au fost folosite 18 variabile, după cum urmează:
I1. Biblioteci (numărul bibliotecilor la 10.000 de locuitori)
I2. Cinema (numărul sălilor de cinematograf la 10.000 de
locuitori)

d)

Participare culturală: Institutul Național de Statistică;

e)

Industrii creative: Borg Design;

I3. Cinema (numărul locurilor în sălile de cinematograf la
1.000 de locuitori)

f)

Așezăminte culturale: colectare internă.

I4. Muzee (numărul de muzee la 100.000 de locuitori)
I5. Operă (numărul unităților de operă la 100.000 de
locuitori)

Tabelul 1. Orașele analizate
Lista orașelor incluse în analiză
Alba Iulia

Alexandria

Arad

Bacău

Baia Mare

Bârlad

Bistrița

Botoșani

Brăila

Brașov

Buzău

Călărași

Cluj-Napoca

Constanța

Craiova

Deva

Drobeta-Turnu Severin

Focșani

Galați

Giurgiu

Hunedoara

Iași

Mediaș

Miercurea Ciuc

Onești

Oradea

Piatra Neamț

Pitești

Ploiești

Râmnicu Vâlcea

Reșița

Roman

Satu Mare

Sfântu Gheorghe

Sibiu

Slatina

Slobozia

Suceava

Târgoviște

Târgu Jiu

Târgu Mureș

Timișoara

Tulcea

Turda

Vaslui

Zalău

I6. Operă (numărul locurilor în instituțiile de operă la 1.000
delocuitori)
I7. Filarmonică (numărul unităților de filarmonică la 100.000
de locuitori)
I8. Filarmonică (numărul locurilor în instituțiile de
filarmonică la 1.000 de locuitori)
I9. Teatre dramatice (numărul de teatre dramatice la
100.000 de locuitori)
I10. Teatre dramatice (numărul de locuri în teatrele
dramatice la 1.000 de locuitori)
I11. Teatre muzicale (numărul de teatre muzicale la 100.000
de locuitori)
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I12. Teatre muzicale (numărul de locuri în teatrele muzicale
la 1.000 de locuitori)
I13. Teatre de animație (numărul de teatre de păpuși la
100.000 de locuitori)
I14. Teatre de animație (numărul de locuri în teatre de
păpuși la 1.000 de locuitori)
I15. Ansambluri artistice (numărul unităților destinate
ansamblurilor artistice la 100.000 de locuitori)
I16. Ansambluri artistice (numărul de locuri în unitățile
destinate ansamblurilor artistice la 1.000 de locuitori)
I17. Centre culturale (numărul de centre culturale la
100.000 de locuitori)
I18. Centre culturale (numărul de locuri în centrele culturale
la 1.000 de locuitori)
Spre deosebire de ediția anterioară, există două schimbări
la nivelul indicatorilor folosiți. Prima dintre ele vizează
modalitatea de raportare a ansamblurilor artistice. Dacă în
studiul anterior pentru ansamblurile artistice aveam un singur
indicator, ce viza numărul de instituții culturale (ansambluri)
existente, în prezentul studiu există doi indicatori în acest sens:
numărul de unități destinate ansamblurilor artistice și numărul
de locuri disponibile în aceste unități. A doua schimbare
vizează lipsa datelor privind orchestrele populare și implicit
eliminarea acestui indicator din analiză. Ambele schimbări
au fost motivate de modul de structurare a datelor statistice
oficiale privind infrastructura culturală disponibile pentru
anul 2016. Având în vedere caracterul marginal al acestor
modificări, ele nu reușesc să distorsioneze scorurile finale ale
indicelui infrastructurii culturale.

2.2 Cheltuieli bugetare pentru
cultură
Spre deosebire de ediția anterioară a studiului, itemii
privind cheltuielile bugetare includ categoria mai generală

a cheltuielilor pentru domeniul cultură, recreere și religie.
Această limitare a fost impusă de seturile de date disponibile la
nivel central, ele nepermițând o defalcare a cheltuielilor pentru
activitățile culturale, cele sportive și cele religioase.
Având în vedere această limită metodologică, comparațiile
în funcție de cheltuielile bugetare locale pentru cultură între
ediția actuală a studiului și cea din 2016 ar trebui realizate cu
prudență. Tocmai de aceea, pentru a permite totuși analizarea
evoluției în timp a orașelor în funcție de cheltuielile pentru
cultură, am calculat valorile acestui subindice pentru perioada
2014-201723 folosind aceeași procedură de calcul.
În acest caz, au fost folosite două variabile:
I1. Cheltuielile totale pentru cultură din bugetul local
raportate la numărul de locuitori ai orașului
I2. Ponderea cheltuielilor bugetare pentru activități
culturale din cheltuielile totale ale orașului

2.3 Resurse umane specializate
În edițiile trecute ale studiului au fost utilizați doar
indicatorii specifici sistemului educațional de profil artistic
/ cultural. Pentru această ediție s-au adăugat indicatori ai
personalului de specialitate din diverse instituții culturale
sau artistice. Cu ajutorul acestora putem observa potențialul
sistemului educațional de profil artistic de a crea viitori
specialiști în domeniul culturii, precum și o imagine a resursei
umane existente.
Datorită adăugării indicatorilor privind personalul de
specialitate din diverse instituții de cultură, compararea directă
a rezultatelor obținute pentru indicele de resurse umane
specializate cu rezultatele anterioare ale studiului trebuie
realizată cu o doză de rezervă.
23 În cazul cheltuielilor bugetare alocate pentru cultură există date disponibile
și la nivelul anului 2017, însă acestea nu pot fi incluse în calcularea indicelui
total al vitalității culturale în absența datelor echivalente pentru celelalte
dimensiuni ale conceptului.
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Pentru comparabilitate și pentru a avea o imagine de
ansamblu asupra modificărilor survenite în urma includerii
indicatorilor privind personalul de specialitate, s-au creat
două topuri ale resurselor umane specializate, unul dintre ele
conținând doar variabilele care au fost utilizate pentru analiză
în ediția trecută a studiului și altul care conține și itemii privind
personalul de specialitate.
În total au fost utilizate 18 variabile, după cum urmează:
I1. Cursanți înscriși în școlile de artă populară / școlile de
arte și meserii (numărul de cursanți la 1.000 de locuitori)
I2. Elevi înscriși în școlile gimnaziale / liceele cu profil artistic
(numărul de elevi la 1.000 de locuitori)
I3. Studenți înscriși în universitățile de artă / cu profil
cultural (numărul de studenți la 1.000 de locuitori)
I4. Absolvenți ai școlilor populare de artă (numărul de
absolvenți la 1.000 de locuitori)
I5. Absolvenți ai liceelor cu profil artistic (numărul de
absolvenți la 1.000 de locuitori)
I6. Absolvenți ai universităților de artă (numărul de
absolvenți la 1.000 de locuitori)
I7. Personal didactic de specialitate din școlile de artă
populară / școlile de arte și meserii (numărul de profesori
la 1.000 de locuitori)
I8. Personal didactic din școlile gimnaziale / liceele cu profil
artistic (numărul profesorilor la 1.000 de locuitori)
I9. Personal didactic din universitățile de artă / cu profil
cultural (numărul profesorilor la 1.000 de locuitori)
I10. Personal de specialitate din cadrul ansamblurilor
artistice (numărul de specialiști la 1.000 de locuitori)
I11. Personal de specialitate din cadrul filarmonicilor
(numărul de specialiști la 1.000 de locuitori)
I12. Personal de specialitate din cadrul orchestrelor
populare (numărul de specialiști la 1.000 de locuitori)

I13. Personal de specialitate din cadrul bibliotecilor
(numărul de specialiști la 1.000 de locuitori)
I14. Personal de specialitate din cadrul muzeelor (numărul
de specialiști la 1.000 de locuitori)
I15. Personal de specialitate din cadrul teatrelor de păpuși
și marionete (animație) (numărul de specialiști la 1.000 de
locuitori)
I16. Personal de specialitate din cadrul teatrelor dramatice
(numărul de specialiști la 1.000 de locuitori)
I17. Personal de specialitate din cadrul teatrelor muzicale
(numărul de specialiști la 1.000 de locuitori)
I18. Personal de specialitate din cadrul operelor (numărul
de specialiști la 1.000 de locuitori)

2.4 Participare culturală
Participarea culturală este complementară celorlalte
dimensiuni ale vitalității culturale, ceea ce înseamnă că
un indice scăzut de participare culturală poate demonstra
anumite lipsuri în cadrul celorlalte categorii de indicatori, iar
un indice crescut indică o valorificare a celorlalte dimensiuni
ale vitalității culturale.
Pentru această ediție s-a adăugat un nou indicator,
numărul cititorilor la bibliotecă, și s-a renunțat la numărul
spectatorilor în centre culturale, centrele culturale fiind o parte
din indicatorul așezăminte culturale.
În total au fost utilizate zece variabile, după cum urmează:
I1. Numărul spectatorilor la reprezentații ale ansamblurilor
artistice (la 100 de locuitori)
I2. Numărul spectatorilor la filarmonică (la 100 de locuitori)
I3. Numărul spectatorilor la orchestre populare (la 100 de
locuitori)
I4. Numărul spectatorilor la teatre de păpuși și marionete
(animație) (la 100 de locuitori)
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I5. Numărul spectatorilor la teatre dramatice (la 100 de
locuitori)

I2. Cifra de afaceri a firmelor / companiilor din cadrul SCC
(raportată la numărul total de locuitori ai orașelor)

I6. Numărul spectatorilor la teatre muzicale (la 100 de
locuitori)

I3. Profitul firmelor / companiilor din cadrul sectoarelor
culturale și creative (ponderea profitului în totalul cifrei de
afaceri)

I7. Numărul vizitatorilor în muzee (la 100 de locuitori)
I8. Numărul cititorilor la bibliotecă (la 100 de locuitori)
I9. Numărul spectatorilor la opere (la 100 de locuitori)
I10. Numărul spectatorilor la cinema (la 100 de locuitori)

2.5 Industrii creative
Sectoarele Culturale și Creative sunt grupate pe subdomenii
de activitate conform cadrului Raportului ESSnet Culture al
Eurostat24 și adaptate modelului propus în studiul Cartea Albă
pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale
și creative din România, ediția 201625, unde aceste subdomenii
sunt încadrate ca sectoare culturale și creative după cum
urmează: Biblioteci și arhive; Patrimoniu cultural; Meșteșuguri
și artizanat; Artele spectacolului; Arhitectură; Carte și Presă;
Arte vizuale; Audiovizual și multimedia; Publicitate; IT, software
și jocuri electronice; Cercetare-Dezvoltare.
Aceste sectoare sunt reprezentate de artiști independenți,
societăți comerciale, organizații neguvernamentale și instituții
publice.
Itemii utilizați pentru calcularea indicelui pe dimensiunea
economiei creative sunt:
I1. Numărul angajaților din sectoarele culturale și creative
(la 1.000 de locuitori)

24 ESSnet Culture, ESSnet-culture. European statistical system network in
culture. Final report, 2012, http://ec.europa.eu/culture/library/reports/essnet-report_en.pdf (accesat la 9 iunie 2018).
25 C. Croitoru et al., Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al
sectoarelor culturale și creative din România, București, Pro Universitaria,
2016.

2.6 Așezăminte culturale
În cazul așezămintelor culturale, metoda de colectare a
datelor a fost prin chestionare autoadministrate pe platforma
online. Chestionarul a conținut mai multe secțiuni, referitoare la
infrastructura deținută, personalul angajat, buget și cheltuieli
și publicul participant.
În total, au fost utilizate patru variabile pentru a măsura
activitatea așezămintelor culturale:
I1. Numărul de așezăminte culturale, cu și fără personalitate
juridică (la 10.000 de locuitori)
I2. Numărul total de persoane angajate (la 1.000 de
locuitori)
I3. Bugetul total anual (raportat la numărul total de
locuitori)
I4. Numărul total de participanți la evenimentele
așezămintelor (la 1.000 de locuitori)
Alegerea celor patru variabile a rezultat din dorința de a
maximiza numărul de orașe pe care le putem include în analiză.
Această maximizare a avut în vedere lipsa non-răspunsurilor la
nivelul itemilor analizați. Astfel, din cele 46 de orașe incluse în
studiu, secțiunea dedicată așezămintelor culturale va prezenta
rezultatele obținute la nivelul a 24 de orașe.
După cum poate fi observat, variabilele nu sunt utilizate
în acord cu valoarea lor absolută, ci prin valoarea lor relativă
– fiind calculate în relație cu un anumit standard (de obicei,
numărul de locuitori). O astfel de practică este utilizată în
demografie pentru a vedea impactul real al unui număr de
evenimente demografice – ex. naștere, deces, căsătorie, divorț
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etc. Altfel spus, același număr de evenimente pot „afecta” în
mod diferit unități administrative a căror populație variază.
Spre exemplu, un număr de 15 copii născuți într-un sat cu 100
de locuitori nu are aceeași valoare relativă cu un număr de
15 copii născuți într-un oraș cu 20.000 de locuitori (chiar dacă
în valoare absolută numărul este același). Mutatis mutandis,
două teatre într-un oraș mic au o importanță mai ridicată
decât două teatre într-un oraș cu o populație mai mare.
Dorința de a clasifica diverse unități administrative – țări,
regiuni, orașe etc. – în funcție de un anumit criteriu nu este
una nouă. Există clasificări ale țărilor în funcție de nivelul de
fericire26 sau în funcție de starea democrației27, sau a orașelor
în funcție de stratificarea socială existentă28. Însă în multe
dintre situațiile în care suntem nevoiți să realizăm clasificări,
faptul că avem de-a face cu concepte abstracte, în care
fiecare dimensiune are propria „unitate de măsură”, poate
fi problematic. Bineînțeles, orașele pot fi clasificate în funcție
de fiecare dimensiune sau subdimensiune ce a fost măsurată,
însă scopul unui indice este de a reuni toate dimensiunile
într-un singur scor, motiv pentru care toate dimensiunile și /
sau subdimensiunile luate în considerare trebuie aduse sub
aceeași „unitate de măsură”.
Soluția clasică, din punct de vedere statistic, este de a
standardiza scorurile. Această practică este utilizată în mai
multe tipuri de analize statistice – e.g. corelații Pearson, regresii
lineare – tocmai pentru a rezolva „problema” adusă de faptul
că variabilele introduse în analiză sunt exprimate prin diferite
unități de măsură.
26 C. Helman, ‘The World’s Happiest Countries’, Forbes, 19 Ianuarie 2011,
https://www.forbes.com/2011/01/19/norway-denmark-finland-businesswashington-world-happiest-countries.html#24b91f83472e (accesat la 5
aprilie 2018).
27 M. J. Abramowitz, Democracy in Crisis. Freedom in the World 2018,
Washington DC, Freedom House, 2018.
28 M. Savage et al., ‘A New Model of Social Class? Findings from the BBC’s
Great British Class Survey Experiment’, Sociology, vol. 47, no. 2, 2013,
pp. 219–250. the Nuffield class schema, developed in the 1970s, was codified
in the UK’s National Statistics Socio-Economic Classification (NS-SEC)

În cazul de față, metoda de standardizare a rezultatelor a
fost prin scoruri z a căror formulă de calcul este:

Zi =

x− µ
; unde X = scorul observat pentru unitatea de
σ

analiză i, μ = media aritmetică a tuturor scorurilor observate
pe variabila de interes, σ = abaterea standard de la media
aritmetică.

Spre exemplu, conform datelor de la INS, în anul 2016 avem
pentru cele 46 de orașe o medie a bibliotecilor de 3,71 și o
abatere standard de 1,51. Pentru municipiul Alba Iulia au fost
raportate 26 de biblioteci și o populație de 74.233 de locuitori.
Așadar, numărul bibliotecilor la 10.000 de locuitori este de 3,5.
Aplicând formula (3,5 – 3,71) / 1,51 obținem un scor de -0,14
pentru itemul care a măsurat numărul bibliotecilor din Alba
Iulia.
Pentru fiecare dintre itemii prezentați anterior a fost
calculat un astfel de scor. Pasul următor a constat în calcularea
mediei aritmetice a tuturor scorurilor z obținute anterior. Astfel,
a fost obținut un scor general pentru o anumită dimensiune.
În final, scorurile obținute la nivelul fiecărei dimensiuni pentru
fiecare dintre cele 46 de orașe au fost utilizate pentru a realiza
o clasificare generală. Valorile folosite pentru clasificarea
generală reprezintă media aritmetică a scorurilor dimensiunilor
separate.
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3. Clasificarea generală a orașelor
Secțiunea de față are în vedere să ofere o imagine de
ansamblu asupra vitalității culturale și pentru a oferi un context
mai larg de interpretare capitolelor subsecvente. Ierarhia ce va
fi prezentată în acest capitol este bazată pe valori ale scorurilor
obținute la nivelul fiecărui subindice de vitalitate culturală utilizat
în studiul nostru. Face excepție subindicele ce a avut în vedere
situația așezămintelor culturale. În cazul clasificării generale
nu a fost utilizat un scor compus din mai mulți itemi, întrucât
rata de non-răspunsuri, pe un item sau altul, la nivelul fiecărui
oraș din cele 46 a fost relativ mare. Din acest motiv, în cazul
așezămintelor culturale am ales să utilizăm informația referitoare
la numărul lor (indiferent dacă au sau nu personalitate juridică).
De asemenea, dat fiind că este primul an în care așezămintele
culturale reprezintă o dimensiune specifică, au fost realizate o
serie de analize prin includerea și excluderea acestui subindice.
În continuare vor fi prezentate rezultatele generale, urmate de
o scurtă descriere a fiecărui oraș din topul realizat (ce cuprinde
primele zece orașe). Descrieri mai detaliate vor fi realizate pe
Tabelul 2. Top 10 orașe conform indicelui de vitalitate culturală29

parcursul capitolelor subsecvente, ce abordează separat fiecare
dimensiune a vitalității culturale.
Tabelul 2 prezintă rezultatele obținute la nivel general –
scorurile de vitalitate culturală a orașelor în anul 201629.
Pe lângă valorile generale, prezintă scorurile și pozițiile pe
care orașele le-ar fi obținut dacă nu am fi inclus în analize
și subindicele referitor la numărul așezămintelor culturale.
După cum poate fi observat, primele șase orașe și-ar fi păstrat
poziția, cu o variație destul de mică, în plus sau în minus, a
scorului. În cazul celorlalte orașe, cu excepția Timișoarei,
excluderea măsurătorilor pe așezăminte culturale le-ar fi scos
din top 10. Cel mai evident este cazul municipiului Slobozia,
care ar fi obținut un scor negativ și s-ar fi aflat cu 13 poziții
mai jos. Însă luând în considerare toate aceste aspecte, putem
argumenta că subindicele privind așezămintele culturale oferă
mai multă nuanță rezultatelor, dat fiind că unele orașe fie își
cresc scorul de vitalitate, fie și-l scad, fără a-și schimba poziția
în ierarhie.

Poziția în clasamentul
vitalității culturale
2016

Oraș

Scorul indicelui
de vitalitate
culturală 2016

Scorul indicelui de vitalitate
culturală, excluzând
așezămintele culturale

Poziția în clasamentul vitalității
culturale 2016, excluzând
așezămintele culturale

Populaţie
2016

1

Cluj-Napoca

1,00

0,85

1

321687

2

Sfântu Gheorghe

0,93

0,76

2

65080

3

Miercurea Ciuc

0,77

0,72

3

42120

4

Sibiu

0,61

0,68

4

169786

5

Târgu Mureș

0,56

0,62

5

150191

6

Craiova

0,53

0,58

6

305689

7

Alba Iulia

0,49

0,23

15

74233

8

Brașov

0,37

0,24

14

290743

9

Timișoara

0,35

0,52

7

332983

10

Slobozia

0,33

-0,11

23

53085

29 Pentru clasificarea și scorurile obținute la nivelul tuturor celor 46 de orașe, vezi Tabelul A1 din Anexe.
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Tot pentru o prezentare generală a indicelui de vitalitate
culturală, au fost efectuate o serie de corelații între scorurile
obținute de către orașe la nivel general și valorile pe care
le-au primit la nivelul fiecărei dimensiuni separate a vitalității.
Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 3.
Ce au evidențiat analizele de corelație, în primul rând, este
că scorul general al vitalității culturale corelează pozitiv și
semnificativ statistic cu toate componentele sale. Acest lucru

oferă legitimitate modului în care a fost construit indicele de
vitalitate culturală și subindicii folosiți. În al doilea rând, poate
fi observat cu care din elementele sale componente scorul
de vitalitate corelează mai puternic. Rezultatele din Tabelul
3 arată că cele mai puternice corelații sunt cu subindicii
de resurse umane specializate, infrastructură culturală și
așezămintele culturale.

Tabelul 3. Corelații între scorurile generale de vitalitate culturală și scorurile obținute la nivelul fiecărui subindice
Scor indice
Vitalitate

Scor indice
Vitalitate AC exclus

Scor
subindice
Infrastructură
culturală

Scor
subindice
Cheltuieli
bugetare

Scor
subindice
Resurse
umane

Scor
subindice
Participare
culturală

Scor
subindice
Industrii
creative

Scor
subindice
Așezăminte
culturale

Scor indice Vitalitate

1

0,941

0,747

0,584

0,820

0,626

0,623

0,737

Scor indice Vitalitate AC exclus

< 0,001

1

0,770

0,631

0,817

0,742

0,656

0,465

Scor subindice
Infrastructură culturală

< 0,001

< 0,001

1

0,199

0,801

0,699

0,526

0,418

Scor subindice
Cheltuieli bugetare

< 0,001

< 0,001

0,185

1

0,205

0,248

0,013

0,267

Scor subindice Resurse
umane

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,172

1

0,689

0,616

0,514

Scor subindice
Participare culturală

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,096

< 0,001

1

0,432

0,156

Scor subindice Industrii
creative

< 0,001

< 0,001

< 0,001

0,934

< 0,001

0,003

1

0,321

Scor subindice
Așezăminte culturale

< 0,001

0,001

0,004

0,073

< 0,001

0,300

0,030

1

Note tabel:
Tabelul conține două tipuri de informație, separate de diagonala colorată cu negru. Deasupra diagonalei sunt prezentați coeficienții de corelație Pearson. Sub
diagonală sunt prezentate probabilitățile de eroare. Tabelul este unul în oglindă.
Coduri de culori:
Celulele colorate cu verde indică faptul că între cele două variabile există o corelație semnificativă din punct de vedere statistic, cu o probabilitate de eroare mai
mică decât pragul convențional de 0,05 (adică 5%).
Celulele colorate cu gri indică faptul că între cele două variabile există o corelație care depășește pragul de eroare de 5%, dar eroarea este mai mică de 10%.
Celulele colorate cu roșu indică faptul că între cele două variabile există o corelație nesemnificativă din punct de vedere statistic, cu o probabilitate de eroare
mai mare de 0,1 (10%).

16 Clasificarea generală a orașelor
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Alte rezultate interesante care au reieșit în urma
corelațiilor sunt cele care țin de cheltuielile bugetare pentru
cultură. La nivel general, aceste scoruri sunt asociate pozitiv
și semnificativ statistic cu scorul general de vitalitate. Dar, la
nivel individual, în perechi de câte două variabile, subindicele
prezintă corelații nesemnificative cu infrastructura culturală,
resursele umane specializate și industriile creative. Din
aceasta nu trebuie să se înțeleagă că cheltuielile bugetare
pentru cultură sunt inutile! Doar pentru că două variabile
nu corelează în mod direct nu înseamnă că nu există nicio
relație între ele. Aceasta poate fi indirectă.

Cluj-Napoca
Municipiul Cluj-Napoca ocupă, ca și până acum, prima
poziție în ierarhia orașelor din punctul de vedere al vitalității
culturale. În general, scorurile obținute la nivelul fiecărei
dimensiuni a vitalității este peste media celor 46 de orașe
incluse în studiu.
Ce este evident în cazul acestui oraș este că înregistrează
performanțe impresionante pe partea de industrii creative,
în special prin dezvoltarea sectorului de IT. Al doilea
subindice pentru care a fost observat un scor mare este cel
de așezăminte culturale. După cum a fost arătat în Tabelul
2, Cluj-Napoca ar fi ocupat prima poziție a podiumului și în
absența sa, însă cu o valoare mai mică a scorului general,
ceea ce ne arată importanța lor în conturarea unei imagini
despre vitalitatea culturală. De asemenea, poate fi remarcat
că atunci când vine vorba de cheltuieli bugetare pentru
cultură, orașul a obținut un scor negativ, similar cu rezultatele
din ediția anterioară a studiului. Acest lucru poate fi atribuit
mărimii populației din oraș, la care au fost raportate aceste
cheltuieli.

Graficul 1. Scoruri obținute pentru subindicii care au compus
indicatorul de vitalitate culturală, municipiul Cluj-Napoca (2016)
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Sfântu Gheorghe
Atât analizele generale, cât și analizele la nivelul fiecărei
dimensiuni în parte denotă că municipiul Sfântu Gheorghe este
un oraș consistent din punctul de vedere al vitalității culturale.
Ce face ca acest municipiu să se remarce, cel puțin
la nivelul anului 2016, sunt cheltuielile bugetare pentru
cultură, având scoruri mari pe ambii itemi care au compus
subindicele – cheltuieli pentru cultură per capita și ponderea
acestor cheltuieli din suma totală. La fel ca în cazul Clujului,
așezămintele culturale reprezintă un element de bază în
compoziția finală a scorului. O altă dimensiune importantă
este cea a resurselor umane specializate, iar dacă am ține cont
doar de ea, Sfântu Gheorghe s-ar plasa în continuare în top 10.
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Graficul 2. Scoruri obținute pentru subindicii care
au compus indicatorul de vitalitate culturală, municipiul
Sfântu Gheorghe (2016)

3,42

potențiale, în curs de formare – elevi și studenți în unitățile de
învățământ cu profiluri de arte.
Graficul 3. Scoruri obținute pentru subindicii care
au compus indicatorul de vitalitate culturală, municipiul
Miercurea Ciuc (2016)
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Miercurea Ciuc
Pentru municipiul Miercurea Ciuc, vecinătatea cu Sfântu
Gheorghe nu este doar geografică, ci și în clasamentul vitalității
culturale, fiind, de la o ediție la alta a studiului și indiferent de
schimbările metodologice survenite, unul dintre orașele cu cele
mai bune scoruri de vitalitate culturală.
Punctul forte al municipiului Miercurea Ciuc este dat, la
fel ca în cazul orașului vecin, de cheltuielile bugetare pentru
cultură. Însă, după cum poate fi observat în Graficul 3, toate
dimensiunile analizate au obținut valori pozitive, acestea fiind
și peste media celor 46 de orașe. La rândul lor, resursele umane
specializate reprezintă una dintre caracteristicile pentru care
sunt înregistrate performanțe, Miercurea Ciuc obținând printre
cele mai mari scoruri din punctul de vedere al resurselor umane

Industrii creative
Așezăminte culturale

Sibiu
Municipiul Sibiu nu este doar unul dintre orașele care
a deținut titlul de Capitală Europeană a Culturii, ci și unul
dintre orașele care a deținut constant un loc în partea de sus
a clasamentului vitalității culturale, indiferent de schimbări
metodologice la nivelul dimensiunilor prezente și în edițiile
trecute sau prin adăugarea unui nou subindice.
Cheltuielile bugetare pentru cultură reprezintă, la nivelul
datelor disponibile pentru anul 2016, elementul principal
ce oferă Sibiului posibilitatea de a-și dezvolta vitalitatea
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culturală, valorile înregistrate pe acest subindice fiind cu mult
peste media celor 46 de orașe. Și, similar cu ediția trecută a
studiului, participarea culturală și resursele umane specializate
reprezintă alte două dimensiuni pe care orașul excelează, fiind
și doi subindici care în general sunt puternic corelați.
Graficul 4. Scoruri obținute pentru subindicii care au compus
indicatorul de vitalitate culturală, municipiul Sibiu (2016)
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modificări destul de mari, prin adăugarea unor noi itemi. Acest
fapt nu a scăzut scorul, ci dimpotrivă, l-a îmbunătățit. Un alt
aspect pozitiv din punctul de vedere al vitalității culturale este
participarea culturală, demonstrând că eforturile întreprinse
la nivelul celorlalte dimensiuni reușesc să se materializeze prin
consumul cultural al evenimentelor și al produselor culturalartistice din cadrul lor.
Graficul 5. Scoruri obținute pentru subindicii care
au compus indicatorul de vitalitate culturală, municipiul
Târgu Mureș (2016)
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Târgu Mureș
Municipiul Târgu Mureș ocupă în anul 2016 poziția a
cincea în clasamentul vitalității culturale urbane, înregistrând
scoruri pozitive la nivelul tuturor categoriilor care au compus
indicatorul general de vitalitate.
Ca și în anii trecuți, resursele umane specializate reprezintă
unul dintre punctele forte ale orașului, fiind chiar al doilea
oraș, din cele 46, conform acestui criteriu. Reamintim faptul
că metoda de calcul a resurselor umane specializate a suferit

Așezăminte culturale

Craiova
Municipiul Craiova ocupă la nivelul anului 2016 a șasea
poziție în clasamentul vitalității culturale, fiind un oraș foarte
dinamic, cu o evoluție constantă, după cum arată și datele din
ediția trecută a studiului. De asemenea, este și ultimul oraș
din acest top a cărui poziție nu este influențată de adăugarea
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subindicelui referitor la așezămintele culturale, întrucât variația
scorului este foarte mică.
Similar altor orașe prezentate în această secțiune,
cheltuielile bugetare pentru cultură reprezintă principalul
element care ridică scorul acestui oraș, înregistrând valori
foarte mari pe ambii itemi care au măsurat acest aspect, și o
evoluție aproape constantă de la un la altul. Resursele umane
specializate reprezintă punctul slab al municipiului Craiova,
pentru care a obținut un scor aproape neutru, plasându-se,
conform acestui criteriu, la jumătatea clasamentului.
Graficul 6. Scoruri obținute pentru subindicii care au compus
indicatorul de vitalitate culturală, municipiul Craiova (2016)

2,00

Însă în cazul acestui oraș nu doar numărul de așezăminte
contează. După cum va fi dezvoltat în capitolul dedicat
așezămintelor culturale, Alba Iulia a obținut printre cele mai
mari scoruri și atunci când această dimensiune a vitalității
culturale a fost analizată în profunzime, aducând laolaltă
mai multe caracteristici (ex. resurse umane sau numărul
de participanți). Cu toate acestea, Alba Iulia nu se bazează
doar pe așezăminte culturale pentru a-și dezvolta vitalitatea
culturală. Industriile creative și resursele umane specializate
reprezintă alte caracteristici importante ale municipiului.
Punctul slab al municipiului Alba Iulia este dat de cheltuielile
bugetare pentru cultură, unde se plasează pe locul 33 din 46.
Graficul 7. Scoruri obținute pentru subindicii care au compus
indicatorul de vitalitate culturală, municipiul Alba Iulia (2016)
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Alba Iulia
Municipiul Alba Iulia reprezintă primul oraș din acest
clasament pentru care adăugarea în ecuație a așezămintelor
culturale a îmbunătățit considerabil scorul obținut, atrăgând
o creștere de opt poziții. Reamintim că pentru clasificarea
generală, subindicele așezămintelor culturale a măsurat doar
numărul lor.

1,13

0,75

Industrii creative
Așezăminte culturale

Brașov
Municipiul Brașov reprezintă al doilea oraș favorizat de
includerea în formula de calcul a vitalității a subindicelui de
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așezăminte culturale, generând o creștere a scorului de 0,13
puncte. Cu toate acestea, vitalitatea culturală a Brașovului nu
poate fi pusă doar pe seama unei schimbări metodologice.
Chiar și în lipsa acestui subindice, tot s-ar fi poziționat în partea
superioară a clasamentului, pe locul 14 – poziție similară cu
cele obținute în ediția anterioară a studiului.
După cum poate fi observat în Graficul 8, orașul se bazează
și pe sectoarele culturale și creative sau pe infrastructura pe
care o deține pentru a fi un oraș vibrant din punct de vedere
cultural. Nu în mod surprinzător, municipiul Brașov este prezent
și în topul primelor zece orașe în clasamentele dedicate
acestor dimensiuni. Ceea ce dezavantajează Brașovul, conform
metodologiei utilizate, este dimensiunea cheltuielilor bugetare
pentru cultură, fiind, de altfel, o caracteristică pentru care a
obținut scoruri mici și în ediția anterioară a studiului.
Graficul 8. Scoruri obținute pentru subindicii care au compus
indicatorul de vitalitate culturală, municipiul Brașov (2016)
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Timișoara
Timișoara reprezintă singurul oraș din acest clasament
a cărui poziție a fost influențată negativ de adăugarea
subindicelui de așezăminte culturale, aceasta scăzând cu două
trepte. Însă această schimbare nu este una majoră, municipiul
Timișoara având performanțe remarcabile la nivelul celorlalte
dimensiuni ale vitalității culturale.
După cum poate fi observat în Graficul 9 (și prin comparație
cu rezultatele prezentate în graficele anterioare), valorile obținute
la nivelul itemilor ce măsoară cheltuielile bugetare pentru cultură,
industriile creative, participarea culturală și infrastructura
culturală sunt mari. Pe toți acești itemi, Timișoara se plasează
printre primele zece orașe. Unul dintre punctele slabe ține de
resursele umane specializate, dar chiar și în acest caz Timișoara
se poziționează în partea superioară a clasamentului.
Graficul 9. Scoruri obținute pentru subindicii care au compus
indicatorul de vitalitate culturală, municipiul Timișoara (2016)
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Slobozia
Pentru municipiul Slobozia, anul 2016 reprezintă primul an
în care se plasează printre primele zece orașe din România
din punctul de vedere al vitalității culturale. Acest fapt se
datorează introducerii numărului de așezăminte culturale în
formula de calcul.
Pentru acest oraș, așezămintele reprezintă cel mai puternic
element al vitalității culturale. După cum poate fi observat
în Graficul 10, marea majoritate a subindicilor au obținut
valori negative. Dar, după cum a fost menționat și în cazul
municipiului Alba Iulia, așezămintele culturale nu aduc Sloboziei
un avantaj strict prin numărul lor. Așezămintele culturale din
Slobozia au obținut printre cele mai mari scoruri atunci când au
fost efectuate analize referitoare la resursa umană angajată în
aceste așezăminte, precum și din perspectiva bugetului alocat
pentru evenimentele și activitățile organizate. Și în continuarea
acestui aspect, putem menționa că bugetul alocat, în general,
la nivel de oraș, activităților culturale este subindicele care a
obținut una dintre cele mai mari valori, plasându-se pe poziția
7 din 49.

Graficul 10. Scoruri obținute pentru subindicii care au
compus indicatorul de vitalitate culturală, municipiul
Slobozia (2016)
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4. Infrastructura culturală
În cadrul prezentului studiu, infrastructura culturală
reprezintă una dintre dimensiunile conceptului de vitalitate
culturală, ea contribuind la atractivitatea orașelor pentru turiști
și locuitori deopotrivă30. În prima parte a acestui capitol vor fi
aduse în discuție câteva aspecte teoretice privind infrastructura
culturală. Cel de-al doilea subcapitol este dedicat rezultatelor
cercetării, pornind de la ierarhizarea orașelor din România în
funcție de scorurile obținute pentru subindicele infrastructurii
culturale.

Deși este considerată o dimensiune importantă a vitalității
culturale, de cele mai multe ori infrastructura culturală nu este
abordată într-o manieră distinctă în studiile din literatura de
specialitate. Întrucât articolele din domeniul politicilor culturale
se axează în general pe studii de caz (restrânse de obicei la
un anumit oraș sau zonă), infrastructura culturală devine, de
obicei, o componentă implicită a unor concepte mai ample
precum orașe creative, regenerare urbană, industrii / economii
creative etc.31

30 S. Bernier și P. Marcotte, Rapport final. Les infrastructures culturelles dans
la municipalité. Nomenclature, recensement et état des lieux. [website],
2010, http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/infrastructuresculturelles.pdf,(accesat la 10 mai 2018), p. 3.

31 N. Duxbury (ed.), Under Construction: The State of Cultural Infrastructure
in Canada. Volume 2, Vancouver, Centre of Expertise on Culture and
Communities, 2008, p. 28.
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Deși pare un concept cu o definiție intuitivă, o scurtă
parcurgere a literaturii de specialitate (provenită în special
din spațiul nord-american) sugerează o serie de clarificări
importante pentru delimitarea conceptuală a infrastructurii
culturale. Sharon Jeannotte32 menționează distincția dintre
infrastructura culturală tangibilă (engl. hard) și infrastructura
culturală intangibilă (engl. soft). În prima categorie sunt
incluse, de exemplu, clădiri, spații pentru evenimente
culturale, monumente, centre de producție artistice și culturale
etc., în timp ce infrastructura culturală soft se referă la
activitățile culturale și administrative ce asigură funcționarea
infrastructurii culturale tangibile.
În tipologia infrastructurii culturale realizată pentru orașul
Quebec, Bernier și Marcotte33 folosesc și ei o serie de delimitări
pentru a clarifica propria definiție a conceptului. În primul rând,
autorii diferențiază între infrastructură culturală (de exemplu,
o sală de spectacole), produse culturale (o piesă de teatru, un
concert, un spectacol etc.) și instituții culturale (companii de
teatru, ansambluri artistice, case de producție etc.).34 În al doilea
rând, autorii delimitează între elementele de infrastructură
culturală cu acces public și cele cu acces privat (de exemplu,
un studio privat de înregistrare). Ei exclud din analiza lor
infrastructurile culturale cu un acces exclusiv privat, dar le
includ pe cele private, care sunt deschise publicului (de exemplu,
o casă de patrimoniu deținută în mod privat, dar care poate
fi vizitată de către public, reprezintă un tip de infrastructură
culturală)35. Un al treilea criteriu de clasificare propus de cei doi
autori distinge între elementele de infrastructură ce au ca scop
principal oferirea de servicii culturale (muzee, săli de teatru etc.)
și elemente de infrastructură care pot oferi ocazional anumite
32 M. S. Jeannotte, ‘Shared spaces: Social and economic returns on investment
in cultural infrastructure’, în N. Duxbury (ed.), Under Construction: The
State of Cultural Infrastructure in Canada. Volume 2, Vancouver, Centre of
Expertise on Culture and Communities, 2008.
33 S. Bernier și P. Marcotte, Rapport final. Les infrastructures culturelles dans
la municipalité. Nomenclature, recensement et état des lieux.

servicii culturale (de exemplu, un bar în care se pot organiza
expoziții sau juca piese de teatru). În tipologia propusă, Bernier
și Marcotte includ în categoria infrastructurii culturale doar
acele elemente de infrastructură care au ca obiectiv principal
oferirea de servicii culturale36.
Cele trei delimitări conceptuale discutate de Bernier și
Marcotte37 sunt deosebit de utile în contextul de față, întrucât
scopul final al tipologiei propuse de cei doi autori este foarte
similar cu scopul studiului Vitalitatea Culturală a Orașelor din
România, și anume de a oferi informații relevante, comparabile
și ușor de utilizat pentru decidenții din domeniul culturii.
În încercarea de a construi o definiție comprehensivă a
infrastructurii culturale, autorii volumului Under Construction:
The State of Cultural Infrastructure in Canada aduc în discuție
faptul că infrastructura culturală ar trebui să includă atât
elementele de infrastructură foarte vizibile, cât și elementele
de infrastructură mai puțin vizibile. Astfel, autorii propun
distincția între facilități culturale pentru interacțiuni publice
(de exemplu, spectacole, expoziții, dezbateri etc.) și facilități
de sprijinire a activităților culturale (de exemplu, spații pentru
repetiții / producție muzicală, depozitare / arhivare a obiectelor
sau colecțiilor de artă etc.).38 Pe lângă extinderea infrastructurii
culturale pentru a include și aceste spații de suport, „din spatele
scenei”, autorii raportului consideră că o evaluare completă a
infrastructurii culturale a unui oraș ar trebui să ia în calcul nu
doar spațiile culturale administrate de instituțiile publice, ci și
spațiile în care sunt desfășurate activități culturale derulate de
către organizații non-guvernamentale și, în anumite situații,
chiar de către firme private39.
Deși o astfel de abordare extensivă ar permite o
inventariere mult mai comprehensivă a infrastructurii culturale
36 Id., p. 6.
37 Ibid.

34 Id., p. 5.

38 N. Duxbury (ed.), Under Construction: The State of Cultural Infrastructure
in Canada. Volume 2, p. 17.

35 Id., p. 7.

39 Id., p. 24.
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a orașelor, ea prezintă un dezavantaj important: setul de date
ce ar trebui obținut pentru fiecare localitate de la nivel național
(sau regional) nu va putea fi unul exhaustiv. Tocmai de aceea,
lipsa sistematică a anumitor tipuri de date pentru unele orașe
ar produce distorsiuni importante în procesul de ierarhizare și
comparare a orașelor.
În ciuda diferitelor abordări mai mult sau mai puțin
restrictive, scopul acestei secțiuni este de a propune o definiție
de lucru a infrastructurii culturale adaptată obiectivelor
și resurselor dedicate studiului de față. Prin urmare,
operaționalizarea infrastructurii culturale a trebuit să producă
un set de date pentru orașele din România care să permită
compararea și ierarhizarea acestora. De asemenea, setul de
date a trebuit să se limiteze la informațiile deja disponibile sau
pentru obținerea cărora nu au fost necesare costuri financiare
semnificative.
În aceste condiții, operaționalizarea folosită în acest studiu
s-a limitat la datele statistice disponibile privind infrastructura
culturală publică locală: biblioteci, muzee, operă, filarmonică,
teatru (dramatic, de animație, muzical), ansambluri artistice,
centre culturale, la care se adaugă cinematografele. Cu
excepția bibliotecilor și a muzeelor, toți ceilalți itemi folosiți
vizează unități de spectacole și concerte. Tocmai de aceea, în
definiția operațională a infrastructurii culturale au fost incluși
atât itemi privind numărul unităților de spectacole și concerte,
cât și itemi privind numărul locurilor în sălile de spectacol. Se
poate observa așadar că itemii folosiți vizează elemente de
infrastructură culturală tangibile aflate sub administrarea
instituțiilor publice. Singura excepție este dată de itemii privind
cinematografele, unde activitățile culturale pot fi organizate
atât de instituțiile publice, cât și de firme private (de exemplu,
în cazul cinematografelor din incinta centrelor de cumpărături).
De asemenea, un alt criteriu folosit pentru definitivarea
itemilor privind infrastructura culturală a fost asigurarea
comparabilității datelor cu cele folosite în ediția anterioară a
studiului Vitalitatea Culturală a Orașelor din România40.

Trecând peste limitările considerabile impuse de datele
publice disponibile, operaționalizarea propusă pentru
subindicele infrastructurii culturale se subscrie conceptului
de vitalitate culturală, conform definiției utilizate de Institutul
Urban din Washington41. Mai precis, toți itemii propuși
reprezintă elemente componente ale dimensiunii prezența
oportunităților de participare culturală.

4.1 Rezultate
După realizarea calculelor statistice descrise în secțiunea
dedicată metodologiei studiului, cele 46 de orașe au fost
ierarhizate în funcție de scorurile obținute pentru subindicele
de infrastructură culturală (2016).
În continuarea acestei secțiuni vor fi prezentate datele
pentru primele zece orașe din clasament (Tabelul 4), alături de
o scurtă descriere a fiecărui oraș din perspectiva subindicelui
calculat. Clasamentul complet al celor 46 de orașe poate fi
consultat în secțiunea dedicată anexelor (Tabelul A2). De
asemenea, pentru a pune datele într-o perspectivă atât
longitudinală, cât și prin prisma micilor modificări de ordin
metodologic, în Tabelul 4 au fost adăugate informații cu
privire la dinamica pe care orașele prezentate au avut-o, prin
compararea pozițiilor ocupate în anul 2015 cu cele din ediția
de față a studiului. 40 41

40 Ș. Voicu, A. Dragomir, Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția
2016. În C. Croitoru și A. Becuț (coord.), Caietele Culturadata, Volumul
1/2017, Editura Pro Universitaria, București, 2017.
41 Definiția vitalității culturale folosită de Institutul Urban din Washington
cuprinde trei dimensiuni: prezența oportunităților de participare culturală,
participarea propriu-zisă și sprijinul pentru participare culturală. Sursa:
Jackson, Kabwasa-Green și Herranz, Cultural Vitality in Communities:
Interpretation and Indicators, pp. 14-17.
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Tabelul 4. Clasamentul primelor zece orașe cu cel mai bun
scor pentru subindicele de infrastructură culturală (2016)
Evoluția față de
topul realizat Populaţie
2016
pentru anul
2015

Poziția
în top
(2016)

Oraș

Valoarea
scorului
obținut

1

Cluj-Napoca

0.751642

0

321687

2

Târgu Jiu

0.668949

+12

96852

3

Miercurea Ciuc

0.565067

+2

42120

4

Târgu Mureș

0.424051

-1

150191

5

Botoșani

0.389193

+3

122311

6

Brașov

0.367222

0

290743

7

Sfântu Gheorghe

0.351391

+5

65080

8

Timișoara

0.314519

+3

332983

9

Iași

0.305124

+11

362142

10

Suceava

0.27186

+13

116404

Observăm în tabelul de mai sus că în ierarhia primelor zece
orașe pentru anul 2016 regăsim cinci orașe care se aflau în
top 10 și pentru datele din 2015: Miercurea Ciuc, Cluj-Napoca,
Brașov, Târgu Mureș, Botoșani. De asemenea, orașele Sfântu
Gheorghe, Târgu Jiu, Suceava și Iași erau foarte aproape de
a intra în ierarhia primelor zece orașe pentru datele din 2015,
regăsindu-se atunci pe locul 12, 14, 23 și 20. Aceste orașe
prezintă și cele mai notabile modificări în clasamentul de față,
realizat pentru anul 2016, orașele Suceava, Târgu Jiu și Iași
urcând 13, 12 și, respectiv, 11 poziții în ierarhia subindicelui de
infrastructură culturală.

Clujului, acești itemi măsoară numărul unităților de operă și
numărul locurilor în aceste instituții.
Dar, în ciuda unei diversificări la nivelul categoriilor de
infrastructură culturală, există încă anumite tipuri de resurse
de infrastructură care nu sunt disponibile consumatorilor
(teatre muzicale, ansambluri artistice, centre culturale).
În plus, raportarea resurselor de infrastructură la volumul
populației sugerează că, pentru a asigura un nivel ridicat al
vitalității culturale, ar fi necesară o suplimentare a resurselor
de infrastructură deja existente.

Târgu Jiu
Municipiul Târgu Jiu și-a îmbunătățit considerabil poziția
în clasament, urcând 12 locuri și având al doilea cel mai
mare scor pentru subindicele infrastructurii culturale. Dacă
până în anul 2013 orașul a obținut valori negative pe scorul
de infrastructură culturală, începând cu 2014 Târgu Jiu și-a
îmbunătățit constant scorul pe această dimensiune, ocupând
locurile 22 și 14 în anii 2014 și 2015.
Punctele forte ale Târgu Jiului, care au contribuit la
creșterea scorului în anul 2016, includ unitățile de spectacole,
în special cinematografele și teatrele de animație, având
câte două astfel de instituții de cultură și un număr de locuri
peste media națională pentru fiecare dintre cele două tipuri
de infrastructură menționate. Comparativ cu alte orașe de
aceleași dimensiuni, scorul subindicelui de infrastructură
culturală al Târgu Jiului a fost scăzut prin itemi ce fac referire
la oferta de muzee și prezența centrelor culturale.

Cluj-Napoca

Miercurea Ciuc

Cluj-Napoca ocupă în continuare primul loc în topul
subindicelui de infrastructură culturală, municipiul obținând și
pentru anul 2016 un scor relativ ridicat. Analizele în profunzime
au evidențiat că municipiul Cluj-Napoca deține o infrastructură
culturală diversă, obținând, de asemenea, scoruri mari și
pentru itemi care nu sunt comuni tuturor orașelor. În cazul

Orașul a urcat două poziții în clasament, obținând pentru
anul 2016 un scor al subindicelui de infrastructură culturală
care îl plasează pe al treilea loc. Acest rezultat nu ar trebui să
fie unul surprinzător, întrucât în perioada 2010-2015 Miercurea
Ciuc a fost aproape constant în top 10 în ceea ce privește
dimensiunea infrastructurii culturale.
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În ciuda numărului redus de locuitori (Miercurea Ciuc
este singurul oraș inclus în studiu cu o populație mai mică de
50.000 de locuitori), orașul le oferă consumatorilor culturali
o diversitate a resurselor de infrastructură, atât în zona
bibliotecilor și a muzeelor, cât și în zona de spectacole (în
special teatru). Sălile de cinematograf reprezintă probabil
principala resursă de infrastructură culturală care lipsește unui
oraș de dimensiunea municipiului Miercurea Ciuc.

Târgu Mureș
Deși nu mai ocupă unul dintre locurile de pe podiumul
indicelui infrastructurii culturale, orașul beneficiază în
continuare de resurse variate de infrastructură culturală.
Punctul forte al orașului îl reprezintă infrastructura pentru
spectacole, în special cea pentru concertele filarmonicii și
activitățile ansamblurilor artistice.
După cum va fi evidențiat și pe parcursul capitolelor
subsecvente, Târgu Mureș reprezintă unul dintre acele orașe
care arată cum infrastructura culturală compusă din elemente
mai puțin comune pot crește scorul de vitalitate culturală a unui
oraș, cum ar fi filarmonica și teatrul de animație. Acest fapt
se răsfrânge și asupra subindicelui care măsoară participarea
culturală la nivelul municipiului, întrucât evenimentele acestor
instituții cresc scorul de participare.

Botoșani
Comparativ cu anul 2015, municipiul Botoșani câștigă trei
locuri în clasamentul orașelor privind subindicele de infrastructură
culturală, rămânând în ierarhia primelor zece orașe. Botoșaniul
are ca punct forte resursele de infrastructură pentru spectacole
(în special prin instituțiile de filarmonică și teatru).
Similar orașului de pe locul patru – Târgu Mureș –, cazul
Botoșaniului arată cum interacțiunea eficientă dintre
infrastructura existentă și participarea culturală cresc vitalitatea
culturală a unui oraș de-a lungul mai multor dimensiuni, întrucât
consumul cultural de evenimente organizate de filarmonică

și teatre reprezintă punctul forte al orașului. De asemenea,
investițiile în centre culturale sau pentru diversificarea ofertei
de biblioteci și muzee ar putea reprezenta principala modalitate
prin care resursele de infrastructură culturală ar putea contribui
la creșterea vitalității culturale a orașului Botoșani.

Brașov
Asemănător cu ediția trecută a studiului, municipiul Brașov
ocupă cea de-a șasea poziție în clasamentul infrastructurii
culturale. Cazul Brașovului este interesant din perspectiva modului
în care am ales să calculăm acest indicator, și anume să raportăm
datele brute la populație pentru a le pune în perspectivă.
Astfel, deși orașul beneficiază de aproape toate tipurile
de infrastructură culturală introduse în analiză, unele dintre
aceste resurse de infrastructură devin insuficiente atunci
când sunt raportate la populația orașului. Punctele forte ale
Brașovului vizează infrastructura pentru spectacole (în special
cea pentru concerte), dar și prezența ansamblurilor artistice
și a centrelor culturale. Punctele slabe ale orașului privesc
rețeaua de biblioteci și cea de cinematografe.

Sfântu Gheorghe
Comparativ cu datele din 2015, orașul își consolidează cu
cinci locuri poziția în clasamentul subindicelui de infrastructură
culturală, ocupând astfel poziția a șaptea din ierarhie. Pentru
un oraș de sub 100.000 de locuitori, Sfântu Gheorghe prezintă
o bogată ofertă de resurse de infrastructură culturală.
Bibliotecile, muzeele, ansamblurile artistice și în special teatrele
(dramatice) reprezintă punctele forte ale orașului.
Ce ar putea fi adăugat este că municipiul Sfântu Gheorghe
reprezintă încă un exemplu pentru modul în care diferitele
fațete ale vitalității culturale lucrează împreună. Dacă în cazul
orașelor Târgu Mureș și Botoșani acest lucru a fost exemplificat
utilizând dimensiunea participării culturale, în cazul orașului
Sfântu Gheorghe putem da ca exemplu interacțiunea dintre
infrastructura culturală și resursele umane specializate, deoarece
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itemii care oferă municipiului un scor mare pentru resursele
umane specializate sunt aceia care fac referire la itemii pe care
performează și din punctul de vedere al infrastructurii.

Timișoara
Pentru 2016, orașul a urcat cu trei poziții în ierarhia
subindicelui de infrastructură culturală, intrând astfel în
clasamentul primelor zece orașe, pe locul opt. De-a lungul
anilor, municipiul Timișoara a prezentat fluctuații la nivelul
acestei dimensiuni, ocupând locuri între 3 și 6 pentru intervalul
2010-2012 și poziția 14 în anii 2013 și 2014.
Cu toate acestea, scorurile obținute au fost întotdeauna
pozitive și peste media națională. Punctele forte pentru Timișoara
sunt reprezentate de infrastructura pentru spectacole (concerte)
și prezența unui centru cultural. Principalul punct slab este cel
deja discutat pentru Brașov: deși infrastructura culturală este una
foarte diversă, bifând majoritatea itemilor prezentați în secțiunea
de metodologie, în momentul în care datele sunt relativizate se
observă o insuficiență a resurselor de infrastructură raportate la
volumul mare al populației.

Iași
Prin comparație cu datele din 2015, Iașiul își îmbunătățește
considerabil poziția în această ierarhie (urcare de 11 locuri).
Similar cu orașele Brașov și Timișoara, deși municipiul Iași
prezintă o diversitate de resurse de infrastructură culturală,
scorul este redus atunci când datele sunt raportate la
populația întregului oraș.

Pentru a pune lucrurile în perspectivă, putem da exemplul
itemului care a măsurat numărul de biblioteci. În anul 2016,
municipiul Iași are cel mai mare număr de biblioteci dintre cele
46 de orașe, și anume 101. Raportat la populație, obținem
aproximativ 2,78 biblioteci pentru fiecare 10.000 de locuitori,
de unde rezultă un scor z de -0,43. Aplicând același calcul
pentru municipiul Suceava, oraș cu 42 de biblioteci și 116.666
de locuitori în 2016, obținem 3,6 biblioteci la 10.000 de locuitori
și un scor z de 1,29. Așadar, gradul în care infrastructura oferă
acoperirea nevoilor culturale este important și trebuie mereu
pus în perspectivă cu mărimea populației deservite.

Suceava
Municipiul Suceava este ultimul oraș din clasamentul primelor
zece orașe conform infrastructurii culturale deținute. După cum
a fost remarcat în Tabelul 4, evoluția acestui oraș este una
notabilă. Dacă până acum Suceava se afla pe la jumătatea
clasamentului, în anul 2016 a reușit să urce cu 13 poziții.
Pentru Suceava, punctele tari sunt reprezentate de
biblioteci, muzee și cinematografe. Astfel, la nivelul itemului
care a măsurat gradul de acoperire al bibliotecilor prin
raportare la populație, Suceava ocupă locul 3, iar în cazul
muzeelor și al cinematografelor ocupă locurile 2 și 6 din 46. La
fel ca în cazul altor orașe, dezavantajele observate fac referire
la gradul de diversificare a ofertei de infrastructură culturală.
Spre exemplu, lipsa teatrelor de animație, a teatrelor muzicale
sau a ansamblurilor artistice sunt aspecte ce au acționat
negativ în compoziția scorului final de infrastructură.

5. Cheltuielile bugetare pentru cultură
O altă dimensiune a conceptului de vitalitate culturală a
orașelor este reprezentată de cheltuielile bugetare locale
pentru cultură și va fi abordată în capitolul de față. În
prima parte a capitolului va fi prezentată o discuție privind
relația dintre cheltuielile publice pentru cultură și o serie de

externalități pozitive ce ar putea fi aduse orașelor. În a doua
parte vor fi prezentate rezultatele cercetării, pornind de la
ierarhizarea orașelor și discutarea datelor pentru primele
zece orașe în funcție de scorurile obținute pentru subindicele
cheltuielilor bugetare locale pentru cultură.
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La nivel global, în diferite orașe, sectorului cultural îi sunt
redirecționați atât bani publici, cât și bani privați42. Există
diverse tipuri de finanțare și diferite niveluri de alocare a
fondurilor publice, acestea fiind strâns legate de politicile
publice dedicate culturii și de prioritățile stabilite de către
decidenți43. Autori precum Klamer, Mignosa și Petrova44 au
analizat sursele de finanțare a sectorului cultural din statele
membre ale Uniunii Europene, precum guvernul (prin bugetul
național), piața și sectorul non-profit. De asemenea, ei au
analizat mecanismele de finanțare și în termeni regionali:
nivelul local versus nivelul național. Autorii au semnalat
diverse probleme substanțiale în ceea ce privește colectarea
și măsurarea datelor despre sectorul cultural și finanțarea
acestuia. Spre exemplu, există actori în acest domeniu a căror
activitate principală este alta decât cea performată în sectorul
cultural. Mai mult, domeniul cultural nu este pe atât de omogen
precum alte domenii ce primesc finanțare din bugetul public,
rezultând astfel o dificultate în măsurarea acestor ramuri din
interiorul domeniului45.
Experiența orașelor precum Istanbul și New York, care
au primit succesiv fonduri publice destinate sectorul cultural
pentru a crea sau dezvolta muzee și teatre, ne arată că aceste
cheltuieli publice pot determina externalități pozitive, precum
viitoare investiții și atragerea unei forțe calificate de muncă
în domeniu46. În țările europene, finanțarea sectorului cultural
s-a axat pe orașe istorice, ce puteau fi dezvoltate atât pentru
prezervarea patrimoniului cultural, cât și pentru potențialul
lor turistic. În acest sens, o distincție importantă în ceea ce
42 BOP Consulting Editorial Team, World Cities Culture Finance Report, [online],
2017, http://www.worldcitiescultureforum.com/publications, (accesat la 21
decembrie 2018).

privește finanțarea sectorului cultural vizează două tipologii
strâns legate de geografia și istoria unei țări.
Așadar, investițiilor în infrastructura culturală a orașelor
le sunt asociate în literatură o serie de beneficii economice
și sociale, cele mai importante fiind: Dezvoltarea economică
a orașelor; Construirea unui brand de notorietate pentru
oraș, Îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii orașelor.
Cu toate acestea, de multe ori este dificil de delimitat între
efectele economice și sociale ale investițiilor în infrastructura
culturală47. De exemplu, un oraș care obține titlul de capitală
europeană a culturii poate înregistra o dezvoltare economică
datorată eforturilor autorităților de pregătire a candidaturii
și a veniturilor ulterioare obținute din turism. Concomitent,
localnicii și turiștii deopotrivă vor beneficia de o ofertă
culturală mai bogată, de o potențială schimbare a practicilor
de consum cultural, de interacțiuni interculturale, toate acestea
reprezentând exemple de beneficii sociale.
La nivelul României, cheltuielile bugetare locale pentru
cultură se află într-o strânsă relație cu resursele de
infrastructură culturală. Acest lucru este explicat de faptul
că datele statistice privind infrastructura culturală a orașelor
includ cu precădere informații despre resursele de infrastructură
ale organizațiilor publice de cultură. În același timp, resursele
financiare alocate pentru cultură din bugetele orașelor vizează
aproape exclusiv finanțarea organizațiilor publice de cultură,
iar resursele menționate reprezintă, totodată, principalul
mecanism de finanțare a acestor organizații. În ciuda acestor
legături, cele două componente sunt tratate ca dimensiuni
distincte ale conceptului de vitalitate culturală a orașelor,
fiecare dintre ele având operaționalizări diferite.

43 A. Klamer, A. Mignosa și L. Petrova, The relationship between public and
private financing of culture in the EU, 2010.
44 Id.
45 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),
International Measurement of the Economic and Social Importance of
Culture, Paris, OECD, 2006.
46 BOP Consulting Editorial Team (2017) World Cities Culture Finance Report.

47 N. Duxbury (ed.), Under Construction: The State of Cultural Infrastructure
in Canada. Volume 2, Vancouver, Centre of Expertise on Culture and
Communities, 2008.
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5.1 Rezultate

Sfântu Gheorghe

Cele 46 de orașe incluse în studiu au fost ierarhizate în
funcție de scorurile obținute pentru subindicele cheltuielilor
bugetare locale pentru cultură (2016). Clasamentul complet
poate fi consultat în Tabelul A3 (Anexe). Tabelul 5 prezintă
datele pentru primele zece orașe din clasament, acesta fiind
urmat de o descriere a fiecărui oraș din perspectiva subindicelui
cheltuielilor bugetare pentru cultură.
Plecând de la cei doi itemi folosiți, poziția unei localități
în această ierarhie este determinată atât de procentul din
bugetul local alocat cheltuielilor pentru cultură, cât și de suma
pentru cheltuielile culturale ce revine per locuitor. Ambele
componente influențează scorul final al subindicelui la nivelul
unei localități și, tocmai de aceea, vor fi semnalate situațiile
în care una dintre componente determină într-o mai mare
măsură poziția unei localități în clasament.

Orașul se plasează pe primul loc în clasamentul
indicelui cheltuielilor bugetare pentru cultură, la o diferență
considerabilă față de orașul de pe locul al doilea. Pentru 2016,
Sfântu Gheorghe a avut un scor ridicat atât în ceea ce privește
ponderea cheltuielilor pentru cultură din totalul bugetului local,
cât și în ceea ce privește cheltuielile totale pentru cultură per
locuitor. Dacă din 2014 până în 2016 observăm un trend
ascendent, datele din Graficul 11 indică faptul că în 2017 este
înregistrată o scădere a subindicelui cheltuielilor bugetare
pentru cultură. Această scădere face ca în 2017, municipiul
Sfântu Gheorghe să ocupe locul al doilea în clasament, fiind
surclasat de municipiul Arad.
Graficul 11. Dinamica subindicelui cheltuielilor bugetare
pentru cultură, municipiul Sfântu Gheorghe (2014-2017)

Tabelul 5. Clasamentul primelor zece orașe cu cel mai bun
scor pentru subindicele cheltuielilor bugetare pentru cultură
(2016)
Poziția
în top

Oraș

Valoarea scorului obținut

Populaţie
2016

1

Sfântu Gheorghe

3,421

65080

2

Craiova

2,005

305689

3

Arad

1,797

179045

4

Miercurea Ciuc

1,473

42120

5

Sibiu

1,408

169786

6

Timișoara

1,237

332983

7

Slobozia

0,863

53085

8

Călărași

0,823

77576

9

Alexandria

0,513

52101

10

Oradea

0,465

222736

3,42

1,59

2014

2,31

1,78

2015

2016

2017

Craiova
Datele din 2016 plasează Craiova pe locul al doilea în
ceea ce privește cheltuielile bugetare locale pentru cultură, ca
urmare a unei creșteri semnificative a subindicelui față de anii
2014 și 2015 (Graficul 12). Datele pentru 2017 indică faptul că
orașul ocupă în continuare unul dintre locurile de top ale acestui
clasament, în ciuda unei ușoare scăderi a valorii indicelui.
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În ceea ce privește scorurile obținute separat pe ce doi
itemi, municipiul Craiova a obținut un scor mai bun pentru
ponderea cheltuielilor pentru cultură din totalul cheltuielilor
decât pentru cheltuielile totale pentru cultură raportate la
mărimea populației. Chiar și așa, Craiova a obținut scoruri mari
pentru acești itemi comparativ cu restul orașelor, plasându-se
pe locurile 2 (pentru ponderea cheltuielilor pentru cultură
din totalul cheltuielilor) și 3 (pentru cheltuielile totale pentru
cultură raportate la mărimea populației).
Graficul 12. Dinamica subindicelui cheltuielilor bugetare
pentru cultură, municipiul Craiova (2014-2017)

privind ponderea cheltuielilor alocate pentru cultură (și primul
loc pentru anul 2017).
Graficul 13. Dinamica subindicelui cheltuielilor bugetare
pentru cultură, municipiul Arad (2014-2017)
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Arad
În 2016, municipiul Arad ocupă locul al treilea în clasamentul
subindicelui cheltuielilor bugetare pentru cultură. Între 2015
și 2017, observăm din Graficul 13 o creștere graduală a
scorului, Arad obținând în 2017 prima poziție în ierarhia la
nivel național. Atât pentru scorul din 2017, cât și pentru cel
din 2016, sunt semnalate valori mai mari pentru cheltuielile
totale pentru cultură per locuitor comparativ cu ponderea
bugetului local alocat pentru cultură. Cu toate acestea, dacă
ierarhizarea ar fi fost realizată separat pe itemii care compun
această dimensiune, municipiul Arad nu ar fi scăzut foarte
mult în top, întrucât, pentru anul 2016, ocupă a patra poziție

La nivelul anului 2016, Miercurea Ciuc ocupă poziția a
patra în ierarhie. Graficul 14 indică o variație anuală destul
de mare a subindicelui cheltuielilor bugetare pentru cultură
(de la 2,23 în 2014 la 0,88 în 2015, urmat de o creștere până
la 1,47 în 2016 și 1,78 în 2017). Însă trebuie remarcat că
indiferent de metodologia utilizată pentru a analiza această
dimensiune a vitalității culturale, Miercurea Ciuc a obținut
întotdeauna valori pozitive și peste media celor 46 de orașe.
La nivelul celor doi itemi care compun subindicele, scoruri mai
mari sunt înregistrate pentru cheltuielile totale pentru cultură
per locuitor, pentru care ocupă locul 4 în 2016 și locul 3 în
2017. Nici la nivelul ponderii acordate pentru cultură din totalul
cheltuielilor bugetare nu se depărtează de poziția ocupată în
clasamentul agregat pe această dimensiune, ocupând poziția
5 atât în 2016, cât și în 2017.
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Graficul 14. Dinamica subindicelui cheltuielilor bugetare
pentru cultură, municipiul Miercurea Ciuc (2014-2017)
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Sibiu
Pentru perioada 2014-2017, subindicele cheltuielilor
bugetare pentru cultură la nivelul municipiului Sibiu
înregistrează o creștere graduală (Graficul 15). Scorul obținut
pentru 2016 plasează orașul pe locul al cincilea în ierarhie. În
ciuda creșterii raportate între 2016 și 2017, aceasta nu este
suficientă pentru a schimba poziția orașului în clasament. Cu
toate acestea, valorile înregistrate de Sibiu atunci când vine
vorba de cheltuieli bugetare pentru cultură au fost întotdeauna
pozitive și peste media obținută la nivelul celor 46 de orașe
incluse în studiu. Pentru Sibiu, ponderea cheltuielilor bugetare
pentru cultură este itemul pentru care au fost raportate valori
mai mari în cadrul indicelui, plasându-se din acest punct de
vedere pe locurile 3, în 2016, și 4, în 2017.

Graficul 15. Dinamica subindicelui cheltuielilor bugetare
pentru cultură, municipiul Sibiu (2014-2017)
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Timișoara
Orașul se plasează pe poziția a șasea în clasamentul
subindicelui cheltuielilor bugetare pentru cultură. Dintre cei doi
itemi care compun scorul final, valori mai mari sunt raportate
pentru cheltuielile totale pentru cultură per locuitor (atât
la nivelul anului 2016, cât și la nivelul anului 2017). Graficul
16 sugerează o variație în timp destul de ridicată a scorului
pentru acest indice la nivelul municipiului. În ciuda unei ușoare
scăderi între cei doi ani incluși în analiză, aceasta nu afectează
poziționarea orașului în ierarhia din 2017.
Graficul 16. Dinamica subindicelui cheltuielilor bugetare
pentru cultură, municipiul Timișoara (2014-2017)
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Slobozia
Datele din Graficul 17 indică faptul că, începând cu 2015,
scorul subindicelui cheltuielilor bugetare la nivelul municipiului
Slobozia cunoaște o creștere treptată, ajungând în anul 2017 la
1,07. Cu toate acestea, atât pentru clasamentul din 2016, cât
și pentru clasamentul din 2017, Slobozia se plasează pe poziția
a șaptea în clasament. În componența indicelui, o pondere mai
mare o aduce procentul din bugetul local alocat cheltuielilor
pentru cultură. De asemenea, trebuie spus că ascensiunea pe
care a cunoscut-o municipiul Slobozia în ierarhia pe această
dimensiune a vitalității este una remarcabilă, deoarece în ediția
trecută a studiului orașul nu a depășit poziția 37 în intervalul
2010-2015.

localități și să nu se mai regăsească în topul primelor zece
orașe. La nivelul celor doi itemi care alcătuiesc indicele, scoruri
mai mari au fost raportate pentru ponderea cheltuielilor
bugetare pentru cultură. Pentru municipiul Călărași nu pot fi
făcute comparații cu ediția trecută a studiului, pentru a vedea
cum schimbarea metodologiei poate schimba scorul unui oraș
din prisma cheltuielilor bugetare. În intervalul 2010-2015 nu
există date despre cheltuielile înregistrate la nivelul activităților
culturale.
Graficul 18. Dinamica subindicelui cheltuielilor bugetare
pentru cultură, municipiul Călărași (2014-2017)

Graficul 17. Dinamica subindicelui cheltuielilor bugetare
pentru cultură, municipiul Slobozia (2014-2017)
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Călărași
Municipiul Călărași se plasează, conform datelor disponibile
pentru anul 2016, pe poziția a opta în clasamentul subindicelui
cheltuielilor bugetare locale pentru cultură. Graficul 18 indică
o ușoară scădere a scorului pentru 2017, însă aceasta este
suficientă pentru ca municipiul Călărași să fie surclasat de alte
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Alexandria
Deși pentru anul 2016 ocupă poziția a noua în ierarhia
cheltuielilor bugetare locale pentru cultură, observăm din
Graficul 19 că scorul din 2016 este de fapt cel mai ridicat scor
obținut în perioada analizată. Scăderea scorului înregistrată
pentru anul 2017 face ca municipiul Alexandria să se plaseze
la aproximativ jumătatea clasamentului pentru acest ultim an
de referință. La nivelul datelor pentru 2016, analizele pe itemii
defalcați, care compun subindicele, au evidențiat că nu există
mari diferențe între ponderea cheltuielilor pentru cultură și
suma cheltuielilor bugetare pentru cultură per locuitor.
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Graficul 19. Dinamica subindicelui cheltuielilor bugetare
pentru cultură, municipiul Alexandria (2014-2017)

scor pentru acest interval din timp, în 2017 fiind înregistrată
o scădere semnificativă a subindicelui cheltuielilor bugetare
locale pentru cultură. Ca urmare a acestei scăderi, municipiul
Oradea se poziționează în 2017 în jumătatea inferioară a
clasamentului.
Graficul 20. Dinamica subindicelui cheltuielilor bugetare
pentru cultură, municipiul Oradea (2014-2017)
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Datele la nivelul anului 2016 poziționează Oradea pe locul
al zecelea în ierarhia cheltuielilor bugetare. Cu toate acestea,
observăm o variație mare a scorurilor pentru perioada 20142017. De altfel, scorul obținut în anul 2016 este cel mai ridicat
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6. Resurse umane specializate
Odată cu globalizarea, orașele lumii trec prin tranziții, se
dezvoltă, se confruntă cu diverse probleme, iar acest lucru nu
mai permite utilizarea acelorași moduri de gândire, de acționare
sau de implementare a strategiilor. În contextul acestor
transformări, orașele devin „sisteme noi emergente bazate pe
cunoaștere, muncă intelectuală și creativitate umană”48.
Reinventarea orașului într-un hub al creativității este
necesară pentru îmbunătățirea calității vieții orașului, deoarece
„din punct de vedere istoric, creativitatea a fost dintotdeauna
sufletul unui oraș”49. Deși orașele industriale au avut parte
de oameni creativi, aceștia nu și-au putut utiliza abilitățile la
potențialul maxim. Datorită transformărilor existente la nivelul
48 R. Florida, ‘Cities and the Creative Class’, City and Community, vol. 2, no. 1,
2003, pp. 15-16.
49 C. Landry și F. Bianchini, The Creative City, London, Demos, 1995, p. 11.

orașelor și tinderea acestora către o economie bazată pe
cunoaștere, creativitatea este un aspect important al secolului
în care trăim, în sensul că poate sprijini afaceri inovatoare
sau resurse umane specializate ce pot sprijini la rândul
lor o dezvoltare economică durabilă. În contextul acestor
transformări, cea mai importantă resursă a oricărui oraș sunt
oamenii. Locația și resursele naturale, aspectele cele mai
importante în orașele modernității industriale, sunt înlocuite
de dorințele, motivațiile, imaginația și creativitatea oamenilor
ca resurse urbane50.
Resursele umane specializate sunt un indicator important al
vitalității culturale prin faptul că oferă posibilitatea de a urmări
capacitatea unui oraș de a forma viitori profesioniști pentru
50 C. Landry, The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, ed. 2, London,
Earthscan Publications, 2008, p. XII.
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domeniile culturale sau artistice. Astfel, sistemul educațional
este primul pas în formarea resurselor umane specializate în
domeniul cultural sau artistic, iar acestea pot sprijini în viitor
dezvoltarea unei economii culturale durabile, prin resursele lor
intelectuale și creative.
Educația acordă indivizilor un nivel de bază de aptitudini și
abilități, care trebuie valorificate pentru a fi utile și productive,
fiind, astfel, primul și cel mai important pas în atingerea
potențialului cultural pe care îl are un oraș. De aceea este
important să fie regândit modul în care se învață diverse
lucruri și ce lucruri trebuie să fie învățate. Datorită schimbărilor
survenite la nivelul orașelor, un modelul ce privește parcursul
vieții compus din etapele educație → muncă → pensie nu mai
este de actualitate, deoarece este recunoscută importanța
învățării pe tot parcursul vieții (eng. lifelong learning), iar
oportunitățile de învățare (atât formale, cât și informale) devin
din ce în ce mai variate.
Nu de puține ori, conceptul de „inteligență” este asociat
exclusiv cu gândirea logică și matematică. Însă noile condiții
societale implică mai mult de atât ca aptitudini pentru piața
muncii. Tipuri de inteligență precum vizuală, emoțională sau
muzicală devin din ce în ce mai apreciate. Așadar, cultivarea
acestor aptitudini în unități educaționale precum școli de artă
populară, școli gimnaziale sau licee cu profil artistic poate
influența pozitiv vitalitatea culturală urbană.
Charles Landry consideră că pentru un viitor îmbunătățit
este nevoie ca educația și învățarea să fie în centrul
experiențelor noastre zilnice, deoarece prin intermediul acestora
„indivizii continuă să își dezvolte abilitățile și competențele;
organizațiile și instituțiile pot recunoaște cum să valorifice
potențialul forței de muncă și cum să trateze în mod flexibil și
creativ oportunitățile și dificultățile acestei perioade de tranziție
prin care trecem; orașele pot acționa și se pot adapta rapid
problemelor neașteptate; societățile înțeleg că diversitatea și
diferențele dintre comunități pot deveni o sursă de potențial”51.
51 Id., pp. 116-117.

Întrucât artele și cultura au un impact pozitiv asupra
educației, a dezvoltării tinerilor și a economiilor locale52,
diversele activități artistice pentru amatori pot avea o influență
pozitivă asupra participării culturale a populației53. Jackson și
Herranz consideră că instituțiile din domeniul artelor (pentru
amatori sau profesioniști) care colaborează cu alte instituții
din diverse domenii sunt văzute ca o parte importantă pentru
vitalitatea culturală a unei comunități.54
Mai mult, educația în domeniul artistic (formal sau informal),
la școli de artă, instituții de artă sau programe dedicate artei și
culturii, este considerată și o formă importantă de participare
culturală valoroasă pentru oameni și pentru abilitățile
dobândite la finalul unui curs, prin valoarea lor intrinsecă
sau prin rețelele sociale create prin intermediul acestui tip
de participare. Acest tip de activități pot duce la viitoare
activități culturale sau civice55. Socializarea în domeniul artistic
are o șansă mare de a determina participarea directă a unei
persoane în acest domeniu ca viitor personal specializat.

6.1 Rezultate
Cum a fost menționat și în capitolul dedicat metodologiei,
pentru această ediție a studiului s-au creat două topuri ale
resurselor umane specializate. Topul final pe anul 2016 ia
în considerare toate variabilele, pe când varianta a doua a
clasamentului este formată numai din variabilele utilizate
în ediția precedentă a studiului. Valorile obținute sunt
ilustrate în Tabelul 6. Majoritatea orașelor se regăsesc în
ambele clasamente, cu mici modificări ale poziției în top.
Este interesant de observat că ultimele trei orașe – din
cadrul ambelor topuri – sunt diferite, lucru care se datorează
52 Jackson, M-R, și Herranz, J., Culture counts in communities: A framework for
measurement. Washington, DC: Urban Institute, 2002, p. 32.
53 Van der Borg, J. and Russo, A., The Impacts of Culture on the Economic
Development of Cities. Rotterdam, The Netherlands: EURICUR, 2005, p. 344.
54 Jackson, M-R., Kabwasa-Green, F. și Herranz, J., op. cit., p. 15.
55 Id., p. 17.
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includerii în analiză a indicatorilor ce privesc personalul de
specialitate.
De asemenea, reamintim că analizele din interiorul acestei
dimensiuni au fost realizate folosind date care au fost primite
de la Institutul Național de Statistică, precum și date care au
fost colectate intern. Din acest motiv, trebuie ținut cont de

faptul că acuratețea analizelor este dependentă de gradul
în care instituțiile contactate au fost dispuse să răspundă
adreselor primite și să ofere informațiile necesare. Prin urmare,
realitatea conturată în cadrul clasificărilor ce urmează a fi
prezentate trebuie interpretată în contextul datelor care au
fost disponibile.

Tabelul 6. Clasamentele primelor zece orașe pe subindicele de resurse umane specializate – top final și top conform
metodologiei anterioare
Orașe

Valoarea scorului
obținut
(top final)

Populaţie
2016

1

Cluj-Napoca

1,37

321687

Miercurea Ciuc

1,97

2

Târgu Mureș

1,14

150191

Cluj-Napoca

1,83

3

Târgu Jiu

0,96

96852

Târgu Jiu

1,58

4

Miercurea Ciuc

0,87

42120

Iași

1,37

5

Alba Iulia

0,75

74233

Alba Iulia

1,19

Poziția în top

Top și scoruri conform metodologiei anterioare

6

Iași

0,65

362142

Târgu Mureș

0,84

7

Oradea

0,59

222736

Oradea

0,52

8

Sibiu

0,57

169786

Târgoviște

0,38

9

Pitești

0,46

176747

Deva

0,33

10

Sfântu Gheorghe

0,41

65080

Slatina

0,20

Cluj-Napoca
Municipiul Cluj-Napoca este unul dintre cele mai stabile
oraș din punctul de vedere al resurselor umane specializate,
cu oscilații foarte mici de la o ediție la alta. În toate edițiile
studiului, Cluj-Napoca s-a aflat printre primele cinci orașe din
punctul de vedere al acestui indicator.
Faptului că acest oraș este unul dintre cele mai importante
centre universitare din România se regăsește și în punctele
forte ale acestui oraș. Astfel, itemi precum numărul de
studenți, de absolvenți și de profesori din mediul universitar
sunt cei care cresc scorul orașului. Poziția Clujului pe primul
loc demonstrează capacitatea acestuia de a forma viitori

specialiști în domeniul culturii și al artelor, care să devină mai
apoi personal de specialitate din diverse instituții culturale.
Cu toate acestea, trebuie remarcat și că resursele umane
existente – i.e. personalul angajat în instituțiile de cultură –
reprezintă un punct mai slab al orașului, fapt observabil prin
scăderea scorului atunci când metodologia este modificată.

Târgu Mureș
Târgu Mureș are un potențial ridicat din punctul de vedere
al resurselor umane specializate, aflându-se în acest an pe a
doua poziție. Cele mai mari scoruri au fost obținute pe itemii
referitori la cursanții înscriși în școlile populare de arte (și
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meserii) și numărul de absolvenți din liceele cu profil de arte;
altfel spus, itemi care descriu consumul cultural și resursa
umană potențială. Cu toate acestea, un aspect important al
orașului Târgu Mureș este reprezentat și de resursele umane
existente.
Atât creșterea scorului, cât și a poziției pe care orașul o
ocupă se datorează includerii în analiză a indicatorului privind
personalul de specialitate din instituțiile de cultură, ceea ce
demonstrează că acest oraș are posibilitatea de a forma și de
a angaja personal în domeniul artistic sau cultural.

Târgu Jiu
Ca și în edițiile precedente ale studiului, Târgu Jiu este un
oraș important din punctul de vedere al resurselor umane
specializate. În acest an, orașul se află pe poziția a treia în
top, scăzând doar cu o poziție față de perioada 2010-2015, în
care s-a menținut mereu pe poziția a doua.
Pozițiile pe care Târgu Jiul le-a ocupat de-a lungul anilor
pe dimensiunea resurselor umane specializate (mereu în top
trei) nu sunt întâmplătoare. După cum a fost observat în ediția
anterioară a studiului, resursele umane specializate reprezintă
punctul forte al orașului comparativ cu celelalte dimensiuni
axate pe infrastructură, industrii creative, participare sau
cheltuieli bugetare pentru cultură.
Bineînțeles că și în interiorul acestei dimensiuni, luată
singular, există itemi pe care orașul Târgu Jiu performează mai
bine comparativ cu alții. Astfel, cele mai mari scoruri au fost
obținute pentru: numărul de absolvenți ai școlilor populare de
arte, numărul de cursanți înscriși în aceste școli populare de
arte, precum și mărimea personalului didactic de specialitate
din școlile de artă populară / școlile de arte și meserii.

Miercurea Ciuc
Miercurea Ciuc se află în această ediție pe locul patru în
topul vitalității culturale privind resursele umane specializate.

În perioada 2010-2015, orașul a ocupat prima poziție. Similar
orașului Târgu Jiu, și pentru Miercurea Ciuc dimensiunea
resurselor umane specializate este cea mai predominantă.
Cele două modalități de a calcula scorul pe această
dimensiune indică două lucruri importante. În primul rând,
scăderea de la 3,87 (anul 2015) la un scor de 1,97 (anul
2016), utilizând aceeași metodă de calcul, arată că a existat
o dinamică internă la nivelul acestei dimensiuni, în general,
deoarece un scor care a fost aproape înjumătățit de la un
an la altul ar fi menținut Miercurea Ciuc pe primul loc. În al
doilea rând, arată importanța resurselor umane specializate
în artă și cultură care sunt existente, nu doar potențiale. Prin
urmare, deși punctul forte al acestui oraș este capacitatea sa
de a forma resurse umane specializate în domeniile culturale
și artistice, scăderea acestui indice demonstrează o neputință
de a crea posibilități pentru absolvenții din învățământul de
artă din oraș.

Alba Iulia
Alba Iulia se menține în topul primelor șase orașe cu o
vitalitate crescută, oscilând din anul 2010 între locurile 5 și
6. Menținerea în top de-a lungul acestor ani indică abilitatea
orașului de a forma personal specializat în domeniul cultural.
Punctele tari ale orașului Alba Iulia, în materie de itemi din
care este compusă dimensiunea resurselor umane specializate,
sunt școlile și liceele cu profil artistic, excelând în ceea ce
privește elevii care sunt înscriși și care le-au absolvit, precum
și resursa umană alocată pentru educarea elevilor – numărul
de profesori angajați.
După cum poate fi observat în Tabelul 6, situația unităților
de învățământ cu profil artistic este cea care favorizează
Alba Iulia în topul resurselor umane specializate. O scădere
de la 1,19 la 0,75 odată cu schimbarea metodologiei, prin
adăugarea personalului existent în instituțiile de cultură, arată
că numărul persoanelor specializate în zona cultural-artistică
este relativ mic, raportat la populația orașului.
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Iași
Rezultatele din ediția anterioară a studiului arată că
resursele umane specializate reprezintă punctul forte al Iașiului
comparativ cu dimensiunile ce țin de infrastructură, participare
culturală sau bugetul alocat pentru cultură. Cu toate acestea,
2016 este primul an în care municipiul Iași se află în top 10 al
resurselor umane specializate, pe poziția a șasea. În intervalul
2010-2015, Iașiul a oscilat între pozițiile 12 și 17.
Similar municipiului Cluj-Napoca, o parte dintre motivele
pentru poziționarea Iașiului în topul resurselor umane
specializate țin faptul că este un centru universitar dezvoltat.
Astfel, la nivelul itemilor individuali care au compus această
dimensiune, numărul de studenți, absolvenți și profesori din
mediul universitar dedicat domeniului artistic, Iașiul a primit
scoruri foarte mari. Însă analizele în profunzime au arătat că
ce scade scorul Iașiului în topul realizat conform noilor criterii
nu sunt doar itemii ce măsoară personalul angajat în instituții
de cultură (deși Iașiul a obținut scoruri bune pentru personalul
din biblioteci sau filarmonică), ci lipsa datelor cu privire la
mediul preuniversitar dedicat artelor și culturii.

din mediul universitar, exprimată prin numărul de studenți,
numărul de studenți care au absolvit și numărul de profesori
din universitățile de artă, reprezintă itemi care au obținut valori
pozitive și care au ridicat scorul mediu al municipiului Oradea.

Sibiu
De-a lungul edițiilor care s-au ocupat de studiul vitalității
culturale, municipiul Sibiu s-a situat printre primele zece orașe
conform resurselor umane specializate, oscilând între locurile 6
și 9. Și dintre toate dimensiunile luate în considerare, resursele
umane specializate au reprezentat un punct forte al Sibiului.
Trebuie să remarcăm că dacă până în anul 2015 municipiul
Sibiu a ocupat pozițiile menționate în topul resurselor umane
specializate doar pe baza datelor care iau în considerare elevii,
studenții și profesorii din mediul preuniversitar și universitar,
Sibiul reușește să se mențină în top și prin adăugarea resurselor
umane din instituțiile de cultură. Mai mult decât atât, analizele
în profunzime au evidențiat că itemii dedicați personalului
specializat din instituțiile de cultură sunt cei pentru care orașul
a obținut cele mai bune scoruri.

Oradea

Pitești

În edițiile precedente ale studiului, Oradea a oscilat între
pozițiile 15 și 22, aflându-se în anul 2015 pe locul 18, iar în anii
2014 și 2011 pe locul 17.

Orașul Pitești se află pentru prima dată în topul vitalității
culturale din punctul de vedere al resurselor umane specializate.
Evoluția acestui indice este una extrem de favorabilă, orașul
aflându-se anul acesta pe poziția 8, comparativ cu anii
precedenți în care nu a trecut de poziția 32.

Municipiul Oradea reprezintă unul dintre cazurile concrete
în care adăugarea resursei umane prezente în instituțiile
de cultură a reprezentat un avantaj. Astfel, personalul de
specialitate din cadrul teatrelor de păpuși, de la filarmonică
și din teatrele dramatice reprezintă unul dintre punctele forte
ale acestui oraș, mai ales prin prisma faptului că asemenea
instituții nu se regăsesc în toate orașele analizate.
De asemenea, și resursa umană potențială reprezintă,
pe alocuri, un punct forte al municipiului. Atât numărul
absolvenților de licee cu profil cultural-artistic, cât și situația

Este interesant de observat că dacă am fi aplicat aceeași
metodologie ca în anii anteriori, orașul nu s-ar fi aflat în top 10.
Noii indicatori incluși în analiza din această ediție a studiului
au avut un impact favorabil asupra evoluției acestui scor final.
În mod specific, Pitești excelează la nivelul resursei umane
specializate din teatrele muzicale și din orchestrele populare,
având 0,21 persoane la mia de locuitori pentru teatre muzicale
și 0,13 persoane la mia de locuitori pentru orchestrele populare.
Deși cifrele, în sine, nu par impresionante, menționăm că: a)
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pentru teatrele muzicale, aproximativ 94% dintre cele 46 de
orașe au obținut un scor de 0, iar orașul Pitești a obținut scorul
maxim; b) pentru orchestrele populare, 80% dintre orașele
analizate au obținut un scor de 0, iar scorul maxim a fost de 0,21.

Sfântu Gheorghe
Între 2010 și 2015, municipiul Sfântu Gheorghe a ocupat
în mod constant a treia poziție. După cum arată rezultatele
prezentate în ediția anterioară a studiului, resursele umane
specializate au reprezentat dimensiunea la care acest oraș a
excelat.

Ce am putut observa în cazul municipiului Sfântu Gheorghe
a fost felul în care atât resursele umane existente, cât și cele
potențiale joacă un rol important în vitalitatea culturală a
orașului, conform dimensiunii analizate. În cazul primelor,
resursele umane specializate din cadrul teatrelor dramatice,
muzeelor și ansamblurilor artistice reprezintă punctele forte ale
orașelor. În cazul celei de-a doua situații, al resurselor umane
în curs de formare, numărul elevilor existenți în anul 2016 în
școlile cu profil artistic și numărul celor care au absolvit astfel
de licee sunt caracteristici care au un impact pozitiv asupra
scorului general pe această dimensiune.

7. Participare culturală
O identitate unică și o dezvoltare a experiențelor oferite
localnicilor sau turiștilor este una dintre prioritățile orașelor din
ziua de azi – orașe creative, bazate pe cunoaștere –, iar aceste
lucruri pot fi realizate printr-o gamă largă de facilități culturale.
Orașele creative, cu viață culturală activă, fac un efort pentru
a oferi o multitudine de experiențe diverse pentru locuitorii
acestuia.56 Facilitățile culturale ale unui oraș nu se referă numai
la elementele unei infrastructuri culturale considerate de bază,
ca teatrele, operele sau muzeele. Deși aceste elemente sunt
importante în influențarea unei participări culturale crescute
și a vitalității culturale a unui oraș, „orașele de azi se mândresc
cu atmosfera, patrimoniul sau viața de noapte, dar, în special,
ele dezvoltă o calitate intangibilă a creativității și a inovației”57.
Activitățile culturale și artistice pot spori interesul pentru
un anumit loc, o anumită zonă, prin atragerea vizitatorilor sau
a turiștilor, iar prin timpul petrecut și banii cheltuiți de către
aceștia se contribuie la o dezvoltare continuă a orașului.58
56 PricewaterhouseCoopers, Cities of the Future – Global Competition, Local
Leadership, [online], 2005, http://www.pwc.com/gx/en/government-publicsector-research/pdf/cities-final.pdf, p. 20, (accesat la 18 aprilie 2018)
57 Id., p. 52
58 D. J. Murray, Economic Vitality. How the arts and culture sector catalyze
economic vitality, Michigan, American Planning Association, 2011, www.

Diseminarea culturii și a artelor este posibilă prin contribuțiile
mai multor părți interesate (instituții publice, organizații
neguvernamentale, artiști locali etc.). Legăturile dintre aceste
entități constituie un sistem de sprijin important pentru
vitalitatea culturală a unei comunități.59 Participarea culturală
este considerată de anumite studii60 ca fiind cel mai important
indicator al vitalității culturale, deoarece prin intermediul
acesteia sunt puse în valoare celelalte dimensiuni ale vitalității
culturale ale unui oraș (infrastructură, cheltuieli alocate pentru
sectorul cultural, industrii creative, resurse umane specializate).
Însă un grad crescut de participare culturală nu ține numai
de celelalte dimensiuni ale vitalității culturale, ci și de alți factori
cum ar fi nivelul de activitate al unui oraș (evenimente), nivelul de
interacțiune și comunicare între indivizi, prezența oportunităților
mayorsinnovation.org/images/uploads/pdf/4_-_Economic_Vitality.pdf,
(accesat la 20 aprilie 2018).
59 M.-R. Jackson și J. Herranz, Culture counts in communities: A framework for
measurement, Washington DC, Urban Institute, 2002, p. 43.
60 M.-R. Jackson, și J. Herranz, Culture counts in communities: A framework for
measurement; M-R. Jackson, F. Kabwasa-Green șiJ. Herranz, Cultural vitality
in communities: Interpretation and indicators. Washington, DC: The Urban
Institute, 2006; F. Matarasso, Towards a Local Culture Index. Measuring the
Cultural Vitality of communities, Gloucestershire, Comedia, 1999.
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de participare culturală și sprijinul pentru sectorul cultural și
artistic. Gradul de participare culturală depinde și de contribuția
pe care o aduc orașele prin diverse resurse sau stimulente
oferite potențialilor consumatori culturali. Facilitățile și resursele
culturale ale unui oraș trebuie să sporească gradul de participare
la viața culturală pentru o diversitate de grupuri – vârstă, stil de
viață, turiști / localnici –, având în vedere și că oamenii participă
la activități culturale sau artistice în feluri diferite și în funcție
de abilitățile și preferințele lor, ca practicanți, profesori sau
consumatori, în mod individual sau colectiv, mai des sau mai
rar. Prin facilitarea accesului la o viață culturală diversă, orașele
pot produce și un simț al apartenenței pentru cei care participă.61
Există anumiți factori care sporesc gradul de participare
la activități culturale al unei persoane: un nivel de educație
ridicat, socializarea în arte și cultură înainte de vârsta de 18 ani
și participarea la evenimente culturale / artistice cu familia în
copilărie62. Orice tip de socializare constantă în domeniul artelor
influențează gradul de participare culturală. Astfel, un copil
care merge cu familia la spectacole de teatru, de dans, diverse
expoziții în muzee sau galerii, ascultă muzică clasică sau merge
la concerte de muzică clasică are o șansă mai mare de a deveni
un consumator activ la astfel de evenimente63. Socializarea în
perioada copilăriei poate duce fie la participarea directă, ca viitor
membru al personalului specializat în sectorul cultural sau artistic
sau ca viitor consumator de cultură sau arte. O altă perioadă
importantă a socializării este între 18 și 24 de ani, deoarece la
aceste vârste participarea la activități artistice sau culturale
este voluntară și astfel reflectă interesul real al individului de a
continua în acest domeniu sau de a deveni un consumator activ
de cultură64.
61 Ș. Voicu, A. Dragomir, Vitalitatea culturală a orașelor din România – ediția
2016, în C. Croitoru și A. Becuț (coord.), Caietele Culturadata, Volumul
1/2017, Editura Pro Universitaria, București, 2017, pp. 37-38.
62 F. Ostrower, The Diversity of Cultural Participation. Findings from a national
survey, Washington DC, Urban Institute, 2005, p. 9.
63 Id., p. 16.
64 R. Orend, Socialization and Participation in the Arts, Washington DC,
National Endowment for the Arts, 1988, p. 54.

Pentru o participare culturală constantă și nu doar la
diverse evenimente speciale, care pot atrage un număr mare
de consumatori culturali, dar care nu vor mai participa în viitor
la evenimentele obișnuite ale unei anumite instituții, acestea
trebuie să ia în considerare și experiențele pe care participanții
le au în legătură cu evenimentele la care au participat sau
participă în mod frecvent, precum: un grad înalt al calității
artistice / culturale a evenimentului; evenimentul să fie
agreabil din punct de vedere social; noutatea și posibilitatea
de a învăța ceva nou; locație plăcută; evenimentul să aibă
o componentă importantă din punct de vedere emoțional
pentru oameni; dorința de a reveni la același fel de activitate
culturală.65
Trebuie reținut că o infrastructură culturală de bază
(muzee, teatre, librării) nu este un bun intrinsec, așa cum
este considerată de diverse autorități locale. Existența fizică
a acestor structuri nu este de ajuns pentru creșterea gradului
de vitalitate culturală și nici pentru dezvoltarea economică
și culturală a unui oraș, dacă aceasta nu își poate atinge
scopul, adică un anumit grad de activitate și participare
culturală.
De asemenea, trebuie luat în considerare și faptul că
oamenii participă la evenimente culturale și în diverse locații,
nu numai în cele incluse în infrastructura culturală considerată
de bază, inclusiv la instituții non-profit, locuri comerciale,
spații speciale pentru evenimente artistice sau culturale
sau ale locații comunitare66. Astfel, colaborarea între aceste
instituții poate exprima un punct cheie în sporirea gradului de
participare culturală.
Problema multor orașe este că viața culturală încă este
considerată un scop în sine și nu un mijloc de dezvoltare
culturală sau artistică. Cultura trebuie văzută ca un agent
al dezvoltării, ce poate fi exploatat pentru a atinge obiective
65 F. Ostrower, The Diversity of Cultural Participation. Findings from a national
survey, p. 20.
66 Id., p. 11.
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individuale sau sociale. La nivel individual, activitatea culturală
este un traseu extrem de divers și variat pentru dezvoltarea
personală a oamenilor de toate vârstele, ce conduce către
abilități sporite, încredere și creativitate67, iar la nivel social,
o activitate culturală diversificată poate duce la un consum
ridicat de cultură, ceea ce sprijină dezvoltarea culturală,
artistică și economică a unui oraș.
Relația participare culturală – socializare culturală / artistică
este extrem de importantă în sporirea gradului de participare
culturală. Astfel, pentru ca un oraș să dețină o vitalitate
culturală crescută din punctul de vedere al participării, trebuie
să existe posibilități de formare și socializare în domeniul
cultural și artistic.68

7.1 Rezultate
Graficul 21 prezintă în ordine descrescătoare primele zece
scoruri obținute de orașele incluse în studiu. Comparând
rezultatele obținute la nivelul acestei dimensiuni a vitalității
culturale cu cele din cadrul altor secțiuni din acest studiu,
observăm că într-o oarecare măsură rezultatele sunt în
concordanță atât cu clasificarea generală, cât și cu celelalte
clasificări individuale. Pe de altă parte, participarea culturală
ar trebui să reprezinte expresia practică a vitalității culturale,
prin care oamenii se angajează în activități de consum cultural.
Astfel, diversele modificări survenite de la o clasificare la alta
indică o serie de imperfecțiuni pe care le are subindicele
construit de noi în a surprinde participarea culturală în
ansamblul său.

Graficul 21. Clasamentul primelor zece orașe din perspectiva
participării culturale în anul 201669
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Sibiu
Orașul Sibiu se află din anul 2010 printre primele trei
poziții ale topului vitalității culturale din punctul de vedere
al participării culturale. Acest indice s-a menținut stabil pe o
perioadă îndelungată. Deloc surprinzător, între anii 2010 și
2015, participarea culturală a reprezentat, alături de resursele
umane specializate, punctul forte al vitalității culturale din
Sibiu.

67 F. Matarasso, Towards a Local Culture Index. Measuring the Cultural
Vitality of communities, p. 8.

Orașul are un potențial ridicat de consum cultural, în
special în ceea ce privește participarea la cinema, la teatre

68 Ostrower, F., The Diversity of Cultural Participation. Findings from a
national survey, p. 51.

69 Pentru clasificarea completă, la nivelul tuturor celor 46 de orașe incluse în
studiu, vezi Tabelul A5 din Anexe.
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Harta 5. Subindicele participării culturale (2016)
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dramatice sau la teatre de păpuși (animație). De asemenea,
în cazul Sibiului a fost observat că, în general, itemii pentru
care a obținut scoruri mari pe dimensiunea de resurse umane
sunt și cei pentru care s-au obținut scoruri mari în materie
de consum. Spre exemplu, numărul spectatorilor la teatrele
de păpuși (animație) este cel mai ridicat dintre toate orașele
acestui top (60.000 de spectatori în 2016; aproximativ 35 de
spectatori la suta de locuitori), fiind simultan și un punct forte
în ceea ce privește resursa umană angajată.

Botoșani
Participarea culturală este un punct forte al acestui oraș,
Botoșani aflându-se printre primele cinci poziții din anul 2010,
cu o ușoară scădere în anul 2012. Poziția pe locul doi din
această ediție demonstrează potențialul cultural al acestui
oraș, iar evoluția favorabilă a indicelui poate fi datorată
celorlalte dimensiuni ale vitalității culturale, dar mai ales
participării populației la activități culturale.
În cazul acestui municipiu se poate vedea cum interacțiunea
dintre dimensiunile analizate facilitează o imagine generală
despre vitalitatea culturală. Botoșaniul are cel mai mare
număr de spectatori la orchestre populare dintre toate orașele
topului (43.000 de spectatori; aproximativ 35 de spectatori la
suta de locuitori). Numărul spectatorilor la filarmonică și la
teatre dramatice îi asigură acestui oraș poziția a doua în top,
aceștia fiind și printre itemii pentru care Botoșaniul a obținut
scoruri mari pe dimensiunea resursei umane specializate.

Târgu Mureș
Ca și în edițiile precedente, municipiul Târgu Mureș s-a
aflat printre primele cinci poziții din top din punctul de vedere
al participării culturale. Evoluția acestui indicator este una
favorabilă, orașul aflându-se în anul 2016 pe locul trei în topul
orașelor cu cel mai înalt grad de participare culturală. Orașul
are cel mai mare număr de spectatori la ansambluri populare
(122.329 de spectatori) și cel mai ridicat număr de cititori la

bibliotecă dintre toate orașele topului (89.764 de cititori).
Numărul vizitatorilor la muzee este un alt punct forte, luând în
considerare și numărul populației (aproximativ 161 de vizitatori
la suta de locuitori).
Târgu Mureș reprezintă unul dintre exemplele pentru
modul în care infrastructura culturală facilitează participarea
culturală. Mai mult, este un exemplu al felului în care o
infrastructură culturală mai diversă contribuie la o vitalitate
culturală mai puternică, întrucât participarea la teatrele
de păpuși sau participarea la filarmonică sunt printre acei
itemi care au ridicat scorului municipiului, fiind elemente de
infrastructură culturală ce nu se regăsesc în toate orașele.

Cluj-Napoca
Dinamica indicelui de vitalitate culturală din punctul de
vedere al participării culturale a acestui oraș se menține într-o
tendință relativ constantă, acesta aflându-se din anul 2010 pe
una dintre primele cinci poziții. Cu o infrastructură culturală
diversă și voluminoasă, precum și cu resurse umane care să
gestioneze activitățile culturale, nu este de mirare că eforturile
municipiului Cluj-Napoca de a materializa vitalitatea culturală
într-o participare culturală efectivă dau roade.
Gradul crescut de vitalitate culturală se datorează
resurselor sale culturale, care prezintă cel mai înalt nivel la
nivel național, după municipiul București. Cluj-Napoca are cel
mai mare număr de spectatori la cinema raportat la numărul
populației (aproximativ 284 de spectatori la suta de locuitori)
și, asemenea Timișoarei, un număr foarte mare de spectatori
la opere (106.707 spectatori). Numărul vizitatorilor la muzee,
numărul cititorilor la bibliotecă și numărul spectatorilor la
teatre dramatice reprezintă alte puncte forte ale acestui oraș.

Târgu Jiu
Orașul Târgu Jiu se află pentru prima dată în primele
cinci poziții ale topului participării culturale. Evoluția acestui
indicator a cunoscut o scădere în anul 2013, după care a
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urmat o creștere constantă. Deși este al doilea oraș din top cu
o populație sub 100.000 de locuitori, acesta are un potențial
ridicat de participare culturală.
Conform datelor oficiale, orașul are un număr impresionant
de spectatori la cinema, comparativ cu celelalte orașe ale
topului (aproximativ 129 de spectatori la suta de locuitori). Un
alt punct forte al orașului îl reprezintă numărul de spectatori
la ansambluri populare (100.000 în anul 2016). Numărul de
participanți la viața culturală este relativ mare raportat la
numărul populației, iar acest lucru îi permite orașului să se afle
în acest an pe locul cinci în top. De asemenea, alături de alte
orașe din acest top, cazul municipiului Târgu Jiu este revelator
pentru importanța infrastructurii culturale diversificate,
întrucât cele mai mari scoruri au fost obținute pentru itemii
care au măsurat volumul spectatorilor la evenimentele
teatrelor de păpuși și ale diferitelor ansambluri artistice.

Timișoara
Timișoara este un oraș cu un potențial crescut al participării
culturale, acesta aflându-se în topul primelor zece orașe din
anul 2010. Evoluția acestui indice nu a suferit mari modificări,
singura scădere fiind în anul 2011.
Deși pentru anii 2010-2015 dimensiunea participării
culturale nu a reprezentat o caracteristică care să exceleze
prin comparație cu celelalte elemente ale vitalității culturale
(ex. industrii creative sau cheltuieli bugetare), scorurile pentru
participare au fost întotdeauna pozitive și peste medie. Acest
fapt este evidențiat prin poziționarea constantă în top 10,
relevând în același timp că eforturile întreprinse la nivelul
celorlalte elemente ale vitalității merg într-o direcție pozitivă.
În general, analizele au evidențiat că Timișoara are cel mai
mare număr de vizitatori la muzee (198.420 de vizitatori) și
cel mai mare număr de spectatori la filarmonică (88.097 de
spectatori) dintre toate orașele topului. Alături de Cluj-Napoca,
este singurul oraș cu un număr crescut de spectatori la opere
(30.100 de spectatori la opere).

Râmnicu Vâlcea
Evoluția acestui indicator este una favorabilă, orașul
Râmnicu Vâlcea aflându-se pentru această ediție a studiului
pe poziția a noua. Între anii 2010 și 2015, dinamica orașului a
oscilat între locurile 17 în 2010, 10 în 2014 și 13 în 2015.
Acest trend, care, în medie, indică o progresie, dovedește
potențialul cultural al acestui oraș, care de la an la an a avut
o creștere a gradului de participare culturală. Punctele forte
ale acestui oraș sunt reprezentate de numărul spectatorilor
la cinema și numărul vizitatorilor la muzee. Iar acest lucru
este corelat și cu infrastructura dedicată. La nivelul celor
46 de orașe, Râmnicu Vâlcea a obținut printre cele mai
bune scoruri atunci când vine vorba de numărul sălilor de
cinematograf raportat la populația existentă.

Galați
Ca și în ediția trecută a studiului, orașul Galați se află
printre primele 15 orașe care au o participare culturală
crescută. Evoluția indicatorului este una favorabilă, chiar dacă
este oscilantă, cu o creștere aproape constantă din anul 2010,
excepție fiind anul 2014, în care s-a remarcat o scădere pe
poziția 30, urmată de o creștere pe poziția 10 în anul 2015 și
pe poziția 8 în anul 2016.
Această evoluție a indicatorului demonstrează
potențialul cultural al acestui oraș din punctul de vedere al
participării culturale. Trebuie remarcat că ce favorizează
poziția pe care o ocupă municipiul Galați în anul 2016 este
scorul obținut pentru itemul care a măsurat participarea la
evenimentele organizate de teatrele muzicale. Dintre cele
46 de orașe incluse în analiză, municipiul Galați a obținut
cel mai mare scor, evidențiind încă o dată importanța
pe care o joacă diversitatea instituțiilor cultural-artistice
atunci când este analizată cantitativ vitalitatea culturală
urbană.
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Miercurea Ciuc

Pitești

Indicele participării culturale în cazul acestui oraș a oscilat
foarte mult în perioada 2010-2015. Această oscilație poate
semnala o atenție sporită asupra celorlalte categorii ale
vitalității culturale pentru o stabilizare a acestui indicator.
Poziția în topul dedicat anului 2016 este una favorabilă, dat
fiind că Miercurea Ciuc se afla în anul 2015 pe poziția 17.

Orașul se află din anul 2010 printre primele zece orașe
cu un grad ridicat de consum cultural. Evoluția acestui indice
este una oscilantă, orașul aflându-se în anul 2015 pe poziția a
treia, iar în anul 2016 pe poziția a zecea. Acest lucru se poate
datora faptului că acest indicator este unul dinamic, care este
influențat de celelalte componente ale vitalității culturale.

Deși este un oraș cu o populație redusă (impact care a fost
minimizat prin relativizarea datelor la numărul populației) și
cu o participare culturală mai scăzută comparativ cu celelalte
orașe ale topului, Miercurea Ciuc are un număr foarte mare de
spectatori la teatre dramatice raportat la numărul populației (87
de spectatori la suta de locuitori) și la spectacolele ansamblurilor
artistice (aproximativ 49 de spectatori la suta de locuitori).
Numărul cititorilor la bibliotecă este de asemenea ridicat (29 de
cititori la suta de locuitori; locul 8 pe acest item). Astfel de puncte
forte ale orașului îi permit acestuia să ocupe în acest an poziția
a noua în top.

Cu toate acestea, menținerea pe primele zece poziții ale
topului încă din anul 2010 demonstrează potențialul cultural
al orașului prin prisma participării culturale de care dă dovadă.
Orașul are un grad înalt de participare culturală, punctele sale
forte fiind reprezentate de spectatorii la cinema, vizitatorii în
muzee și spectatorii la ansambluri populare. Alături de Galați
și Baia Mare, este un oraș care, conform statisticilor oficiale,
are spectatori la teatre muzicale (3.209 spectatori; aproximativ
12 spectatori la suta de locuitori).

8. Industriile creative
Organizația The Urban Institute, în studiul lor Cultural Vitality
in Communities, consideră vitalitatea culturală ca fiind acel proces
prin care „se creează, se diseminează, se validează și se susține
arta și cultura ca dimensiuni ale vieții de zi cu zi în comunitate”70.
Cercetătorii acestei organizații recunosc arta și cultura ca fiind
resurse care rezultă mai degrabă din interiorul comunității decât
din exterior. În acest context, sectoarele culturale și creative
(SCC) joacă un rol important în sustenabilitatea economică și
socială a unei comunități având la bază cele șase funcții ale
culturii menționate în raportul ESSnet Culture: prezervarea,
creația, producția, diseminarea, comerț / vânzări și educație71,
70 M. R. Jackson, F. Kabwasa-Green și J. Herranz, Cultural Vitality in
Communities: Interpretation and Indicators, Washington DC, Urban
Institute, 2006, p. 13.
71 ESSnet Culture, ESSnet-culture. European statistical system net-work in
culture. Final report, 2012, http://ec.europa.eu/culture/library/reports/

care, conform lucrării Cartea Verde. Eliberarea potențialului
industriilor culturale și creative, generează o serie de potențiale
efecte sociale72: creștere inteligentă; crearea de locuri de
muncă și obținerea unor competențe creative antreprenoriale
și interculturale; incluziune socială; stimularea inovației și
dezvoltarea societății informaționale.
Aria sectoarelor culturale și creative cuprinde un anumit
profil de persoane care se implică în producția culturală.
În raportul Cultural Times: the first global map of cultural
and creative industries, acest segment este descris ca fiind
unul „tânăr, inclusiv și antreprenorial”73. Autorii studiului
ess-net-report_en.pdf, (accesat la 8 aprilie 2018).
72 Comisia Europeană, Cartea Verde. Eliberarea potențialului industriilor
culturale și creative, 2010.
73 International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC),
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argumentează faptul că „activitățile creative au o contribuție
semnificativă în ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor,
iar carierele în astfel de sectoare reprezintă genul de activități
profesionale în care se pot implica o diversitate mai mare de
oameni, indiferent de profilul lor socio-demografic”74. Autorii
menționează că în cadrul sectoarelor culturale și creative există
o tendință mai mare de favorizare a femeilor comparativ cu
alte sectoare – „statisticile elaborate de guvernul britanic
au arătat că femeile au reprezentat mai mult de 50% dintre
persoanele angajate în industria muzicală în 2014 (față de 47%
din populația totală activă)”75. De asemenea, componentei de
gen i se adaugă și componenta care ține de vârstă, întrucât
economia creativă încurajează crearea unor întreprinderi mici,
conduse de persoane tinere, întrucât „în Europa, sectoarele
culturale și creative au o rată de angajare mai mare în rândul
persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani comparativ
cu alte industrii”76. Totodată, trebuie ținut cont și de atributul de
independență asociat organizațiilor din industria creativă. De
exemplu, ne este argumentat faptul că peste jumătate dintre
canadienii dezvoltatori de aplicații de tip jocuri sunt operatori
independenți, iar în Statele Unite, artiștii au de 3,5 ori mai multe
șanse să fie independenți decât restul lucrătorilor în general77.
Rezultatul este că „ia naștere un profil de angajatori și liberi
profesioniști mai agili și care pot avea înclinații inovatoare”78.
Economia creativă este o dimensiune ce înglobează
activitatea SCC-urilor, urmărind să descrie activitatea
acestora din perspectiva serviciilor bazate pe comercializarea
și diseminarea proprietății intelectuale. Reamintim teoria
socio-economistului Richard Florida, care susține că orașele
Cultural times: the first global map of cultural and creative industries,
2015, p. 8, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235710,
(accesat la 9 aprilie 2018).
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Ibid.

postindustriale trec de la un sistem economic tradițional
industrializat, ce presupune munca în fabrici și clădiri de
birouri uriașe, un sistem centrat pe economii de scală și pe
muncă fizică, la un sistem inovativ bazat pe cunoaștere, muncă
intelectuală și creativitate. Astfel, ia naștere clasa creativă, care
reprezintă un element cheie pentru dezvoltarea economică a
orașelor postindustriale.79 În continuarea ideilor enunțate de R.
Florida, Andy C. Pratt dezvoltă o critică a relației dintre clasa
creativă și creșterea economică. Pratt sugerează că factorii de
decizie politici pot obține rezultate mai bune în ceea ce privește
regenerarea dacă aceștia se raportează la sectoarele culturale
și creative ca la un obiect care leagă producția și consumul80.
O altă perspectivă ne este adusă la cunoștință de John
Hartley, care dezvoltă un sistem evolutiv al economiei creative81
ce trece prin patru faze secvențiale, dar care, totodată, pot fi și
complementare, acesta elaborând patru modele ale industriilor
creative:
•

Grupuri creative (eng. Creative clusters)

Prima fază este definirea industriei. În acest context sunt
încadrate diferitele industrii creative – arte vizuale, carte
și presă, arhitectură, agenții de publicitate, audiovizual și
multimedia, IT etc. –, acestea generând servicii și resurse
cultural creative. Urmărind acest punct de vedere, sectoarele
culturale și creative sunt reprezentate de „întreprinderi
ale căror mijloace de trai depind de crearea proprietății
intelectuale și de protejarea ei prin drepturi de autor”82.
•

Servicii creative

În a doua fază sunt definite serviciile, ocupațiile creative,
pe care autorul le numește „servicii creative”. Prin acestea,
79 R. Florida, ‘Cities and the Creative Class’, City and Community, vol. 2, no. 1,
2003, p. 16.
80 A. C. Pratt, ‘The Cultural Industries and the Creative Class’, Geografiska
Annaler: Series B, Human Geography, vol. 90, no. 2, 2008, pp. 107-117.

77 Ibid.

81 J. Hartley, Digital Futures for Cultural and Media Studies, Oxford UK, WileyBlackwell, 2012, p. 49.

78 Ibid.

82 Id., p. 50.
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diverși „producători, artiști, profesioniști, interpreți sau scriitori
adaugă plusvaloare firmelor sau agențiilor ce au alte tipuri de
activități”83. Astfel, serviciile creative pot influența economia
în ansamblu și inovația în alte tipuri de sectoare. Acest cadru,
menționează Hartley, este mai mult unul între firme (eng.
bussines-to-bussines), unde este promovată colaborarea între
organizații sau antreprenori creativi pentru a genera inovație.
•

Cetățenii creativi

Al treilea pas în evoluția economiei creative este
reprezentată de apariția a ceea ce pot fi numiți „cetățenii
creativi”. Această etapă este definită de dezvoltarea unor
competențe creative, generale, în rândul populației per
ansamblu, indiferent că vorbim de zona de producție (forță
de muncă, antreprenori etc.) sau de zona consumatorilor,
care pot avea un aport prin sugestiile oferite prin intermediul
interacțiunii. În acest context sunt valorizate rețelele sociale de
indivizi, deoarece acestea au potențialul de a stimula creșterea
cunoștințelor creative și culturale84.
•

Orașele creative

Ultima fază este reprezentată de dezvoltarea orașelor
creative, deoarece, în mod normal, economia creativă
se formează într-un mediu urban, context văzut ca „o
reprezentare a majorității experienței umane”85. De asemenea,
acest context (al orașelor) este privit ca fiind mai optim din
punctul de vedere al potențialului creativ, prin comparație cu
statele națiune sau regiuni de dezvoltare mai mari, întrucât
în interiorul lor se pot genera mai rapid soluții la problemele
apărute, coordonarea sistemică fiind mai eficientă86.
Rezultatul, menționează J. Hartley, este reprezentat de
diverse sisteme complexe care prin interacțiune continuă,
83 Ibid.

fie de colaborare și complementaritate, fie de diferențiere
și conflict, conduc spre emergența soluțiilor la problemele
apărute. Cu alte cuvinte, sistemele complexe au capacitatea
de autoreglare pentru restabilirea unor zone de echilibru,
respectiv inovarea în zona sectoarelor cultural creative87.
În contextul studiului de față, economia creativă descrie
cadrul socio-economic al sectorului cultural creativ prin care
se analizează raportul de ocupare a forței de muncă la nivelul
orașelor din România, cifra de afaceri a companiilor care
activează în cadrul acestor sectoare, precum și profitul pe
care-l generează aceste companii.

8.1 Rezultate
Economia creativă este acea dimensiune a vitalității care,
conform modelului propus de John Hartley, este reprezentată
de activitatea sectoarelor culturale și creative, iar în contextul
studiului de față urmărim să descriem și să analizăm activitatea
acestor sectoare.
Raportându-ne la întregul mediu urban din țară, în perioada
2012-2016 numărul actorilor (firme, artiști independenți, ONGuri, instituții publice) care activează în cadrul sectoarelor
culturale și creative (SCC) a cunoscut o tendință de creștere,
anul 2016 marcând o creștere de 49% de la începutul acestei
perioade și de 14% față de anul precedent (Graficul 22).
Totodată, profitul total a crescut de la aproximativ 28 de
milioane de euro, în 2012, la aproximativ 105 milioane de
euro, în anul 2016. Forța de muncă a cunoscut și ea o ușoară
tendință de creștere, numărul angajaților crescând în acest
interval de timp de la 262.172 la 320.293, fiind angajate cu
22% mai multe persoane în 2016 față de 2012 și cu 5% mai
multe față de 2015.

84 Id., p. 51.
85 J. Hartley, W. Wen și H. S. Li, Creative Economy and Culture: Challenges,
Changes and Futures for the Creative Industries, London, SAGE Publications,
2015, p. 72.
86 Ibid.

87 Ibid.
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Graficul 22. Evoluția numărului total de firme din cadrul SCC
în perioada 2012-2016 (mediul urban)
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În contextul celor 46 de orașe din studiul de față, a fost
realizat topul primelor zece orașe (excepție făcând Bucureștiul,
care nu a intrat în analiză) care au obținut cele mai ridicate
scoruri la indicele economiei creative. Tabelul 7 prezintă
mai multe rezultate. În primul rând, conține acele valori pe
baza cărora a fost făcută clasificarea orașelor ce urmează
a fi prezentate. În al doilea rând, sunt prezentate și scoruri
calculate pentru anii anteriori, intervalul 2012-2015. Aceste
rezultate nu sunt cele din ediția anterioară a studiului. Dat
fiind că au fost adăugate noi sectoare și coduri CAEN, calculele
au fost refăcute. Așadar, comparația cu rezultatele obținute în
ediția trecută a studiului nu este recomandată.

2016

Tabelul 7. Clasamentul primelor zece orașe în funcție de subindicele industriilor creative
Poziția
ocupată

Orașe

1

Valori subindice Industrii creative
2012

2013

2014

2015

2016

Populaţie
2016

Cluj-Napoca

1,97

2,14

2,27

2,44

2,63

321687

2

Baia Mare

1,07

1,34

1,05

1,11

1,21

147801

3

Alba Iulia

1,17

1,56

1,27

1,27

1,13

74233

4

Oradea

1,18

1,16

1,25

1,06

0,98

222736

5

Brașov

0,75

0,80

0,61

0,65

0,61

290743

6

Timișoara

0,65

0,60

0,62

0,63

0,61

332983

7

Craiova

0,59

0,94

0,99

0,81

0,60

305689

8

Iași

0,34

0,41

0,44

0,46

0,49

362142

9

Deva

0,90

1,13

0,68

0,65

0,43

70407

10

Miercurea Ciuc

0,61

0,40

0,58

0,47

0,42

42120

Cluj-Napoca
În comparație cu celelalte orașe din țară, în perioada 20122016, municipiul Cluj-Napoca este lider al economiei creative,
deținând aproape în toate domeniile de activitate ale sectoarelor
culturale creative cel mai mare număr de firme / companii și

artiști liberi profesioniști88 şi obținând cel mai ridicat scor al
indicatorului economiei creative în această perioadă de timp.
Cifra de afaceri generată de SCC-uri și numărul de angajați
au crescut în această perioadă. Astfel, în anul 2016, cifra de
afaceri a ajuns să fie de aproximativ 13.024 de lei pe cap de
88 Vezi tabelele A8, A9 și A10 din Anexe.
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locuitor, cu 24% mai mult față de anul precedent și cu 122%
mai mult față de începutul acestei perioade (anul 2012). Iar din
punctul de vedere al ocupării forței de muncă, în anul 2016 au
fost aproximativ 74 de angajați la 1.000 de locuitori în cadrul
SCC-urilor (Tabelul 8).

afaceri de aproximativ 7.741 de lei pe cap de locuitor, mai mult
cu 30% față de anul precedent și cu 195% față de anul 2012.
Similar, în anul 2016, media numărului de angajați din cadrul
industriei informatice a fost de aproximativ 44 de persoane la
1.000 de locuitori, cu 19% mai mult față de anul anterior. Alte
sectoare care influențează într-un mod semnificativ economia
și viața socială a orașului Cluj-Napoca sunt: artele vizuale,
artele spectacolului, publicitatea, industria de carte și presă,
precum și industria de artizanat și meșteșuguri. Toate aceste
sectoare au cunoscut o tendință de creștere a cifrei de afaceri
și a numărului de angajați în perioada 2012-201689.

Cu un număr de 4.759 de instituții care activează în cadrul
SCC, sectorul informatic (IT și software development) deține cea
mai mare pondere și este o resursă importantă la contribuția
PIB-ului și pentru ocuparea forței de muncă a orașului. Acest
sector a cunoscut o creștere constantă a activității în perioada
2012-2016, ajungând ca în anul 2016 să dețină o cifră de

Tabelul 8. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Cluj, 2012-2016 (urban)
Cifra de afaceri pe cap de locuitor
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012- 2016

5.855,49

6.862,78

8.431,07

10.489,39

13.023,74

24,2%

122,4%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

47,59

52,62

59,18

66,45

73,50

10,6%

54,5%

Baia Mare
Din perspectiva dimensiunii care măsoară economia
creativă, ca parte a vitalității culturale, municipiul Baia
Mare ocupă poziția a doua în clasamentul SCC, valoarea
indicatorului fiind în creștere față de anul anterior. 89
Cifra de afaceri pe cap de locuitor a crescut în anul 2016,
ajungând la 8.568 de lei, cu aproximativ 23% mai mult față
de anul precedent și cu 75% mai mult față de anul 2012. Și
numărul de angajați a fost în creștere, cunoscând o evoluție
de aproximativ 16 procente (Tabelul 9).
Baia Mare este un oraș cu un număr relativ mic de firme
în cadrul sectoarelor culturale și creative, dar valoarea
89 Vezi tabelul A8 din Anexe.

ridicată a scorului este influențată de sectorul „Artizanat și
meșteșuguri” care, chiar dacă reprezintă aproximativ 17% din
compoziția totală a SCC-urilor, deține 83% din totalul cifrei
de afaceri și 82% din totalul de angajați90. Dorim să precizăm
că în cadrul acestui sector sunt incluse și acele CAEN-uri care
au ca activitate principală fabricarea în masă a articolelor
din metal sau a articolelor de mobilă, neexistând momentan
o reglementare legislativă pentru cei care se ocupă strict de
artizanat. Conform definiției din legislație91, meșteșugurile
90 Vezi tabelul A9 din Anexe.
91 Ordinul nr. 169/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare a
Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și
a artizanatului. http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_169_2013_
procedura_implementare_programul_national_multianual_sustinerea_
mestesugurilor_artizanatului.php
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reprezintă produsele și serviciile executate de meșteșugari
și artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie
cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp

cât contribuția manuală a meșteșugarului sau a artizanului
rămâne cea mai substanțială componentă a produsului
finit.

Tabelul 9. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Baia Mare, 2012-2016 (urban)
Cifra de afaceri pe cap de locuitor
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

4.895,45

5.446,86

5.914,75

6.963,05

8.568,35

23,1%

75,0%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

37,80

38,40

38,41

43,42

50,26

15,8%

33,0%

Alba Iulia

Situația Alba Iuliei este similară cu a orașului Baia Mare,
unde economia creativă este puternic influențată de sectorul
de „Artizanat și meșteșuguri”. În cazul orașului Alba Iulia,
acest sector are o pondere de 15%, dar deține aproximativ
82% din totalul cifrei de afaceri, iar raportat la forța de
muncă, aceasta cuprinde aproximativ 85% din totalul de
angajați. De asemenea, poate fi remarcat cum includerea
acestui sector a crescut scorul orașului, comparativ cu
metodologia utilizată în ediția trecută a studiului, care a
cuprins un număr mai mic de CAEN-uri, iar Alba Iulia a fost
printre orașele ale căror performanțe pe această dimensiune
erau reduse.

Pe a treia poziție se află municipiul Alba Iulia, care, în anul
2016 are o valoare a indicelui de economie creativă mai mică
față de anii precedenți.
Tendința cifrei de afaceri în perioada 2012-2016 a fost ușor
ascendentă. Anul 2016 a cunoscut o creștere de aproximativ
10% față de anul anterior, reprezentând un total de 6.796 de lei
pe cap de locuitor, iar numărul angajaților a fost de aproximativ
50 raportat la mia de locuitori a orașului (Tabelul 10). Același
lucru poate fi spus și despre ponderea profitului din cifra de
afaceri, care a cunoscut o creștere constantă, de la 5% în anul
2012 la 9,2% în anul 2016.

Tabelul 10. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Alba Iulia, 2012-2016 (urban)
Cifra de afaceri pe cap de locuitor
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

4.658,02

5.052,55

5.206,12

5.621,77

6.036,23

7,4%

29,6%

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

32,80

43,27

44,98

49,49

51,11

3,3%

55,8%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori
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Oradea

în cifra de afaceri nu a avut creșteri foarte mari în intervalul
2012-2016, fapt corelat cu dinamica redusă la nivelul celorlalți
doi itemi – cifra de afaceri și numărul de angajați. Cu toate
acestea, a fost observat un trend pozitiv, de la 3,2% în 2012
la 6,6% în 2016.

Oradea este municipiul care se regăsește pe poziția a patra
în clasamentul orașelor cu performanțe bune în cadrul SCCurilor, având un parcurs relativ constant în perioada 20122016. Valoarea indicatorului în anul 2016 a fost de 0,98, cu
0,08 mai puțin comparativ cu anul 2015.

Pe lângă sectorul de „Artizanat și meșteșuguri”, care
reprezintă o pondere de 60% din totalul cifrei de afaceri
generată de SCC-uri și în care forța de muncă reprezintă
aproximativ 64% din totalul de angajați al acestor sectoare,
industriile de IT și de arte vizuale reprezintă alți doi actori
importanți în cadrul economiei creative din municipiul Oradea,
acumulând o pondere de 28% din totalul cifrei de afaceri92.

În anul 2016, cifra de afaceri ajunge la aproximativ 6.800
de lei pe cap de locuitor, cu 49,2% mai mult față de anul 2012
și cu o creștere de aproximativ 11% față de anul 2015. Tot
în 2016, în cadrul sectoarelor culturale și creative din Oradea
sunt angajate aproximativ 50 de persoane raportat la mia
de locuitori (Tabelul 11). La rândul său, ponderea profitului

Tabelul 11. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Oradea, 2012-2016 (urban)
Cifra de afaceri pe cap de locuitor
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

4.555,61

4.927,16

5.678,17

6.141,18

6.795,74

10,7%

49,2%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

40,06

42,72

45,89

47,26

49,67

5,1%

24,0%

Brașov
Resursele și serviciile culturale ale municipiului Brașov
aduc o contribuție importantă la vitalitatea culturală a
orașului, acesta ocupând locul 5 în ierarhia orașelor din cadrul
capitolului de față. 92
Astfel, remarcăm faptul că SCC-urile au generat în anul
2016 o cifră de afaceri de aproximativ 5.753 de lei pe cap de
locuitor – cu 66,5% mai mult față de anul 2012 –, iar forța de
muncă ajunge în anul 2016 la aproximativ 30 de angajați la
mia de locuitori – cu aproape 7% mai mult față de 2015 și cu
o creștere de 26% în intervalul 2012-2016 (vezi Tabelul 12). Și
92 Vezi Tabelele A8, A9 și A10 din Anexe.

în cazul ponderii profitului în cifra de afaceri au fost observate
evoluții care, deși nu au avut salturi foarte mari, au cunoscut
totuși un trend pozitiv – de la 6,5% în 2012 la 9,1% în 2016.
Industria informatică are un aport important la viața
economică și socială a orașului (având o pondere de 26,5%),
dar există o puternică activitate și în cadrul altor sectoare,
precum artele vizuale, carte și presă sau publicitate. Acestea
din urmă stimulează atât creșterea economică, cu o pondere
de 20% din totalul cifrei de afaceri, cât și aspectele sociale care
contribuie la capitalul cultural al orașului, promovând, prin
activitatea de publicitate, turismul și evenimentele culturale
ce se regăsesc în municipiul Brașov93.
93 Vezi Tabelele A8, A9 și A10 din Anexe.
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Tabelul 12. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Brașov, 2012-2016 (urban)
Cifra de afaceri pe cap de locuitor
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

3.454,74

3.769,18

4.194,46

4.955,32

5.752,56

16,1%

66,5%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

23,24

24,77

25,55

27,43

29,28

6,7%

26,0%

Timișoara

Industriile informatice și de artizanat și meșteșuguri
reprezintă principalele activități economice în cadrul
sectoarelor culturale și creative ale Timișoarei, acumulând o
pondere de 74% din totalul cifrei de afaceri și un raport de
ocupare a forței de muncă de aproximativ 64% din totalul de
angajați. Totodată, o importanță majoră o au și sectoarele de
publicitate, audiovizual și multimedia, precum și artele vizuale,
care împreună însumează aproximativ 15% din totalul cifrei
de afaceri. Iar majoritatea forței de muncă este ocupată de
angajații din domeniul informatic, cu un procent de 35% din
totalul de angajați din cadrul SCC-urilor Timișoarei94.

Orașul Timișoara se află pe locul 6 în ierarhia dimensiunii
care măsoară economia creativă. Pe parcursul perioadei 20122016, scorul acestui indicator a fost aproximativ constant,
având o valoare de 0,61 în anul 2016.
Cifra de afaceri a avut o creștere semnificativă în perioada
2012-2016, ajungând ca la finalul acestei perioade să crească
cu aproximativ 112%, la o valoare de 5.908 lei pe cap de
locuitor. De asemenea, și numărul de angajați a crescut cu
27% față de 2012, atingând 33 de persoane la mia de locuitori
(Tabelul 13). Ponderea profitului în cifra de afaceri s-a menținut,
la rândul său, pe o pantă ascendentă, crescând de la 6,2% în
anul 2012 la 7,8% în anul 2016.

Tabelul 13. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Timișoara, 2012-2016 (urban)
Cifra de afaceri pe cap de locuitor
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

2.781,92

3.137,36

3.741,46

4.519,90

5.908,15

30,7%

112,4%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

26,20

27,55

28,55

31,96

33,19

3,9%

26,7%

94

94 Vezi Tabelele A8, A9 și A10 din Anexe.
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Craiova

Creșterile de la un an la altul sunt relativ semnificative, ambii
itemi prezentând evoluții de aproximativ +13% din 2015 în
2016 (Tabelul 14). Referitor la ponderea profitului din cifra
de afaceri, trendul general este unul pozitiv, deși oscilant,
prezentând atât creșteri, cât și descreșteri.

Municipiul Craiova reprezintă, la rândul său, unul dintre
orașele ale căror scoruri au fost modificate prin adăugarea
unui nou set de coduri CAEN în analize. Astfel, pentru anul
2016, Craiova ocupă a șaptea poziție în ierarhia industriilor
creative, comparativ cu anul 2015, în care a ocupat locul trei
(conform vechii metodologii).

Ponderea celor care activează în sectorul informatic este de
aproximativ 23% și generează 48% din totalul cifrei de afaceri
în cadrul SCC, cu o forță de muncă ce ocupă 50% din totalul de
angajați. O altă contribuție importantă în economia creativă o
aduc sectoarele de artizanat și meșteșuguri și de arte vizuale,
acestea acumulând un procent de 34% din totalul cifrei de
afaceri95.

Cifra de afaceri din cadrul industriilor creative este de
aproximativ 2.500 de lei pe cap de locuitor, având o creștere
de 67% față de anul 2012, iar numărul de angajați în anul
2016 este de aproximativ 27 de persoane la mia de locuitori.

Tabelul 14. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Craiova, 2012-2016 (urban)
Cifra de afaceri pe cap de locuitor
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

1.490,58

1.611,32

1.862,89

2.203,89

2.493,65

13,1%

67,3%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

17,81

19,59

23,29

24,09

27,39

13,7%

53,8%

Iași
Municipiul Iași se regăsește pe locul opt, cu un scor al
indicatorul de economie creativă de 0,49 raportat la anul 2016,
având o creștere constantă de la an la an în perioada 20122016. Această dimensiune a reprezentat unul dintre punctele
forte ale Iașiului chiar și conform vechii metodologii, care
conținea un număr mai mic de sectoare și CAEN-uri. 95
În anul 2016, cifra de afaceri ajunge la aproximativ 4.270
de lei pe cap de locuitor, cu 62,8% mai mult față de anul 2012,
având o creștere de aproximativ 12% față de anul 2015. Tot
în același an, în cadrul sectoarelor culturale și creative sunt
95 Vezi Tabelele A8, A9 și A10 din Anexe

angajate aproximativ 27 de persoane raportat la mia de
locuitori (Tabelul 15). Referitor la ponderea profitului în cifra
de afaceri, analizele au evidențiat creșteri constante, ajungând
de la 6% în anul 2012 la 10,6% în anul 2016.
Sectoarele de IT și de artizanat și meșteșuguri acumulează
un procent de 56% din totalul cifrei de afaceri generat de
SCC, dar tot o contribuție consistentă la economia creativă
a orașului au și sectoarele de audiovizual și media și de carte
și presă, care împreună generează 30% din totalul cifrei de
afaceri și angajează 26% din forța de muncă raportat la
numărul total de angajați96.
96 Vezi Tabelele A8, A9 și A10 din Anexe.
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Tabelul 15. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Iași, 2012-2016 (urban)
Cifra de afaceri pe cap de locuitor
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

2.623,20

2.903,69

3.251,48

3.807,56

4.270,78

12,2%

62,8%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

18,29

20,32

22,41

24,80

26,78

8,0%

46,4%

Deva

generat de firmele care aparțin SCC-urilor este pe un trend
general ascendent, crescând de la 14,8% la 16,2% în intervalul
2012-2016, chiar dacă, pe alocuri, a cunoscut mici scăderi.

În ierarhia performanțelor realizate pe dimensiunea
economiei creative, Deva se regăsește pe a noua poziție, având
în anul 2016 un scor al indicatorului de 0,43 puncte. Municipiul
Deva reprezintă unul dintre cazurile în care schimbarea
metodologiei i-a oferit un avantaj, în ediția trecută a studiului
oscilând între pozițiile 31 și 14.

Este foarte posibil ca, similar cu alte orașe, scorul obținut
de municipiul Deva să fi fost îmbunătățit de includerea în
analiză a acelor CAEN-uri care acoperă sectorul de „Artizanat
și meșteșuguri”, care are o pondere de 51% din totalul cifrei
de afaceri și un număr de angajați care reprezintă 35% din
SCC-uri. Pe lângă acesta, sectoarele de carte și presă, IT și
arte vizuale generează împreună o cifră de aproximativ 40%
din total, iar forța de muncă este ocupată în proporție de 40%
de aceste sectoare97.

Sectoarele culturale și creative au generat la nivelul orașului,
în anul 2016, o cifră de afaceri de aproximativ 2.222 de lei pe
cap de locuitor, cu 28,6% mai mult față de anul 2012, iar forța
de muncă ajunge în anul 2016 la aproximativ 14 angajați la
mia de locuitori (Tabelul 16). La rândul său, ponderea profitului

Tabelul 16. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Deva 2012-2016 (urban)

97

Cifra de afaceri pe cap de locuitor
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

1.727,83

1.840,45

1.931,23

2.172,30

2.221,94

2,30%

28,6%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

12,92

13,51

13,97

13,22

14,33

8,40%

10,9%

97 Vezi Tabelele A8, A9 și A10 din Anexe.
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Miercurea Ciuc

locuitori (Tabelul 17), în timp ce ponderea profitului în cifra de
afaceri a avut un trend general ascendent.

Miercurea Ciuc este orașul care se regăsește pe ultima
poziție a topului din cadrul sectoarelor culturale și creative,
obținând un scor de 0,42 de puncte. Anul 2016 este primul
în care Miercurea Ciuc intră în top 10, oscilând, conform
metodologiei anterioare, între locurile 18 și 12 în intervalul
2010-2015.

Referitor la domeniile care compun industria creativă,
putem spune că principalul actor, cu o contribuție semnificativă
la economia creativă a orașului Miercurea Ciuc, este cel de
„Artizanat și meșteșuguri”, care reprezintă o pondere de 64%
din totalul cifrei de afaceri, iar forța de muncă ocupată de
acest sector este în proporție de 75% din total. Secundare sunt
sectoarele de carte și presă și IT, acestea generând împreună o
cifră de afaceri de aproximativ 22% din totalul cifrei de afaceri
și aproximativ 15% din numărul total de angajați în SCC-uri98.

Referitor la itemii care au compus acest scor, s-a observat
că sectoarele culturale și creative au generat în anul 2016 o
cifră de afaceri de aproximativ 4.162 de lei pe cap de locuitor,
cu 60,5% mai mult față de anul 2012, iar forța de muncă
ajunge în anul 2016 la aproximativ 46 de angajați la mia de

Tabelul 17. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Miercurea Ciuc, 2012-2016 (urban)
Cifra de afaceri pe cap de locuitor
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

2.593,98

2.865,21

3.254,16

3.670,69

4.162,28

13,4%

60,5%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori
Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Evoluție %
2015-2016

Evoluție %
2012-2016

34,76

37,75

41,25

44,00

45,71

3,9%

31,5%

9. Așezămintele culturale
Așezămintele culturale reprezintă un factor important în
regenerarea culturală a orașelor prin activitățile culturale
desfășurate pe plan local și prin implicarea comunității în
diverse acte de creație și manifestări artistice. 98
Așezămintele culturale sunt instituții publice de cultură
ce-și desfășoară activitatea în cadrul localităților urbane și
rurale organizate în unități administrativ-teritoriale de bază.
Ele funcționează în conformitate cu ordonanța publicată în
98 Vezi Tabelele A8, A9 și A10 din Anexe.

Monitorul Oficial la data de 28 decembrie 2016, Ordonanța
de urgență nr. 118/21/12/2006 privind înființarea, organizarea
și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Conform
ordonanței, 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,
textul ordonanței aduce completări și cu privire la categoriile
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în care așezămintele culturale pot fi încadrate. Astfel, ele sunt
încadrate în categoriile: „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.”99
Așezămintele culturale își fac loc în aria vitalității culturale a
orașelor din România prin funcțiile lor de prezervare, creație și
educație, având un rol important în dezvoltarea socială locală.
Funcția de prezervare se exprimă sub forma patrimoniului
material și imaterial și se aplică valorilor și identității locale,
preluând de la generațiile anterioare elemente identitare
ce sunt transmise către generațiile viitoare, dezvoltând
conștiința comunitară și coeziunea socială. Funcția de
creație materializează creativitatea și imaginația individuală
prin simboluri sau artefacte, apropiind indivizi diferiți prin
intermediul valorilor la care aderă100. Funcția de educație are
rol de transmitere a valorilor și a identităților de grup cu scopul
valorificării lor din punct de vedere social, prin care se poate
dobândi atât capital cultural, cât și capital uman.
Cele trei funcții enumerate rezultă din domeniul de activitate
conform legii speciale, declarate de către așezăminte în cadrul
studiului de față. Așadar, activitatea așezămintelor culturale
constă în conservarea, promovarea și valorificarea culturii,
asigurând educația și formarea continuă a cetățenilor în
domeniul artelor și al meșteșugurilor tradiționale, prin activități
în domeniul educației permanente ale culturii tradiționale și ale
creației populare sau prin accesul și participarea la spectacole
de artă ce se desfășoară în cadrul acestor instituții.
Mai mult, prin intermediul acestor instituții este promovată
activitatea culturală locală prin participarea la diverse
99 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022 - accesat la
11.11.2018.
100 C. Croitoru et al., Cartea albă pentru activarea potențialului economic al
sectoarelor culturale și creative din România, București, Pro Universitaria,
2016, p. 19.

evenimente și spectacole de cultură sau prin implicarea directă
a membrilor unei comunități în actul cultural creativ. În acest
sens, Diane Grams și Betty Farrell argumentează că „atunci
când un muzeu, un teatru, o școală de arte sau un centru
cultural prind viață cu oameni care se implică în activitățile
creative, care se confruntă cu noi perspective, discutând,
râzând sau doar bucurându-se, artele își manifestă adevăratul
lor potențial pentru comunitate”101.
De asemenea, trebuie menționată importanța pe care o
au managerii de cultură în a dezvolta proiecte pe termen lung
pentru a produce un grad ridicat de participare în activitățile
culturale, contribuind astfel la regenerarea culturală locală.
Tot D. Grams și B. Farrell argumentează că astfel de proiecte
nu sunt deloc ușor de abordat, iar provocările devin mai
complexe pentru toate organizațiile culturale odată ce încep
să se uite atent la propria lor comunitate și să țină seama de
lumea din jurul lor, care se află în permanentă schimbare. Cu
o astfel de varietate de nevoi, provocări și oportunități, este
clar că nu există o soluție unică pentru toți cei care participă
la evenimentele culturale locale.102

9.1 Rezultate
La fel ca celelalte dimensiuni ale vitalității culturale,
așezămintele culturale sunt instituții care prin implicarea lor
în comunitate definesc cadrul cultural creativ și viața culturală
a orașelor din care fac parte. Din acest motiv, am considerat
că o analiză separată a acestora merită o atenție specială.
La nivel urban, au fost identificate 294 de instituții cu
personalitate juridică ce funcționează în conformitate cu
Ordonanța de urgență nr. 118/21/12/2006 privind înființarea,
organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale.
Există, de asemenea, situația ca în cadrul acestor instituții să
activeze unul sau mai multe tipuri de așezăminte fără a avea
101 G. Diane și F. Betty (eds.), Entering Cultural Communities, Diversity and
Change in Nonprofit Arts, London, Rutgers University Press, 2008, p. 1.
102 Id., p. 3.
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o personalitate juridică aparte. În cazul studiului de față, au
fost identificate ca fiind active 346 de așezăminte culturale la
nivelul mediului urban, cu și fără personalitate juridică.
Menționăm că datele analizate au fost obținute prin
colectare internă, trimițând așezămintelor culturale identificate
linkuri pentru a completa chestionare pe platforma noastră.
Așadar, au fost incluse în analize doar datele de la acele
așezăminte culturale care ne-au răspuns la chestionar.

După cum se poate observa din Graficul 23, casele de
cultură și centrele culturale au o pondere de aproximativ
71% din totalul așezămintelor. Aceste două tipuri de instituții
există aproape în toate orașele din țară. De asemenea, există
situații în care și alte tipuri de așezăminte, precum școlile de
artă sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii
tradiționale, activează în cadrul acestor instituții.

Graficul 23. Distribuția așezămintelor culturale în funcție de tipul lor (Total = 346)
Case de cultură

13,20%

1,40%

Centre culturale
7,20%

Universități populare
Școli populare de arte și meserii

7,40%

Centre județene pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

54,20%

0,30%

Ansambluri profesioniste pentru promovarea culturii tradiționale
16,30%

Cămine culturale

Tabelul 18 prezintă scorurile obținute la nivelul anului 2017
de primele zece orașe din cele 24 analizate. Și, pentru a pune
lucrurile în perspectivă, au fost incluse și scorurile pentru anul
2016. Rezultatele obținute relevă câteva aspecte interesante.
În primul rând, există o consecvență între scorurile obținute
pentru cei doi ani, deoarece în majoritatea cazurilor nu există
variație mare de la un an la altul. În al doilea rând, este
singurul subindice care conține valori negative, evidențiind
că per ansamblu situația așezămintelor culturale nu este una
bună, cel puțin la nivelul itemilor incluși în analiză. În al treilea
rând, analizele în profunzime au arătat importanța includerii
mai multor itemi pentru a analiza așezămintele culturale. Dacă
ne-am fi rezumat doar la clasificarea orașelor în funcție de

câte așezăminte sunt prezente la nivel local, am fi obținut o
variație foarte mică – doar șapte scoruri distincte la nivelul
celor 46 de orașe.
Tabelul 18. Clasamentul orașelor în funcție de subindicele
Așezăminte culturale (2017)
Poziția
ocupată

Oraș

1

Scorul obținut
Anul 2016

Anul 2017

Populaţie
2016

Miercurea Ciuc

1,82

1,81

42120

2

Sfântu Gheorghe

1,65

1,80

65080

3

Slobozia

1,28

1,36

53085

4

Alba Iulia

1,35

1,34

74233
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Poziția
ocupată

Oraș

5
6
7

Scorul obținut

Populaţie
2016

Anul 2016

Anul 2017

Alexandria

0,60

0,65

52101

Suceava

0,61

0,52

116404

Piatra Neamț

0,03

0,27

115273

8

Arad

0,08

0,13

179045

9

Târgoviște

0,02

-0,12

93563

10

Focșani

-0,22

-0,21

94408

Miercurea Ciuc
Municipiul Miercurea Ciuc este orașul care se află pe primul
loc în clasamentul ce măsoară situația așezămintelor culturale,
iar raportat la anul 2017 valoarea obținută a fost de 1,81,
similară cu cea din anul 2016.
La nivelul anului 2017, numărul persoanelor care activează
în cadrul așezămintelor culturale din Miercurea Ciuc este de
aproximativ 60 de angajați, iar bugetul pentru activitățile și
evenimentele culturale organizate de aceste instituții a fost
de aproximativ 115 lei pe cap de locuitor, având un număr
total de 38.300 de participanți pe tot parcursul anului –
aproximativ 915 participanți la evenimentele așezămintelor
culturale pentru fiecare 1.000 de locuitori ai orașului. Dintre
cei patru itemi folosiți, Miercurea Ciuc a obținut cele mai mari
scoruri pentru bugetul și resursa umană de care dispune. Și,
chiar dacă ar putea părea surprinzător, cel mai mic scor a fost
obținut pentru numărul de participanți raportat la mărimea
populației.

Sfântu Gheorghe
Pe locul doi în topul orașelor, la o distanță foarte mică
de Miercurea Ciuc, cu performanțe bune în activitatea
așezămintelor culturale, se află municipiul Sfântu Gheorghe,
care a obținut un scor al indicatorului de 1,80.

În urma datelor declarate, în anul 2017 există în cadrul
așezămintelor culturale aproximativ 85 de angajați la nivel de
oraș, iar bugetul alocat pentru diversele activități și evenimente
culturale organizate în perioada acestui an a fost de 113 lei
pe cap de locuitor. În ceea ce privește numărul de participanți,
evenimentele așezămintelor culturale din Sfântu Gheorghe au
reușit să atragă pe tot parcursul perioadei un număr total de
121.590 de participanți. Comparativ cu municipiul Miercurea
Ciuc, a obținut scoruri observabil mai mici pe itemii care au
măsurat infrastructura și resursa umană. Însă ceea ce a
făcut diferența, aducând orașul Sfântu Gheorghe la un scor
aproape egal cu Miercurea Ciuc, a fost tocmai itemul referitor
la numărul de participanți.

Slobozia
Slobozia este orașul care se află pe locul trei în ierarhia
capitolului de față. Acesta obține în anul 2017 un scor al
indicatorului de activitate a așezămintelor culturale de 1,36.
După cum poate fi observat în Tabelul 18, nu există variație
foarte mare între 2016 și 2017, deși este înregistrată o ușoară
creștere.
În anul 2017, au fost aproximativ 45 de persoane angajate
în cadrul așezămintelor culturale din Slobozia, iar bugetul
alocat pentru diversele activități și evenimente culturale
a fost de 70 de lei pe cap de locuitor. Referitor la numărul
total de persoane declarate ca participante în cadrul acestor
evenimente pe întregul parcurs al anului 2017, acesta a fost
de aproximativ 78.000 de persoane – aproximativ 1.474 la mia
de locuitori. Itemul care i-a adus municipiului Slobozia un scor
ridicat în acest clasament este cel care ține de infrastructură,
fiind chiar cel mai mare prin comparație cu celelalte nouă
orașe. De cealaltă parte, itemul care a obținut cel mai mic
scor este cel care a măsurat publicul participant la evenimente.
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Alba Iulia
Municipiul Alba Iulia obține în anul 2017 un scor al
indicatorului de activitate a așezămintelor culturale de 1,34,
poziționându-se pe locul patru. Similar primelor două orașe din
clasament, diferența dintre Alba Iulia și Slobozia, orașul plasat
imediat deasupra sa, este foarte mică, de 0,02 puncte.
La nivelul anului 2017, în cadrul așezămintelor culturale
din Alba Iulia au existat aproximativ 57 de angajați la nivel de
oraș, iar bugetul alocat pentru diversele activități și evenimente
culturale a fost de 58 de lei pe cap de locuitor, reușind să
atragă pe tot parcursul anului un număr total de 300.000 de
participanți – aproximativ patru participanți pentru fiecare
locuitor. Dintre toți cei patru itemi folosiți pentru a calcula
scorul agregat, cea mai mare valoare a fost obținută tocmai de
numărul de participanți raportat la mia de locuitori. Mai mult,
poate fi adăugat și faptul că dintre cele zece orașe prezente
în clasament, municipiul Alba Iulia a obținut cel mai mare scor
privind participanții la evenimentele așezămintelor culturale.

Alexandria
Pe locul cinci în topul orașelor cu performanțe crescute
în activitatea așezămintelor culturale se află municipiul
Alexandria, obținând un scor al indicatorului de 0,65. Ce poate
fi remarcat în cazul acestui oraș este diferența considerabilă
dintre scorul său și scorul obținut de orașul precedent, Alba
Iulia, care este de aproximativ de două ori mai mare. Acest
fapt semnalează prezența unor valori negative mai mari la
nivelul anumitor itemi.
În urma datelor declarate, în anul 2017, în cadrul
așezămintelor culturale din Alexandria au existat aproximativ
60 de angajați la nivel de oraș, iar bugetul alocat pentru diversele
activități și evenimente culturale organizate în perioada acestui
an a fost de 50 de lei pe cap de locuitor, reușind să atragă pe
tot parcursul perioadei un număr total de 10.000 de participanți.
În ceea ce privește itemii care au compus acest scor, putem
menționa că infrastructura, bugetul și resursa umană au obținut

valori pozitive. Mai mult, doar pe criteriul personalului angajat,
municipiul Alexandria ocupă a treia poziție. Ce a scăzut foarte
mult scorul final a fost numărul de participanți, care are o valoare
de aproximativ 196 de persoane la mia de locuitori.

Suceava
Municipiul Suceava obține în anul 2017 un scor al
indicatorului de activitate a așezămintelor culturale de 0,52,
prezentând o oarecare scădere față de anul 2016.
Pentru anul 2017, la nivelul orașului Suceava au existat în
cadrul așezămintelor culturale aproximativ 84 de angajați,
iar bugetul alocat pentru diversele activități și evenimente
culturale organizate în acest an a fost de 84 de lei pe cap
de locuitor. Numărul total de persoane care au participat
în cadrul acestor evenimente pe întregul parcurs al anului
2017 a fost de aproximativ 267.000 de persoane. În cazul
Sucevei, scorul final a fost scăzut de valoarea obținută la
nivelul itemului care a măsurat infrastructura culturală, care
este negativ: -0,57. Acest fapt denotă un dezechilibru între
numărul de așezăminte existente și populația deservită. Cu
toate acestea, criteriul care oferă municipiului Suceava un
avantaj este publicul participant la evenimente, care, strict pe
acest aspect, poziționează Suceava pe a treia poziție, având
aproximativ 2.238 de participanți la mia de locuitori.

Piatra Neamț
Pe locul șapte în clasamentul așezămintelor culturale se
află un alt oraș din regiunea istorică a Moldovei, Piatra Neamț,
obținând un scor al indicatorului de 0,27. Trebuie remarcat
că locul șapte reprezintă un alt punct de inflexiune în acest
clasament, prin diferența aproape dublă dintre scorul obținut
de Piatra Neamț și cel obținut de Suceava.
În urma datelor raportate de așezămintele care au răspuns
la chestionarul nostru, în anul 2017 au existat în cadrul
lor aproximativ 30 de angajați, iar bugetul alocat pentru
organizarea diverselor activități și evenimente culturale a
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fost de 40 de lei pe cap de locuitor, atrăgând un public de
aproximativ 250.000 de participanți. Itemii pentru care au fost
obținute cele mai mici valori sunt cei care au măsurat resursa
umană și bugetul alocat pentru activitățile întreprinse. Similar
cu municipiul Suceava, Piatra Neamț a obținut cel mai mare
scor pentru numărul de participanți la evenimentele organizate
de așezăminte, scor care plasează orașul, doar conform acest
criteriu, pe locul patru din zece.

Arad
Municipiul Arad se află pe locul opt în topul celor 24
de orașe, obținând un scor al indicatorului de activitate a
așezămintelor culturale de 0,13, cu o oarecare îmbunătățire
față de datele declarate de așezăminte în anul 2016.
În urma datelor declarate, la nivelul orașului, în 2017, în
cadrul așezămintelor culturale din Arad au existat aproximativ
30 de angajați, iar bugetul alocat pentru diversele activități
și evenimente culturale organizate a fost de 22 de lei pe
cap de locuitor. Însă ce oferă acestui oraș poziția în topul
așezămintelor culturale este itemul referitor la numărul de
participanți la evenimentele și activitățile lor, caracteristică
pentru care ocupă locul 2, după municipiul Alba Iulia.

Târgoviște
Municipiul Târgoviște este unul dintre orașele cu o
fluctuație mare din punctul de vedere al vitalității culturale și

al dimensiunilor care o compun. În ediția anterioară a studiului,
Târgoviște a fost unul dintre orașele aflate în zona superioară
a topului general. Anul acesta, cu excepția cheltuielilor
bugetare și a resurselor umane specializate, restul subindicilor
înregistrează valori medii.
În ceea ce privește situația așezămintelor culturale din
oraș, municipiul Târgoviște se poziționează pe a noua poziție
din 24. Conform datelor primite de la așezămintele care
au răspuns la chestionarul nostru, anul 2017 a înregistrat
în cadrul așezămintelor din Târgoviște aproximativ 64 de
angajați, iar bugetul alocat pentru diversele activități și
evenimente culturale organizate în perioada acestui an a fost
de 32 de lei pe cap de locuitor, atrăgând un număr total de
30.000 de participanți.

Focșani
Ultimul oraș din clasamentul primelor zece, conform
măsurătorilor realizate pe itemii specifici așezămintelor
culturale, este municipiul Focșani, cu scoruri aproximativ
similare pentru anii 2016 și 2017.
Referitor la itemii care au compus scorul general pe
subindicele de așezăminte culturale, putem spune că
așezămintele care au răspuns la chestionar au declarat, la
nivelul anului 2017, 27 de angajați, un buget pentru diversele
activități și evenimente culturale organizate în această
perioadă de 47 de lei pe cap de locuitor și un număr de 50.000
de participanți.

10. Concluzii
Atât rezultatele generale, cât și analizele în profunzime, la
nivelul fiecărei componente a indicelui de vitalitate culturală,
au demonstrat, încă o dată, că acest fenomen este unul
complex, iar interacțiunea dintre elementele sale este atât de
diversă, încât nu poate fi oferit un răspuns general cu privire la
„cum ar trebui să fie” pentru ca spațiile urbane să beneficieze

de o vitalitate culturală sporită. Realitățile locale cu care se
confruntă actorii sociali (individuali sau colectivi; fizici sau
juridici; publici sau privați) sunt mult mai complicate.
Analizele realizate la nivelul infrastructurii culturale au
evidențiat atât avantajele, cât și dezavantajele care pot surveni
atunci când orașele sunt clasificate conform acestui criteriu. Pe
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de o parte, analizele sunt în aceeași linie cu rezultatele obținute
pentru celelalte dimensiuni analizate – ex. participare culturală
sau resurse umane specializate. După cum a fost observat
pe parcursul capitolelor, o bună parte dintre orașele care se
află într-un top se află și în celelalte. Pe de altă parte, orașele
cu o populație mai mare pot avea un oarecare dezavantaj.
Referitor la relația dintre infrastructura culturală a orașelor
și indicatorul general al vitalității culturale, a fost observată o
asociere foarte puternică, fiind al doilea subindice în funcție de
intensitatea corelației. Practic, aproximativ 56% din modul în
care variază indicele de vitalitate culturală ar putea fi explicat
utilizând doar informația cu privire la infrastructura culturală.
Altfel spus, creșterea scorului de infrastructură culturală
conduce la o creștere semnificativă a scorului de vitalitate per
ansamblu. Iar în ceea ce privește relația acestei dimensiuni
cu celelalte părți componente ale vitalității, cea mai puternică
asociere observată a fost, după cum era așteptat, cu resursele
umane specializate, deoarece o bună parte dintre resursele
umane incluse în analize reprezintă personalul instituțiilor
analizate pe partea de infrastructură.
Dimensiunea cheltuielilor bugetare pentru cultură a
prezentat unele dintre cele mai contraintuitive rezultate. După
cum a fost evidențiat în Tabelul 3 (de corelații), acest subindice
nu este asociat semnificativ cu alte elemente ale vitalității
culturale, precum infrastructura culturală, resursele umane
specializate sau industriile creative. În alte cuvinte, nu putem
spune că o creștere sau o scădere a cheltuielilor duce direct
către creșterea sau scăderea scorului general de vitalitate.
Însă acest fapt nu ar trebui să indice că utilizarea acestei
dimensiuni în analiză nu aduce niciun beneficiu. În schimb, ar
trebui să dea de gândit care este relația concretă dintre aceste
cheltuieli, clasificate drept cheltuieli pentru domeniul cultură,
recreere și religie. În plus, lipsa unei corelații între cheltuielile
bugetare și dimensiunea industriilor creative nu ar trebui să
mire prea mult, dat fiind că o bună parte dintre organizațiile
care activează în sectoarele culturale și creative sunt de drept
privat. Altfel spus, acești doi itemi măsoară dimensiuni diferite

ale modului în care capitalul circulă în economia creativă. Pe
de altă parte, o bună parte dintre orașele din topul general,
agregat, al vitalității culturale (vezi Tabelul 2) – mai exact
șapte din zece – au prezentat scoruri mari la nivelul acestei
dimensiuni. Prin urmare, ne este indicat că sprijinul oferit din
bugetul public pentru producție și consum cultural rămâne o
latură importantă pentru dezvoltarea orașelor în direcția unei
vitalități culturale ridicate.
Referitor la dimensiunea participării culturale a fost
menționat că, din anumite puncte de vedere, reprezintă cel
mai important element al vitalității culturale, deoarece prin
participarea oamenilor la evenimentele cultural-artistice poate
fi cuantificat felul în care performează celelalte dimensiuni ale
vitalității. Acest lucru este adevărat până la un punct. După
cum a fost prezentat în capitolul dedicat, o bună parte dintre
orașele care au obținut scoruri bune pentru celelalte dimensiuni
se regăsesc și în topul realizat strict la nivelul participării
culturale. Pe de altă parte, faptul că există și orașe care reușesc
să aibă un consum cultural ridicat în ciuda scorurilor mici pe
care le-au obținut pentru infrastructură, alocări bugetare,
resurse umane specializate sau industrii creative indică două
posibilități. Prima se referă la eforturile depuse la nivel local,
care reușesc să atragă oamenii în interiorul instituțiilor de
cultură în ciuda dificultăților pe care le întâmpină. A doua este
de ordin metodologic și arată că pe alocuri pot exista puncte
care pot fi îmbunătățite atunci când alegem cum să măsurăm
acele aspecte ale vitalității culturale care se răsfrâng asupra
participării oamenilor.
În ceea ce privește resursele umane specializate, adăugarea
unor itemi care suplimentează imaginea pe care o avem
despre resursele umane existente poate îmbunătăți imaginea
generală pe care o avem despre un oraș. Până acum, resursa
umană potențială și cea existentă au fost măsurate prin
itemi referitori la elevii, studenții și profesorii din unitățile de
învățământ cu profil cultural-artistic. Ediția de față a studiului
a adăugat și personalul de specialitate din instituții precum
ansambluri artistice, filarmonici, orchestre populare, biblioteci,
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muzee, teatre de păpuși, teatre muzicale, teatre dramatice,
muzee și operă. Astfel de modificări au evidențiat mai multe
aspecte relevante. În primul rând, orașele care au performat din
punctul de vedere al itemilor folosiți în metodologia anterioară
performează în general și atunci când sunt luate în considerare
noile caracteristici, chiar dacă, pe alocuri, au probleme și
scorul general scade. Orașe precum Cluj-Napoca, Târgu Jiu,
Miercurea Ciuc, Alba Iulia și Sibiu sunt bune exemple în acest
sens. În al doilea rând, faptul că pentru anul 2016 regăsim în
top 10 orașe care în anii anteriori ocupau poziții mai joase
reprezintă un indicator pentru complexitatea acestui aspect
și că atunci când adăugăm sau scoatem itemi ce măsoară
o anumită dimensiune modificăm realitatea analizată. Nu în
ultimul rând, ca aspect de ordin tehnic, experiența colectării
datelor și a interpretării rezultatelor obținute arată nevoia
pe care cercetătorii o au în privința accesului la date pentru
minimizarea erorilor de subestimare sau supraestimare a
anumitor rezultate.
La nivelul industriilor creative, rezultatele obținute sunt,
din anumite puncte de vedere, în concordanță cu rezultatele
obținute în cadrul celorlalte capitole care compun studiul.
Acest fapt este vizibil din două perspective. În primul rând,
orașele care au fost prezente și în celelalte topuri se regăsesc
și în cel realizat pe economia creativă. În al doilea rând, situația
anumitor orașe, care au fost constant pe primele zece locuri în
această ierarhie, nu a fost modificată substanțial. Acest fapt
arată că acele orașe care au o economie creativă dezvoltată
prezintă o evoluție în ansamblu, la nivelul mai multor sectoare
culturale și creative. Bineînțeles, există și excepții. În al doilea
rând, felul în care subindicele de industrii culturale relaționează

cu celelalte fațete ale vitalității culturale (vezi Tabelul 3)
indică o realitate ce a fost prezentată în descrierile deja
clasice despre economia creativă, și anume mediul urban, per
ansamblu, face diferența, prin faptul că facilitează atragerea
cetățenilor către astfel de centre. Prin urmare, corelații cu alte
dimensiuni ale vitalității culturale urbane, precum resursele
umane specializate, infrastructura sau participarea culturală,
nu sunt întâmplătoare.
Subindicele care a măsurat situația așezămintelor culturale
a reprezentat un caz special în ediția de față a studiului, fiind
prima oară când este folosit ca o dimensiune separată și nu
sub forma unor itemi disparați în interiorul altor dimensiuni.
Iar în ceea ce-l privește, rezultatele au fost interesante. Unele
orașe au avut foarte mult de câștigat (ca poziții în clasamentul
general) în urma includerii sale în formula de calcul. Altor orașe
li s-a modificat scorul cu variații relativ mici, însă per ansamblu
poziția lor în clasamentul general nu a avut de suferit. Un alt
lucru ce trebuie menționat este că un astfel de indicator poate
oferi chiar și indirect anumite informații despre vitalitatea
culturală de la nivelul unui oraș. În mod special, a fost calculat
și un scor al vitalității ce exclude acest aspect. Corelat doar
cu numărul așezămintelor din oraș, analizele au evidențiat o
asociere pozitivă, semnificativă din punct de vedere statistic,
și de o intensitate medie – când crește numărul de așezăminte
culturale (indiferent de tipul lor) crește și scorul de vitalitate
culturală per ansamblu. Acest fapt arată că mecanismele prin
care așezămintele culturale pot influența vitalitatea culturală
a unui oraș, în lipsa altor elemente (ex. industriile creative), ar
trebui privite cu mai mare atenție.
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12. Anexe
Tabelul A1. Clasamentul orașelor analizate în funcție de
indicele general de vitalitate culturală (2016)

Nr. crt.

Oraș

Valoarea
scorului
obținut

Poziția ocupată în
clasamentul general

24

Târgoviște

-0,02

24

25

Focșani

-0,06

25

Nr. crt.

Oraș

Valoarea
scorului
obținut

Poziția ocupată în
clasamentul general

1

Cluj-Napoca

1,00

1

26

Galați

-0,10

26

2

Sfântu Gheorghe

0,93

2

27

Alexandria

-0,17

27

3

Miercurea Ciuc

0,77

3

28

Călărași

-0,19

28

4

Sibiu

0,61

4

29

Deva

-0,21

29

5

Târgu Mureș

0,56

5

30

Slatina

-0,23

30

6

Craiova

0,53

6

31

Buzău

-0,23

31

7

Alba Iulia

0,49

7

32

Bistrița

-0,24

32

8

Brașov

0,37

8

33

Turda

-0,25

33

34

Drobeta-Turnu
Severin

-0,29

34

35

Constanța

-0,29

35

36

Bacău

-0,30

36

37

Brăila

-0,33

37

38

Reșița

-0,33

38

39

Tulcea

-0,35

39

40

Giurgiu

-0,44

40

41

Hunedoara

-0,51

41

42

Vaslui

-0,57

42

43

Roman

-0,67

43

44

Bârlad

-0,69

44

45

Mediaș

-0,80

45

46

Onești

-0,84

46

9

Timișoara

0,35

9

10

Slobozia

0,33

10

11

Botoșani

0,31

11

12

Pitești

0,30

12

13

Târgu Jiu

0,29

13

14

Oradea

0,21

14

15

Râmnicu Vâlcea

0,21

15

16

Iași

0,21

16

17

Zalău

0,18

17

18

Arad

0,16

18

19

Baia Mare

0,12

19

20

Satu Mare

0,07

20

21

Ploiești

0,07

21

22

Suceava

0,04

22

23

Piatra Neamț

0,03

23
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Tabelul A2. Clasamentul orașelor analizate în funcție de
subindicele de infrastructură culturală (2016)

Poziția
ocupată

Oraș

Valoarea
scorului
obținut

Poziția ocupată în
clasamentul general

Poziția
ocupată

Oraș

Valoarea
scorului
obținut

Poziția ocupată în
clasamentul general

26

Bistrița

-0,02723

32

27

Satu Mare

-0,02837

20

1

Cluj-Napoca

0,751642

1

28

Buzău

-0,05146

31

2

Târgu Jiu

0,668949

13

29

Bacău

-0,08456

36

3

Miercurea Ciuc

0,565067

3

30

Deva

-0,09519

29

4

Târgu Mureș

0,424051

5

31

Ploiești

-0,10148

21

5

Botoșani

0,389193

11

32

Oradea

-0,14821

14

6

Brașov

0,367222

8

33

Bârlad

-0,22449

44

7

Sfântu Gheorghe

0,351391

2

34

Brăila

-0,25469

37

8

Timișoara

0,314519

9

35

Reșița

-0,27030

38

9

Iași

0,305124

16

36

Slatina

-0,27698

30

10

Suceava

0,271860

22

37

Slobozia

-0,30707

10

11

Focșani

0,241627

25

38

Onești

-0,32821

46

12

Pitești

0,240641

12

39

Alexandria

-0,38773

27

13

Sibiu

0,195454

4

40

-0,39549

34

14

Galați

0,187286

26

Drobeta-Turnu
Severin

15

Baia Mare

0,150846

19

41

Călărași

-0,40628

28

16

Zalău

0,149890

17

42

Mediaș

-0,42171

45

17

Giurgiu

0,146928

40

43

Roman

-0,43618

43

18

Craiova

0,145916

6

44

Vaslui

-0,52818

42

19

Tulcea

0,105633

39

45

Turda

-0,59497

33

20

Râmnicu Vâlcea

0,095713

15

46

Hunedoara

-0,69797

41

21

Constanța

0,011220

35

22

Piatra Neamț

0,007514

23

23

Târgoviște

0,002078

24

24

Arad

-0,00975

18

25

Alba Iulia

-0,01328

7
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Tabelul A3. Clasamentul orașelor analizate pentru
subindicele cheltuielilor bugetare pentru cultură (2016)

Poziția
ocupată

Oraș

Valoarea
scorului
obținut

Poziția ocupată
în clasamentul
general

Poziția
ocupată

Oraș

Valoarea
scorului
obținut

Poziția ocupată
în clasamentul
general

26

Zalău

-0,201

17

27

Baia Mare

-0,213

19

Vaslui

-0,472

42

1

Sfântu Gheorghe

3,421

2

28

2

Craiova

2,005

6

29

Bacău

-0,478

36

3

Arad

1,797

18

30

Târgu Jiu

-0,494

13

Iași

-0,499

16
31

4

Miercurea Ciuc

1,473

3

31

5

Sibiu

1,408

4

32

Buzău

-0,569

6

Timișoara

1,237

9

33

Alba Iulia

-0,776

7

Brăila

-0,790

37

7

Slobozia

0,863

10

34

8

Călărași

0,823

28

35

Slatina

-0,803

30

9

Alexandria

0,513

27

36

Constanta

-0,864

35

Reșița

-0,893

38

10

Oradea

0,465

14

37

11

Pitești

0,420

12

38

Bistrița

-0,905

32

12

Turda

0,411

33

39

Tulcea

-0,907

39

13

Botoșani

0,406

11

40

Giurgiu

-1,062

40

Cluj-Napoca

-1,063

1

Bârlad

-1,079

44

14

Târgu Mureș

0,391

5

41

15

Târgoviște

0,385

24

42

16

Focșani

0,276

25

43

Deva

-1,111

29

Onești

-1,229

46

17

Satu Mare

0,272

20

44

18

Râmnicu Vâlcea

0,216

15

45

Mediaș

-1,338

45

19

Ploiești

0,213

21

46

Piatra Neamț

-1,388

23

20

Hunedoara

0,197

41

21

Drobeta-Turnu Severin

0,045

34

22

Suceava

0,042

22

23

Brașov

0,001

8

24

Roman

-0,070

43

25

Galați

-0,075

26
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Tabelul 4. Clasamentul orașelor analizate pentru subindicele
resurselor umane specializate (2016)

Poziția
ocupată

Oraș

Valoarea
scorului
obținut

Poziția ocupată
în clasamentul
general

28

Tulcea

-0,16

39

29

Slobozia

-0,17

10

Poziția
ocupată

Oraș

Valoarea
scorului
obținut

Poziția ocupată
în clasamentul
general

1

Cluj-Napoca

1,37

1

30

Constanța

-0,19

35

Giurgiu

-0,26

23

2

Târgu Mureș

1,14

5

31

3

Târgu Jiu

0,96

13

32

Piatra Neamț

-0,26

40

4

Miercurea Ciuc

0,87

3

33

Reșița

-0,27

38

Brăila

-0,31

37

Galați

-0,33

26

5

Alba Iulia

0,75

7

34

6

Iași

0,65

16

35

7

Oradea

0,59

14

36

Buzău

-0,36

31

Drobeta-Turnu Severin

-0,36

34

Alexandria

-0,39

27

8

Sibiu

0,57

4

37

9

Pitești

0,46

12

38

10

Sfântu Gheorghe

0,41

2

39

Bârlad

-0,54

44

Roman

-0,55

43

11

Botoșani

0,30

11

40

12

Suceava

0,23

22

41

Vaslui

-0,57

42

13

Târgoviște

0,21

24

42

Călărași

-0,61

28

Onești

-0,65

46

14

Râmnicu Vâlcea

0,20

15

43

15

Ploiești

0,14

21

44

Turda

-0,71

33

16

Bistrița

0,09

32

45

Mediaș

-0,73

45

17

Brașov

0,05

8

46

Hunedoara

-0,74

41

18

Slatina

0,04

30

19

Timișoara

0,02

9

20

Deva

-0,02

29

21

Satu Mare

-0,03

20

22

Baia Mare

-0,04

19

23

Craiova

-0,05

6

24

Arad

-0,08

17

25

Zalău

-0,08

18

26

Bacău

-0,10

36

27

Focșani

-0,13

25
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Tabelul A5. Clasamentul orașelor analizate pentru
subindicele participării culturale (2016)

Poziția
ocupată

Oraș

Valoarea
scorului
obținut

Poziția ocupată
în clasamentul
general

Valoarea
scorului
obținut

Poziția ocupată
în clasamentul
general

27

Turda

-0,15

33

28

Bacău

-0,19

36

Sibiu

1

4

29

Ploiești

-0,19

21

Botoșani

0,98

11

30

Mediaș

-0,20

45

Arad

-0,24

39

Tulcea

-0,24

18

Poziția
ocupată

Oraș

1
2
3

Târgu Mureș

0,77

5

31

4

Cluj-Napoca

0,57

1

32

5

Târgu Jiu

0,55

13

33

Reșița

-0,25

38

Slatina

-0,25

30

Alexandria

-0,28

27

6

Timișoara

0,46

9

34

7

Râmnicu Vâlcea

0,43

15

35

8

Galați

0,38

26

36

Zalău

-0,30

17

Piatra Neamț

-0,32

23

9

Miercurea Ciuc

0,31

3

37

10

Pitești

0,25

12

38

Brăila

-0,33

37

11

Suceava

0,24

22

39

Hunedoara

-0,36

41

Buzău

-0,39

31

12

Craiova

0,22

6

40

13

Brașov

0,20

8

41

Bârlad

-0,40

44

14

Baia Mare

0,14

19

42

Giurgiu

-0,41

40

15

Bistrița

0,13

32

43

Slobozia

-0,42

10

Vaslui

-0,45

42

16

Alba Iulia

0,07

7

44

17

Deva

0,06

29

45

Onești

-0,46

46

18

Iași

0,06

16

46

Călărași

-0,51

28

19

Târgoviște

0,02

24

20

Focșani

0,01

25

21

Constanța

-0,01

34

22

Drobeta-Turnu Severin

-0,01

35

23

Oradea

-0,12

14

24

Roman

-0,12

43

25

Sfântu Gheorghe

-0,13

2

26

Satu Mare

-0,14

20
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Tabelul 6. Clasamentul orașelor analizate pentru subindicele
industriilor culturale (2016)

Poziția
ocupată

Oraș

Valoarea
scorului
obținut

Poziția ocupată
în clasamentul
general

Valoarea
scorului
obținut

Poziția ocupată
în clasamentul
general

27

Bistrița

-0,24

32

28

Sfântu Gheorghe

-0,25

2

Cluj-Napoca

2,63

1

29

Zalău

-0,25

17

Baia Mare

1,21

19

30

Galați

-0,28

26

Buzău

-0,28

31

Poziția
ocupată

Oraș

1
2
3

Alba Iulia

1,13

7

31

4

Oradea

0,98

14

32

Slatina

-0,32

30

5

Brașov

0,61

8

33

Onești

-0,34

46

Tulcea

-0,40

39

Bacău

-0,42

36

6

Timișoara

0,61

9

34

7

Craiova

0,60

6

35

8

Iași

0,49

16

36

Botoșani

-0,45

11

Drobeta-Turnu Severin

-0,50

34

9

Deva

0,43

29

37

10

Miercurea Ciuc

0,42

3

38

Slobozia

-0,52

10

11

Târgu Mureș

0,41

5

39

Giurgiu

-0,52

40

12

Piatra Neamț

0,39

23

40

Brăila

-0,54

37

Bârlad

-0,65

44

13

Sibiu

0,25

4

41

14

Reșița

0,21

38

42

Ploiești

-0,67

21

15

Pitești

0,18

12

43

Alexandria

-0,70

27

Roman

-0,79

43

16

Satu Mare

0,12

20

44

17

Călărași

0,10

28

45

Vaslui

-0,91

42

18

Râmnicu Vâlcea

0,07

15

46

Hunedoara

-0,95

41

19

Turda

0,05

33

20

Arad

0,03

18

21

Suceava

0,00

22

22

Mediaș

-0,10

45

23

Târgu Jiu

-0,20

13

24

Constanța

-0,20

35

25

Târgoviște

-0,21

24

26

Focșani

-0,22

25
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Tabelul A7. Clasamentul orașelor analizate pentru subindicele așezămintelor culturale (2017, 24 de orașe)
Poziția ocupată

Oraș

Valoarea scorului obținut

Poziția ocupată în clasamentul general

1

Miercurea Ciuc

1,81

3

2

Sfântu Gheorghe

1,80

2

3

Slobozia

1,36

10

4

Alba Iulia

1,34

7

5

Alexandria

0,65

27

6

Suceava

0,52

22

7

Piatra Neamț

0,27

23

8

Arad

0,13

18

9

Târgoviște

-0,12

24

10

Focșani

-0,21

25

11

Călărași

-0,24

28

12

Botoșani

-0,36

11

13

Râmnicu Vâlcea

-0,38

15

14

Tulcea

-0,43

39

15

Constanța

-0,50

35

16

Buzău

-0,50

31

17

Pitești

-0,58

12

18

Turda

-0,61

33

19

Ploiești

-0,62

21

20

Brașov

-0,63

8

21

Cluj-Napoca

-0,65

1

22

Târgu Mureș

-0,65

5

23

Vaslui

-0,70

42

24

Galați

-0,70

26
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Tabelul A8. Ponderea numărului de firme în cadrul sectoarelor culturale și creative (2016)
Sectoare
culturale și
creative

Orașe
ClujNapoca

Baia Mare Alba Iulia

Oradea

Brașov

Timișoara

Craiova

Iași

Deva

Miercurea
Ciuc

Arhive

0,1%

0,3%

0,2%

0,3%

0,5%

0,4%

0,3%

0,5%

0,6%

0,4%

Biblioteci

0,3%

0,6%

0,4%

0,7%

0,9%

1,1%

0,9%

1,0%

1,2%

0,4%

Carte și presă

7,9%

7,3%

7,5%

9,2%

7,2%

7,0%

9,4%

7,3%

11,0%

9,7%

Arte vizuale

10,9%

16,3%

14,8%

13,5%

13,8%

12,8%

14,9%

11,7%

15,0%

14,1%

Artele
spectacolului

10,4%

8,6%

9,7%

9,1%

12,4%

13,1%

14,4%

19,4%

8,6%

8,7%

Audiovizual și
media

6,2%

6,8%

5,7%

5,7%

6,1%

6,3%

7,1%

4,8%

6,6%

7,6%

Software, IT, jocuri

35,5%

22,3%

22,5%

24,0%

26,5%

28,6%

22,7%

31,1%

17,3%

23,1%

Arhitectură

6,8%

10,2%

13,2%

7,5%

7,3%

8,7%

4,4%

5,6%

12,1%

14,8%

Publicitate

10,0%

10,3%

9,7%

8,5%

12,0%

10,3%

8,6%

8,8%

15,0%

5,8%

Patrimoniu
cultural

0,1%

0,0%

0,4%

0,0%

0,1%

0,0%

0,2%

0,2%

0,0%

0,0%

Artizanat și
meșteșuguri

9,9%

16,9%

14,8%

20,5%

11,6%

9,9%

14,5%

7,5%

11,2%

14,1%

Cercetare

1,9%

0,4%

1,0%

0,9%

1,6%

1,7%

2,7%

2,1%

1,4%

1,4%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nr. firme

4.759

717

493

1.618

2.121

2.543

1.485

2.573

347

277

Anexe 77
Tabelul A9. Ponderea numărului de angajați în cadrul sectoarelor culturale și creative (2016)
Sectoare
culturale și
creative

Orașe
ClujNapoca

Baia Mare Alba Iulia

Oradea

Brașov

Timișoara

Craiova

Iași

Deva

Miercurea
Ciuc

Arhive

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,7%

0,4%

0,2%

0,3%

0,0%

0,0%

Biblioteci

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,9%

0,5%

0,3%

0,3%

0,1%

0,0%

Carte și presă

5,0%

2,8%

3,3%

4,9%

6,1%

5,2%

4,3%

9,5%

16,8%

8,0%

Arte vizuale

2,9%

3,1%

3,1%

8,3%

6,9%

4,8%

3,9%

3,7%

12,3%

3,2%

Artele
spectacolului

1,6%

0,3%

0,8%

1,9%

3,3%

6,1%

2,3%

2,8%

1,2%

1,4%

Audiovizual și
media

2,1%

1,7%

0,7%

3,7%

3,8%

6,9%

2,3%

16,8%

2,0%

0,9%

Software, IT, jocuri

59,8%

6,0%

3,9%

12,9%

35,2%

35,2%

49,9%

38,6%

11,2%

6,5%

Arhitectură

2,3%

1,8%

2,6%

1,6%

2,3%

2,9%

1,8%

2,5%

6,2%

3,1%

Publicitate

5,8%

2,0%

0,8%

2,1%

9,2%

6,5%

2,6%

2,6%

3,9%

1,5%

Patrimoniu
cultural

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

0,1%

0,0%

0,0%

Artizanat și
meșteșuguri

19,2%

82,0%

84,3%

64,3%

30,8%

28,8%

31,2%

21,2%

35,0%

75,3%

Cercetare

0,8%

0,1%

0,2%

0,1%

0,8%

2,8%

1,0%

1,6%

2,3%

0,3%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nr. angajați

23.631

7.407

3.778

11.043

8.420

10.970

8.218

9.753

1.103

1.895
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Tabelul A10. Ponderea sectoarelor culturale și creative în cifra totală de afaceri (2016)
Sectoare
culturale și
creative

Orașe
ClujNapoca

Baia Mare

Alba Iulia

Oradea

Brașov

Timișoara

Craiova

Iași

Deva

Miercurea
Ciuc

Arhive

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

Biblioteci

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

Carte și presă

6,2%

1,9%

3,6%

4,0%

6,5%

3,1%

4,2%

10,6%

14,6%

13,0%

Arte vizuale

3,5%

4,0%

4,3%

16,9%

6,4%

4,3%

7,5%

4,9%

14,6%

4,8%

Artele
spectacolului

2,0%

0,1%

0,5%

1,0%

2,5%

3,6%

1,4%

2,0%

0,5%

0,7%

Audiovizual și
media

5,9%

1,9%

0,7%

4,4%

3,5%

4,4%

1,9%

19,5%

1,0%

2,5%

Software, IT,
jocuri

59,7%

6,3%

5,2%

10,7%

32,2%

38,1%

48,1%

35,7%

11,6%

8,5%

Arhitectură

1,7%

1,6%

2,2%

1,1%

1,3%

2,0%

1,1%

1,7%

2,8%

2,5%

Publicitate

4,3%

0,9%

1,2%

2,2%

6,3%

5,5%

4,2%

3,2%

2,7%

3,4%

Patrimoniu
cultural

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

Artizanat și
meșteșuguri

16,3%

83,2%

82,1%

59,5%

40,1%

36,5%

29,7%

20,8%

51,1%

64,3%

Cercetare

0,2%

0,0%

0,1%

0,1%

0,7%

2,3%

1,6%

1,5%

1,1%

0,2%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Anexe 79
Tabelul A11. Populația orașelor analizate (2016)

Oraş

Număr de locuitori

Oneşti

52573

Oraş

Număr de locuitori

Alba Iulia

74233

Oradea

222736

Alexandria

52101

Piatra Neamţ

115273

Arad

179045

Piteşti

176747

Bacău

196883

Ploieşti

233663

Baia Mare

147801

Râmnicu Vâlcea

118775

Bârlad

72860

Reşiţa

88533

Bistriţa

93336

Roman

70665

Botoşani

122311

Satu Mare

122504

Brăila

210602

Sfântu Gheorghe

65080

Braşov

290743

Sibiu

169786

Buzău

135601

Slatina

84546

Călăraşi

77576

Slobozia

53085

Cluj-Napoca

321687

Suceava

116404

Constanţa

317832

Târgovişte

93563

Craiova

305689

Târgu Jiu

96852

Deva

70407

Târgu Mureş

150191

Drobeta-Turnu Severin

109647

Timişoara

332983

Focşani

94408

Tulcea

89696

Galaţi

304340

Turda

57304

Giurgiu

69051

Vaslui

97067

Hunedoara

74142

Zalău

69799

Iaşi

362142

Mediaş

58571

Miercurea Ciuc

42120
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