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Barometrele nu sunt destinate să inoveze, ci să informeze. 
Același lucru se poate spune, desigur, și despre sondaje – 
iar acest Barometru Cultural recurge și el adesea la metoda 
sondajului. Și totuși, există mai multe diferențe între sondajele 
politice (cu care ne-am obișnuit în așa măsură încât imaginea 
publică a sociologului a ajuns să fie una de făcător de sondaje) 
și un barometru precum cel de față. În primul rând, sondajele 
politice sunt plasate în intervalul scurt al actualității imediate 
și informează despre o situație de moment. Oriunde acestea 
au devenit o practică obișnuită, tirania lor a schimbat în 
mare măsură însăși esența politicului și i-a obligat chiar și 
pe cei mai bine intenționați și competenți oameni politici să 
reacționeze sub imperiul momentului evidențiat de sondaje, 
căci politicienii chiar reacționează imediat la sondaje! Decizii 
politice majore trebuie luate astfel „la minut”, în funcție de 
cum „stă în sondaje” un om politic, un partid, o inițiativă, 
obstrucționând în acest fel strategii și proiecte pe termen 
mediu și lung chiar și atunci când acestea există și ar putea 
fi benefice. Marketingul recurge și el la sondaje, dar acestea 
sunt mai sistematice, mai ramificate și repetitive, pentru a 
surprinde trenduri și segmente relativ stabile de consumatori 
și nu doar instantanee. Segmentări similare pot fi realizate 
însă și în domeniul culturii: a se vedea, de pildă, „segmentarea 
participării culturale” din studiul Forme de participare culturală 
și moduri de utilizare a internetului.

Mai important, Barometrul de Consum Cultural își alege – și 
trebuie să-și aleagă – teme constante sau recurente, miza fiind 
de a oferi decidenților imagini mai consistente și de durată 
despre „starea culturii” din țara noastră. Pe scurt, cercetările 
Barometrului nu se află sub imperativul momentului, între 
realizarea și publicarea unei anchete putând să treacă un an 
sau chiar mai mult. Este și cazul acestui număr din Barometrul  
cultural, care apare, iată, cu o oarecare întârziere, fără ca 
acest lucru să afecteze în vreun fel validitatea informațiilor.

În acest context, unele sondaje se repetă pur și simplu, 
valoarea lor informativă rezidând tocmai în această repetiție. 
Este cazul, de pildă, al studiului „Identitate națională și 

evenimentele comemorative dedicate Centenarului Marii 
Unirii”. Aportul semnificativ al acestuia constă în faptul că 
se confirmă argumentat o impresie subiectivă destul de 
răspândită: de fapt, nu s-a întâmplat mai nimic esențial în 
acest an al Centenarului. Aviz Puterii: „Datele comparative 
obținute nu indică schimbări semnificative în plan atitudinal 
sau în planul comportamentelor de consum cultural între cei 
doi ani (2017 și 2018)”.

Alte sondaje trebuie să se repete periodic, aici intrând în 
primul rând cele dedicate consumului cultural. Anul acesta 
sunt vizate „artele spectacolului”. Concluziile nu sunt nici în 
acest caz foarte diferite de cele din barometrele de consum 
cultural anterioare: „În anul 2018, publicul iubitor de spectacole 
culturale este în continuare în număr scăzut, iar frecvențele 
referitoare la gradul de accesibilitate la aceste spectacole 
culturale ne arată în majoritatea cazurilor lipsa instituțiilor 
care să le faciliteze”. Altfel spus, consumul cultural este în 
continuare puternic afectat de aceeași lipsă de infrastructură 
culturală. Studiul Accesul la cultură și beneficiile asociate pune 
și el în evidență faptul că, în percepția populației, în 66% din 
cazuri nu există spații pentru spectacole de balet, operă sau 
filarmonică, iar în 60% nu există teatru. Nu este de mirare 
astfel că, după cum rezultă din alt studiu, dintre cei care au 
participat în anul în curs la evenimente culturale (teatru, 
expoziții), 70% provin din urban și doar 30% din sate: poate că 
ar merge mai mulți dacă ar avea pur și simplu unde...

Analiza comparativă poate să meargă însă mult mai 
în detaliu, și atunci vor apărea o serie de schimbări, poate 
minore, dar de luat în considerare. Astfel, de pildă, procentul 
românilor care nu au fost niciodată la teatru a scăzut ușor 
de la aproximativ trei sferturi la începutul acestor evaluări 
(2005-2007) la aproximativ două treimi în ultimii ani. Dacă 
muzica populară se află în continuare pe primul loc în 
preferințele românilor, participarea la spectacolele de acest 
gen pare să fi scăzut de la aproximativ 50% în 2014-2015 
la puțin sub 40% începând cu 2016. Mai important, dacă se 
iau în calcul doar persoanele care au fost măcar o dată la un 



tip sau altul de spectacole în 2018, ceea ce sare în ochi este o 
diversificare a spectatorilor pe genuri de spectacole: a apărut, de 
pildă, categoria stand-up comedy, procentul celor interesați de 
spectacole de dans pare să fi crescut, iar dacă punem laolaltă 
spectacolele muzicale de jazz / rock / pop, acestea însumează 
un procent de 21%, semnificativ mai mare decât cel de 17% al 
spectatorilor „dominanți” de muzică populară. Pe toată durata 
sa, Barometrul de cultură permite sute de astfel de comparații, 
care sunt foarte utile oricărui manager cultural. 

Și acest număr al Barometrului cuprinde însă și cercetări 
„transversale”, care permit integrarea elementelor culturale în 
ansamblul societății. Este cazul studiilor referitoare la Relația 
dintre cultură și educație, respectiv Atitudini și opinii privind 

diversitatea culturală. Cel puțin acesta din urmă este în mod 
evident de un interes general, căci abordează teme nu doar 
importante, ci de-a dreptul „fierbinți” ale societății românești 
actuale, de la neîncrederea cronică a populației (doar 16% dintre 
români declară că „se poate avea încredere în cei mai mulți dintre 
oameni”!), la complexele relații cu Celălalt, fie el de alt gen, altă 
etnie, altă religie sau pur și simplu altă țară. Politicienii ar trebui 
să fie primii preocupați de aceste date.

Din păcate însă, dacă „sondajele” sunt imediat luate în 
seamă de către cei interesați, se pare că de un „barometru” 
(cultural) autoritățile competente nu au fost și încă nu sunt prea 
interesate... 



introducere și metodologie

Autori: Carmen Croitoru, Anda Becuț Marinescu 
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1. Centenarul marii uniri, între serbări și comemorări
Carmen Croitoru
În Barometrul de Consum Cultural anterior, menționam 

la capitolul dedicat Centenarului că această aniversare nu a 
beneficiat de o pregătire suficientă sau de crearea unui orizont 
de așteptare estetic sau cultural pentru a declanșa o atitudine 
ceva mai entuziastă față de diferitele proiecte culturale puse în 
circulație. Era destul de previzibil ca arderea etapelor (etape în 
care să se fi făcut analize, cercetări și reflecții critice creative) 
asupra a ceea ce ar fi putut genera anul Centenar, să arunce 
aniversarea în zona unor reacții reflex dictate de presiunea 
timpului.

Proiectele din anul Centenarului ar fi trebuit să țină cont 
de semnalele conform cărora atitudinile cetățenilor față de 
subiecte sensibile legate de „unitate”, „identitate națională”, 
„patriotism” și „recunoașterea valorilor” nu sunt nici clare, nici 
cristalizate și să ofere, sau măcar să declanșeze în spațiul public, 
dezbateri care să scoată aceste noțiuni din zona derapajelor 
de interpretare. Din păcate, lumea culturii a fost acaparată de 
spectacolul politic și nu a realizat că instrumentarul existent 
nu putea furniza decât forme revolute care, așa cum s-a și 
dovedit, au oscilat între serbări și comemorări, fiind ba prea 
entuziaste în expresia patriotică, ba de o solemnitate burlescă. 
Pentru că s-a ratat o întreagă perioadă de pregătire, nu s-a mai 
putut construi semnificativ sau durabil, iar fondurile alocate, 
deloc puține, s-au risipit în acțiuni efemere greu de identificat 
pe agenda publică. Publicul chestionat, așa cum reiese și din 
capitolul dedicat evenimentelor culturale ale Centenarului, nu 
a făcut distincțiile de nuanțe între patriotism și naționalism, 
alunecând destul de des în extremele celor doi termeni de 
referință. În mod neașteptat, procentul celor care au declarat 
că participă aproape constant la sărbătorile naționale a scăzut 
tocmai în anul aniversar, de la 38% la 29%, ceea ce raportat la 
numărul de festivități omagiale ar trebui să creeze o îngrijorare 
la nivelul autorităților.

La rândul lui, documentul programatic al Ministerului 
Culturii și Identității Naționale (denumire a Ministerului Culturii 
dobândită tot ca o consecință a Centenarului) a apărut din 
păcate abia în a doua jumătate a lunii aprilie 2018. Deși 
documentul propunea principii de promovare a unor valori 
emblematice și câteva mesaje inspiraționale legate de unitate 
în diversitate, mesaje care ar fi putut genera o atitudine diferită 
față de modul de abordare a identității culturale naționale, 
manifestul Centenar a venit prea târziu pentru a produce 
efectul dorit. Acest document a fost consultat mai degrabă ca 
ghid de finanțare pentru o largă paletă de producători care 
au interpretat principiile doar ca set de cuvinte cheie pentru 
scrierea unor proiecte câștigătoare. Ridicate la un nivel prea 
abstract, noțiunile de patriotism, toleranță, concordie națională 
s-au transformat în niște acțiuni formale cu titluri care 
aminteau mai mult de hulitele activități patriotice obligatorii 
din perioada dictaturii comuniste decât de niște evenimente 
gândite și generate special pentru această unică ocazie.

Bilanțul cantitativ ne arată că din cele 640 de proiecte 
finanțate prin Programul Centenar de Ministerul Culturii și 
Identității Naționale, un număr de 340 au fost manifestări de 
tip spectacol, 73 au fost lansări de carte și albume aniversare, 
83 au fost expoziții, 26 au fost conferințe și simpozioane, 
101 au fost proiecte de investiții și restaurări / construiri de 
monumente și un număr de 17 au fost proiecte interdisciplinare. 
Toată această listă a rămas captivă într-o logică festivistă 
minoră. Pentru că selecția, finanțarea și alocarea s-au petrecut 
în sistem de urgență, Institutul Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală nu a putut genera un sistem de monitorizare 
a consumului sau impactului. Practic, toate cele 640 de proiecte 
au început și multe s-au și finalizat pe parcursul a șase-șapte 
luni, ceea ce a însemnat un număr foarte mare de proiecte 
(aproximativ 3-4 pe zi), răspândite în toată țara, desfășurate de 
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patru categorii de producători: autorități centrale (52), unități 
teritorial administrative (342 de UAT-uri), instituții publice 
(115) și organizații neguvernamentale (131). Dacă și cum s-au 
petrecut aceste manifestări nu este obiectivul acestui volum. 
Ceea ce putem remarca însă cu destulă amărăciune este că 
la acest nivel de efort organizațional și financiar nu am regăsit 
un răspuns de consum proporțional pe niciunul din palierele 
de manifestare. 

Nu se poate invoca lipsa comunicării și promovării, dat fiind 
faptul că, așa cum se va vedea, nivelul de conștientizare față de 
momentul aniversar a crescut cu mai mult de 30 de procente. 
O posibilă explicație a ratei scăzute a consumului, raportată la 
infuzia mare de evenimente, manifestări și proiecte culturale 
din ofertă, ar putea fi nivelul și calitatea acestora, deoarece 
lipsa de experiență și competență culturală și / sau artistică 
a celor mai mulți dintre producătorii evenimentelor selectate 
și finanțate a influențat negativ frecventarea și consumul 
lor. Întâlnim în acest paradox una dintre regulile produsului 
cultural, care necesită pe lângă condiții și resurse adecvate, 
intervenția profesionistă care să asigure calitatea așteptată 
sau intuită, iar această intervenție ar fi fost cu atât mai 
salutară cu cât existau date, de la măsurătoarea anterioară, 
care semnalau că aproape jumătate din populație nu a 
participat în ultimii cinci ani la evenimente naționale. 

În anul 2018 nu s-au petrecut schimbări radicale în 
receptarea culturală din urban sau rural cu excepția unei 
alunecări lente spre o indiferență și anorexie culturală care 
ar necesita o intervenție mai fermă. Participarea și implicarea 
culturală a populației rămâne scăzută, deși ar fi trebuit ca 
măcar în acest an să se fi remarcat o vitalizare. Atragem 
atenția asupra rolului determinant al instituțiilor publice care ar 

trebui să se decidă să înceapă să acorde atenție comunităților 
de beneficiari, să facă segmentările de public și să activeze 
programe de educație artistică. În mod evident aceste acțiuni 
au nevoie de o politică culturală limpede, strategii și direcții 
de acțiune care să simplifice cadrul normativ în loc să-l 
formalizeze excesiv. Dorința de reformare administrativă a 
culturii a fost înlocuită de lupta pentru supraviețuire a celor 
mai multe dintre unitățile culturale care dispar tot mai des de 
pe hartă, antrenând o pauperizare a spațiului spiritual.

Consumul evenimentelor dedicate Centenarului nu ar fi 
trebuit să fie condiționat nici de existența infrastructurii, nici 
de un număr mare de coduri de descifrare simbolică, barierele 
obișnuite care se manifestă pe tipuri de produse nu pot fi luate 
în calcul la acest gen de acțiuni, care presupun doar activarea 
unor valori elementare de apartenență, dar, cel mai probabil, 
cele două frâne majore în calea accesului au fost pregătirea 
(dublată de o educare corelativă) și nivelul calității acestor 
manifestări.

Chiar dacă accesul la cultură nu este distribuit în mod egal, 
iar participarea culturală nu este o formă de comportament 
dependentă de caracteristici strict individuale, așa cum 
se va vedea din numărul acestui Barometru, consumul se 
construiește și cu ajutorul unor factori economici și politici 
în contextul social. Ceea ce a ratat poate acest Centenar 
este preocuparea pentru educația culturală care ar trebui 
să preceadă oferta. Nu putem spera decât că la următorul 
centenar, România va fi mai pregătită să-și asume și să-și 
înțeleagă sărbătoarea…
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2. dinamica sectorului cultural în anul 2018
Anda Becuț Marinescu
Dinamica sectorului cultural în anul 2018 reflectată în 

Barometrul de Consum Cultural stă sub semnul celebrării 
Centenarului Marii Uniri. Indiferent de amploarea și calitatea 
evenimentelor culturale organizate în acest an, ele au marcat 
viața culturală atât la nivel local, cât și la nivel național, chiar 
și numai la nivel de discurs public. Revenirea în agenda publică 
a conceptelor de identitate, națiune sau național, diversitate 
culturală sau multiculturalist nu este întâmplătoare, fiind 
efectul tensiunilor dintre național și supra-național, dintre 
local și global. Fenomenul globalizării, favorizat de dezvoltarea 
noilor tehnologii și de intensificarea proceselor migratorii, a 
adus cu sine pe de o parte uniformizarea culturală, iar pe de 
altă parte exacerbarea sentimentelor și emoțiilor identitare 
(teritoriale, lingvistice, etnice sau religioase). 

În acest context, menținerea echilibrului la nivel de discurs, 
dar și de politici publice este necesară mai mult ca oricând, iar 
observarea fenomenelor și practicilor culturale și explicarea 
lor este fundamentală pentru menținerea unei armonii la 
nivel societal. Barometrul de Consum cultural și-a propus în 
anul 2018 să fie oglinda obiectivă a perspectivelor culturale 
din societatea românească, urmărind dinamica practicilor și 
valorilor culturale, fie orizontal, pe diferite sectoare culturale 
și creative, fie transversal, pe teme de interes comun. 

Adoptată în octombrie 2005 la Paris și în iunie 2006 în 
România, Convenția asupra protecției și promovării diversității 
expresiilor culturale creează premisele unei echilibru între 
tendințele protecționiste și cele uniformizante, dar fiecare stat 
are dreptul și obligația de a adopta măsuri și politici pentru 
protejarea și promovarea diversității expresiilor culturale, 
însă numai după garantarea drepturilor omului și libertăților 
fundamentale. Monitorizarea aplicării Convenției este o 
sarcină a fiecărei țări și prin această ediție a Barometrului de 
Consum cultural sperăm să contribuim la evaluarea stadiului  

 
de implementare la nivel național a prevederilor acestei 
convenții. 

Capitolele acestui volum reflectă modul în care se aplică 
articolul 7 al Convenției, care stipulează faptul că statele 
„depun eforturi să creeze pe teritoriile proprii un mediu care 
să încurajeze indivizii și grupurile sociale:

a) să creeze, să producă, să disemineze și să aibă acces la 
propriile expresii culturale, acordând atenția cuvenită 
circumstanțelor și nevoilor speciale ale femeilor, precum 
și ale diferitelor grupuri sociale, inclusiv ale persoanelor 
aparținând minorităților și popoarelor indigene;

b) să aibă acces la diverse expresii culturale din teritoriile 
proprii și din alte țări ale lumii.”

Al doilea capitol al volumului este dedicat impactului pe 
care l-au avut evenimentele aniversare dedicate Centenarului 
la nivelul populației generale a României. Autorii au realizat o 
analiză despre modul în care cetățenii acestei țări își definesc 
identitatea, dar și referitoare la nivelul de conștientizare 
a semnificației Anului Centenar și nivelul de participare la 
evenimentele aniversare. Este important de remarcat cadrul 
conceptual în care identitatea este analizată din perspectiva 
sentimentelor de mândrie națională care pot lua forma 
patriotismului sau naționalismului. Să cunoști limba română și 
să respecți legile și instituțiile României sunt esențiale pentru a fi 
un „adevărat român”, în timp ce nașterea și locuirea pe teritoriul 
țării sau cetățenia și originea românească nu sunt considerate 
definitorii pentru o bună parte dintre respondenți. Sentimentele 
de mândrie națională sunt la un nivel ridicat, dar există și o 
atitudine critică la adresa anumitor aspecte negative din țară. 
Acest lucru s-a reflectat în creșterea nivelului de conștientizare a 
importanței Centenarului Marii Uniri și într-un nivel relativ ridicat 
de interes și participare la evenimentele aniversare.
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Capitolul al treilea prezintă formele de participare culturală 
deopotrivă în spațiul public și non-public, cu un accent special 
pe modurile de utilizare ale internetului. Dezvoltarea noilor 
tehnologii își pune accentul din ce în ce mai mult asupra 
practicilor cotidiene și influențează inclusiv practicile culturale. 
Participarea culturală este analizată de cele două autoare 
în principal din perspectiva politicilor publice în relație cu 
infrastructura culturală, care implică cetățenia activă, educația 
prin cultură și incluziunea socială. Au fost identificate mai multe 
segmente de participanți la viața culturală, cu caracteristici 
socio-demografice diferite, ceea ce evidențiază nevoia de 
adaptare a ofertei culturale la categorii diferite de populație. 
Deși formele de consum cultural în spațiul non-public rămân 
cu cel mai mare nivel de frecvență, pentru anumite practici de 
consum cultural din spațiul public se înregistrează o ușoară 
creștere a frecvenței în ultimii doi ani: vizionarea de filme la 
cinematografe și participarea la spectacole de muzică sau 
divertisment. Vizita la muzee sau biblioteci rămâne la același 
nivel în ultimii doi ani, în timp ce participarea la spectacolele 
de teatru este în scădere. 

Capitolul al patrulea este dedicat artelor spectacolului 
și prezentării posibilelor cauze care au condus la o scădere 
a participării publicului în ultimii patru ani. Pornind de la 
întrebarea retorică „Cine mai are nevoie de spectacol?”, 
capitolul introduce cititorul în lumea mai puțin spectaculoasă 
a statisticilor culturale, dar care oferă o imagine din spatele 
scenei. Infrastructura și rețeaua instituțiilor și companiilor 
de spectacole și concerte sunt actorii principali în analiza 
dinamicii de consum din acest sector, iar diversitatea și oferta 
generoasă nu par a fi acompaniate de un nivel de participare 
a publicului pe măsură. Diferențele de participare, preferințe 
și gusturi sunt explicate pe de o parte prin caracteristicile 
socio-demografice diferite ale publicului, iar pe de altă parte 
printr-o inadecvare a ofertei față de așteptările populației. 
În anumite cazuri, barierele de acces de ordin economic sau 
de infrastructură sunt evidente. Capitolul trage un semnal de 
alarmă atât pentru managerii de instituții de spectacol, cât și 

pentru autoritățile care au ca atribuții finanțarea și derularea 
de proiecte de dezvoltare locală, pentru a asigura accesul la 
artele spectaculare ca drept cetățenesc de bază. 

Capitolul al cincile abordează două teme de mare interes, 
care se regăsesc menționate în Constituția României, în 
Convenția UNESCO din 2005 și în toate documentele Uniunii 
Europene, și anume accesul la cultură și beneficiile asociate 
consumului cultural. Autorul prezintă avantajele accesului 
la cultură atât la nivel individual, cât și la nivel societal, 
din perspectiva calității vieții, a dezvoltării economice, a 
interacțiunii sociale etc. Este important de remarcat legătura 
dintre stratificare socială și accesul la cultură, demonstrată 
de autor prin analize statistice concentrate pe indicii de 
infrastructură și de participare și pe două tipuri de capital, cel 
social și cel uman. Rezultatele evidențiază o prezență mai mare 
a infrastructurii culturale în mediul urban, corelată cu un nivel 
mai mare de participare culturală, informație foarte utilă din 
perspectiva politicilor de dezvoltare locală și regională. Dintre 
beneficiile percepute ale participării la activități culturale sunt 
de remarcat contribuția la viața socială activă și dezvoltarea 
personală. Nivelul de implicare socială rămâne încă unul 
destul de scăzut, în ciuda beneficiilor asociate consumului și 
participării culturale.  

Capitolul al șaselea prezintă relația dintre cultură și 
educație ca fiind una ambivalentă și foarte importantă în 
implementarea politicilor publice. Gradul de dezvoltare al unei 
societăți este foarte mult influențat de nivelul de educație și 
cultură, de aceea aceste două domenii ar trebui să fie prioritare 
în orice strategie națională. Relația dintre cultură și educație 
este esențială în procesul de stratificare socială și explică 
dezechilibrele economice și sociale. Autoarele au pornit de la 
percepția populației privind importanța instituțiilor culturale și 
de educație, au analizat modul în care creativitatea și creația 
sunt stimulate prin procesul educațional și au concluzionat 
că potențialul creativ este insuficient valorizat și promovat. 
Capitolul oferă informații importante care ar trebui să stea la 
baza unei viitoare strategii sau politici comune dedicate unor 
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sectoare atât de importante pentru dezvoltarea economică și 
socială. 

Capitolul al șaptelea reflectă atitudinile și opiniile 
populației generale privind diversitatea culturală și pornește 
de la definiția acesteia, așa cum este menționată în Convenția 
asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, 
adoptată de Organizația Națiunilor Unite. Autorii prezintă 
beneficiile respectării și promovării diversității culturale, 
dar și influența participării și consumului cultural asupra 

conștientizării importanței diversității. Rezultatele analizelor 
evidențiază o societate relativ deschisă față de minoritățile 
de orice fel, pregătită să facă loc egalității de gen, mai mult 
în educație decât pe piața muncii, o societate în care nivelul 
de toleranță este încă marcat de accesul la educație și de 
dimensiunea comunității, în care nivelul de încredere socială 
este foarte scăzut, iar nivelul de libertate de exprimare este 
relativ ridicat. 

3. metodologie 
Studiul Barometrul de consum cultural 2018. Dinamica 

sectorului cultural în anul Centenarului Marii Uniri se bazează 
pe un sondaj de opinie realizat de operatorul Institutul Român 
pentru Evaluare și Strategie în perioada 1 septembrie -  
5 octombrie 2018 pe un eșantion național de 1.200 de 
persoane cu vârste de 18 ani și peste. Marja teoretică de 
eroare la nivelul eșantionului a fost de +/-2,8% la un nivel de 
încredere de 95%. 

Eșantionul a fost național, tristadial cu stratificare în 
primul stadiu pe baza regiunilor de dezvoltare, continuând 
cu alocare proporțională la nivelul județelor (41 județe + 
București). În cel de-al doilea stadiu s-a aplicat o stratificare 
în funcție de mărimea localității (orașe de peste 200 de 
mii de locuitori, orașe între 100 și 200 de mii de locuitori, 
orașe între 30 și 100 de mii de locuitori, orașe sub 30 de 
mii de locuitori, sate centre de comună și sate periferice). 
Numărul persoanelor selectate dintr-o anumită localitate a 
fost proporțional cu mărimea localității și cu ponderea acelui 
tip de localitate în județul din care face parte. A fost aplicată 
metoda rutelor aleatorii (engl. random route) pentru selecția 
gospodăriilor, iar selecția respondenților a fost realizată 
folosind metoda zilei de naștere. 

Chestionarul a fost elaborat de experții Institutului 
Național pentru Cercetare și Formare Culturală și a fost 

pretestat pe un număr de 24 de respondenți (12 bărbați 
și 12 femei, cu studii sub sau la nivelul liceului și studii 
universitare). Durata medie de aplicare a chestionarului a 
fost de 25 de minute. Interviurile au fost aplicate printr-o 
metoda CAPI (interviuri față în față, utilizând ca suport de 
colectare tablete care au permis exportarea interviurilor 
într-un format recunoscut de programele Microsoft Office 
Word). 

Pentru validarea eșantionului au fost verificate 
aproximativ 37% dintre chestionarele aplicate (450 de 
chestionare, printr-o selecție aleatorie pe operatori de 
interviu, fără a se constata abateri de la criteriile de control: 
realizarea interviului cu persoana selectată din eșantion, 
anumite întrebări socio-demografice, durata interviului). 
Baza de date a fost realizată de operatorul de sondaj și 
au fost făcute codificări sau recodificări suplimentare la 
întrebările deschise, la cererea beneficiarului.

Principalele teme ale chestionarului au fost: identitatea 
națională și evenimentele aniversare dedicate Centenarului, 
formele de participare culturală deopotrivă în spațiul public 
și non-public și pe modurile de utilizare ale internetului, artele 
spectacolului, accesul la cultură și a beneficiilor asociate 
consumului cultural, relația dintre cultură și educație și 
diversitatea culturală. 
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Este important să menționăm faptul că în fiecare an 
chestionarul a avut două module standard, în care, de la 
ediție la ediție, au fost abordate aceleași teme și întrebări 
sub aceeași formă, pentru a permite analize longitudinale 
asupra datelor culese. Pentru analize a fost utilizată o 
ponderare care a ținut cont de structura populației (conform 
INS Tempo) în funcție de: sex, vârstă, mediu de rezidență 
și regiunea de dezvoltare. Este important de menționat și 
faptul că analizele au fost realizate ținând cont de criteriul 
standardizării și de cel al specificității. Pentru standardizarea 
analizelor au fost luate ca reper recomandările raportului 
Guide to Eurostat culture statistics 2018, în special cele 

care se referă la distribuțiile răspunsurilor în funcție de 
următoarele variabile: vârstă, sex, nivel de educație, quintile 
de venit (o metodă de împărțire în grupuri mici (cinci grupuri) 
și egale.), grad de urbanizare. Pentru a putea prezenta 
rezultatele într-o manieră condensată, venitul personal a fost 
recodificat în categorii egale după cum urmează Quintila 1- 
’SUB 1200 LEI’ Quintila 2- ’1201 - 2200 LEI’ Quintila 3- ’2201 - 
3700 LEI’ Quintila 4- ’3701 - 5000 LEI’ Quintila 5- ’PESTE 5000 
LEI. Pentru a atinge criteriul specificității, analizele au fost 
realizate în funcție de obiectivele și argumentele considerate 
potrivite de autori, deoarece fiecare capitol are o abordare 
proprie, care pornește de la un anumit cadru teoretic.



Identitatea națională și 
evenimentele aniversare 
dedicate Centenarului Marii Unirii

Autori: George Matu, Dumitru Borțun 
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1. Rezumat
În capitolul de față sunt prezentate datele de sondaj 

obținute în cadrul studiului Barometrul de Consum Cultural 
2018 în legătură cu tema identității naționale și cu cea a 
Centenarului Marii Uniri. La fel ca în ediția anterioară a 
Barometrului (Croitoru și Becuț, 2018), în cadrul celor două 
teme au fost vizate răspunsurile populației cu privire la: 
atitudinile/sentimentele față de identitatea națională; 
comportamentele de consum cultural pentru categoria 
evenimentelor comemorative; nivelul de conștientizare a 
semnificației Centenarului Marii Uniri și a evenimentelor 
culturale dedicate acestuia. 

Includerea acelorași tematici în două ediții consecutive ale 
Barometrului de Consum Cultural a avut ca scop surprinderea 
eventualelor diferențe la nivelul răspunsurilor populației, 
ca urmare a proiectelor organizate cu ocazia aniversării 
Centenarului Marii Unirii. Pentru a permite acest demers 
comparativ, abordarea teoretică și metodologică folosită în 
capitolul de față este similară celei folosite în capitolul inclus 
în Barometrul de Consum Cultural 20171. 

Datele comparative obținute nu indică schimbări 
semnificative în plan atitudinal sau în planul 
comportamentelor de consum cultural între cei doi ani (2017 
și 2018). Singurele modificări înregistrate vizează nivelul de 
conștientizare a semnificației Centenarului Marii Uniri și 
opiniile privind evenimentele culturale ce ar trebui organizate 
cu ocazia Centenarului (Graficul 4.1 și Graficul 5.1). Tocmai 
de aceea, în majoritatea cazurilor, datele prezentate în cadrul 
capitolului nu sunt structurate într-o manieră comparativă 
(2017–2018). 

1  Câteva diferențe între Barometrul de Consum Cultural 2017 
și Barometrul de Consum Cultural 2018 privind modalitatea 
de operaționalizare a conceptelor sunt detaliate în secțiunea 
următoare, dedicată metodologiei. 

1.1 Identitatea națională
Așa cum prezentam și în cadrul teoretic folosit în 

Barometrul de Consum Cultural2017 (Borțun și Matu, 2018), 
pentru istoricul și politologul Benedict Anderson, conceptul 
de națiune reprezintă „o comunitate politică imaginată” 
(Anderson, 2006, p. 6). Tocmai de aceea, identitatea națională 
nu are o definiție unitară, ci se construiește din raportările 
subiective ale indivizilor la națiunea din care simt că fac parte. 
Astfel, în literatura de specialitate identitatea națională este 
considerată un concept multidimensional (Blank, Schmidt și 
Westle, 2001, p. 5). 

În chestionarul folosit în Barometrul de Consum Cultural 
2018 au fost incluse două dimensiuni ale conceptului: definirea 
subiectivă a identității  naționale și sentimentele de mândrie 
națională. 

Definirea subiectivă a identității naționale este asociată în 
literatura de specialitate și cu încercarea de a delimita între 
două raportări diferite asupra cetățeniei: cetățenie civică și 
cetățenie etnică (Reeskens și Hooghe, 2010). Prima definește 
cetățenia prin respectarea unui cadru legal/instituțional 
și aderarea la un set de principii comune, pe când cea de-a 
doua pune în prim plan aspecte precum originea etnică sau 
apartenența la religia majoritară. 

În ceea ce privește sentimentele de mândrie națională, 
acestea se pot manifesta pe un continuum între patriotism 
și naționalism. Regăsim în literatura de specialitate mai 
multe eforturi de a distinge între cele două concepte. O primă 
perspectivă propune drept criteriu de diferențiere modalitatea 
de raportare la identitatea națională (Blank, Schmidt și 
Westle, 2001, p. 8). Astfel, naționalismul este asociat cu 
aspecte precum idealizarea istoriei naționale sau valorizarea 
structurilor de autoritate oficiale, în timp ce patriotismul 
presupune o raportare critică la identitatea națională. O altă 
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diferențiere între cele două concepte provine din criteriul 
importanței acordate propriei națiuni pentru sentimentele de 
mândrie națională (Smith și Jarkko, 1998). Astfel, naționalismul 
valorizează propria țară în detrimentul celorlalte țări, în timp ce 
patriotismul nu ajunge la această ierarhizare (Smith și Jarkko 
apud. Smith și Kim, 2006).

1.2 Evenimentele aniversare
Evenimentele de aniversare a Centenarului Marii Uniri pot 

fi privite atât ca o oportunitate de consum cultural, cât și ca 
un mecanism prin care  națiunea își definește identitatea. 
Diferitele evenimente aniversare (construcția de monumente, 
inaugurarea sau vizitarea de muzee, redenumirea unor 
străzi, activitățile publice sau individuale de comemorare) 
au rolul de a reitera un anumit trecut istoric și de a crea 
un sentiment de apartenență națională (Turner, 2006, 

304). Turner argumentează contribuția evenimentelor 
aniversare la construcția identitară prin faptul că există 
un caracter selectiv al evenimentelor istorice care ajung 
să fie comemorate. Astfel, statele sărbătoresc de obicei 
evenimente istorice cu implicații pozitive pentru construcția 
identității naționale (victorii militare, obținerea independenței 
etc.) în detrimentul altor evenimente, care poate au avut 
un impact istoric mai mare, dar sunt asociate cu implicați 
negative (Turner, 2006, p.305). 

La fel ca în ediția trecută a Barometrului, întrebările folosite 
în chestionar au vizat doar zona consumului cultural. Astfel, 
au fost incluse întrebări privind: participarea anterioară la 
evenimentele de comemorare, interesul pentru participarea 
la evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri, preferințele 
privind tipurile de evenimente ce ar trebui organizate 
și așteptările față de instituțiile de cultură implicate în 
organizarea acestor evenimente.

2. Metodologie 

2.1 Întrebările folosite în cadrul 
tematicii identității naționale 

O serie de constrângeri cu privire la abordarea de noi 
tematici în cadrul Barometrului de Consum Cultural 2018 
(și la dimensiunea totală a chestionarului) au condus 
la reducerea numărului de întrebări privind identitatea 
națională, comparativ cu Barometrul de Consum Cultural 
2017. Astfel, în actuala ediție a studiului, conceptul de 
identitate națională a fost operaționalizat doar prin două 
dimensiuni: definirea subiectivă a identității naționale și 
sentimentele de mândrie națională. 

Ambele dimensiuni au fost deja utilizate și testate în 
cadrul International Social Survey Programme  (ISSP), în cel 
de-al treilea val de cercetare privind identitatea națională, 

din 2013 (ISSP, 2013). Prin urmare, pentru ambele dimensiuni 
a fost preferată folosirea unor întrebări din cadrul ISSP, deja  
validate în cadrul Barometrului de Consum Cultural 2017. 

Pentru măsurarea definirii subiective a identității  
naționale a fost folosită o scală cu opt itemi, care măsoară 
importanța acordată de respondenți următoarelor aspecte 
pentru calitatea de „adevărat român”: „Să te fi născut în 
România; Să ai cetățenie română; Să fi trăit aproape toată 
viața în România; Să știi să vorbești limba română; Să fii 
creștin-ortodox; Să respecți legile și instituțiile României; Să 
te simți român; Să ai origini românești”. Reeskens și Hooghe 
(2010) susțin că acest tip de scală ar trebui să permită și 
delimitarea între respondenții care își definesc identitatea 
națională prin aspecte ce aparțin cetățeniei civice– de 
exemplu: „Să ai cetățenie română” sau „Să respecți legile și 
instituțiile României” – și cei care și-o definesc prin aspecte 
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ce aparțin cetățeniei etnice – de exemplu: „Să ai origini 
românești” sau „Să fii creștin-ortodox”. 

Pentru sentimentele de mândrie națională a fost folosită 
o scală cu cinci afirmații față de care respondenții și-au 
exprimat acordul sau dezacordul. Itemii preluați din ISSP 
2013 (de exemplu: „Prefer să fiu cetățean al României 
decât cetățean al oricărei alte țări; Lumea ar fi un loc mai 
bun dacă oamenii din alte țări ar fi ca românii”) implică 
plasarea propriei țări mai presus de alte țări și tocmai de 
aceea vizează mai degrabă măsurarea unor aspecte ce țin 
de exprimarea sentimentelor naționaliste.

2.2 Întrebările folosite în cadrul 
tematicii Centenarului Marii Uniri

Pentru această tematică, întrebările incluse în chestionar 
au fost identice cu cele utilizate în cadrul Barometrul de 
Consum Cultural 2017, vizând trei dimensiuni distincte:

• Comportamentele de consum cultural privind 
evenimentele dedicate Zilei Naționale a României;

• Raportarea la Centenarul Marii Uniri;

• Așteptările populației cu privire la evenimentele 
culturale dedicate Centenarului.

În cadrul primei dimensiuni a fost măsurat consumul 
cultural privind manifestările dedicate Zilei Naționale a 
României, atât prin urmărirea manifestărilor la TV, cât și prin 
participarea efectivă la astfel de evenimente comemorative. 

Raportarea față de Centenarul Marii Uniri a fost măsurată 
din nou prin întrebarea deschisă: Care este primul lucru care 
vă vine în minte când auziți sintagma „Centenarul Marii 
Uniri”?. În etapa de a analiză a datelor, răspunsurile primite 
au fost grupate tematic și recodificate. 

Pentru dimensiunea așteptărilor populației cu privire la 
evenimentele culturale dedicate Centenarului Marii Uniri 

au fost folosite trei întrebări. Prima a surprins printr-o 
întrebare deschisă preferințele populației cu privire la 
evenimentele ce ar trebui organizate la nivel local cu ocazia 
Centenarului Marii Uniri. A doua a măsurat nivelul de interes 
al respondenților pentru participarea la evenimente culturale 
dedicate Centenarului. Ultima întrebare a vizat percepțiile 
populației cu privire la poziționarea instituțiilor de cultură 
față de evenimentele de comemorare națională, în special 
față de evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri. 

2.3 Structura analizei datelor
Pentru fiecare dintre cele două tematici (identitatea 

națională și Centenarul Marii Uniri) rezultatele principale 
sunt prezentate în secțiunile următoare sub formă de grafice. 
Distribuțiile răspunsurilor în funcție de anumite caracteristici 
socio-demografice de interes (gen, vârstă, mediul de 
rezidență, nivelul de studii, venit) sunt prezentate sub formă 
de tabele. 

Deși actuala ediție a Barometrului de Consum Cultural a 
permis explorarea eventualelor diferențe la nivelul atitudinilor 
și comportamentelor de consum cultural ale populației între 
2017 și 2018, majoritatea rezultatelor obținute nu sugerează 
diferențe notabile pentru intervalul de timp analizat. De 
aceea, pentru a simplifica parcurgerea capitolului, datele vor 
fi structurate într-o manieră comparativă (rezultatele pentru 
2017 și rezultatele pentru 2018), doar pentru întrebările la 
care au fost înregistrate schimbări semnificative de la un an 
la altul. 
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3. Atitudini față de identitatea națională
Datele din Graficul 1 indică faptul că toți itemii incluși 

pentru definirea subiectivă a identității  naționale au fost 
considerați importanți și foarte importanți de cei mai mulți 
dintre respondenți, cu procente cuprinse între 72% (pentru 
apartenența la religia creștin-ortodoxă) și 95% (pentru 
cunoașterea limbii române). 

Graficul 1. Definirea subiectivă a identității  naționale  
[Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele 
aspecte pentru a fi „un adevărat român”? – eșantion 2018]

Să știi să vorbești limba română

Să fii creștin-ortodox

Să respecți legile și instituțiile României

Să te simți român

Să ai cetățenie română

Să te fi născut în România

Să ai origini românești

Să fi trăit aproape toată viața în România

95%

94%

92%

91%

88%

87%

75%

72%

5%

6%

8%

9%

12%

13%

25%

28%

Important și 
Foarte important

Nu prea important și 
Deloc important

Mai mult decât atât, analizele suplimentare (analiza de 
consistență internă; analiza factorială) sugerează că toți cei 
opt itemi folosiți măsoară același construct: persoanele care 

consideră important un anumit aspect în definirea identității  
naționale tind să considere importante și celelalte aspecte 
evaluate. Astfel, datele obținute nu permit calcularea de scoruri 
separate pentru cetățenia civică și pentru cetățenia etnică. 

Tabelele următoare prezintă distribuția răspunsurilor 
pentru dimensiunea definirii subiective a identității  naționale 
în funcție de variabilele socio-demografice. Datele indică faptul 
că femeile acordă, comparativ cu bărbații, o importanță mai 
ridicată tuturor aspectelor ce definesc identitatea națională, 
cele mai mari diferențe fiind semnalate pentru itemii „Să fii 
creștin-ortodox” și „Să fi trăit aproape toată viața în România” 
(Tabelul 1). 

În ceea ce privește vârsta, observăm că nu există o relație 
liniară pentru importanța acordată elementelor ce pot 
compune identitatea națională (Tabelul 2). Cu toate acestea, 
observăm o polarizare a răspunsurilor, întrucât cele mai mici 
procente sunt înregistrate pentru segmentul 18-29 ani, iar 
cele mai mari procente sunt înregistrate pentru segmentul de 
65 de ani și peste. Datele din Tabelul 3, Tabelul 4 și Tabelul 
5 sugerează o serie de diferențe între respondenți cu privire 
la definirea identității  naționale prin elementele ce țin de 
cetățenia etnică („Să fii creștin-ortodox”, „Să fi trăit aproape 
toată viața în România”, „Să te fi născut în România”, „Să 
ai origini românești”). Astfel, observăm că aceste aspecte 
identitare tind să fie mai importante în rândul respondenților 
din mediul rural, cu un nivel mai scăzut al studiilor și al 
veniturilor. În același timp, trebuie precizat că aceste categorii 
de respondenți acordă o importanță ridicată și aspectelor 
identitare ce sunt încadrate în categoria cetățeniei civice. 
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Tabelul 1. Definirea subiectivă a identității  naționale în funcție de gen [eșantion 2018]

Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele aspecte 
pentru a fi „un adevărat român”?

Procente pentru variantele de răspuns „Foarte important” și „Important”

Masculin Feminin
Să respecți legile și instituțiile României 92% 95%
Să te simți român 90% 94%
Să știi să vorbești limba română 94% 96%
Să ai cetățenie română 90% 92%
Să ai origini românești 86% 88%
Să te fi născut în România 86% 90%
Să fii creștin-ortodox 68% 75%
Să fi trăit aproape toată viața în România 70% 79%

Tabelul 2. Definirea subiectivă a identității  naționale în funcție de vârstă [eșantion 2018]

Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele aspecte 
pentru a fi „un adevărat român”?

Procente pentru variantele de răspuns „Foarte important” și „Important”

18 - 29 ani 30 - 39 ani 40 - 49 ani 50 - 64 ani 65 de ani și 
peste

Să respecți legile și instituțiile României 89% 92% 96% 93% 97%

Să știi să vorbești limba română 91% 95% 96% 94% 97%

Să te simți român 88% 94% 88% 93% 96%

Să ai cetățenie română 87% 90% 91% 92% 94%

Să ai origini românești 84% 87% 83% 87% 91%

Să te fi născut în România 65% 63% 66% 70% 72%

Să fii creștin-ortodox 61% 68% 70% 78% 77%

Să fi trăit aproape toată viața în România 67% 71% 80% 83% 75%

Tabelul 3. Definirea subiectivă a identității  naționale în funcție de mediul de rezidență [eșantion 2018]

Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele aspecte 
pentru a fi „un adevărat român”?

Procente pentru variantele de răspuns „Foarte important” și „Important”

Rural Urban

Să respecți legile și instituțiile României 92% 95%

Să te simți român 90% 94%

Să știi să vorbești limba română 95% 95%

Să ai cetățenie română 90% 92%
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Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele aspecte 
pentru a fi „un adevărat român”?

Procente pentru variantele de răspuns „Foarte important” și „Important”

Rural Urban

Să ai origini românești 87% 87%

Să te fi născut în România 89% 87%

Să fii creștin-ortodox 76% 68%

Să fi trăit aproape toată viața în România 75% 74%

Tabelul 4. Definirea subiectivă a identității  naționale în funcție de nivelul de studii [eșantion 2018]

Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele aspecte 
pentru a fi „un adevărat român”?

Procente pentru variantele de răspuns „Foarte important” și „Important”

Nivel de educație 
scăzut

Nivel de educație 
mediu Studii postliceale Nivel de educație 

ridicat

Să respecți legile și  instituțiile României 93% 95% 93% 92%

Să știi să vorbești limba română 96% 95% 93% 94%

Să te simți român 93% 91% 93% 91%

Să ai cetățenie română 91% 92% 92% 88%

Să ai origini românești 91% 87% 81% 83%

Să te fi născut în România 90% 89% 90% 85%

Să fii creștin-ortodox 79% 74% 68% 63%

Să fi trăit aproape toată viața în România 82% 74% 77% 69%

Tabelul 5. Definirea subiectivă a identității  naționale în funcție de venit [eșantion 2018]

Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele aspecte 
pentru a fi „un adevărat român”?

Procente pentru variantele de răspuns „Foarte important” și „Important”

Venituri foarte 
mici

Venituri 
mici

Venituri 
medii

Venituri 
mari Venituri foarte mari

Să respecți legile și instituțiile României 94% 96% 91% 97% 93%

Să știi să vorbești limba română 97% 95% 95% 95% 95%

Să te simți român 95% 94% 89% 92% 92%

Să ai cetățenie română 93% 93% 95% 91% 92%

Să ai origini românești 89% 93% 88% 86% 86%

Să te fi născut în România 94% 91% 87% 91% 86%

Să fii creștin-ortodox 83% 78% 72% 66% 67%

Să fi trăit aproape toată viața în România 83% 82% 77% 74% 68%
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Cea de-a doua dimensiune a identității  naționale a vizat 
sentimentele de mândrie națională. Datele din Graficul 2 arată 
un acord ridicat pentru afirmațiile „Când țara mea obține  
rezultate sportive internaționale, mă simt mândru să fiu român 
(91%) și „Prefer să fiu cetățean al României decât cetățean al 
oricărei alte țări” (80%) și un nivel mai scăzut pentru afirmațiile 
„Lumea ar fi un loc mai bun dacă oamenii din alte țări ar fi ca 
românii” (45%) și „Există lucruri care mă fac să îmi fie rușine 
de România”2. Așadar, sentimentele de mândrie națională par 
a fi asociate preponderent cu elemente construite, exterioare 
indivizilor, cum ar fi rezultatele sportivilor pe plan internațional.

Comparativ cu Barometrul de Consum Cultural 2017, datele 
raportate sunt foarte similare, eventualele diferențe fiind 
acoperite de marja de eroare. 

Graficul 2. Sentimente de mândrie națională  
[Sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu 

următoarele afirmații? – eșantion 2018]

Când țara mea obține rezultate sportive internaționale mă simt 
mândru să fiu român

Lumea ar fi un loc mai bun dacă oamenii din alte țări ar fi ca românii

Prefer să fiu cetățean al României decât cetățean al oricărei alte țări

Televiziunile românești ar trebui să difuzeze prioritar filme românești

Există lucruri care mă fac să îmi fie rușine de România
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2 Având în vedere conotația negativă a ultimei afirmații, pentru 
acest item sentimentele de mândrie națională sunt exprimate 
prin selectarea opțiunii Dezacord total sau parțial (aleasă de 45% 
dintre respondenți). 

Distribuția răspunsurilor în funcție de variabilele socio-
demografice sugerează un nivel mai ridicat al sentimentelor 
de mândrie națională în rândurile femeilor (Tabelul 6). De 
asemenea, sentimentele de mândrie națională sunt mai 
prezente  o dată cu înaintarea în vârstă (Tabelul 7). Tabelele 
8-10 arată un nivel similar de mândrie pentru rezultatele 
internaționale ale sportivilor români, indiferent de mediul de 
rezidență, nivelul de studii sau nivelul veniturilor. Totodată, 
anumite diferențe pot fi observate pentru celelalte afirmații, 
respondenții din mediu rural, cu studii și venituri scăzute 
raportând un nivel mai ridicat de sentimente de mândrie 
națională. 
Tabelul 6. Sentimente de mândrie națională în funcție de gen 
[eșantion 2018]

Sunteți mai degrabă de acord sau în 
dezacord cu următoarele afirmații?

Procente pentru 
varianta de răspuns 

acord total sau 
parțial

Masculin Feminin

Când țara mea obține  rezultate sportive 
internaționale, mă simt mândru să fiu român 88% 94%

Prefer să fiu cetățean al României decât 
cetățean al oricărei alte țări 78% 82%

Televiziunile românești ar trebui să difuzeze 
prioritar filme românești 61% 65%

Există lucruri care mă fac să îmi fie rușine de 
România 54% 56%

Lumea ar fi un loc mai bun dacă oamenii din 
alte țări ar fi ca românii 49% 48%
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Tabelul 7. Sentimente de mândrie națională în funcție de vârstă [eșantion 2018]

Sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu următoarele 
afirmații?

Procente pentru varianta de răspuns acord total sau parțial

18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-64 ani 65 de ani sau 
peste

Când țara mea obține  rezultate sportive internaționale, mă simt mândru 
să fiu român 87% 89% 92% 92% 95%

Prefer să fiu cetățean al României decât cetățean al oricărei alte țări 73% 73% 76% 84% 90%

Există lucruri care mă fac să îmi fie rușine de România 66% 61% 53% 49% 50%

Televiziunile românești ar trebui să difuzeze prioritar filme românești 59% 47% 58% 70% 75%

Lumea ar fi un loc mai bun dacă oamenii din alte țări ar fi ca românii 45% 31% 42% 58% 61%

Tabelul 8. Sentimente de mândrie națională în funcție de mediul de rezidență [eșantion 2018]

Sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu următoarele 
afirmații?

Procente pentru varianta de răspuns acord total sau parțial

Rural Urban
Când țara mea obține  rezultate sportive internaționale, mă simt mândru 
să fiu român 91% 91%

Prefer să fiu cetățean al României decât cetățean al oricărei alte țări 81% 80%

Televiziunile românești ar trebui să difuzeze prioritar filme românești 66% 61%

Există lucruri care mă fac să îmi fie rușine de România 50% 60%

Lumea ar fi un loc mai bun dacă oamenii din alte țări ar fi ca românii 52% 46%

Tabelul 9. Sentimente de mândrie națională în funcție de nivelul de studii [eșantion 2018]

Sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu următoarele 
afirmații?

Procente pentru varianta de răspuns acord total sau parțial

Nivel de educație 
scăzut

Nivel de educație 
mediu Studii postliceale Nivel de educație 

ridicat

Când țara mea obține  rezultate sportive internaționale, mă simt mândru 
să fiu român 90% 92% 92% 89%

Prefer să fiu cetățean al României decât cetățean al oricărei alte țări 86% 80% 84% 73%

Televiziunile românești ar trebui să difuzeze prioritar filme românești 74% 64% 66% 51%

Lumea ar fi un loc mai bun dacă oamenii din alte țări ar fi ca românii 60% 50% 46% 37%

Există lucruri care mă fac să îmi fie rușine de România 43% 55% 57% 65%
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Tabelul 10. Sentimente de mândrie națională în funcție de venit [eșantion 2018]

Sunteți mai degrabă de acord sau în dezacord cu următoarele 
afirmații?

Procente pentru varianta de răspuns acord total sau parțial

Venituri 
foarte mici Venituri mici Venituri 

medii Venituri mari Venituri 
foarte mari

Când țara mea obține  rezultate sportive internaționale, mă simt mândru 
să fiu român 94% 89% 92% 94% 93%

Prefer să fiu cetățean al României decât cetățean al oricărei alte țări 90% 80% 83% 79% 76%

Televiziunile românești ar trebui să difuzeze prioritar filme românești 78% 66% 66% 62% 54%

Lumea ar fi un loc mai bun dacă oamenii din alte țări ar fi ca românii 62% 48% 57% 44% 39%

Există lucruri care mă fac să îmi fie rușine de România 51% 57% 51% 54% 58%

4. Centenarul Marii Uniri: așteptări și comportamente 
de consum cultural privind evenimentele 
comemorative

Datele din Graficul 3 prezintă frecvența participării în ultimii 
cinci ani la manifestările dedicate Zilei Naționale a României 
(fie că le-au urmărit la TV, radio sau on-line, fie că au mers 
propriu-zis la manifestări). Astfel, 50% dintre respondenți 
au mers cel puțin o dată în ultimii cinci ani la manifestările 
dedicate Zilei Naționale, iar 84% au urmărit cel  puțin o dată 
manifestările la TV, radio sau on-line.

Datele obținute sunt foarte similare cu cele înregistrate 
în cadrul Barometrului de Consum Cultural 2017. Singura 
diferență notabilă este semnalată pentru procentul 
persoanelor care declară că au urmărit manifestările (la TV, 

radio sau on-line) în fiecare an, acesta înregistrând o creștere 
față de anul 2017 (de la 21% la 33%). Concomitent, procentul 
celor care declară că urmăresc manifestările Aproape în 
fiecare an a scăzut de la 38% la 29%. Întrucât structura 
răspunsurilor pentru participarea propriu-zisă la manifestări 
nu a suferit modificări, cel mai probabil diferențele semnalate 
nu reflectă o schimbare reală a comportamentului de consum 
privind aceste evenimente aniversare. Așadar, modificările 
înregistrate ar putea fi cauzate de o ușoară creștere a 
numărului de răspunsuri dezirabile, atribuită culegerii datelor 
într-o perioadă apropiată de ziua de 1 Decembrie.

Graficul 3. Participarea la evenimente comemorative [Gândindu-vă la ultimii cinci ani, cât de des...? – eșantion 2018]

Ați mers la manifestările dedicate Zilei Naționale a României (1 Decembrie)

Ați urmărit manifestările dedicate Zilei Naționale a României la TV, radio sau online
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Niciodată O dată sau de două ori Aproape în fiecare an În fiecare an
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Tabelul 11 sugerează că, deși femeile și bărbați urmăresc 
în proporții relativ egale manifestările dedicate Zilei Naționale 
la TV, radio sau online, există un procent mai mare de femei 
care nu au participat niciodată în ultimii cinci ani la astfel 
de manifestări (55% vs. 45% bărbați). În ceea ce privește 
Distribuția în funcție de vârstă (Tabelul 12), observăm că 
interesul pentru manifestările comemorative dedicate Zilei 
Naționale a României crește odată cu vârsta. Acest lucru este 
valabil în special pentru urmărirea evenimentelor la TV, radio 
sau online, unde observăm că proporția respondenților care 
urmăresc manifestările în fiecare an crește de la un segment 
de vârstă la altul. 

Pe de altă parte, cel mai ridicat nivel de participare propriu-
zisă la manifestări este înregistrat pentru segmentul 40-49 
de ani (14%) fiind ceva mai redus pentru segmentele 50-64 
de ani și 65 de ani și peste (10%). Distribuțiile în funcție de 
mediul de rezidență (Tabelul 13), nivelul de studii (Tabelul 14) 
și venit (Tabelul 15) sugerează în mod clar că participarea 
la evenimentele comemorative este mai frecventă în rândul 
persoanelor din mediul urban, cu un nivel ridicat de studii și 
de venituri. Această diferență este vizibilă mai ales în ceea 
ce privește participarea propriu-zisă, distribuțiile fiind mai 
echilibrate pentru urmărirea manifestărilor la TV, radio sau 
online.

Tabelul 11. Participarea la evenimente comemorative în funcție de gen [eșantion 2018]

Ați urmărit manifestările dedicate Zilei Naționale a României la TV, radio sau online?

Genul Niciodată O dată sau de două ori Aproape în fiecare an În fiecare an

Masculin 15% 21% 29% 34%

Feminin 18% 22% 28% 32%

Ați mers la manifestările dedicate Zilei Naționale a României (1 Decembrie)?

Genul Niciodată O dată sau de două ori Aproape în fiecare an În fiecare an

Masculin 45% 27% 16% 12%

Feminin 55% 24% 13% 8%

Tabelul 12. Participarea la evenimente comemorative în funcție de vârstă [eșantion 2018]

Ați urmărit manifestările dedicate Zilei Naționale a României la TV, radio sau online?

Vârsta Niciodată O dată sau de două ori Aproape în fiecare an În fiecare an

18-29 ani 25% 27% 26% 22%

30-39 ani 18% 31% 27% 24%

40-49 ani 20% 18% 37% 25%

50-64 ani 14% 18% 28% 41%

65 de ani și peste 9% 17% 26% 47%
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Ați mers la manifestările dedicate Zilei Naționale a României (1 Decembrie)?

Vârsta Niciodată O dată sau de două ori Aproape în fiecare an În fiecare an

18-29 ani 45% 30% 17% 8%

30-39 ani 48% 32% 11% 9%

40-49 ani 47% 23% 17% 14%

50-64 ani 51% 24% 15% 10%

65 de ani și peste 57% 20% 12% 10%

Tabelul 13. Participarea la evenimente comemorative în funcție de mediul de rezidență [eșantion 2018]

Ați urmărit manifestările dedicate Zilei Naționale a României la TV, radio sau online?

Mediul de rezidență Niciodată O dată sau de două ori Aproape în fiecare an În fiecare an

Rural 16% 20% 29% 35%

Urban 17% 23% 29% 32%

Ați mers la manifestările dedicate Zilei Naționale a României (1 Decembrie)?

Mediul de rezidență Niciodată O dată sau de două ori Aproape în fiecare an În fiecare an

Rural 60% 23% 10% 7%

Urban 42% 27% 18% 13%

Tabelul 14. Participarea la evenimente comemorative în funcție de nivelul de studii [eșantion 2018]

Ați urmărit manifestările dedicate Zilei Naționale a României la TV, radio sau online?

Nivelul de studii Niciodată O dată sau de două ori Aproape în fiecare an În fiecare an

Nivel de educație scăzut 15% 16% 31% 39%

Nivel de  educație mediu 17% 22% 28% 33%

Studii postliceale 10% 27% 25% 38%

Nivel de  educație ridicat 19% 25% 30% 26%

Ați mers la manifestările dedicate Zilei Naționale a României (1 Decembrie)?

Nivelul de studii Niciodată O dată sau de două ori Aproape în fiecare an În fiecare an

Nivel de  educație scăzut 65% 20% 6% 9%

Nivel de  educație mediu 53% 25% 14% 9%

Studii postliceale 35% 26% 24% 15%

Nivel de  educație ridicat 39% 29% 19% 13%
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Tabelul 15. Participarea la evenimente comemorative în funcție de venit [eșantion 2018]

Ați urmărit manifestările dedicate Zilei Naționale a României la TV, radio sau online?

Venitul Niciodată O dată sau de două ori Aproape în fiecare an În fiecare an
Venituri foarte mici 14% 23% 29% 13%

Venituri mici 17% 17% 31% 40%

Venituri medii 25% 14% 34% 32%

Venituri mari 17% 26% 26% 34%

Venituri foarte mari 24% 25% 28% 30%

Ați mers la manifestările dedicate Zilei Naționale a României (1 Decembrie)?

Venitul Niciodată O dată sau de două ori Aproape în fiecare an În fiecare an
Venituri foarte mici 61% 25% 9% 5%

Venituri mici 53% 22% 16% 9%

Venituri medii 55% 30% 9% 6%

Venituri mari 48% 25% 14% 13%

Venituri foarte mari 37% 27% 18% 17%

Una dintre întrebările folosite în cadrul temei Centenarului 
a fost o întrebare care a solicitat respondenților să menționeze 
primul lucru pe care îl asociază cu sintagma Centenarul Marii 
Uniri. Datele din Graficul 4 sugerează că, în comparație cu 
2017, procentul celor care nu au oferit un răspuns (variantele 

Nu știu și Nu răspund) a scăzut de la 55% la 20%. O astfel de 
diferență semnificativă poate fi atribuită, cel mai probabil, unei 
frecvențe mai mari a comunicării publice privind Centenarul 
Marii Uniri la nivelul anului 2018. 

Graficul 4. Raportarea față de Centenarul Marii Uniri [Care este primul lucru care vă vine în minte când auziți sintagma 
„Centenarul Marii Uniri”? – 2017–2018]

2017 2018

45%

81%

47%

12%
8% 7%

Răspunsuri exprimate

Nu știu

Nu răspund
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În Graficul 5 este prezentată distribuția răspunsurilor 
deschise exprimate la întrebarea anterioară. Acestea au fost 
structurate în șase categorii distincte:

• Dimensiunea temporală a Centenarului: „100 de ani”, 
„1918”, „100 de ani de la 1918” etc.

• Menționarea Unirii: „Unirea”, „Marea Unire”, „Unirea 
țărilor române”, „Unirea românilor” etc.

• Sentimente și valori: „mândrie”, „mândru că sunt 
român” „patriotism”, „libertate”, „dragoste de țară” 
etc.

• Elemente de identitate națională: „Hora  Unirii”, 
„drapelul”, „Imnul României”, nume de domnitori etc.

• Aniversare, evenimente, sărbătoare: „sărbătoare”, 
„serbări”, „spectacole” etc. 

• Altele
Comparând cu datele din Barometrul de Consum Cultural 

2017, observăm că nu apar modificări la nivelul ierarhiei 
în funcție de frecvența răspunsurilor primite. Cu toate 
acestea, observăm o scădere a răspunsurilor care vizează 
dimensiunea temporală a Centenarului (de la 40% la 28%) și 
a răspunsurilor care menționează Marea Unire (de la 33% la 
18%). Totodată, se poate vedea o creștere a frecvenței pentru 
celelalte categorii de răspunsuri. Creșterea procentelor pentru 
categoriile Sentimente și valori și Elemente de identitate 
națională ar putea sugera că eforturile de comunicare publică 
pe tema Centenarului au reușit să producă, printre altele, și o 
anumită creștere a raportărilor subiective față de semnificația 
evenimentului istoric comemorat.

Graficul 5. Raportarea față de Centenarul Marii Uniri 
[Distribuția răspunsurilor exprimate (procente cumulate) – 

eșantion 2018]
Dimensiunea temporală a Centenarului

Altele

Menționarea unirii / Marea Unire

Sentimente și Valori

Elemente de identitate națională

Aniversare, Evenimente, Sărbătoare

28%

18%

17%

14%

13%

9%

O altă întrebare folosită în această tematică a vizat 
preferințele populației privind evenimentele dedicate 
Centenarului ce ar putea fi organizate în localitățile 
respondenților. Observăm din Graficul 6 o creștere a numărului 
de răspunsuri exprimate față de rezultatele din Barometrul 
de Consum Cultural 2017 (de la 42% la 67%). În ceea ce 
privește preferințele pentru tipurile de evenimente ce urmează 
a fi organizate (Graficul 7), observăm că pe primul loc se 
plasează evenimentele festive (44%), urmate de evenimentele 
comemorative (19%) și evenimentele cultural-educative (15%). 
Această ierarhie și distribuție a procentelor este foarte similară 
cu datele obținute în 2017. 
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Graficul 6. Preferințele pentru evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri [Ce tip de evenimente v-ar plăcea să fie 
organizate în localitatea dumneavoastră cu ocazia Centenarului Marii Uniri? – eșantion 2017-2018]

2017 2018

42%

67%50%

9%

8%
24%

Răspunsuri exprimate

Nu știu

Nu răspund

Graficul 7. Preferințele pentru evenimentele dedicate 
Centenarului Marii Uniri [Distribuția răspunsurilor exprimate 

(procente cumulate) – eșantion 2018]

Evenimente cu caracter festiv

Altele

Evenimente comemorative

Evenimente cultural-educative

Evenimente locale sau identitare

44%

19%

15%

5%

17%

În cadrul dimensiunii privind așteptările populației față de 
aniversarea Centenarului Marii Uniri, una dintre întrebări a 
măsurat interesul respondenților de a participa la evenimente 
culturale dedicate Centenarului. Graficul 8 sugerează o 
distribuție relativ echilibrată a răspunsurilor, dar cu o proporție 
mai mare a celor care sunt interesați (59% interesați în foarte 
mare și mare măsură). 

Comparativ cu datele din Barometrul de Consum Cultural 
2017, procentele obținute sunt foarte asemănătoare, 
eventualele diferențe încadrându-se în marja de eroare. 
Așadar, există o relativă stabilitate la nivelul populației atât 
în ceea ce privește tipurile de evenimente pe care le-ar dori 
organizate cu ocazia Centenarului, cât și la nivelul interesului 
de a participa la astfel de evenimente.
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Graficul 8. Interesul pentru participarea la evenimentele 
culturale dedicate Centenarului Marii Uniri [Ați fi interesat(ă) 
să participați la evenimente culturale dedicate Centenarului 
Marii Uniri organizate în județul dumneavoastră? – eșantion 

2018]

20%

39%

24%

17%

În foarte mare măsură

În mare măsură

În mică măsură

În foarte mică măsură

Distribuția în funcție de variabilele socio-demografice 
(Tabelul 16 – gen, Tabelul 17 – vârstă, Tabelul 18 – mediu 
de rezidență, Tabelul 19 – nivel de studii, Tabelul 20 – venit) 
nu sugerează diferențe semnificative la nivelul interesului de 
participare la evenimentele culturale dedicate Centenarului. 
Singura excepție poate fi nivelul de studii: persoanele cu un 
nivel de  educație mai ridicat și-au exprimat un interes mai 
ridicat de a participa la astfel de evenimente. 

Tabelul 16. Interesul pentru participarea la evenimentele 
culturale dedicate Centenarului Marii Uniri în funcție de gen 
[eșantion 2018]

Genul
În foarte 

mare 
măsură

În mare 
măsură

În mică 
măsură

În foarte 
mică 

măsură

Masculin 22% 38% 26% 14%

Feminin 18% 41% 21% 20%

Tabelul 17. Interesul pentru participarea la evenimentele 
culturale dedicate Centenarului Marii Uniri în funcție de 
vârstă [eșantion 2018]

Vârsta
În foarte 

mare 
măsură

În mare 
măsură

În mică 
măsură

În foarte 
mică 

măsură

18-29 ani 17% 39% 26% 18%

30-39 ani 21% 39% 26% 14%

40-49 ani 22% 42% 20% 15%

50-64 ani 21% 44% 20% 15%

65 de ani și 
peste 20% 33% 26% 21%

Tabelul 18. Interesul pentru participarea la evenimentele 
culturale dedicate Centenarului Marii Uniri în funcție de 
mediul de rezidență [eșantion 2018]

Mediul de 
rezidență

În foarte 
mare 

măsură
În mare 
măsură

În mică 
măsură

În foarte 
mică 

măsură

Rural 19% 39% 23% 19%

Urban 21% 40% 24% 15%
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Tabelul 19. Interesul pentru participarea la evenimentele 
culturale dedicate Centenarului Marii Uniri în funcție de 
nivelul de studii [eșantion 2018]

Nivelul de 
studii

În foarte 
mare 

măsură
În mare 
măsură

În mică 
măsură

În foarte 
mică 

măsură
Nivel de  
educație 
scăzut

17% 31% 28% 24%

Nivel de  
educație 
mediu

19% 40% 25% 16%

Studii 
postliceale 26% 41% 22% 12%

Nivel de  
educație 
ridicat

23% 45% 17% 14%

Tabelul 20. Interesul pentru participarea la evenimentele 
culturale dedicate Centenarului Marii Uniri în funcție de venit 
[eșantion 2018]

Nivelul 
venituri

În foarte 
mare măsură

În mare 
măsură

În mică 
măsură

În foarte mică 
măsură

Venituri 
foarte mici 20% 33% 25% 22%

Venituri mici 22% 41% 20% 17%

Venituri 
medii 23% 37% 22% 19%

Venituri mari 27% 41% 20% 13%

Venituri 
foarte mari 21% 44% 24% 12%

Așteptările populației privind Centenarul Marii Uniri 
au fost măsurate și printr-o serie de întrebări vizând rolul 
atribuit instituțiilor de cultură în organizarea evenimentelor 
comemorative, în general și a celor dedicate Centenarului, 
în special. Rezultatele din Graficul 9 sugerează două idei 
importante. În primul rând, există un nivel ridicat de așteptare 
din partea populației ca autoritățile să sprijine financiar 
organizarea evenimentelor de comemorare națională (71%). 
În al doilea rând, majoritatea respondenților apreciază că este 
nevoie de o implicare mai mare a instituțiilor din domeniul 
culturii în organizarea evenimentelor aniversare (81%) și de 
o mai bună promovare a lor, pentru a crește participarea 
populației la aceste evenimente (79%). 
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Graficul 9. Rolul instituțiilor de cultură în organizarea evenimentelor de comemorare [În ce măsură Sunteți de acord cu 
următoarele afirmații...? – eșantion 2018]

Paradele militare reprezintă o formă învechită de a sărbători Ziua Națională a României

Instituțiile din domeniul culturii ar trebui să se implice mai mult în organizarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale

Statul ar trebui să investească mai mult pentru evenimentele de comemorare națională (ex.: Ziua Națională a României)

Manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri ar trebui să fie mai importante decât orice alte evenimente culturale din țară

Mai multă lume ar participa la evenimentele de comemorare națională dacă ar fi mai bine promovate

29%

71%

72%

79%

81%

71%

29%

28%

21%

19%

Acord total sau parțial Dezacord total sau parțial

Tabelul 21. Rolul instituțiilor de cultură în organizarea evenimentelor de comemorare în funcție de gen [eșantion 2018]

În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații...?
Procente pentru varianta de răspuns acord total sau  parțial

Masculin Feminin
Instituțiile din domeniul culturii ar trebui să se implice mai mult în organizarea 
evenimentelor dedicate Zilei Naționale 78% 84%

Mai multă lume ar participa la evenimentele de comemorare națională dacă ar fi mai 
bine promovate 76% 81%

Manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri ar trebui să fie mai importante decât orice 
alte evenimente culturale din țară 72% 72%

Statul ar trebui să investească mai mult pentru evenimentele de comemorare națională 
(ex.: Ziua Națională a României 70% 72%

Paradele militare reprezintă o formă învechită de a sărbători Ziua Națională a României 29% 29%
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Tabelul 22. Rolul instituțiilor de cultură în organizarea evenimentelor de comemorare în funcție de vârstă [eșantion 2018]

În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații...?
Procente pentru varianta de răspuns acord total sau  parțial

18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-64 ani 65 de ani 
și peste

Instituțiile din domeniul culturii ar trebui să se implice mai mult în organizarea 
evenimentelor dedicate Zilei Naționale 73% 80% 80% 83% 87%

Mai multă lume ar participa la evenimentele de comemorare națională dacă ar fi mai 
bine promovate 70% 80% 77% 81% 84%

Statul ar trebui să investească mai mult pentru evenimentele de comemorare națională 
(ex.: Ziua Națională a României 62% 63% 71% 73% 82%

Manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri ar trebui să fie mai importante decât orice 
alte evenimente culturale din țară 58% 64% 74% 75% 83%

Paradele militare reprezintă o formă învechită de a sărbători Ziua Națională a României 38% 30% 31% 27% 23%

Tabelul 23. Rolul instituțiilor de cultură în organizarea evenimentelor de comemorare în funcție de mediul de rezidență [eșantion 2018]

În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații...?
Procente pentru varianta de răspuns acord total sau  parțial

Rural Urban

Manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri ar trebui să fie mai importante decât orice 
alte evenimente culturale din țară 69% 75%

Statul ar trebui să investească mai mult pentru evenimentele de comemorare națională 
(ex.: Ziua Națională a României 71% 71%

Paradele militare reprezintă o formă învechită de a sărbători Ziua Națională a României 29% 29%

Mai multă lume ar participa la evenimentele de comemorare națională dacă ar fi mai 
bine promovate 29% 15%

Instituțiile din domeniul culturii ar trebui să se implice mai mult în organizarea 
evenimentelor dedicate Zilei Naționale 77% 85%
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Tabelul 24. Rolul instituțiilor de cultură în organizarea evenimentelor de comemorareîn funcție de nivelul de studii [eșantion 2018]

În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații...?

Procente pentru varianta de răspuns acord total sau  parțial

Nivel de 
educație 
scăzut

Nivel de  
educație 
mediu

Studii 
postliceale

Nivel de  educație 
ridicat

Manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri ar trebui să fie mai importante decât orice 
alte evenimente culturale din țară 80% 70% 76% 69%

Statul ar trebui să investească mai mult pentru evenimentele de comemorare națională 
(ex.: Ziua Națională a României 77% 72% 73% 64%

Paradele militare reprezintă o formă învechită de a sărbători Ziua Națională a României 26% 31% 27% 28%

Mai multă lume ar participa la evenimentele de comemorare națională dacă ar fi mai 
bine promovate 81% 77% 84% 77%

Instituțiile din domeniul culturii ar trebui să se implice mai mult în organizarea 
evenimentelor dedicate Zilei Naționale 80% 80% 84% 82%

Tabelul 25. Rolul instituțiilor de cultură în organizarea evenimentelor de comemorare în funcție de venit [eșantion 2018]

În ce măsură Sunteți de acord cu următoarele afirmații...?

Procente pentru varianta de răspuns acord total sau  parțial

Venituri 
foarte 
mici

Venituri 
mici

Venituri 
medii

Venituri 
mari

Venituri 
foarte 
mari

Manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri ar trebui să fie mai importante decât orice 
alte evenimente culturale din țară 75% 74% 70% 73% 69%

Statul ar trebui să investească mai mult pentru evenimentele de comemorare națională 
(ex.: Ziua Națională a României 76% 72% 72% 72% 67%

Paradele militare reprezintă o formă învechită de a sărbători Ziua Națională a României 25% 32% 26% 30% 30%

Mai multă lume ar participa la evenimentele de comemorare națională dacă ar fi mai bine 
promovate 79% 81% 78% 81% 75%

Instituțiile din domeniul culturii ar trebui să se implice mai mult în organizarea 
evenimentelor dedicate Zilei Naționale 80% 83% 80% 85% 81%
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5. Dincolo de cifre; perspective identitare
5.1 Definirea subiectivă a 
identității naționale3

Faptul că “a ști să vorbești limba română” reprezintă o 
condiție importantă ca să fii „un adevărat român” pentru 95% 
dintre intervievați (Graficul 1) este un lucru aproape firesc4. Poate 
că ar fi fost mai firesc dacă s-ar fi invocat ca o condiție obligatorie 
“a ști să vorbești corect limba română”; complementul „corect” 
ar fi  rezonat foarte bine cu atributul „adevărat”. Acest răspuns 
denotă lejeritatea pe care majoritatea românilor o manifestă în 
privința corectitudinii limbajului pe care îl folosesc ca mijloc de 
gândire, de cunoaștere și de comunicare – ceea ce ar putea indica 
o oarecare indiferență cu privire la calitatea gândirii, cunoașterii 
și comunicării. După cum arătam în altă parte, „lipsa deprinderii 
de a medita asupra instrumentului folosit în comunicare se 
manifestă nu numai la nivelul «omului simplu», al «omului de 
pe stradă», ci și la nivelul omului instruit, obișnuit să reflecteze 
la o sumedenie de subiecte, teme și tematici” (Borțun, 2015, p. 
17). La noi, patriotismul lingvistic se manifestă mai mult negativ 
decât pozitiv: mai degrabă ca rezistență împotriva importurilor 
din alte limbi decât ca atitudine favorabilă față de însușirea 
limbii naționale și de folosirea corectă a acesteia. Într-un interviu 
acordat în acest an poetului Liviu Capșa, spuneam că „Nu există 
patriotism fără dragoste pentru limba națională. Cum ne-am 
putea imagina dragostea de patrie fără dragoste pentru limba ei 
oficială? Nichita Stănescu spunea: «Patria mea e limba română» 
(…). Căci o limbă înseamnă mult mai mult decât un instrument 
de comunicare în viața cotidiană: ea este și un instrument de 
cunoaștere și autocunoaștere, de creație și autocreație. Prin 
intermediul limbii în care gândim și simțim, ne edificăm și ne 

3  Întrebarea la care s-a răspuns: Cât de importante sunt următoarele 
aspecte pentru a fi „un adevărat român”?

4  În urmă cu un an, acest răspuns a întrunit ceva mai puține sufragii: 
93% (Croitoru și Becuț, 2018, p. 39).

dezvoltăm ca ființe umane. Ea ne deschide mintea și inima spre 
lume și tot ea limitează lumea noastră. Depindem cu toată ființa 
noastră de gradul în care ne cunoaștem și ne stăpânim limba 
maternă” (Borțun, 2019, pp. 18-19). Iată de ce condiția pentru 
„un adevărat român” ar trebui să fie “a ști să vorbești corect 
limba română”.

Semnificativ este și faptul că pe locul al șaselea ca pondere 
a răspunsurilor este „Să ai origini românești” (87%) – ceea ce ne 
arată cât de persistentă este, printre români, dimensiunea etnică 
a identității naționale. Acesteia i se adaugă, într-o pondere mai 
mică, dimensiunea teritorială („Să fi trăit aproape toată viața în 
România” -  75%) și cea religioasă: „Să fii creștin-ortodox” (72%). 
Unitatea dintre „sânge” și „credință” în asumarea identității 
naționale nu este specifică poporului român, o putem găsi și la 
alte popoare din lumea de azi (la evreii ortodocși, de pildă). Unul 
dintre apostolii naționalismului interbelic, Mihail Manoilescu, 
se confesa astfel: „Eu am socotit întotdeauna Ortodoxia ca 
dimensiunea cea mai pronunțată a sufletului românesc, fără 
de care nu se poate forma conceptul de român” (Manoilescu, 
1935). Condiționarea identității naționale de religie a stat la 
baza doctrinei tradiționaliste: „Tradiționalismul românesc 
capătă expresie în ortodoxie, românism militant, elită apărătoare 
și paternală, anti-materialism. Acest tradiționalism este o 
realitate actuală, o cerință și un proces imperativ al veacului” 
(Manoilescu, 1945). Din păcate, „tradiționalismul științific”, cum 
îl numea Manoilescu, va netezi calea „corporatismului integral 
și pur”, ca doctrină a „economiei totalitare”, căreia ar trebui să-i 
corespundă, în viziunea lui, un regim politic deasupra claselor, 
caracterizat prin „partidul unic”, adică un regim totalitar,: „Statul 
totalitar apare astfel drept cea dintâi încorporare sinceră și 
adecvată a națiunii” (Manoilescu, 1942, p. 342, apud  Schifirneț, 
2009, p. 156). 

Dacă Mihail Manoilescu considera, totuși, că „ar fi greșit să 
se identifice ortodoxia cu românismul”, pentru că ortodoxia 
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ar constitui „un factor supranațional de solidaritate creștină”, 
pentru Nae Ionescu, cele două identități se presupun reciproc: 
„Suntem ca atare, ortodocși pentru că suntem Români, și suntem 
Români pentru că suntem ortodocși” (Ionescu, 1930). Această 
intercondiționare principială, tributară gândirii esențialiste, a 
fost una dintre supozițiile celei mai radicale ideologii din istoria 
românilor, care a legitimat o mișcare politică extremistă și 
criminală: Mișcarea Legionară5. Așadar, după 89 de ani de la 
formularea sentinței de mai sus, aproape 3/4 dintre respondenți 
împărtășesc același stereotip: reduc identitatea națională la 
religie, în timp ce peste 4/5 o reduc la etnie. 

În ce măsură corespunde acest stereotip cu varianta 
contemporană a identității naționale? După cum am arătat 
în ultima ediție a Barometrului, patriotismul contemporan 
presupune o analiză critică a identității naționale și valorizarea 
principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților 
cetățenești: „este vorba de un patriotism civic, emancipat de 
povara  pământului, sângelui și martirajului, proprie patriotismului 
etnico-religios (Borțun și Matu, 2018, pp. 21-65). Iată cum descria 
patriotismul modern unul dintre cei mai înverșunați adversari 
ai acestuia, Nae Ionescu, un corifeu al „noului naționalism 
românesc” din perioada interbelică: „Naționalismul acesta 
al statului român modern este naționalismul liberal, copil 
legitim al secolului XVIII, care definește națiunea juridicește, 

5  Împărtășim aprecierea acelor autori care consideră că Mișcarea 
Legionară nu a fost o extensie a mișcării naziste din Germania 
sau a celei fasciste din Italia, ci o mișcare originală, care a 
împletit mitologia creștin-ortodoxă cu aspirația autohtonistă. 
Chiar unul dintre apologeții ei arăta: “… în timp ce alte popoare 
trăiesc această revoluție în numele luptei de clasă și al primatului 
economic (comunismul) sau al statului (fascismul) sau al 
rasei (hitlerismul), mișcarea legionară s-a născut sub semnul 
Arhanghelului Mihail și va birui prin harul dumnezeiesc. De aceea, 
în timp ce toate revoluțiile contemporane sunt politice – revoluția 
legionară este spirituală și creștină” (Eliade, 1937). În viziunea 
noastră, Mișcarea Legionară a fost o reacție specific românească 
la modernizarea de factură occidentală – mai concret, unul dintre 
răspunsurile pe care civilizația românească le-a putut da la o 
provocare dramatică: procesul istoric de trecere de la societatea 
tradițională la „societatea deschisă” (Popper, 1993, pp. 194-364). 
Ecourile acestui răspuns mai dăinuie și astăzi.

prin totalitatea cetățenilor; e naționalismul chiar al ultimei 
Constituții, după care toți locuitorii țării care îndeplinesc anumite 
condițiuni sunt români, indiferent de originea lor etnică; e 
naționalismul economiei liberale care consideră drept capital 
național orice capital aparținând unui cetățean român sau 
unei firme juridicește românești. Asta nu are însă deloc a face 
cu naționalismul vremii acesteia de astăzi, care se delimitează 
natural și nu juridic, organic și nu contractual” (apud Ornea, 
2015). Așadar, patriotismul modern era respins în numele unui 
„naționalism natural și organic” – altfel spus, accepțiunea 
modernă a națiunii, de construct economic, social și politic era 
înlocuită cu o accepțiune pre-modernă, cu conotații biologice, 
dar agrementată cu multă „spiritualitate creștină” – tendință ce 
se manifestă și astăzi în țările în care este promovată așa-numita 
„democrație iliberală”. După cum am mai arătat, patriotismul 
modern nu are legătură nici cu metafizica „națiunii eterne”, nici 
cu teologia „statului suveran”, nici cu mitologia „Grădinii Maicii 
Domnului”, pe care se bazează patriotismul etnico-religios, iar 
accepțiunea modernă a națiunii nu are legătură cu relațiile de 
rudenie sau de vecinătate, și nici cu confesiunea religioasă, ci cu 
valori comune (res publica) și cu un ideal politic împărtășit, deci 
cu proiectul unei comunități politice (Borțun și Matu, 2018, p. 58). 

5.2 Sentimentul de mândrie 
națională

Răspunsurile date la întrebarea care vizează sentimentul 
de mândrie națională6 au configurat o stare de mulțumire cu 
„condiția de român”, coroborată cu o viziune critică (poate 
realistă) asupra acestei condiții. Valorizarea înaltă a propriului fel 
de a fi (91%) se împletește cu deschiderea spre restul lumii (37% 

6  A fost o Întrebare închisă, formulată astfel: Sunteți mai degrabă 
de acord sau în dezacord cu următoarele afirmații? Răspunsurile 
propuse au fost: a) Lumea ar fi un loc mai bun dacă oamenii din 
alte țări ar fi ca românii; b) Prefer să fiu cetățean al României 
decât cetățean al oricărei alte țări; c) Televiziunile românești ar 
trebui să difuzeze prioritar filme românești; d) Există lucruri care 
mă fac să îmi fie rușine de România (cf. Graficul 2).
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își doresc ca televiziunile românești să difuzeze și filme străine), 
însă nu și spre alte feluri de a fi (doar 9% resping ideea că 
românii ar trebui să fie un model pentru „oamenii din alte țări”). 
Viziunea critică se concretizează în sentimentul de rușine pentru 
anumite „lucruri” (55%), dar – nota bene! – subiecții afirmă că le 
este „rușine de România”, nu de comportamentul lor în anumite 
circumstanțe și, în niciun caz, de faptul că sunt români. Așadar, 
„condiția de român” este o variabilă independentă, care nu are 
legătură cu situația României (de pildă, locurile modeste pe care 
le ocupă în clasamentele europene). 

Iată cum se distribuie, conform Graficului 2, răspunsurile 
afirmative comparativ cu anul 2017 (Vezi Graficul 11, în 
Croitoru și Becuț 2018, p. 41):

a) Când țara mea obține rezultate sportive internaționale, 
mă simt mândru că sunt român – 91% (în 2017, 95%); 

b) Prefer să fiu cetățean al României decât cetățean al 
oricărei alte țări – 80% (în 2017, 74%); 

c) Televiziunile românești ar trebui să difuzeze prioritar 
filme românești – 63% (în 2017, 62%); 

d) Există lucruri care mă fac să îmi fie rușine de România 
– 55% (în 2017, 58%).

e) Lumea ar fi un loc mai bun dacă oamenii din alte țări ar 
fi ca românii - 45% (în 2017, 44%). 

În ceea ce privește itemul care măsoară etnocentrismul – 
„Lumea ar fi un loc mai bun dacă oamenii din alte țări ar fi 
ca românii” (45%), acesta se află pe ultimul loc, unde se afla 
și  acum un an (cu o pondere de 44%). Se pare că înmulțirea 
ieșirilor în străinătate și frecvența mai mare a contactelor cu 
străinătatea ale celor rămași acasă mențin etnocentrismul 
la o cotă rezonabilă (sub 50%). Creșterea cea mai mare a 
răspunsurilor afirmative (6 procente) se înregistrează la itemul 
care măsoară satisfacția cu condiția de cetățean român: 
„Prefer să fiu cetățean al României decât cetățean al oricărei 
alte țări” (de la 74% în 2017, la 80% în 2018).  

Sociologic, această creștere de la un an la altul nu poate 
fi explicată decât prin unele schimbări semnificative ale 
discursului public, petrecute în cursul anului 2018:

 ¾ Folosirea Centenarului Marii Uniri ca prilej de cultivare a 
mândriei naționale, de întărire a narcisismului de grup, 
în loc să se fi urmat recomandarea din comentariul la 
ediția trecută a Barometrului, făcută pe baza datelor 
de cercetare obținute în 2017: „Centenarul nu trebuie 
să prilejuiască revigorarea acelui naționalism format 
în condițiile specifice secolului al XIX-lea, irațional 
și resentimentar, vecin cu șovinismul și xenofobia. 
(...). E de dorit ca oamenii lucizi și cinstiți să impună 
manifestărilor ce vor avea loc cu prilejul Centenarului 
o notă decentă, responsabilă și instructivă, să 
sancționeze excesele etnocentriste, speculațiile etnico-
religioase, să încurajeze autocunoașterea națiunii 
române, să promoveze un patriotism civic, responsabil 
și documentat, un patriotism «în limitele adevărului», 
cum cerea Eminescu” (Borțun și Matu, 2018, p. 55);

 ¾ Dezvoltarea în spațiul public a unui discurs etnocentric, 
protocronist și autohtonist, în numele căruia unele 
forțe politice și anumiți politicieni încearcă să eludeze 
obligațiile ce revin statului român în calitate de 
membru al NATO și al Uniunii Europene – obligații ce 
decurg din Tratatul de Aderare la NATO, semnat de 
România la 29 martie 2004, și din Tratatul de Aderare 
la UE, semnat la 21 iunie 20057.  

Dacă luăm în serios angajamentele României și opțiunea 
poporului român din 2007, considerată interes public, și 
anume integrarea României în structurile euro-atlantice, dacă 
înțelegem corect exigențele acestei integrări, va trebui ca în 
continuare să ne propunem ca obiectiv educațional formarea 
pe scară largă unei identități naționale moderne și a unui 
patriotism civic, compatibil cu celelalte tipuri de patriotism 
din lumea contemporană, care să valorifice tradițiile utile 
ale poporului român, dar să nu fie antagonic cu tipurile de 
7  Desigur, celor două discursuri le-au corespuns contra-discursuri 

(așa-numitele „discursuri concurente”), care au avut și ele 
impactul lor în anumite arii socio-culturale (la anumite 
„publicuri”). Putem presupune că acest impact se regăsește în 
datele de cercetare ale Barometrului de Consum Cultural 2018.
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patriotism ale altor popoare, ci dimpotrivă, complementar cu 
acestea.  

Procesul istoric al globalizării nu este o invenție ideologică, 
ci o realitate obiectivă, de care trebuie să țină seama toate 
națiunile care nu vor să piară. O națiune care vrea să ocupe 
un loc cât mai bun în lumea ce se naște trebuie să participe 

activ la acest proces. Participarea la globalizare presupune 
constrângeri noi, schimbarea strategiilor de supraviețuire de 
până acum și a politicilor de dezvoltare. Pentru orice națiune, a 
fi performantă pe termen lung nu înseamnă să respingă sau să 
încalce regulile jocului, ci să câștige respectându-le, nu trișând.
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1. Rezumat
Capitolul de faţă îşi propune să constituie un suport 

în elaborarea politicilor publice, prin analiza formelor de 
participare la viaţa culturală, aşa cum apar distribuite 
la nivelul societăţii româneşti. În acest context, analiza 
statistică ce constituie baza studiului este realizată pentru 
a oferi atât decidenţilor din structurile guvernamentale sau 
neguvernamentale, cât şi operatorilor culturali publici sau 
privaţi posibilitatea implementării unor iniţiative bazate pe 
evidenţe. 

Analiza este realizată pentru a surprinde, într-un mod 
structurat, categoriile de persoane care participă la diferite 
activităţi cu caracter cultural, recreativ sau de divertisment, cu 
scopul de a identifica dinamica de petrecere a timpului liber la 
nivelul a două dimensiuni: spaţiul public, spațiul public și spațiul 
non-public. Rezultatele pun în evidenţă faptul că produsele 

şi serviciile culturale sunt livrate în condiţiile unor inegalităţi 
sociale care funcţionează într-un context mai larg şi care 
sunt evidențiate cu precădere în participarea la evenimente 
culturale şi în utilizarea internetului. 

Totodată, datele subliniază existenţa unei relaţii între 
capitalul cultural şi cel economic, precum şi între capitalul 
cultural şi cel uman. Ca atare, rezultatele susţin îndeosebi 
necesitatea elaborării unor politici publice definite în raport 
cu perspectiva incluziunii sociale, a educaţiei prin cultură şi a 
dezvoltării infrastructurii culturale. Studiile viitoare ar trebui 
să exploreze în amănunt în ce măsură perspectiva cetăţeniei 
active se poate aplica în contextul societăţii româneşti, 
întrucât datele disponibile nu sunt suficiente pentru a permite 
formularea unor concluzii privind legătura existentă între 
consumul cultural şi implicarea civică. 

2. Abordarea participării culturale în politicile 
publice

Tehnologiile digitale au permis realizarea de noi activităţi 
în timpul liber atât în spaţiul public, cât şi în spaţiul non-public 
(privat, domestic). Prin aceasta au schimbat dinamica mediului 
cultural în societatea actuală şi au generat noi provocări 
pentru politicile publice1. În contextul posibilității de conectare 
aproape permanente la noile media, dimensiunea participării 
culturale a început să capete o importanţă din ce în ce mai 
mare. Instituţiile care oferă produse sau servicii culturale 
au resimţit presiunea de a inova şi de a pune în practică 
iniţiative care să crească gradul de implicare a publicului în 
producerea de sau în interacţiunea cu un anumit conţinut 
1 Octavio Kulesz, The Impact of Digital Technologies on the 

Diversity of Cultural Expressionsin Spain and Hispanic America 
(Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion 
of the Diversity of Cultural Expression, 2016).

cultural2. Astfel, pot fi aduse în discuţie o serie de activităţi 
culturale care integrează noile tehnologii pentru a spori gradul 
de interactivitate (ex. teatre sau muzee participative). În acest 
context, perspectivele asupra consumului cultural au ajuns să 
fie echivalate cu o perspectivă a participării culturale, fapt ce 
caracterizează nu doar practica cercetării sociale ştiinţifice 
fundamentale sau aplicate, ci şi modul în care sunt concepute 
şi structurate documentele guvernamentale care stau la baza 
politicilor publice. 

Modul în care un anumit fenomen este definit în politicile 
publice are implicaţii asupra măsurilor şi intervenţiilor 

2 Jutta Virolainen, ‘Participatory Turn in Cultural Policy? - An Analysis 
of the Concept of Cultural Participation in Finnish Cultural Policy’, 
Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, 19 (2016), pp. 59–77.
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care sunt luate la nivel guvernamental3. Documentele 
elaborate la nivel european sau naţional au în vedere 
promovarea participării la activităţi culturale, recreative 
sau de divertisment, abordând astfel un fenomen care este 
definit fie prin termenul de „consum cultural”, fie prin cel 
de „participare culturală”. De regulă, cei doi termeni sunt 
utilizaţi pentru a defini tipul de activităţi care structurează 
timpul liber, spre deosebire de timpul contractat (petrecut 
la locul de muncă), timpul ocupat (alocat activităţilor 
casnice) sau timpul individual (alocat îngrijirii personale 
sau satisfacerii nevoilor primare)4. Aşadar, atât termenul 
de consum cultural, cât şi cel de participare culturală se 
referă la un fenomen social agregat ce prinde contur prin 
desfăşurarea de activităţi care fac parte din sfera non-
ocupaţională şi care pot fi realizate atât în spaţiul public 
(prin accesul la o infrastructură de furnizare a unor produse 
sau servicii), cât şi în spaţiul non-public/privat/domestic (prin 
accesul la o serie de resurse informaţionale sau media). 

Participarea culturală este un termen care adeseori este 
utilizat interşanjabil nu doar cu cel de „consum cultural”, ci şi 
cu cel de „participare la viaţa culturală”, „moduri de petrecere 
a timpului liber” sau „participare la activităţi artistice şi de 
divertisment”5. Cu toate acestea, termenul de participare 
culturală utilizat în sociologie nu trebuie confundat cu termenul 
de participare culturală utilizat în politicile publice. În primul 
caz, termenul de participare culturală se defineşte în legătură 
cu cel de competenţă culturală, ca participare la o cultură şi 
desemnează capacitatea unui individ de a înţelege semnificaţiile 
culturii de provenienţă, de a-şi însuşi aşteptările sociale ce derivă 
din statutul de membru al unei societăţi şi de a acţiona în 

3 Hänninen, Sakari & Palonen, Kari (2004) apud Virolainen, p. 62.
4 John Robinson, ‘The Time-Diary Method. Structure and Uses’, în 

Time Use Research in the Social Sciences, ed. Wendy Pentland et. 
al. (New York: Kluwer Academic Publishers, 2002), pp. 47–89.

5  Inga Kalvina, ‘Searching for the Impacts of Cultural Participation’, 
în Construction of Cultural Policy, ed. Pirkkoliisa Ahponen şi Anita 
Kangas (Jyväskylä: Minerva, 2004), pp. 44–45

acord cu poziţia într-un sistem de statut social6. În al doilea caz, 
participarea culturală poate fi definită ca „orice activitate care 
pentru indivizi reprezintă un mijloc de a-şi creşte capacitatea 
culturală şi informaţională şi capitalul simbolic, ceea ce ajută 
la definirea identităţii şi/sau permite posibilitatea exprimării 
personale”7. Pentru o clarificare conceptuală, trebuie precizat 
că, pe parcursul prezentului capitol, termenul de participare 
culturală va fi utilizat exclusiv cu cel de al doilea sens. 

Participarea culturală reprezintă o temă de interes în 
domeniul politicilor publice. Un grad ridicat de participare 
culturală este considerat a reprezenta o sursă prin care 
se poate aduce valoare economică sau socială8. Termenul 
de participare culturală primeşte mai multe semnificaţii în 
politicile publice sau alte domenii asimilate acestora. Sensurile 
cu care termenul este utilizat pot fi clasificate în funcţie de 
două criterii definite de Jutta Virolainen9 şi explicate în cele 
ce urmează: (1) înţelesul termenului de participare culturală şi  
(2) obiectul politicilor în domeniul participării culturale. 

• Termenul de participare culturală apare utilizat în 
două sensuri. În sens restrâns, acesta desemnează 
gradul de implicare a indivizilor în activităţi care au o 
componentă de învăţare şi care adesea sunt asociate 
claselor sociale privilegiate (engl. „highbrow cultural 
consumption”), definite în cele ce urmează prin termenul 
de „activităţi cu caracter cultural”. În sens larg, termenul 
de participare culturală defineşte implicarea indivizilor 

6 E.D. Hirsch Jr. et al., The New Dictionary of Cultural Literacy: What 
Every American Needs to Know (Boston: Houghton Mifflin, 1987), 
p. x.

7 UNESCO, Measuring Cultural Participation: 2009 Framework for 
Cultural Statistics Handbook No. 2 (Montreal, Quebec: UNESCO 
Institute for Statistics, 2012), p. 51.

8 Pier Luigi Sacco, Culture 3.0: A New Perspective for the EU 2014-
2020 Structural Funds Programming (European Expert Network 
on Culture, 2011), p. 5

9 Jutta Virolainen, ‘Participatory Turn in Cultural Policy? - An Analysis 
of the Concept of Cultural Participation in Finnish Cultural Policy’, 
Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, 19 (2016), pp. 59–77.
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în activităţi variate, fără ca acestea să fie limitate la 
activităţi intelectuale, ci incluzând şi activităţi care au o 
componentă comunitară, de divertisment sau recreativă 
- componente denumite în continuare prin termenul de 
„diverse activităţi culturale”.

• Din punctul de vedere al obiectului politicilor în domeniul 
culturii, criteriul diferenţiază între: (1) politici publice care 
pun accentul pe societate (se bazează, în special, pe o 
abordare macrosocială în care bunăstarea individuală 
derivă din bunăstarea colectivă) şi (2) politici publice 
care pun accentul pe individ şi care astfel abordează 
bunăstarea colectivă ca un rezultat al acţiunii individuale.

La intersecţia dintre variabilele ce descriu aceste criterii pot 
fi identificate mai multe perspective asupra modului în care 
un grad ridicat de participare culturală contribuie la creşterea 
bunăstării colective: perspectiva infrastructurii culturale, 
perspectiva educaţiei prin cultură, perspectiva cetăţeniei 
active, şi perspectiva incluziunii sociale (Tabelul 1). 
Tabelul 1. Perspective asupra politicilor publice în domeniul 
participării culturale

Înțelesul termenului 
de participare 

culturală

Obiectul politicilor în domeniul  
participării culturale

Societatea pe plan 
principal, individul pe 

plan secundar

Individul pe plan 
principal, societatea 

pe plan secundar
Sens restrâns 

(activități cu caracter 
cultural)

Perspectiva 
infrastructurii culturale

Perspectiva educației 
prin cultură

Sens larg  
(diverse activități 

culturale)

Perspectiva cetățeniei 
active

Perspectiva incluziunii 
sociale

Notă: Informaţiile din tabel reprezintă o adaptare a structurii definite 
de Jutta Virolainen în lucrarea Participatory Turn in Cultural 
Policy? - An Analysis of the Concept of Cultural Participation in 
Finnish Cultural Policy

2.1 Perspectiva infrastructurii 
culturale

Politicile publice pun accentul pe efectul macroeconomic 
indirect al participării culturale şi al formelor de conservare 
a patrimoniului material şi imaterial10. Ca atare, acestea 
urmăresc dezvoltarea infrastructurii şi a instituţiilor care 
să permită punerea în circulaţie a unor produse sau servicii 
culturale pe care indivizii să le poată accesa pe plan local. Din 
acest punct de vedere, se discută despre consum cultural, iar 
membrii societăţii sunt consideraţi beneficiari ai unor resurse 
create din fonduri publice sau private. Se consideră că o 
infrastructură culturală puternică aduce valoare economică pe 
termen lung, printr-o serie de mecanisme ce derivă din crearea 
unor locuri de muncă în sectorul cultural sau în alte sectoare 
asociate tangenţial acestuia, din creşterea atractivităţii 
zonei – ceea ce conduce la o dezvoltare a turismului – şi din 
fundamentarea unei pieţe de generare şi transmitere a ideilor 
ce ulterior se pot transpune în iniţiative antreprenoriale11. 
Perspectiva accesibilităţii infrastructurii culturale corespunde 
unor politici de dezvoltare care includ iniţiative de creştere 
a gradului de participare culturală cu scopul de a pune în 
circulaţie capitalul creativ ca suport al capitalului economic12. 

2.2 Perspectiva cetățeniei active
Conform acestei perspective, un grad ridicat al participării 

culturale este asociat unui grad ridicat de implicare a 
cetăţenilor în deciziile politice13. O astfel de viziune se 

10 Michele Trimarchi, The Economic Impact of Cultural Participation 
(ECCOM - European Centre for Cultural Organisation and 
Management - Roma, 2004) - prezentare pentru Audiences Europe 
Network, York, 31 mar. - 2 apr. 2004), p. 14.

11 Idem, p. 7.
12 Richard Florida, The Rise of the Creative Class, Revisited (Basic 

Books, 2012).
13 Tommi Laitio, Cultural Access and Participation - from Indicators 

to Policies for Democracy (Culture Watch Europe Conference, 
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integrează unui model în care participarea la evenimente şi 
activităţi culturale este asociată cetăţeniei active şi defineşte 
membrii activi ai unei societăţi. O serie de studii au arătat că 
există o corespondenţă, la nivel societal, între un grad ridicat de 
participare la activităţi culturale şi un grad ridicat de implicare 
civică sau de asumare a valorilor democratice14. Această 
situaţie poate fi explicată prin prisma faptului că participarea 
la activităţi culturale creşte gradul de conştientizare a 
problemelor sociale şi oferă oamenilor un simţ al colectivităţii 
care poate fi fructificat prin implicarea în luarea deciziilor 
ce vizează modul de utilizare a resurselor publice. Totodată, 
participarea la activităţi culturale funcţionează ca instrument 
de educaţie şi conştientizare, care facilitează critica socială şi 
semnalarea derapajelor. 

2.3 Perspectiva educației prin 
cultură

Punerea în practică a unor iniţiative aflate la intersecţia 
dintre educaţie şi cultură reprezintă una dintre preocupările 
care stau la baza elaborării şi implementării politicilor publice. 
Perspectiva educaţiei prin cultură pune în evidenţă modul 
în care educaţia se produce prin participarea oamenilor 
la viaţa culturală. În acest sens, Henrik Zipsane identifică 
trei mecanisme prin care implicarea în activităţi culturale 
primeşte valenţe educaţionale: (1) sectorul cultural poate 
produce programe pedagogice caracterizate de originalitate 
şi unicitate prin crearea unor situaţii de învăţare în medii non-
formale pentru tineri; (2) sectorul cultural poate promova 
activitatea de învăţare pe tot parcursul vieţii prin programe 
adresate tuturor categoriilor de vârstă şi (3) sectorul cultural 
poate oferi programe care să participe la formarea personală 

2012), p. 84.
14 Michael Hoelscher, Indicator Framework for Culture and 

Democracy (Compedium: Cultural Policies and Trends, 2014), pp. 
108-120.

şi profesională a beneficiarilor15. În plus, creşterea rolului 
activităţilor culturale în procesul educaţiei formale şi informale 
poate contribui la lărgirea orizonturilor de cunoaştere, 
susţinându-i pe indivizi în procesul de acumulare a unor 
cunoştinţe, valori, competenţe, deprinderi sau coduri estetice16. 

2.4 Perspectiva incluziunii sociale
Această perspectivă are la bază realizarea de proiecte 

sau programe de promovare a participării culturale care rup 
barierele geografice, economice, sociale sau de altă natură, 
existente în calea accesului la produse sau servicii culturale. 
Dacă perspectiva infrastructurii culturale pune mai mult 
accent pe valoarea diversităţii ofertei culturale, perspectiva 
incluziunii sociale se bazează pe o disponibilitate a oamenilor 
de lua parte la evenimente culturale sau de a se implica 
într-o multitudine de activităţi de petrecere a timpului liber. 
Politicile publice bazate pe această perspectivă urmăresc să 
permită accesul la activităţi variate al indivizilor care aparţin 
unor grupuri vulnerabile din punct de vedere economic 
sau social. Reducerea marginalizării sau inegalităţilor 
sociale implică, printre altele, măsuri care vizează domeniul 
participării culturale. Nu în ultimul rând, din acest punct de 
vedere, participarea culturală joacă un rol foarte important 
în crearea şi sudarea comunităţilor, în asigurarea coeziunii 
şi solidarităţii sociale17. O serie de studii au pus în evidenţă 
relaţia dintre participarea culturală şi capitalul social la 
nivelul unei comunităţi18. Alte studii au arătat că ţările cu un 
15 Henrik Zipsane, We Are More! The Overlooked Potential of Learning 

through Cultural Engagement (Access to Culture Platform, 2010), p. 2.
16 Jean-Marc Lauret & Francois Marie, European Agenda for Culture 

(Working Group on developing synergies with education, especially 
arts education, 2010), p. 3.

17 Vladimír Bína și Teunis. Ijdens, Social Participation and Cultural 
Policy: A Position Paper (Lucrare nepublicată, 2019). 

18 Liam Delaney şi Emily Keaney, Cultural Participation, Social Capital 
and Civil Renewal in the United Kingdom: Statistical Evidence from 
National and International Survey Data (Institute for Public Policy 
Research, 2006).



  53Metodologie 

nivel ridicat de participare culturală sunt caracterizate de 
indivizi cu un grad mai mare de toleranță decât ţările cu un 
nivel redus al participării culturale19. Situaţia este similară 
şi în ceea ce priveşte încrederea în cei din jur ca măsură a 
coeziunii sociale şi a disponibilităţii membrilor unei societăţi 
de a se implica în acţiuni comune. 

Toate aceste patru perspective descrise anterior nu sunt 
mutual exclusive. Politicile publice pot fi fundamentate pe 
una sau mai multe perspective. În plus, politicile publice în 
domeniul participării culturale pot fi incluse într-o abordare 
integratoare şi intersectorială şi implementate în relaţie cu 
diferite alte politici ce vizează domeniul social, al pieţei muncii, 
al turismului etc. 

3. Metodologie
Prezentul capitol îşi propune să exploreze fenomenul social 

al participării culturale printr-o serie de analize care evidenţiază 
într-un mod agregat distribuţia diferitelor tipuri de activităţi 
la nivelul societăţii româneşti, cu scopul de a fundamenta o 
abordare bazată pe evidenţe în elaborarea politicilor publice şi 
de a trasa o serie de concluzii care să poată surprinde gradul 
de aplicabilitate a celor patru perspective, prezentate în 
secțiunea precedentă, în raport cu situaţia participării culturale 
la nivelul societăţii româneşti. 19

Pentru a răspunde acestui obiectiv sunt utilizate (a) statisticile 
descriptive, (b) analizele de contingenţă şi (c) analiza cluster. 

a) Statisticile descriptive au scopul de a pune în evidenţă 
gradul general de participare culturală la nivelul 
întregului eşantion de respondenţi. Prin intermediul 
acestui tip de analize, se explorează frecvenţa cu care 
respondenții participă la diferite activităţi în timpul liber 
(în spaţiul public, în spaţiul non-public). O categorie 
aparte inclusă în analiză este reprezentată de formele 
de utilizare a internetului. 

b) Analizele de contingenţă sunt utilizate pentru a 
caracteriza participarea culturală, printre care și modul 
de utilizare a internetului ţinând cont de variabile 
socio-demografice (genul, vârsta, nivelul de educaţie, 

19 Helmut Anheier et. al., Cultural Participation and Inclusive 
Societies (Council of Europe, 2016).

venitul personal şi mediul de rezidenţă). În acest sens, 
este analizat profilul publicului specific unei activităţi 
(sub-eşantion), prin comparaţie cu profilul tuturor 
respondenţilor (eşantion). Elemente de specificitate se 
vor vedea în situaţiile în care distribuţia procentuală 
regăsită la nivelul subeşantionului se abate semnificativ 
de la distribuţia procentuală a eşantionului. 

c) Analiza cluster este o procedură statistică prin 
intermediul căreia pot fi identificate grupuri de 
respondenţi asemănătoare în interior din punctul de 
vedere al practicilor de participare culturală publică și 
non-publică, dar diferite între ele din punctul de vedere 
al acelorași caracteristici. Analiza cluster permite o 
segmentare a publicului activităţilor culturale ţinând 
cont simultan de mai multe categorii de activităţi, 
nu doar de o activitate specifică, aşa cum este cazul 
analizelor de contingenţă. Astfel, analiza cluster 
aduce un plus de valoare în cunoașterea profilului 
participanţilor la activităţi de petrecere a timpului liber. 
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4. Participare culturală în spaţiul public
În general, frecvenţa participării la activităţi cu caracter 

cultural este redusă (Tabelul 2). Astfel, peste jumătate dintre 
respondenţi nu au întreprins, în ultimul an, niciuna dintre 
activităţile cu caracter cultural avute în vedere pe parcursul 
studiului. Vizitarea unui monument istoric sau a unui sit 
arheologic este o activitate pe care 48% dintre respondenţi o 
realizează cel puţin o dată pe an, fiind urmată de participarea 
la evenimente culturale (teatru, expoziţii), ce înregistrează 

44%. Mersul la cinematograf este o activitate realizată cel 
puţin anual de 39% dintre respondenţi, la o diferenţă foarte 
mică de vizitarea unui muzeu sau a unei galerii de artă ca 
practică regăsită în cazul a 38% dintre respondenţi. Mersul la 
bibliotecă pentru a citi sau a împrumuta cărţi este activitatea 
care înregistrează cea mai mică rată de participare, doar 24% 
dintre persoane afirmând că au fost la bibliotecă cel puţin o 
dată pe an.

Tabelul 2. Frecvenţa participării la activităţi cu caracter cultural

În ultimele 12 luni cât de des ... Săptămânal Lunar
De câteva ori 
pe an sau mai 

rar
Niciodată Total Număr de 

cazuri

... ați mers la cinematograf pentru a vedea un film 2% 11% 26% 61% 100% 1215

... ați mers la evenimente culturale 4% 10% 30% 56% 100% 1215

... ați fost la o bibliotecă publică pentru a citi sau împrumuta cărți 2% 5% 17% 76% 100% 1214

... ați vizitat un monument istoric sau sit arheologic 2% 7% 39% 52% 100% 1216

... ați vizitat un muzeu (de orice tip) sau o galerie de artă 1% 5% 32% 62% 100% 1212

Din punctul de vedere al genului, profilul persoanelor 
care participă la evenimente culturale este similar cu profilul 
persoanelor care participă la alte activităţi cu caracter cultural 
(vizitarea monumentelor istorice sau sit-urilor arheologice, 
vizitarea muzeelor sau galeriilor de artă, mersul la bibliotecă 
publică sau mersul la cinematograf). Cu alte cuvinte, la fiecare 
dintre activităţile avute în vedere participă în egală măsură 
persoane de gen feminin şi de gen masculin (Graficul 1). 

Din punctul de vedere al vârstei, profilul persoanelor care 
participă la evenimente culturale este semnificativ diferit de 
profilul persoanelor care participă la alte categorii de activităţi cu 
caracter cultural (Graficul 2). Mai exact, publicul evenimentelor 
culturale este format într-o mai mare proporţie din tineri cu 
vârsta cuprinsă între 18 şi 39 de ani, comparativ cu publicul 
altor activităţi (45% faţă de 34%). Totodată, de remarcat este 
faptul că aproximativ un sfert dintre persoanele care vizitează 
monumente istorice, sit-uri arheologice, muzee sau galerii de artă 
au vârsta de peste 65 de ani. Situaţia este similară şi în cazul 
mersului la bibliotecile publice sau la cinematograf. 

Graficul 1. Profilul persoanelor care au participat cel puţin o 
dată pe an la activităţi cu caracter cultural în funcţie de gen

...au mers la cinematograf pentru a vedea un film

Total respondenți

...au mers la evenimente culturale

...au fost la o biblioteca pentru a citit sau împrumuta cărți

...au vizitat un monument istoric sau sit arheologic

...au vizitat un muzeu (de orice tip) sau o galerie de artă

49%

49%
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49%

49%
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Graficul 2. Profilul persoanelor care au participat cel puţin o dată pe an la activităţi cu caracter cultural în funcţie de vârstă

...au vizitat un muzeu (de orice tip) sau o galerie de artă

Total respondenți
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De asemenea, publicul evenimentelor culturale diferă 
semnificativ de publicul altor categorii de activităţi din punctul 
de vedere al nivelului de educaţie (Graficul 3). Astfel, publicul 
spectacolelor de teatru sau al expoziţiilor are un nivel de 
educaţie mai ridicat decât publicul altor tipuri de activităţi: 
34% dintre respondenţii care au participat cel puţin o dată 
la un eveniment cultural au educaţie superioară, în timp ce 
procentul este de 20% atât în cazul vizitării monumentelor 
istorice sau sit-urilor arheologice, cât şi al vizitării muzeelor sau 
galeriilor de artă şi al mersului la bibliotecă sau cinematograf. 
La polul opus, evenimentele culturale sunt frecventate de 
persoanele cu educaţie scăzută într-o proporţie de 7%, astfel 
fiind înregistrat un procent mai mic decât cel rezultat în cazul 
celorlalte tipuri de activităţi clasificate în categoria participării 
culturale publice (18%). 

Publicul spectacolelor de teatru sau al expoziţiilor se 
remarcă nu doar printr-un nivel educaţional mai ridicat decât 
în cazul celorlalte activităţi cu caracter cultural, ci şi printr-un 

nivel mai ridicat de venit lunar (Graficul 4). Astfel, 31% dintre 
persoanele care au participat, în ultimul an, la evenimente 
culturale au un venit personal de peste 2200 de lei, în timp ce 
pentru celelalte tipuri de activităţi proporţia persoanelor din 
această categorie de venit este de 21%. Publicul monumentelor 
istorice şi sit-urilor arheologice sau cel al muzeelor sau galeriilor 
de artă este format într-o proporţie de 39% din persoane cu un 
venit propriu sub 1200 de lei şi din 40% persoane cu un venit 
situat între 1201 şi 2200 de lei. Situaţia este similară şi în cazul 
mersului la cinematograf sau la bibliotecă. 
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Graficul 3. Profilul persoanelor care au participat cel puţin o dată pe an la activităţi cu caracter cultural în funcţie de educaţie

...au vizitat un muzeu (de orice tip) sau o galerie de artă
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Graficul 4. Profilul persoanelor care au participat cel puţin o dată pe an la activităţi cu caracter cultural în funcţie de venit
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În tendinţa generală prezentată mai sus se încadrează şi 
profilul participanţilor la activităţi cu caracter cultural în funcţie 
de mediul de rezidenţă (Graficul 5). În general, 54% dintre 
participanţii la activităţi cu caracter cultural provin din mediul 
urban, iar 46% - din mediul rural. Situaţia reflectă structura 
eşantionului pe dihotomia rural-urban. Cu toate acestea, şi 
în acest caz, în ceea ce priveşte grupul persoanelor care au 
participat la evenimente culturale (teatru, expoziţii) se remarcă 
o situaţie aparte: 70% dintre persoanele din această categorie 
provin din mediul urban şi doar 30% din mediul rural. O astfel 
de abatere semnificativă poate pune în evidenţă o dificultate a 
persoanelor din mediul rural de a accesa evenimente culturale 
de tipul spectacolelor de teatru sau al expoziţiilor. 

Graficul 5. Profilul persoanelor care au participat cel puţin 
o dată pe an la activităţi cu caracter cultural în funcţie de 

mediul de rezidenţă
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În continuare este prezentat gradul de participare a 
respondenţilor la alte tipuri de activităţi specifice timpului liber 
(Tabelul 3). Aşa cum era de aşteptat, cele mai ridicate procente 

sunt înregistrate în cazul întâlnirilor cu rudele sau prietenii: 
88% dintre respondenţi s-au întâlnit cu rudele sau prietenii 
cel puţin o dată pe lună. Următoarele activităţi din punctul 
de vedere al frecvenţei sunt plimbările în parcuri sau zone 
verzi, cu un procent de 68% al respondenţilor care le practică 
lunar, activitate urmată de mersul la biserică: procentul 
persoanelor care participă lunar la activităţi religioase este de 
57%. Peste o treime dintre respondenţi declară că au mers 
cel puţin o dată pe lună în mall-uri sau în restaurante/baruri/
pub-uri/cafenele. Participarea la spectacole de divertisment, 
participarea în calitate de spectator la evenimente sportive, 
practicarea activităţilor sportive sau mersul în cluburi sau 
discoteci înregistrează rate scăzute de participare, cu procente 
sub 30% reprezentându-i pe cei care le-au practicat cel puţin 
o dată pe lună. 

Celelalte tipuri de activităţi sunt realizate mai degrabă cu o 
frecvenţă anuală decât lunară. Astfel, 80% dintre persoanele 
chestionate au participat cel puţin o dată în ultimul an 
la o nuntă, la un botez sau la o înmormântare, iar 75% au 
participat la sărbători sau evenimente locale. Conform datelor 
prezentare, 67% dintre respondenţi au mers în excursii în afara 
localităţii cel puţin o dată în ultimul an. 

Datele pun în evidenţă faptul că, în ceea ce priveşte 
diferitele forme de petrecere a timpului liber, nu există diferenţe 
semnificative din punctul de vedere al genului (Graficul 6). În 
general, participanţii la astfel de activităţi sunt aproximativ 
50% de gen feminin şi 50% de gen masculin. Singura abatere 
semnificativă de la această tendinţă caracterizează variabila 
participării în calitate de spectator la competiţii sportive. În 
cazul acesteia, 59% dintre persoanele care au participat cel 
puţin o dată pe an la competiţii sportive în calitate de spectator 
sunt de gen masculin, iar 41% de gen feminin. 
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Tabelul 3. Frecvenţa participării la alte tipuri de activităţi practicate în timpul liber

În ultimele 12 luni cât de des ... Săptămânal Lunar De câteva ori pe 
an sau mai rar Niciodată Total Număr de 

cazuri

... ați mers la spectacole de divertisment/ muzică 6% 10% 41% 43% 100% 1211

... ați participat la sărbători/ evenimente locale (ex. zilele 
oraşului/ comunei) 4% 8% 63% 25% 100% 1214

... ați mers în mall-uri (pentru cumpărături, jocuri, filme, 
restaurante etc.) 18% 27% 26% 29% 100% 1220

... ați mers la discotecă/ club 5% 8% 14% 73% 100% 1214

... ați mers la restaurant/ bar/ pub/ cafenea (nu în mall) 15% 22% 24% 39% 100% 1220

... ați practicat activități sportive (fitness, jogging etc.) 19% 11% 15% 55% 100% 1210

... ați asistat la competiții sportive în calitate de spectator 9% 12% 25% 54% 100% 1209

... v-ați plimbat prin parcuri, zone verzi 50% 18% 18% 14% 100% 1219

... ați mers în excursii în afara localității 8% 16% 43% 33% 100% 1218

... ați mers la biserică 35% 22% 32% 11% 100% 1217

... ați mers la o nuntă, un botez, o înmormântare etc. 3% 12% 65% 20% 100% 1209

... v-ați întâlnit cu rude sau prieteni 69% 19% 9% 3% 100% 1218

Graficul 6. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată pe an diverse tipuri de activităţi în timpul liber în funcţie de gen
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Situaţia este diversificată în ceea ce priveşte profilul 
participanţilor în funcţie de variabila vârstă (Graficul 7). Aşa 
cum era de aşteptat, categoria persoanelor care frecventează 
discoteci sau cluburi este formată îndeosebi din tineri cu vârste 
cuprinse între 18 şi 29 de ani (46%) şi 30-39 de ani (29%). Un 
public ceva mai tânăr decât distribuţia generală caracterizează 
categoria persoanelor care participă la spectacole de 
divertisment sau muzică, categoria persoanelor care merg în 

mall-uri, restaurante, baruri, cafenele sau pub-uri şi categoria 
persoanelor care practică sau vizionează activităţi sportive. În 
schimb, nu se remarcă un profil specific, în funcţie de vârstă, al 
persoanelor care participă la evenimente sau sărbători locale, 
se plimbă prin parcuri sau zone verzi, merg în excursii în afara 
localităţii, merg la biserică, participă la evenimente colective 
(nuntă, botez, înmormântare) sau se întâlnesc cu prieteni şi rude. 

Graficul 7. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată pe an  
diverse tipuri de activităţi în timpul liber în funcţie de vârstă
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De asemenea, nivelul de educaţie reprezintă un criteriu 
relevant în definirea profilului persoanelor care participă 
la activităţi diverse de petrecere a timpului liber în spaţiul 
public (Graficul 8). În general, persoanele care practică sport 
de întreţinere sau cele care merg la discotecă sau club cu o 
frecvenţă anuală au un nivel de educaţie mai ridicat decât 
cel ale persoanelor care practică alte tipuri de activităţi. În 

acelaşi timp, o proporţie semnificativ mai mică de persoane 
cu educaţie scăzută caracterizează publicul spectacolelor de 
divertisment/muzică, clienţii restaurantelor sau ai altor localuri 
similare, categoria persoanelor care merg în excursii în afara 
localităţii şi spectatorii competiţiilor sportive. Diferenţele 
sunt mult mai accentuate dacă se ia în calcul frecvenţa de 
participare lunară (Anexa 1, A8). 

Graficul 8. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată pe an diverse tipuri de activităţi în timpul liber, în funcţie de educaţie
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Venitul pare să fie o variabilă care particularizează publicul 
activităţilor de petrecere a timpului liber (Graficul 9). Din rândul 
celor ce practică activităţi cu caracter recreativ şi de divertisment 
fac parte mai degrabă persoane cu un venit ridicat. De exemplu, 
la nivelul eşantionului total de respondenţi, procentul celor cu venit 
peste 1200 de lei este de 61%, în timp ce procentul persoanelor 
care se încadrează în această clasă de venit este mai mare în 

rândul grupului de persoane care practică activităţi recreative 
şi de divertisment. Situaţia se poate datora fie faptului că 
persoanele cu un venit mai scăzut nu îşi permit astfel de activităţi, 
fie absenţei sau inaccesibilităţii ofertelor de acest tip. Excepţie de 
la această situaţie fac întâlnirile cu rude sau prieteni, participarea 
la evenimente de familie sau mersul la biserică, caz în care venitul 
nu este o variabilă definitorie în caracterizarea participanţilor. 

Graficul 9. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată pe an diverse tipuri de activităţi în timpul liber, în funcţie de venit
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O mare parte dintre persoanele care au participat cel 
puţin o dată pe an la activităţi recreative sau de divertisment 
locuiesc în oraşe (Graficul 10). Activităţile cu un public 
semnificativ de persoane din mediul urban sunt următoarele: 
participarea la spectacole de divertisment/muzică, mersul în 
mall-uri, mersul în discoteci sau cluburi, practicarea activităţilor 
sportive, vizionarea evenimentelor sportive şi organizarea de 

excursii în afara localităţii. În schimb, profilul persoanelor care 
se întâlnesc cu rude sau prieteni nu se deosebeşte, din punctul 
de vedere al mediului de rezidenţă, de distribuţia generală a 
respondenţilor. Această observaţie este valabilă şi în cazul 
mersului la biserică, al participării la evenimente de tip nuntă, 
botez sau înmormântare şi al participării la sărbători sau 
evenimente locale. 

Graficul 10. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată pe an diverse tipuri de activităţi în timpul liber  
în funcţie de mediul de rezidenţă
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5. Participare culturală în spaţiul non-public

5.1 Consumul de produse  
mass-media tradiționale

În spaţiul non-public, activitatea cu cea mai ridicată rată 
de participare este cea corespunzătoare variabilei care 
măsoară frecvenţa vizionării ştirilor, emisiunilor, filmelor sau 
serialelor TV: 92% dintre respondenţi au urmărit astfel de 
programe cel puţin o dată pe săptămână (Tabelul 4). În acelaşi 

timp, 76% dintre respondenţi au ascultat radioul şi 69% au 
ascultat muzică pe diferite dispozitive cu o frecvenţă cel puţin 
săptămânală. Celelalte activităţi desfăşurate în spaţiul non-
public înregistrează procente mult mai mici de persoane care 
le practică săptămânal: 26% pentru cititul ziarelor în format 
tipărit, 19% pentru lectura cărţilor, 16% pentru jocurile video 
şi pentru cititul revistelor în format tipărit şi 10% pentru 
vizionarea filmelor în format DVD / Blu-ray. 
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Tabelul 4. Frecvenţa participării la activităţi culturale non-publice

În ultimele 12 luni cât de des ... Zilnic Săptămânal Lunar
De câteva ori 
pe an sau mai 

rar
Niciodată Total Număr de 

cazuri

… ați folosit radio-ul pentru a asculta muzică, ştiri 
sau emisiuni culturale 56% 20% 6% 6% 12% 100% 1216

...v-ați uitat la televizor pentru a viziona ştiri, 
emisiuni, filme, seriale etc. 79% 13% 3% 2% 3% 100% 1216

... ați citit ziare pe format de hârtie 10% 16% 16% 23% 35% 100% 1216

... ați ascultat muzică 50% 19% 6% 6% 19% 100% 1213

... ați citit cărți (în general) 9% 10% 16% 30% 35% 100% 1215

... ați vizionat filme pe DVD/Blu-ray 3% 7% 9% 16% 65% 100% 1213

... ați citit reviste pe format de hârtie 3% 13% 18% 24% 42% 100% 1217

... ați jucat jocuri pe calculator/ laptop sau consolă 7% 9% 8% 13% 63% 100% 1211

În general, nu sunt înregistrate diferenţe semnificative în 
funcţie de gen în ceea ce priveşte profilul persoanelor care au 
practicat cel puţin o dată pe săptămână activităţi culturale  
specifice consumului de produse mass-media tradiționale 
(Graficul 11). Procentele persoanelor care practică astfel de 
activităţi cel puţin o dată pe săptămână sunt similare la nivelul 

respondenţilor de gen feminin şi masculin, excepţie făcând 
categoria persoanelor care au vizionat filme pe suport DVD / 
Blu-ray. La nivelul acestei categorii, 59% de respondenţi sunt 
bărbaţi şi 41% sunt femei, spre deosebire de 49% bărbaţi şi 
51% femei în cadrul grupului de referinţă format din totalul 
tuturor persoanele chestionate. 

Graficul 11. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată pe săptămână activităţi culturale non-publice, în funcţie de 
gen
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În continuare prezentăm profilul persoanelor care au 
participat cel puţin o dată pe săptămână la activităţi în spaţiul 
non-public, în funcţie de vârstă. În Graficul 12 se observă că 
cele mai mari diferenţe în participarea culturală în spaţiul non-
public se referă la activităţile ce presupun un grad mai ridicat de 
familiarizare cu tehnologiile actuale. Astfel, 38% dintre cei care 
au jucat săptămânal jocuri pe calculator/ laptop sau consolă 
se află în categoria de vârstă 18 – 29 ani, fiind urmaţi de 30% 
dintre respondenţii cu vârste cuprinse între 30 şi 39 ani. De 
asemenea, în cazul persoanelor care vizionează filme pe DVD / 
Blu-ray, aceleaşi categorii de vârstă înregistrează cele mai mari 
procente, 32% de respondenţi cu vârste între 18 şi 29 ani şi 25% 
de respondenţi cu vârste cuprinse între 30 şi 39 ani. 

Alte activităţi desfăşurate frecvent, de data aceasta de 
către persoane cu vârste mai înaintate, sunt citirea revistelor şi 
a ziarelor în format tipărit. Astfel, 28% dintre persoanele care 
citesc reviste în format tipărit au vârste de 65 de ani şi peste, 
iar 26% dintre cei care citesc ziare în format de hârtie au 65 de 
ani şi peste. Aceste rezultate relevă faptul că profilul celor care 
recurg la tehnologii digitale este format într-o proporţie mai 
ridicată din tineri, în timp ce pentru o serie de activităţi precum 
vizionarea programelor la televizor sau ascultarea emisiunilor 
de radio nu se poate observa o diferenţă semnificativă între 
profilul participantului şi distribuţia generală a eşantionului în 
funcţie de vârstă. 

Graficul 12. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată pe săptămână activităţi culturale non-publice,  
în funcţie de vârstă
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Profilul spectatorilor programelor TV şi profilul ascultătorilor 
de radio sau muzică urmează îndeaproape distribuţia 
eşantionului în funcţie de variabila educaţie. Cu alte cuvinte, 
este mai probabil ca persoanele cu educaţie medie să recurgă 
lunar la aceste activităţi, întrucât proporţia lor este, în general, 
mai mare. În schimb, profilul respondenţilor care participă 
la activităţi ce includ lectura ziarelor, revistelor sau cărţilor 
şi utilizarea noilor tehnologii în scopuri de divertisment este 
format într-o mai mare măsură din persoane cu educaţie 
superioară şi într-o măsură semnificativ mai mică din persoane 
cu educaţie scăzută (Graficul 13). 

Profilul persoanelor care vizionează programe TV, ascultă 
emisiuni radio sau muzică pe diferite dispozitive reproduce cu 
aproximaţie distribuţia eşantionului în funcţie de venit (Graficul 
14). În cazul celorlalte situaţii, profilul participantului tinde 
să se modeleze în favoarea celor cu venit ridicat, mai ales în 
ceea ce priveşte vizionarea filmelor pe DVD/Blu-ray şi jocurile 
pe calculator/ laptop sau consolă. În acelaşi timp, se poate 
observa că un sfert dintre persoanele care citesc ziare, reviste 
sau cărţi au un venit de peste 2200 de lei. 

Graficul 13. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată pe săptămână activităţi culturale non-publice,  
în funcţie de educaţie
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Graficul 14. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată pe săptămână activităţi culturale non-publice,  
în funcţie de venit
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Tendinţele observate în Graficul 15 sunt similare celor 
observate în Graficul 14. Astfel, nu există decalaje între rural şi 
urban în ceea ce priveşte vizionarea programelor TV, ascultarea 
emisiunilor radio şi ascultarea muzicii pe alte dispozitive. 
În schimb, profilul persoanelor care recurg la alte tipuri de 
activităţi în spaţiul non-public este format din persoane din 
mediul urban într-o proporţie semnificativ mai mare. Mai exact, 
68% dintre persoanele care au vizionat săptămânal filme pe 
DVD/ Blu-ray locuiesc în mediul urban şi doar 32% în mediul 
rural. O situaţie similară se observă în cazul categoriei de 

persoane formate din cei care au jucat săptămânal jocuri pe 
calculator/ laptop sau consolă: 66% dintre aceştia locuiesc în 
mediul urban, spre deosebire de 34% din mediul rural. O altă 
diferenţiere se referă la practica de lectură a cărţilor. Astfel, 
69% dintre cei care citesc săptămânal au rezidenţa în mediul 
urban, iar 31% - în mediul rural. 
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Graficul 15. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată pe săptămână activităţi culturale non-publice, în funcţie de 
mediul de rezidenţă 

...au jucat jocuri pe calculator / laptop sau consolă

Total respondenți

...au citit reviste pe format de hârtie

...au vizionat lme pe DVD / Blu-Ray

...au citit cărți

...au ascultat muzică

...au citit ziare pe format de hârtie

...s-au uitat la televizor pentru a viziona știri, emisiuni, lme, seriale etc.

...au folosit radio-ul pentru a asculta muzică, știri sau emisiuni culturale

34%

38%

32%

31%

46%

42%

47%

45%

46%

66%

62%

68%

69%

54%

58%

53%

55%

54%

Rural Urban

5.2 Consumul de produse  
mass-media digitale

La nivel general, se poate observa un nivel moderat 
de utilizare a internetului, în contextul în care aproximativ 
jumătate dintre respondenţi îl utilizează zilnic, iar 31% nu l-au 
utilizat niciodată în ultimul an (Graficul 16). 

Rezultatele pun în evidenţă faptul că internetul este 
utilizat cu precădere pentru interacţiuni sociale, informare 
sau divertisment şi mai puţin pentru activităţi culturale, 
educaţionale sau creative (Graficul 17). Folosirea reţelelor 
de socializare reprezintă activitatea ce se evidenţiază în 
categoria practicilor online, 46% dintre respondenţi afirmând 
că utilizează internetul în acest scop. Această activitate este 
urmată de citirea presei online ca activitate informativă şi de 
diverse activităţi de divertisment, cum ar fi ascultarea muzicii 
sau a radio-ului şi vizionarea filmelor sau a programelor TV. 
Atât activitățile online din sfera educațională (cursuri online, 
citirea de cărți, manuale sau articole), cât şi cele din sfera 
culturală (căutarea de informaţii despre evenimente culturale, 

vizionarea de conţinuturi creative, citirea blogurilor sau 
vizionarea vlogurilor culturale, vizitarea site-urilor unor muzee 
sau biblioteci) înregistrează procente mai mici în cadrul ratei 
de utilizare a internetului pentru diferite activităţi. 

În general, profilul persoanelor care desfăşoară activităţi 
online nu se prezintă diferenţiat în funcţie de gen (Graficul 
18). Cu toate acestea, se observă că anumite activităţi tind 
să fie desfăşurate cu precădere de către femei. Astfel, dintre 
persoanele care folosesc internetul pentru a urma cursuri sau 
tutoriale online, 59% sunt femei, comparativ cu 41% bărbaţi, 
iar dintre persoanele care ascultă muzică sau radio online, 
citesc cărţi, manuale sau articole şi cumpără produse culturale, 
57% sunt femei, comparativ cu 43% bărbaţi.
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Graficul 16. Frecvenţa utilizării internetului cu scop cultural 
sau educaţional

49%
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O dată pe săptămână

De 1-3 ori pe lună

Mai rar de o dată pe lună

Niciodată

Graficul 17. Rata de utilizare a internetului pentru diferite 
activităţi cu caracter cultural şi educaţional 
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Graficul 18. Profilul persoanelor care au utilizat internetul în diverse scopuri culturale sau educaţionale, în funcţie de gen
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Profilul celor care utilizează internetul atât în scopuri 
informative sau de divertisment, cât şi în scopuri educaţionale 
sau culturale este format cu precădere din persoane cu vârsta 
cuprinsă între 18 şi 29 de ani şi 30-39 de ani (Graficul 19). 
Astfel, mai bine de jumătate dintre persoanele care folosesc 
internetul în aceste scopuri sunt tineri cu vârsta sub 39 de ani. 

În acest context, la nivelul profilului corespunzător practicii de 
citire a presei online se înregistrează cel mai ridicat procent 
al persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani. De asemenea, 
aproximativ un sfert dintre persoanele care consumă conţinutul 
blogurilor sau vlogurilor culturale au vârsta de peste 50 de ani. 
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Graficul 19. Profilul persoanelor care au utilizat internetul în diverse scopuri culturale sau educaţionale, în funcţie de vârstă
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De remarcat este faptul că persoanele cu educaţie scăzută 
reprezintă o pondere foarte mică dintre utilizatorii de internet 
care desfăşoară activităţi informative, de divertisment, 

educaţionale sau culturale (Graficul 20). Tendinţa generală 
pentru fiecare categorie de activităţi desfăşurate online este 
aceea de a coagula preponderent persoane cu studii superioare. 
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Graficul 20. Profilul persoanelor care au utilizat internetul în diverse scopuri culturale sau educaţionale, în funcţie de educaţie
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De asemenea, profilul utilizatorilor de internet diferă 
semnificativ de distribuţia generală a eşantionului în funcţie 
de venit (Graficul 21). Astfel, toate categoriile utilizatorilor de 
internet avute în considerare sunt formate, într-o proporţie 

semnificativ mai mare, din persoane cu un venit de peste 2200 
de lei, fapt ce corespunde tuturor tipurilor de activităţi online, 
inclusiv celor de utilizare a reţelelor de socializare. 
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Graficul 21. Profilul persoanelor care au utilizat internetul în diverse scopuri culturale sau educaţionale, în funcţie de venit
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Analiza datelor în funcţie de mediul de rezidenţă evidenţiază 
o tendinţă similară celei precedente. În acest sens, se poate 
observa faptul că fiecare categorie de activităţi avute în vedere 
pe parcursul studiului reuneşte mai degrabă utilizatori care 
provin din mediul urban (Graficul 22). În schimb, de această 

dată, singura excepţie este reprezentată de segmentul 
utilizatorilor de reţele de socializare, alcătuit în proporţie de 
55% din persoane din mediul urban şi 45% din persoane din 
mediul rural, fapt ce corespunde distribuţiei generale regăsite 
la nivelul eşantionului. 
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Graficul 22. Profilul persoanelor care au utilizat internetul în diverse scopuri culturale sau educaţionale,  
în funcţie de mediul de rezidenţă
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6. Segmentarea participării culturale
În continuare vom prezenta rezultatele segmentării 

participării culturale. Scopul acestei analize este de a clasifica 
segmente de persoane cu grade similare de consum cultural, 
în așa fel încât fiecare segment este diferit față de altul prin 
practicile sale de participare culturală. Identificarea unor astfel 
de segmente de consum are potențialul de a fi o resursă pentru 
organizațiile ce activează în sectoarele culturale sau creative 
care, pe baza tipologiei rezultate, pot dezvolta politici sau 
strategii specifice în funcție de tipurile de consumatori culturali. 

Segmentarea prezentată în acest capitol are la bază 
analiza cluster de tip k-medii, iar clasificarea a fost realizată 
pe baza a două măsuri de tip index (indexul de participare 
culturală în spațiul public, indexul de participare culturală 

în spațiul non-public cu referire la consumul de produse 
mass-media tradiționale). Prin măsurile de tip index, fiecărui 
respondent i-a fost alocat un scor ce a fost calculat ținând 
cont de frecvența participării la activități culturale, astfel un 
scor mare înseamnă o frecvență ridicată a participării, iar un 
scor mic înseamnă o frecvență scăzută. Alături de cele două 
măsuri de tip index a mai fost utilizată variabila vârstă. De 
asemenea, în interiorul segmentului s-au realizat prelucrări în 
funcție de nivel de educație, ultima școală absolvită, mediu 
de rezidență, venit personal, venit pe gospodărie și activități 
specifice desfășurate în spațiul public și domestic. În urma 
analizelor statistice au fost identificate patru segmente de 
persoane, ale căror caracteristici sunt prezentate în Tabelul 5.

Tabelul 5. Segmente de participare culturală

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4

Pondere 28% 15% 27% 30%

Index participare culturală 
publică [34 – 82] 60.05 (ridicat) 56.81 (mediu) 47.07 (mediu) 43.76 (scăzut)

Index participare culturală 
non-publică [8 – 40] 25.98 (ridicat) 25.54 (ridicat) 21.29 (mediu) 19.49 (scăzut)

Vârsta 28 55 44 70

Gen Feminin/ Masculin Masculin Feminin Feminin/ Masculin

Nivel de educație Ridicat Mediu Mediu Scăzut

Ultima şcoală absolvită Licență / Master Liceu – treapta II / 
Bacalaureat

Liceu – treapta II / 
Bacalaureat

Gimnaziu terminat (8 clase)
Liceu neterminat/ Școală 

profesională

Mediu de rezidență Urban Urban Rural Rural / Urban

Venit personal 2201-5000 LEI 2201-5000 LEI
Sub 1200 LEI
2201-5000 LEI

Sub 1200 LEI

Venit pe gospodărie
2201-5000 LEI
Peste 5000 LEI

2201-5000 LEI
Peste 5000 LEI

2201-5000 LEI Sub 1200 LEI
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Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4

Activități specifice cu  
caracter cultural desfăşurate 

în spațiul public 

Evenimente culturale 
Cinematograf 

Biblioteci publice

Monumente istorice sau  
sit-uri arheologice  

Muzee (de orice tip) sau 
galerii de artă

Cinematograf 
Monumente istorice sau  

sit-uri arheologice 

Monumente istorice sau  
sit-uri arheologice

Activități specifice de 
petrecere a timpului liber  

desfăşurate în spațiul public 

Activități sportive (fitness, 
jogging etc.) 

Mall-uri (pentru cumpărături, 
jocuri, filme, restaurante etc.) 

Discotecă/ club 
Restaurant/ bar/ pub/ cafenea 

(nu în mall)

Parcuri, zone verzi 
Biserică

Parcuri, zone verzi
Mall-uri (pentru cumpărături, 
jocuri, filme, restaurante etc.)

Parcuri, zone verzi 
Biserică

Activități desfăşurate în 
spațiul domestic 

Ascultat muzică  
Filme pe DVD/Blu- Ray 

Jocuri video

Radio 
Televizor  

Ziare 
Cărți 

Reviste

Radio 
Televizor  

Ascultat muzică

Radio 
Televizor 

Segmentul 1. Segmentul de tineri cu niveluri ridicate de 
participare culturală 

Primul segment reunește 28% din totalul respondenților și 
se caracterizează prin următoarele:

• Media indicelui participării culturale publice: 60.05 
(ridicat)

• Media indicelui participării culturale non-publice: 
25.98 (ridicat)

• Vârstă: 28 de ani
Din această categorie fac parte îndeosebi absolvenți 

de facultate (studii universitare de licență și master), din 
mediul urban. Venitul personal și venitul pe gospodărie 
înregistrează valori medii / ridicate. Din Tabelul 6 și Tabelul 
7 rezultă că acest segment se caracterizează prin cel mai 
ridicat nivel de consum cultural public. Activitățile specifice 
desfășurate în spațiul public sunt reprezentate de mersul 
la cinematograf, biblioteci publice și evenimente culturale. 
Acestora li se adaugă activitățile sportive (fitness, jogging 
etc.), mersul în mall-uri (pentru cumpărături, jocuri, filme, 
restaurante etc.), discoteci/ cluburi și restaurante/ baruri/ 
pub-uri/ cafenele (nu în mall). Ascultarea muzicii, vizionarea 
filmelor pe DVD/Blu-Ray și jocurile video reprezintă activități 

ale consumului non-public preferate de membrii acestei 
categorii. 

Segmentul 2. Segmentul de bărbați adulți cu nivel ridicat de 
participare culturală non-publică și nivel mediu de participare 
culturală publică 

Acest segment include 15% dintre respondenți și are 
următoarele caracteristici generale:

• Media indicelui participării culturale publice: 56.81 
(mediu)

• Media indicelui participării culturale non-publice: 
25.54 (ridicat)

• Vârstă: 55 de ani
Această categorie de respondenți reunește bărbați adulți, 

ce locuiesc în mediul urban, cu nivel mediu de educație, ultima 
școală absolvită fiind liceul (treapta II) sau bacalaureatul. 
Venitul personal și venitul pe gospodărie al acestei categorii 
este unul mediu spre ridicat. Consumul public se caracterizează 
prin vizitarea monumentelor istorice sau a sit-urilor arheologice 
și a muzeelor (de orice tip) sau a galeriilor de artă, alături de 
plimbarea în parcuri, zone verzi și mersul la biserică. Consumul 
non-public specific al acestui segment include radio, televizor, 
ziare, cărți și reviste.   
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Segmentul 3.  Segmentul de femei adulte cu niveluri medii 
de participare culturală (publică/non-publică)

Această categorie reunește 27% din totalul respondenților 
și este caracterizată de următoarele valori ale măsurilor de 
tip index:

• Media indicelui participării culturale publice: 47.07 
(mediu)

• Media indicelui participării culturale non-publice: 
21.29 (mediu)

• Vârstă: 44 de ani
Acest segment reunește femeile adulte, cu un nivel mediu 

de educație, ultima școală absolvită fiind liceul. De asemenea, 
acestea locuiesc în mediul rural și au venituri personale și 
pe gospodărie medii și mici. Cele mai frecvente activități de 
consum cultural public sunt mersul la cinematograf, vizitarea 
monumentelor istorice sau a sit-urilor arheologice, mersul în 
parcuri, zone verzi și mall-uri (pentru cumpărături, jocuri, filme, 
restaurante etc.). În ceea ce privește consumul non-public, 
membrii acestui segment se caracterizează printr-o preferință 
față de ascultarea muzicii și a radioului, alături de vizionarea 
programelor de televiziune.

Segmentul 4. Segmentul de vârstnici cu niveluri scăzute de 
participare culturală (publică/non-publică)

Acest segment reprezintă 30% dintre respondenți și are 
următoarele caracteristici generale:

• Media indicelui participării culturale publice: 43.76 
(scăzut)

• Media indicelui participării culturale non-publice: 
19.49 (scăzut)

• Vârstă: 70 de ani
Membrii acestei categorii au rezidența atât în mediul rural, 

cât și în mediul urban. În același timp, nivelul de educație 
al acestui segment este scăzut, ultima școală absolvită 
fiind gimnaziul (8 clase) sau școala profesională. Veniturile 
personale și cele înregistrate la nivelul gospodăriei sunt, de 
asemenea, scăzute, ambele fiind sub 1200 lei. Activitățile 
specifice sunt reprezentate de consumul programelor radio și 
de televiziune, de vizitarea monumentelor istorice sau sit-urilor 
arheologice, de mersul la biserică, dar și de plimbatul în parcuri 
și zone verzi 

Tabelul 6. Distribuția activităților culturale desfășurate cel puțin o dată pe lună în spațiul public la nivelul segmentelor de 
participare culturală

Se
gm

en
t 1

Se
gm

en
t 2

Se
gm

en
t 3

Se
gm

en
t 4

Segmentul 1. Segmentul de tineri cu niveluri 
ridicate de participare culturală
Segmentul 2. Segmentul de bărbați adulți cu nivel 
ridicat de participare culturală non-publică şi nivel 
mediu de participare culturală publică 
Segmentul 3. Segmentul de femei adulte cu 
niveluri medii de participare culturală (publică/
non-publică)
Segmentul 4. Segmentul de vârstnici cu niveluri 
scăzute de participare culturală (publică/
non-publică)

.... au mers la cinematograf pentru a vedea un film 78% 50% 23% 6%

... au mers la evenimente culturale 29% 24% 2% 1%

... au fost la o bibliotecă publică pentru a citi sau împrumuta cărți 47% 37% 8% 5%

... au vizitat un monument istoric sau sit arheologic 72% 75% 33% 22%

... au vizitat un muzeu (de orice tip) sau o galerie de artă 63% 69% 19% 14%
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Tabelul 7. Distribuția altor tipuri de activități desfășurate cel puțin o dată pe lună în spațiul public la nivelul segmentelor de 
participare culturală

Se
gm

en
t 1

Se
gm

en
t 2

Se
gm

en
t 3

Se
gm

en
t 4

Segmentul 1. Segmentul de tineri cu niveluri 
ridicate de participare culturală
Segmentul 2. Segmentul de bărbați adulți 
cu nivel ridicat de participare culturală 
non-publică şi nivel mediu de participare 
culturală publică 
Segmentul 3. Segmentul de femei adulte 
cu niveluri medii de participare culturală 
(publică/non-publică)
Segmentul 4. Segmentul de vârstnici cu 
niveluri scăzute de participare culturală 
(publică/non-publică)

... au mers la spectacole de divertisment/ muzică 36% 31% 4% 2%

... au participat la sărbători/ evenimente locale (ex. zilele oraşului/ 
comunei) 23% 19% 3% 5%

... au mers în mall-uri (pentru cumpărături, jocuri, filme, restaurante etc.) 78% 63% 34% 16%

... au mers la discotecă/ club 40% 7% 1% 1%

... au mers la restaurant/ bar/ pub/ cafenea (nu în mall) 77% 46% 25% 8%

... au făcut activități sportive (fitness, jogging etc.) 65% 41% 17% 4%

... au asistat la competiții sportive în calitate de spectator 44% 38% 6% 5%

... s-au plimbat prin parcuri, zone verzi 89% 90% 58% 45%

... au mers în excursii în afara localității 49% 44% 9% 5%

... au mers la biserică 52% 69% 50% 63%

... au mers la o nuntă, un botez, o înmormântare etc. 29% 25% 6% 4%

... v-au întâlnit cu rude sau prieteni 94% 93% 89% 78%

Tabelul 8. Distribuția activităților desfășurate săptămânal în spațiul domestic la nivelul segmentelor de participare culturală
Se

gm
en

t 1

Se
gm

en
t 2

Se
gm

en
t 3

Se
gm

en
t 4

Segmentul 1. Segmentul de tineri cu niveluri 
ridicate de participare culturală
Segmentul 2. Segmentul de bărbați adulți 
cu nivel ridicat de participare culturală non-
publică şi nivel mediu de participare culturală 
publică 
Segmentul 3. Segmentul de femei adulte 
cu niveluri medii de participare culturală 
(publică/non-publică)
Segmentul 4. Segmentul de vârstnici cu 
niveluri scăzute de participare culturală 
(publică/non-publică)

… au folosit radio-ul pentru a asculta muzică, ştiri sau emisiuni culturale 79% 88% 76% 67%

… s-au uitat la televizor pentru a viziona ştiri, emisiuni, filme, seriale etc. 87% 94% 94% 93%

... au citit ziare pe format de hârtie 28% 41% 17% 21%

... au ascultat muzică (în general: la calculator, la radio etc.) 88% 78% 67% 50%

... au citit cărți (în general) 28% 34% 10% 11%

... au vizionat filme pe DVD/Blu-Ray 22% 14% 5% 3%

... au citit reviste pe format de hârtie 20% 27% 7% 14%

... au jucat jocuri pe calculator/ laptop sau consolă 39% 14% 10% 2%
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7. Concluzii
Prin intermediul acestui capitol ne-am propus să identificăm 

principalele perspective utilizate în elaborarea unor iniţiative 
care să susţină creşterea gradului de participare culturală la 
nivelul unei societăţi şi să testăm aplicabilitatea acestora în 
contextul societăţii româneşti printr-o analiză a formelor de 
participare culturală şi a modurilor de utilizare a internetului. 

Astfel, pornind de la structura definită de Jutta Virolainen 
(2016) am identificat patru perspective principale care 
ghidează elaborarea de politici publice în domeniul cultural: 
perspectiva infrastructurii culturale, perspectiva educaţiei prin 
cultură, perspectiva cetăţeniei active şi perspectiva incluziunii 
sociale. Aceste patru moduri de abordare pun în evidenţă 
diferite mecanisme prin care participarea culturală aduce 
valoare economică şi socială. Astfel, prin intermediul analizei 
statistice a datelor am urmărit să explorăm care dintre aceste 
patru perspective ar corespunde situaţiei regăsite în societatea 
românească. 

În primul rând, rezultatele pun în evidenţă un grad general 
redus de participare la activităţi cu caracter cultural. Mai exact, 
peste jumătate dintre participanţii la studiu nu au luat parte 
niciodată în ultimul an la o activitate care să implice consumul 
unor produse sau servicii culturale în spaţiul public. Aceasta 
înseamnă că există un potenţial nevalorificat pe care operatorii 
culturali sau alte instituţii care activează în domeniu îl pot 
accesa în structurarea ofertei, prin realizarea unor campanii 
de promovare care să penetreze un spaţiu social mai larg. Ca 
atare, considerăm că sunt necesare o serie de iniţiative care să 
susţină participarea culturală în rândul persoanelor care nu fac 
parte din publicul obişnuit al activităţilor culturale. 

Un alt aspect important ce transpare din analiza datelor 
indică faptul că publicul evenimentelor culturale (spectacole 
de teatru, operă, balet, expoziţii) diferă în mod semnificativ de 
publicul altor tipuri de activităţi sau al instituţiilor cu caracter 
cultural (muzee, monumente istorice, sit-uri arheologice, 

biblioteci publice). Mai exact, publicul evenimentelor culturale 
este format într-o măsură mai mare din tineri, persoane cu 
educaţie superioară şi venit peste medie, din mediul urban. 
Publicul celorlalte activităţi sau instituţii urmează distribuţia 
populaţiei în raport cu respectivele variabile socio-demografice. 
Un astfel de rezultat reprezintă un element pe care operatorii 
culturali îl pot utiliza în formularea ofertei de produse şi în 
elaborarea campaniilor de comunicare, adresându-se unei 
categorii specifice de persoane. 

Spre deosebire de publicul evenimentelor culturale, care este 
unul coagulat, categoria participanţilor la activităţi recreative 
sau de divertisment nu este atât de bine definită în raport cu 
variabilele ce descriu poziţia în structura socială. În general, se 
observă un public mai tânăr în cazul spectacolelor de muzică 
şi divertisment şi în cazul frecventării diferitelor localuri (baruri, 
restaurante, cafenele, pub-uri, cluburi, discoteci). De asemenea, 
în practicarea sportului de întreţinere se observă o proporţie 
semnificativ mai mare a persoanelor cu studii superioare. În 
ceea ce priveşte categoria participanţilor la evenimentele sau 
sărbătorile locale, a persoanelor care merg la biserică şi a celor 
care iau parte la activităţi familiale (întâlniri cu rudele, nunţi, 
botezuri, înmormântări), caracteristicile de vârstă, venit, nivel 
de educaţie sau mediu de rezidenţă nu diferenţiază distribuţia 
participanţilor ocazionali de distribuţia regăsită în populaţie. 

Referitor la modalităţile de petrecere a timpului liber, 
rezultatele indică faptul că există un public diversificat în 
raport cu emisiunile, ştirile, filmele sau serialele de televiziune, 
în raport cu programele radio sau în raport cu ascultarea 
muzicii pe diferite dispozitive. În schimb, jocurile video şi 
filmele pe suport DVD/Blu-ray sunt mai degrabă incluse 
printre activităţile desfăşurate de tineri sau persoane cu venit 
ridicat din mediul urban. Ziarele şi revistele în format tipărit fac 
parte dintre activităţile cu un public format, într-o proporţie 
semnificativ mai mare, din persoane vârstnice, comparativ 
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cu publicul altor tipuri de activități. De asemenea, este de 
remarcat faptul că lectura cărţilor este apanajul persoanelor 
cu educaţie superioară din mediul urban. Astfel, se poate 
observa un decalaj semnificativ în funcţie de educaţie, dar şi 
de mediul de rezidenţă, rezultatele reflectând necesitatea de 
a elabora iniţiative pentru promovarea lecturii în mediul rural. 

Decalaje foarte mari între mediul rural şi urban se observă 
și prin prisma modurilor de utilizare a internetului. Cu excepţia 
reţelelor de socializare, care sunt utilizate atât de persoane 
din mediul rural, cât şi de persoane din mediul urban, în toate 
celelalte practici desfăşurate online predomină categoria 
utilizatorilor din mediul urban. Decalaje majore în utilizarea 
internetului se observă nu doar în raport cu mediul de 
rezidenţă, ci şi în raport cu nivelul de educaţie şi clasa de venit. 
Utilizatorii de internet fac parte dintr-un segment specific. Mai 
exact, la nivelul categoriei utilizatorilor de internet se observă 
o pondere semnificativ mai mare a persoanelor cu educaţie 
superioară şi venit ridicat, comparativ cu situaţia agregată 
regăsită la nivelul populaţiei. În general, se observă că 
internetul este utilizat mai degrabă pentru interacţiuni sociale, 
pentru informare şi divertisment şi mai puţin pentru activităţi 
culturale, educaţionale sau creative. Cu toate acestea, se 
poate remarca faptul că la nivelul categoriei de utilizatori care 
citesc presă online şi care urmăresc bloguri/vloguri culturale 
se observă o proporţie mai ridicată a persoanelor vârstnice, 
comparativ cu cea regăsită în cazul altor tipuri de activităţi 
desfăşurate online. 

Pe baza tuturor acestor observaţii empirice care reflectă 
modurile de participare culturală şi gradul de utilizare a 
internetului pot fi trase o serie de concluzii preliminare privind 
direcţia pe care o pot lua politicile publice implementate 
în societatea românească. Aşadar, în primul rând, pot fi 
observate o serie de clivaje între rural şi urban, în special 
în domeniul utilizării internetului, dar şi al participării la 
evenimente culturale, ceea ce susţine necesitatea adoptării 
unei perspective a incluziunii sociale şi a infrastructurii 
culturale. Totodată, venitul şi educaţia reprezintă unele dintre 

principalele aspecte care definesc publicul ce participă la 
activităţi culturale, recreative sau care utilizează internetul 
în scopul dezvoltării personale şi profesionale. Aceasta 
pune în evidenţă o serie de mecanisme de constituire a unei 
legături mutuale între capitalul uman şi cel cultural, fapt ce 
susţine elaborarea unor politici publice care să urmărească 
abordarea educaţiei prin cultură. Datele disponibile nu sunt 
suficiente pentru a formula inferenţe legate de aplicabilitatea 
perspectivei cetăţeniei active în raport cu activităţile culturale, 
dar studiile viitoare pot viza, în mod aprofundat, şi această 
direcţie.

În final, trebuie precizat că este recomandabil ca 
elaborarea politicilor publice în domeniul cultural să aibă la 
bază o perspectivă integratoare la nivel naţional, care să fie 
în acord cu principiile bunăstării individuale şi colective, dar în 
acelaşi timp să manifeste sensibilitate la nevoile de dezvoltare 
ale comunităţilor locale, ţinând cont de variabilitatea vitalităţii 
culturale între regiuni, în contextul unor decalaje între urban 
şi rural. 
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9. Anexe 
A1. Profilul persoanelor care au participat cel puţin o dată pe lună la activităţi culturale, în funcţie de gen

...au mers la cinematograf pentru a vedea un film

...au vizitat un muzeu (de orice tip) sau o galerie de artă

...au mers la evenimente culturale

...au fost la o bibliotecă publică pentru a citi sau împrumuta cărți

...au vizitat un monument istoric sau sit arheologic

55%

55%

44%

52%

56%

45%

45%

56%

48%

44%

Masculin Feminin

A2. Profilul persoanelor care au participat cel puţin o dată pe lună la activităţi culturale, în funcţie de vârstă

...au mers la cinematograf pentru a vedea un film

...au vizitat un muzeu (de orice tip) sau o galerie de artă

...au mers la evenimente culturale

...au fost la o bibliotecă publică pentru a citi sau împrumuta cărți

...au vizitat un monument istoric sau sit arheologic

48%

35%

40%

29%

34%

25%

23%

20%

26%

20%

13%

18%

17%

17%

17%

9%

17%

13%

18%

15%

5%

7%

11%

9%

14%

18 – 29 ani 30 – 39 ani 40 – 49 ani 50 – 64 ani 65 de ani sau peste
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A3. Profilul persoanelor care au participat cel puţin o dată pe lună la activităţi culturale, în funcţie de educaţie

... au mers la cinematograf pentru a vedea un film

... au vizitat un muzeu (de orice tip) sau o galerie de artă

... au mers la evenimente culturale

... au fost la o bibliotecă publică pentru a citi sau împrumuta cărți

... au vizitat un monument istoric sau sit arheologic

6%

7%

7%

5%

4%

39%

42%

42%

45%

40%

12%

8%

16%

13%

15%

43%

43%

35%

37%

41%

nivel de educație scăzut nivel de educație mediu studii postliceale nivel de educație ridicat

A4. Profilul persoanelor care au participat cel puţin o dată pe lună la activităţi culturale, în funcţie de venit

...au mers la cinematograf pentru a vedea un film

...au vizitat un muzeu (de orice tip) sau o galerie de artă

...au mers la evenimente culturale

...au fost la o bibliotecă publică pentru a citi sau împrumuta cărți

...au vizitat un monument istoric sau sit arheologic

20%

22%

19%

26%

25%

45%

43%

55%

44%

50%

30%

32%

25%

27%

22%

5%

4%

2

3%

4%

Sub 1200 lei 1201 – 2200 lei 2201 – 5000 lei Peste 5000 lei
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A5. Profilul persoanelor care au participat cel puţin o 
dată pe lună la activităţi culturale, în funcţie de mediul de 

rezidenţă

...au mers la cinematograf pentru a vedea un film

...au vizitat un muzeu (de orice tip) sau o galerie de artă

...au mers la evenimente culturale

...au fost la o bibliotecă publică pentru a citi sau împrumuta cărți

...au vizitat un monument istoric sau sit arheologic

29%

28%

27%

28%

22%

71%

72%

73%

72%

78%

Rural Urban

A6. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată pe 
lună alte tipuri de activităţi în timpul liber, în funcţie de gen

...au mers la spectacole de divertisment / muzică

...s-au întâlnit cu rude sau prieteni

...au participat la sărbători / evenimente locale

...au mers în mall-uri

...au mers la discotecă / club

...au mers în restaurant / bar / pub / cafenea (nu în mall)

...au făcut activități sportive

...au asistat la competiții sportive

...s-au plimbat prin parcuri, zone verzi

...au mers în excursii în afara localității

...au mers la biserică

...au mers la o nuntă, un botez, o înmormântare etc

57%

58%

49%

58%

55%

55%

66%

49%

56%

45%

55%

49%

43%

42%

51%

42%

45%

45%

34%

51%

44%

55%

45%

51%

Masculin Feminin
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A7. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată pe lună alte tipuri de activităţi în timpul liber, în funcţie de vârstă

...au mers la spectacole de divertisment

...s-au întâlnit cu rude sau prieteni

...au participat la sărbători / evenimente locale

...au mers în mall-uri

...au mers în discotecă /club

...au mers în restaurant / bar / pub / cafenea

...au făcut activități sportive

...au asistat la competiții sportive în calitate de spectator

...s-au plimbat prin parcuri, zone verzi

...au mers în excursii în afara localității

...au mers la biserică

...au mers la o nuntă, un botez, o înmormântare etc

35%

32%

27%

60%

34%

36%

32%

21%

32%

13%

30%

18%

23%

21%

24%

26%

26%

26%

22%

19%

22%

16%

20%

18%

18%

13%

19%

6%

20%

20%

20%

21%

19%

19%

19%

21%

17%

19%

19%

6%

14%

13%

15%

20%

18%

24%

19%

22%

7%

14%

10%

3%

6%

5%

11%

19%

9%

28%

12%

22%

18 – 29 ani 30 – 39 ani 40 – 49 ani 50 – 64 ani 65 de ani sau peste
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A8. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată pe lună alte tipuri de activităţi în timpul liber, în funcţie de educaţie

...au mers la spectacole de divertisment

...s-au întâlnit cu rude sau prieteni

...au participat la sărbători / evenimente locale

...au mers în mall-uri

...au mers în discotecă /club

...au mers în restaurant / bar / pub / cafenea

...au făcut activități sportive

...au asistat la competiții sportive în calitate de spectator

...s-au plimbat prin parcuri, zone verzi

...au mers în excursii în afara localității

...au mers la biserică

...au mers la o nuntă, un botez, o înmormântare etc

6%

7%

8%

5%

7%

5%

7%

11%

7%

19%

12%

16%

49%

57%

50%

55%

48%

50%

53%

51%

48%

51%

53%

53%

8%

8%

12%

7%

9%

10%

8%

12%

8%

11%

8%

10%

37%

28%

31%

33%

36%

36%

32%

26%

37%

19%

27%

21%

nivel de educație scăzut nivel de educație mediu studii postliceale nivel de educație ridicat
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A9. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată pe lună alte tipuri de activităţi în timpul liber, în funcţie de venit

...au mers la spectacole de divertisment

...s-au întâlnit cu rude sau prieteni

...au participat la sărbători / evenimente locale

...au mers în mall-uri

...au mers în discotecă /club

...au mers în restaurant / bar / pub / cafenea

...au făcut activități sportive

...au asistat la competiții sportive în calitate de spectator

...s-au plimbat prin parcuri, zone verzi

...au mers în excursii în afara localității

...au mers la biserică

...au mers la o nuntă, un botez, o înmormântare etc

22%

29%

25%

29%

23%

23%

23%

28%

22%

39%

25%

37%

46%

43%

45%

43%

44%

42%

44%

45%

44%

41%

52%

41%

28%

25%

27%

22%

28%

32%

29%

25%

30%

18%

21%

20%

4%

3%

3%

6%

4%

3%

5%

2

4%

2

3%

2

Sub 1200 lei 1201 – 2200 lei 2201 – 5000 lei Peste 5000 lei
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A10. Profilul persoanelor care au practicat cel puţin o dată 
pe lună alte tipuri de activităţi în timpul liber, în funcţie de 

mediul de rezidenţă

...au mers la spectacole de divertisment

...s-au întâlnit cu rude sau prieteni

...au participat la sărbători / evenimente locale

...au mers în mall-uri

...au mers în discotecă / club

...au mers în restaurant / bar / pub / cafenea

...au făcut activități sportive

...au asistat la competiții sportive în calitate de spectator

...s-au plimbat prin parcuri, zone verzi

...au mers în excursii în afara localității

...au mers la biserică

...au mers la o nuntă, un botez, o înmormântare etc

32%

32%

35%

44%

40%

33%

39%

34%

31%

48%

40%

46%

68%

68%

65%

56%

60%

67%

61%

66%

69%

52%

60%

54%

Rural Urban

A11. Rata de utilizare a internetului pentru întreprinderea 
diferitelor activități cu caracter cultural și educațional, în 

funcție de gen

În fiecare zi

Niciodată

De mai multe ori pe săptămână

O dată pe săptămână

De 1-3 ori pe lună

Mai rar de o dată pe lună

47%

54%

42%

46%

55%

50%

53%

46%

58%

54%

45%

50%

Masculin Feminin
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A12. Rata de utilizare a internetului pentru întreprinderea diferitelor activități cu caracter cultural și educațional,  
în funcție de vârstă

În fiecare zi

Niciodată

De mai multe ori pe săptămână

O dată pe săptămână

De 1-3 ori pe lună

Mai rar de o dată pe lună

30%

11%

18%

8%

8%

28%

13%

14%

12%

8%

3

23%

38%

21%

26%

22%

9%

15%

26%

37%

36%

34%

29%

5%

11%

10%

18%

28%

59%

18 – 29 ani 30 – 39 ani 40 – 49 ani 50 – 64 ani 65 de ani sau peste

A13. Rata de utilizare a internetului pentru întreprinderea diferitelor activități cu caracter cultural și educațional,  
în funcție de vârstă

În fiecare zi

Niciodată

De mai multe ori pe săptămână

O dată pe săptămână

De 1-3 ori pe lună

Mai rar de o dată pe lună

7%

8%

15%

22%

14%

38%

48%

62%

62%

64%

69%

52%

10%

15%

12%

11%

10%

8%

36%

16%

11%

4%

7%

3

nivel de educație scăzut nivel de educație mediu studii postliceale nivel de educație ridicat
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A14. Rata de utilizare a internetului pentru întreprinderea diferitelor activități cu caracter cultural și educațional,  
în funcție de vârstă

În fiecare zi

Niciodată

De mai multe ori pe săptămână

O dată pe săptămână

De 1-3 ori pe lună

Mai rar de o dată pe lună

23%

19%

38%

31%

49%

68%

43%

55%

50%

40%

37%

29%

31%

24%

12%

29%

11%

3

4%

2

3

Sub 1200 lei 1201 – 2200 lei 2201 – 5000 lei Peste 5000 lei

A15. Rata de utilizare a internetului pentru întreprinderea diferitelor activități cu caracter cultural și educațional,  
în funcție de vârstă

În fiecare zi

Niciodată

De mai multe ori pe săptămână

O dată pe săptămână

De 1-3 ori pe lună

Mai rar de o dată pe lună

39%

45%

48%

36%

42%

58%

61%

55%

52%

64%

58%

42%

Rural Urban

Notă: Diferențele în distribuțiile categoriilor de respondenți provin din aproximarea procentelor rezultate în calculul frecvențelor. 





Artele spectacolului.
Infrastructură și bariere de consum

Autori: Carmen Croitoru și  
     Anda Becuț Marinescu

Analize statistice realizate de Luciana Anăstăsoaie 
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1. Introducere – Cine are nevoie de spectacol?1

Cultura este în general un concept dificil de definit și are 
forme de expresie din ce în ce mai diverse. Spectacolul viu 
(live) – ca tip de produs cultural – implică în mod obișnuit 
consum în spațiul public, infrastructură corespunzătoare, o 
pregătire de consum și un timp special dedicat. Din aceste 
motive, și multe altele legate de mesajele pe care le poartă 
sau nu, spectacolul nu este cel mai la îndemână dintre formele 
de participare culturală, dar este cu siguranță una dintre cele 
mai satisfăcătoare forme de petrecere inteligentă a timpului 
liber, o alegere dificilă determinată de mecanisme complexe.1

Dintre toate formele de expresie artistică, artele spectacolului 
sunt cele mai vulnerabile la efectele crizei de resurse și cele 
ale subfinanțării, fiind dependente de intervenția publică 
obligatorie pentru un act de bună calitate. Artele spectacolului 
folosesc o gamă largă de creatori și elemente materiale pentru 
a crea o lume imaterială, intangibilă, nestocabilă și irepetabilă 
care contribuie la universul spiritual al societății. Participarea la 
spectacole, tradusă în consum, este singurul indicator relevant 
de care aceste instituții trebuie să țină seama, fiind recunoscut 
faptul că veniturile generate sunt doar o formă simbolică de 
schimb din partea consumatorilor, nu un scop.

Capitolul de față revine să verifice câteva dintre caracteristicile 
și obiceiurile de consum și participare culturală națională 
descrise deja în edițiile anterioare ale Barometrului de Consum 
Cultural realizat de institutul nostru. Anul acesta prezentăm 
câteva dintre punctele comune, dar și aspectele particulare ale 
consumului de spectacol din România. Am ales în mod deliberat 
doar spectacolele live, lăsând pentru alte analize consumul de 
cinema sau cel prin internet, forme mai comode de consum care 
presupun un mod de participare diferit.

1  Parafraza titlului unui celebru spectacol în regia lui Andrei Șerban 
la Teatrul Național, spectacol care a devenit punct de referință 
printre profesioniști, deoarece punea în discuție și încălcarea 
barierelor convenționale între scenă și auditorium... (n.a.)

Conform unei definiții Eurostat2 asimilate deja de câțiva 
ani, artele spectacolului se referă la reprezentarea oricăror 
forme de spectacol – muzică, teatru, dans, cabaret, teatru de 
păpuși, reprezentații comice, numere de circ – pe viu în fața 
unui public (live audience). Această definiție a fost preluată 
atât în documentele de politică și strategie culturală, cât și în 
actele normative în aproape toate țările europene, unificând 
limbajele și semnificațiile din diverse culturi, dar asumându-și 
totodată riscul de a nu intra în explicații prea complicate 
privind natura acestor reprezentații. Nu există precizări sau 
clasificări pentru toată gama de înțelesuri pe care teatrul sau 
dansul le presupune, deși este unanim agreat că aceste arte 
au generat multiple forme de manifestare spectaculară sau 
interferențe care nu au primit denumiri exacte.

Cealaltă parte a definiției implică existența unei prezențe 
fără de care artele spectacolului nu poate exista live, 
respectiv o audiență, un public prezent fizic, în spațiul de 
reprezentare. 

Publicul artelor spectacolului nu desemnează la rândul lui 
o entitate omogenă. În „Opinia și mulțimile”, Gabriel Tarde 
aducea în discuție istoria și devenirea termenului și a ideii de 
public, atrăgând atenția că „nu există nici în latină, nici în 
greacă un cuvânt care să desemneze ceea ce înțelegem prin 
public. (...)” Autorul făcea totodată și o diferență conceptuală 
între termenul de public și mulțime, clasificând mai multe tipuri 
de grupuri cu trăsături și comportament comun3. „Nu pot fi 
de acord cu vigurosul scriitor, dr. Le Bon, că epoca noastră e 
o epocă a mulțimilor. Este epoca publicului sau a publicurilor, 
ceea ce este cu totul altceva.”4 

2   ESSnet-CULTURE, European Statistical System Network on Culture, 
2012, p. 314.

3   Gabriel Tarde, Opinia și mulțimea, Ed. Comunicare.ro, Buc. 2007, 
p. 23.

4   Idem.
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Specialiștii contemporani utilizează din ce în ce mai mult 
această licență creativă pentru termenul public, care în limba 
română este defectiv de plural, vorbind despre publicuri pentru a 
sublinia varietatea stratificată pe care el o înglobează. Luând în 
calcul această teorie, putem înțelege de asemenea că publicurile 
sintetizează o formă evoluată a mulțimii care însumează opinii 
diferite, într-o formă de colectivitate care stabilește o coeziune 
puternică. Publicurile spectacolelor sunt caracterizate aproape 
întotdeauna de pasiunea pentru ceea ce consumă, întrucât 
actul propriu-zis de participare antrenează un schimb de energii 
emoționale, dar au și o latură puternic intelectuală (teoretizată 
abundent de Pierre Bourdieu în multe dintre lucrările sale) 
deoarece activează paliere de sociabilitate și civism, precum și 
coduri de descifrare simbolică, echivalente nivelului de educație.

Între aceste două paradigme pe care le-am putea denumi 
generic emoție și rațiune se produce și reproduce o întreagă 
lume de o infinită diversitate. Studierea diferențelor și 
similitudinilor nu se sfârșește niciodată, pentru că ele sunt 
alimentate de însăși dinamica societăților.

În capitolul Artele spectacolului, între alfabetizare și elitizare 
din Barometrul de Consum Cultural 20145 arătam că în mod 
paradoxal, contrazicând teoriile sociologice contemporane, 
interesul pentru artele spectacolului nu este direct proporțional 
cu nivelul de trai sau cu gradul de bunăstare al diverselor state 
și că uneori nivelul de cultură și cel de civilizație nu au traiectorii 
similare, deși nivelul de civilizație este direct influențat de cel 
de cultură. Aceste tendințe se păstrează și în 2018, iar unele 
cazuri, pe care le vom sublinia în acest capitol, conduc la ideea 
că deși nivelul de bunăstare materială se află în creștere, nivelul 
de consum al artelor spectacolelor se află într-o recesiune de 
gust. Firește că o discuție de gust pentru artele spectacolului 
ar trebui să fie mai nuanțată în funcție de gen și subiect, dar, 
în mod neașteptat, ea devine vizibilă chiar și în situația unor 
măsurători cantitative, întrucât încep să se discearnă încă din 
aceste măsurători preferințe pentru anumite tipuri.

5   Barometrul de Consum Cultural 2014, Editura Pro Universitaria, 
2015.

Revenind însă la scurta trecere în revistă a motivațiilor 
de consum ale publicurilor, reamintim că mecanismele care 
declanșează dorința de a merge la spectacol continuă să 
fie puternic determinate de acțiunea din spațiul public, de 
impulsul dat de „mulțimile elitiste”6, civice, nemulțumite sau 
active, spre deosebire de „mulțimile pasive”, caracterizate 
de indiferență și lipsă de apetență pentru consum și 
socializare în spațiul public. Această dorință de consum este 
fie dobândită la vârste fragede și stimulată pe parcursul 
contactului cu diferite forme, fie impulsionată deliberat, prin 
expunerea la exces de ofertă. Dacă luăm în calcul faptul 
că nu există explicit nicio strategie publică pentru educația 
prin cultură, rămâne de verificat în ce măsura creșterea de 
consum ar fi proporțională.

La prima vedere, din toate datele existente, efortul depus 
în creșterea numărului de spectacole (cu tot cu impulsul 
festivist al Centenarului) a dus la o mărire a numărului de 
tot felul de reprezentații, din mai toate categoriile. Așa cum 
arătam în capitolul introductiv al acestui studiu, între cele 640 
de proiecte finanțate de Guvernul României7, 340 au presupus 
organizarea de festivaluri, spectacole, ceremonii civile și 
militare, concerte, acordarea de plachete comemorative și 
alte manifestări8.

Cu toate astea, conform rezultatelor acestui sondaj, nu s-a 
înregistrat o diferență de participare notabilă sau semnificativă 
din punct de vedere statistic, ci doar o creștere a numărului de 
manifestări de acest gen.

6   Așa cum le numește tot Gabriel Tarde (n.a.)
7   Finanțarea a fost realizată prin Ordonanța nr. 5 din 20 iulie 

2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 
administrației publice centrale cu privire la Centenarul României și 
Ordinul nr. 2319 din 4 mai 2018 pentru aprobarea Ghidului privind 
procedura de selecție a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de 
aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului 
Război Mondial, formulate și asumate de entități persoane juridice 
de drept privat fără scop patrimonial, organizarea și funcționarea 
comisiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor.

8   http://centenar.gov.ro 
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Principalele condiții ale consumului de spectacol sunt 
determinate de timpul și spațiul în care ele trebuie să se 
desfășoare. Spațiile, locurile de spectacol reprezintă precondiții 
eliminatorii în experiența de consum, iar acestea angrenează 
la rândul lor condiționări practice și psihologice la fel de 
importante. Spațiul spectacolului este nu numai un loc fizic 
caracterizat de existența unor echipamente speciale, ci și o 
convenție mentală care trebuie pregătită și declanșată. Cu alte 
cuvinte, majoritatea celor care se duc la spectacole de muzică, 
dans sau teatru știu unde și de ce se duc, știu, în linii mari, 
ce urmează să se întâmple și dețin din experiențe anterioare 
elemente care le vor furniza termeni de comparație. De 
asemenea, cei care frecventează aceste spectacole dezvoltă 
un întreg arsenal de motivații și așteptări, dar și emoții 
autogenerate de întâlnirea cu imaginarul, cu iluzia, cu arta.

În majoritatea spectacolelor, fie ele de muzică, dans sau 
teatru, se păstrează distanța și convenția dintre spațiul real și 
cel ireal. Pătrunderea în spațiul ireal al teatrului / spectacolului 
operează și o suspendare în timp. Această sacralitate ritualică 

acceptată de spectator reprezintă magia care-l atrage în 
lumea imaginată de artist. Cât de multe coduri simbolice de 
comportament și descifrare mai cunoaște spectatorul zilelor 
noastre reprezintă însă o altă discuție, iar abordarea acestui 
subiect necesită analize calitative speciale, pe care nu le-am 
putut realiza în anul 2018, deși o parte din descifrările propuse 
pot constitui premise interesante pentru studii viitoare. 

Muzica și teatrul au „clienți” diferiți, cu educație și structură 
mentală diferită, cu așteptări estetice diferite, caracterizați de 
nivele de cunoaștere extrem de diferite ale acestor arte, dar 
în materie de consum, din perspectiva strict cantitativă, am 
regăsit suprapuneri de consumatori de muzică și teatru, pe 
anumite segmente, așa cum se poate vedea din graficele din 
acest capitol. 

Datele arată suprapuneri între consumul de teatru și 
consumul de spectacole de muzică populară, urmat de cele 
de varietăți, dans și stand-up comedy. Explicația acestor 
suprapuneri este legată de profilul publicului de teatru și al 
celui consumator de folclor.  

2. Mersul la teatru
Într-o conferință susținută la Cluj cu ocazia Întâlnirilor 

Internaționale de teatru, criticul George Banu făcea o analiză 
amănunțită a procesului de receptare specific teatrului. El ne 
atrăgea atenția că spectatorul se află în situația confortabilă 
a invitației la contemplare, ceea ce presupune un limbaj diferit 
de cel al acțiunii. Chiar dacă povestea este adevărată, deci 
întâmplată la timpul trecut, ea nu mai suscită același fel de 
trăire. Asta dă o oarecare distanțare psihologică interesantă, 
dar propune obligatoriu un act de raționalitate critică, de 
receptare creativă. Prin urmare, „meseria de spectator” se 
exersează într-un interval de timp dedicat relaxării, sub condiția 
expresă ca spectacolul, actul artistic, să fie interesant în limitele 
așteptărilor estetice individuale. În mod similar evoluează (sau 
poate, trebuie spus, diferă) și atitudinea spectatorului față 

de convenția de neimplicare, cei mai mulți, așa cum reiese 
și din graficele din acest capitol, fiind reticenți la formele de 
spectacol în care spațiile dedicate artiștilor încalcă agresiv 
spațiile spectatorilor dedicate contemplării. O altă categorie 
de spectatori (preponderent tineri) manifestă însă o deschidere 
mai mare, fiind încântați să fie transformați în „spect-actori”. 
De la acest punct, motivațiile, resorturile și barierele de consum 
încep să fie foarte diferite în funcție de tipul de spectacol.

Spectatorii de teatru s-au păstrat deocamdată în cercurile 
descrise în analizele anterioare9, deși delimitarea acestora 
între aceste cercuri nu mai este foarte evidentă. De remarcat 
faptul că indiferent de număr, spectatorii de teatru alcătuiesc 

9   Barometrul de Consum Cultural 2014, Editura Pro Universitaria, 
București, 2015
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o comunitate de coeziune tacită care împărtășesc aceleași 
gusturi, gustul fiind în opinia lui David Throsby un motor de 
consum dobândit prin educație, care se formează în timp, și 
este dificil de modificat10. 

Se poate păstra de asemenea ca suport teoretic și 
segmentarea teoretizată de Andreea Ciceo în 2012 care 
identifica cinci tipuri constante de consumatori de teatru: 

•	 consumator	(consumă artă în mod constant și fără diferențe 
între formele culturale),

•	 entuziasmat	(interes serios față de toate activitățile artistice 
în formă structurată),	

•	 fan	(consum constant influențat de atracția față de anumiți 
artiști sau programe),	

•	 sectant	(specializat în consumul de teatru asociat cu alte 
activități sociale)	și

•	 producător	 amator	 (implicând participarea activă din 
postura de producător)11.

Cu toate că manifestă caracteristici constante, nu trebuie 
să uităm că publicul de teatru nu se clonează de la o stagiune 
la alta, ci se rafinează (sau nu!) și în funcție de oferta de 
spectacol propusă. Din acest punct de vedere, deși se poate 
identifica un interes teoretic crescut din partea managerilor 
pentru o identitate instituțională clară12, în stagiunea 2017-
2018 s-a continuat preluarea titlurilor de la un teatru la altul, 
fără conștientizarea faptului că se generează o concurență pe 
același segment destul de firav de consumatori.

10 Throsby, D., 1994. The production and consumption of the arts: 
A view of cultural economics. Journal of Economic Literature, 32, 
pag. 2

11 Ciceo, A., 2012. Exploring Audiences’ Behavior in the Theatre Land, 
disponibilă la http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2012/
n1/165.pdf

12 Conform rapoartelor și proiectelor de management făcute publice 
pe paginile de internet ale instituțiilor. (n.a.)

Figura 1. Tipuri de consumatori de teatru

consumator

fan

sectant

entuziasmat

producător

În 2018 nu am mai putut face o diferențiere între opțiunile 
pentru un teatru sau altul, întrucât publicul nu mai face 
diferențe între diversele instituții de același gen, nici din 
perspectiva repertoriului, nici din perspectiva vedetelor. 
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3. Rețeaua instituțiilor și companiilor de spectacole 
și concerte din România

Rețeaua instituțiilor și companiilor de spectacole și 
concerte a cuprins în anul 2018 un număr de 248 de unități, 
dintre care 178 de unități de bază și 70 de secții13 care au 
completat chestionarul CULT 314 al Institutului Național de 
Statistică a cuprins în anul 2018.

Conform definiției folosite de INS, „instituțiile de spectacole 
și concerte (unități publice) și companiile de spectacole și 
concerte (unități private) funcționează în baza Ordonanței nr. 
21/200715, modificată și completată de Legea nr. 353/200716, 
și prezintă direct publicului producții artistice (spectacole și / 
sau concerte) care pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de 
operă, operetă, folclorice, de revistă, cabaret, de circ, de păpuși și 
/ sau de marionete, de teatru instrumental, respectiv concerte de 
muzică academică, simfonică, vocal-simfonică, camerală, corală, 
folclorică, electronică, precum și alte spectacole și concerte, 
indiferent de gen sau orice tip de reprezentație”17. În cercetarea 
statistică privind activitatea instituțiilor și companiilor de 
spectacole și concerte sunt incluse și unitățile fără personalitate 
juridică care sunt în structura altor unități culturale (de exemplu: 
ansamblurile artistice care funcționează în cadrul centrelor 
culturale, centrelor județene pentru conservarea și promovarea 
culturii, caselor municipale de cultură, caselor orășenești de 
cultură)18. Această înregistrare separată a ansamblurilor artistice 

13  Activitatea unităților cultural artistice – anul 2018, pagina 17.
14  http://www.insse.ro/cms/files/chestionare/cult/CULT_3.pdf 
15 Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole 

sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat 
artistic.

16 Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 
21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte.

17  Activitatea unităților cultural artistice – anul 2018, pagina 8.
18  Idem.

și a corurilor care funcționează ca secții ale centrelor culturale 
a fost realizată începând cu anul 201319. Graficul de mai jos ne 
arată dinamica numărului de organizații publice și private care 
au ca obiect de activitate spectacolul, fără diferențieri pe genuri 
sau tipuri (Graficul 1). Creșterile și scăderile nu sunt semnificative, 
dar se pot observa similitudini de dinamică cu graficele care 
arată nivelul de consum.
Graficul 1. Rețeaua instituțiilor și companiilor de spectacole 

și concerte [2011-2018] 

2011 20182012 2013 2014 2015 2016 2017

162 168

236 242 254
227 230 248

Numărul instituțiilor de spectacol

În anul 2018, la nivelul unităților de bază, instituțiile și 
companiile de spectacole și concerte, se regăsesc 85 de teatre 
(65 de teatre dramatice, 16 teatre de păpuși și marionete și 
4 teatre muzicale, de estradă și de operetă), 17 filarmonici și 
orchestre simfonice, 9 opere, 5 orchestre populare, 2 coruri, 3 
circuri, 26 de centre culturale și 31 de alte tipuri de instituții 
culturale: ansambluri artistice, fanfare, trupe de dans și de 
divertisment, care au funcționat independent sau în cadrul 

19  Activitatea unităților cultural artistice – anul 2013, pagina 18.
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centrelor culturale, centrelor județene pentru conservarea și 
promovarea culturii, caselor municipale de cultură, caselor 
orășenești de cultură20.

Prin comparație cu anul precedent (Tabelul 121), în cazul 
teatrelor dramatice, teatrelor muzicale, de estradă și operată, 
ansamblurilor artistice, orchestrelor populare, corurilor și 

centrelor culturale se înregistrează o creștere a numărului de 
titluri de piese, spectacole și, pentru anumite genuri, chiar de 
spectatori. În cazul teatrelor de păpuși și marionete, operelor, 
filarmonicilor și orchestrelor simfonice, numărul de titluri se 
află într-o ușoară scădere. 

Tabelul 1. Rețeaua și activitatea instituțiilor și companiilor de spectacole și concerte în perioada 2017-2018

Tipul de unitate

Instituții și companii 
de spectacole și 

concerte 
- unități -

Titluri de piese, 
spectacole, concerte, 

evenimente 
- titluri -

Spectacole 
- nr. reprezentații -

Spectatori 
- mii persoane -

Locuri în sălile 
proprii 

- număr locuri -

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Total 160 178 19.918 20.660 23.498 26.214 6.425 7.921 45.389 51.035

Teatre dramatice 58 65 2.332 2.615 11.193 12.366 1.978 2.762 22.012 24.137

Teatre de păpuși și 
marionete (animație) 16 16 818 668 4.723 4.776 613 676 3.731 4.060

Opere 9 9 493 458 1.388 1.321 530 612 2.989 3.079

Teatre muzicale, de 
estradă și operetă 3 4 137 183 354 436 105 128 1.422 1.588

Filarmonici și orchestre 
simfonice 17 17 8.319 8.137 1.704 1.712 507 509 5.989 6.349

Ansambluri artistice, 
trupe de dans și de 
divertisment)

30 31 5.025 5.164 3.097 3.997 2.067 2.212 4.092 3.947

Orchestre populare 3 5 1.199 1.419 320 378 240 261 - -

Coruri 1 2 465 920 100 142 32 50 - 500

Circ 1 3 5 12 67 315 55 122 1.800 2.700

Centre culturale 22 26 1.125 1.084 552 771 298 589 3.354 4.675

2021

20 Activitatea unităților cultural artistice – anul 2018, pagina 17.
21 Idem.
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4. Frecvența participării la spectacole
Dinamica participării la spectacole este diferită în funcție 

de tipul de spectacol analizat în perioada 2014-2018. În cazul 
spectacolelor de teatru și al celor de muzică populară / folclor 
se înregistrează o scădere a frecvenței de participare, în timp 
ce în cazul spectacolelor de operă / operetă și filarmonică / 
muzică clasică și al spectacolelor de divertisment dinamica 
este constantă în perioada analizată (variațiile de +/-3% 
încadrându-se în eroarea standard). 
Graficul 2. Frecventa participării la spectacole [2014-2018] 
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Motivele scăderii participării la spectacolele de teatru 
și la cele de muzică populară sunt complexe și vor face 
obiectul unor analize aprofundate în următoarele secțiuni ale 
capitolului. Pentru moment trebuie menționat faptul că aceste 
modificări ale frecvenței participării pot să reflecte schimbări 
la nivelul societății, inclusiv la nivelul valorilor și gusturilor 
populației analizate. 

Cifrele mari care sintetizează preferințele pentru genuri 
facile cu o medie crescută în materie de divertisment 
și spectacole folclorice sunt îndeaproape concurate de 
frecventarea teatrului, ceea ce demonstrează încă o dată 
că din numărul de consumatori de spectacol, un procent 
semnificativ este interesat și de teatru. Dacă în 200522, 
procentul de respondenți care declarau că nu a mers niciodată 
la teatru era de 76%, în 2018 a fost de 67%, ceea ce înseamnă 
o creștere a consumului de teatru în ultimii 13 ani. Pe intervale 
mai scurte de timp, de la ultima analiză specifică pe consumul 
de spectacol (2014), frecventarea spectacolelor de teatru, 
operă și folclor au înregistrat scăderi, în timp ce se poate 
remarca o creștere de 3 procente la consumul de muzică 
clasică. Spectacolele de divertisment rămân preferatele 
publicului, înregistrând creșteri mici dar constante în ultimii 
patru ani.

Pentru anul 2018, analiza participării la spectacole 
cel puțin o dată pe an evidențiază, din bazinul general al 
consumatorilor de spectacol, o preferință a populației pentru 
spectacolele de teatru, urmate de spectacolele de varietăți 
și de cele de stand-up comedy și dans, conform Graficului 3. 
Motivațiile acestor preferințele pot fi legate de oferta crescută 
de spectacole, calitatea lor, barierele de acces sau scopul 
petrecerii timpului liber (educativ, relaxare sau distracție). 
O prezență care și-a făcut loc în seria de consum este cea 
de stand-up comedy, un gen care în anii anteriori nu părea 
identificat distinct de spectatorii din România.

22  Barometrul de Consum Cultural 2015, Centrul de Studii și Cercetări 
în Domeniul Culturii, București, 2006
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Graficul 3. Frecvența participării la spectacole cel puțin o dată pe an 
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Pentru profesioniști împărțirea pe genurile menționate ar 
putea părea neobișnuită, ținând cont că stand-up comedy 
este, de fapt, un gen minor de teatru, iar varietățile și alte 
tipuri de spectacol nu apar exemplificate sau enumerate. 
Această clasificare se datorează în mare parte pretestărilor 
chestionarului și definițiilor acceptate la nivel european care 
ne-au permis comparații cu alte țări din spațiul comun. O citire 
entuziastă ar putea reuni procentele de răspuns pentru teatru și 
stand-up comedy, dar este bine să menținem diferența estetică 
legată de tipul de consum, de nivelul codurilor de descifrare, 
precum și de faptul că nici spațiul, nici timpul din spectacolul de 
stand-up comedy nu au nimic în comun cu teatrul clasic.

Stand-up comedy este un stil comic în care actorul se 
adresează direct publicului. Interpretul stă de obicei în fața 
microfonului fără decor, fără mobilier sau efecte speciale în 
afara unui spot de lumină. Textul este de obicei o succesiune 
rapidă de povești cu umor, glume scurte sau o temă centrală 
sub forma unui monolog și este interpretat în cluburi de 
comedie, baruri, cafenele, spații neconvenționale și teatre. În 
afara performanțelor live, stand-upul este adesea distribuit 
prin televiziune și internet. 

În Statele Unite, stand-up comedy este un gen foarte 
popular și consumat pe scară largă de toate categoriile de 
public, un gen care explorează și exploatează paradoxul râsului 
și mecanismele satirei. Pentru mentalul colectiv, această formă 
de spectacol este o descărcare față de diferitele aspecte 

stresante ale vieții cotidiene sau forme de nemulțumire socială.
Pentru mulți dintre actori, stand-up comedy a devenit o 

trambulină de afirmare fără ajutorul sistemului clasic teatral, 
care nu necesită producție complicată sau infrastructură 
dedicată. Carierele de comici sunt atractive pentru tinerii actori 
care își fac o misiune de onoare din a face oamenii să râdă. 

Temele predilecte ale stand-up comedy sunt tabuurile, 
automatismele sociale, obiceiurile de zi cu zi, prejudecățile 
sau satirizarea autorităților de orice fel (din sistemul de 
educație, sănătate, administrație, politic sau altele). De aceea 
frecventarea acestor spectacole capătă uneori forme de 
decompensare socială față de aspectele uneori inacceptabile 
ale sistemului, iar purtătorii de cuvânt devin prin asimilare 
niște nonconformiști care își asumă roluri de revoluționari. 
Acest statut mimat este satisfăcător atât pentru actanți, cât 
și pentru public.

Marketingul și popularitatea în creștere a genului și a 
actorilor de stand-up poate constitui un miraj pentru mulți 
actori tineri, care creează astfel un nou tip de divertisment în 
care se regăsește euforia succesului individual al artistului și 
terapia temporară a publicului care râde de minciună sau de 
adevăr și se regăsește în caractere sau situații comune.

Prin temele abordate și modul nesofisticat de spectacol, 
stand-up comedy devine un gen extrem de popular și lesne 
de înțeles și consumat, un gen care nu are nevoie de coduri, 
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de înțelegerea simbolurilor sau de conștientizarea unor valori 
conceptuale, un gen facil, pentru care nu e nevoie de pregătire 
sau de un orizont cultivat de așteptare estetică. Asaltul lui 
brutal poate pune în pericol un teatru care nu-și mai găsește 
energia vitală socială și poate fura din bazinul și așa redus 
al consumatorilor fideli de teatru.  Nu avem încă niște studii 
documentate asupra fenomenului de stand-up comedy în 
România și nici măsurători cantitative și calitative dedicate, dar 
probabil că teoreticienii și criticii vor aborda curând, ceva mai 
serios, acest gen.

Preferințele populației față de spectacolele de muzică, 
înregistrate prin analiza frecvenței participării cel puțin o 
dată pe an, se îndreaptă preponderent spre muzica populară 
și muzica pop și rock. Muzica populară rămâne în topul 

preferințelor, deși înregistrează o scădere accentuată în 
ultimii ani pe fondul schimbărilor de gusturi ale generațiilor 
și al dezvoltării industriilor muzicale din alte genuri (pop și 
rock). Nivelul încă ridicat al consumului de folclor ar putea fi 
explicat prin organizarea în exces a manifestărilor populare în 
anul centenar, dar și prin pasivitatea și automatismul ofertei 
culturale generate de autoritățile și instituțiile cu profil cultural 
din urbanul mic și din mediul rural. 

La fel ca în cazul spectacolelor de operă / operetă, muzica 
clasică și de jazz-blues are un bazin de public constant 
(aproximativ 10% din populație) care se menține în perioada 
analizată și care este mai puțin sensibil la schimbările societale 
(sunt în general persoane cu nivel superior de educație și de 
venit, ceea ce le asigură o stabilitate economică și socială). 

Graficul 4. Frecvența participării la spectacole de muzică cel puțin o dată pe an
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În cazul frecvenței de participare, apare diferența între 
spectatorul de ocazie (cel care merge cel puțin o dată pe an) și 
spectatorul avizat sau chiar fidel unui anumit tip de spectacole. 
Astfel, putem observa că cei mai fideli spectatori se remarcă 
tot în cazul muzicii populare (pentru frecvența săptămânală). 
De obicei, frecvența participării la spectacole este de câteva 
ori pe an, dar în cazul participării mai dese (lunar) preferințele 
respondenților s-au îndreptat cu precădere spre teatru și 
spectacole de varietăți. 

Se pare că România nu se află sub media europeană de 
consum cultural în materie de spectacol, deoarece frecvența 
participării măcar de 1-2 ori pe an conform Eurobarometrului de 
consum cultural (2017) este de 21% pentru teatru, 13% operă 
sau spectacol de dans și 24% la concerte de muzică de toate 
tipurile23. Firește, metodologia diferită și modul de chestionare 
nu permit comparații foarte exacte cu aceste valori. 

23 Magdalena Pasikowska-Schnass, Access to culture in the 
European Union, European Parliamentary Research Service, 2017, 
disponibil la http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
IDAN/2017/608631/EPRS_IDA(2017)608631_EN.pdf
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Graficul 5. Frecvența participării la spectacole de teatru  
[În ultimele 12 luni, cât de des ați mers la fiecare dintre următoarele spectacole?]
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Graficul 6. Frecvența participării la spectacole de muzică  
[În ultimele 12 luni, cât de des ați mers la fiecare dintre următoarele spectacole de muzică?]
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Cele două grafice de mai sus arată nivelul de participare 
diferențiat pentru spectacole din categoria teatrului și din cea 
a muzicii. În ambele situații, procentele de răspunsuri pentru 
frecventare săptămânală nu sunt reprezentative și ar fi greu de 
imaginat un consumator care merge la teatru sau la concerte 
de muzică în fiecare săptămână, afară de situația în care 
nu are un interes profesional pentru acest comportament. 
Procentele devin însă interesante atunci când vorbim despre 
o frecventare de câteva ori pe an a unui tip de spectacol, valori 
care arată că se manifestă un consum destul de ridicat, peste 
media europeană a frecventării muzicii populare și teatrului. 
Între 20 și 40% dintre respondenți merg de mai multe ori pe an 
la spectacole de muzică folclorică, la teatru, la spectacole de 
varietăți, la spectacole de dans și de muzică pop. 

4.1 Bariere de acces 
Toate politicile și strategiile culturale europene întăresc 

ideea facilitării accesului la diversele forme de cultură, inclusiv 
participarea directă la spectacol, fie el de muzică, dans 
sau teatru. În toate edițiile anterioare ale Barometrului de 
consum cultural am arătat relațiile directe între infrastructura 
adecvată, conținutul ofertei adaptat diverselor categorii de 
vârstă – educație – nivel de venit, prețul de acces și diversele 
condiționări externe, cum ar fi modul de consum sau intervalul 
de timp dedicat. Majoritatea piedicilor (bariere) ivite în calea 
consumului reprezintă de ani de zile preocupările constante ale 
managerilor și autorităților.  

Barierele de acces explică într-o măsură foarte mare 
frecvența de participare la spectacole, iar cele mai des 
invocate motive pentru neparticipare au fost în 2018 legate de 

prețul ridicat al biletelor și infrastructura culturală disponibilă 
în localitate, la care se adaugă lipsa de informații și calitatea 
scăzută a ofertei culturale. Toate aceste bariere relevă 
probleme de sistem cultural, de la lipsa ofertei culturale la 
adaptarea scăzută la potențialul economic și la așteptările 
populației față de calitatea ofertei de spectacole. 

După ce o perioadă de timp (2014-2017) prețul biletelor 
nu mai reprezenta prima motivație pentru frecvența redusă 
la spectacole, acest impediment revine în mod neașteptat și 
la categorii de vârstă sub 65 de ani. O posibilă explicație ar fi 
politicile de preț diferențiate pentru anumite spectacole sau 
pentru anumite zile. Unii manageri se simt încurajați să aplice 
prețuri ridicate pentru anumite spectacole la care cererea pare 
suficient de mare, încurajați și de faptul că instituțiile publice 
se află sub presiunea generată de ideea creșterii constante a 
veniturilor proprii din activitatea de bază, măsură impusă de 
guvern, care se regăsește în contractele majorității managerilor 
acestor instituții. Deși nu există o „piață” care să regleze sau 
măcar să justifice prețurile spectacolelor, ea s-a creat în mod 
artificial prin comparație cu alte tipuri de spectacole organizate 
în sistem privat (mari spectacole de muzică sau cinema la mall). 
La rândul lor, organizațiile private care organizează și prezintă 
spectacole s-au simțit îndreptățite să avanseze prețuri care 
devin aproape prohibitive pentru însăși o parte din targetul lor 
principal (tineri, studenți, intelectuali), deoarece pare că există 
o cerere constantă. 

Variația mare de prețuri la biletul de acces la spectacol 
nu este rezultatul unor studii sau o preocupare de a genera 
o piață, iar continuarea acestor practici ar putea deveni 
o barieră serioasă care să pună în discuție chiar condiția și 
misiunea publică a multora dintre instituțiile de spectacol.
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Graficul 7. Motivații de neparticipare [Care a fost principalul motiv pentru care nu ați mers la spectacole?]
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Un procent destul de mare invocă o problemă de sănătate 
sau dizabilități care împiedică participarea la spectacole, 
iar acest procent ridicat în România ne dă informația că 
autoritățile și instituțiile de profil nu fac poate eforturile 
corespunzătoare pentru facilitarea accesului persoanelor 
vârstnice sau pentru cele cu dizabilități.

Prețul ridicat al biletelor este invocat ca fiind prohibitiv 
pentru toate categoriilor de vârstă, mai puțin de persoanele 
cu vârsta peste 65 de ani, care invocă în special problemele de 
sănătate pentru participarea scăzută la spectacole. 

Graficul 8. Distribuția prețul ridicat al biletelor în funcție de vârstă
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Cei mai mulți respondenți care invocă prețul ridicat al 
biletelor locuiesc preponderent în mediul rural în comune 
mari, dar și în orașele foarte mari și medii. Pentru locuitorii din 

orașele mici, principala barieră de acces este mai mult lipsa 
infrastructurii decât prețul biletelor. 
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Graficul 9. Distribuția prețul ridicat al biletelor în funcție de 
mediul de rezidență
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În 200624, 41,41% dintre respondenți reclamau lipsa 
infrastructurii specifice pentru teatru și identificau această 
lipsă ca fiind dăunătoare din perspectiva educației pentru 
consumul de teatru. În 2018, această identificare a barierei de 
consum de teatru rămâne semnificativă.

Lipsa infrastructurii de spectacole este invocată în 
majoritate de respondenții care locuiesc în spațiul rural și de 
cei din orașe mici și medii. În acest caz putem considera că 
nu putem vorbi despre o alegere a populației de participare 
sau neparticipare la actul cultural, ci despre încălcarea 
dreptului fundamental de acces la cultură garantat prin lege. 
Din nefericire, lipsa infrastructurii specializate coroborată 
cu limitarea posibilităților de deplasare în interiorul țării 
(diminuarea infrastructurii feroviare, dispariția curselor între 
orașele mici și cele mari, prețul ridicat al biletelor de călătorie) 

24 Barometrul de consum cultural 2006, Centrul de Studii și Cercetări 
în Domeniul Culturii, București, 2007

a dus la o diminuare a calității ofertei de spectacol, pe principiul 
eronat că un spectacol nu foarte elevat va stimula măcar un 
consum cantitativ. Strategia este, în cele mai multe cazuri, 
eronată, întrucât scăderea calității ofertei produce o fractură 
de apetență pentru acest consum. Pe de altă parte, lipsa 
ofertei de spectacol de bună calitate – indiferent de mediul 
de rezidență al consumatorilor – îi depărtează pe aceștia 
de experiențe autentice și îngustează orizontul de așteptare 
estetic al oricărui consumator în devenire.

Cele mai afectate de lipsa spațiilor potrivite sunt teatrul 
și opera, niște forme spectaculare pretențioase care nu pot fi 
susținute decât prin intervenția publică și prin măsuri directe 
din partea autorităților. Cum însă în România nu s-a construit 
în ultimii treizeci de ani nicio operă sau teatru cu scenă clasică 
italiană, iar refacerile nu pot ține pasul cu ritmul în care acestea 
se degradează, este de așteptat ca în perioada lungă în care 
unii locuitori ai țării să nu fi avut niciodată contact cu un teatru 
sau o operă să dispară complet consumul acestor genuri.

Graficul 10. Distribuția lipsei infrastructurii în funcție de 
mediul de rezidență

31%

69%

Urban (oraș) Rural (comună / sat)

Aceste rezultate confirmă menținerea acestor bariere 
identificate încă din anul 2013 în România prin Eurobarometrul 
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special Acces și participare culturală, comparativ cu media 
europeană a respondenților care invocau preponderent lipsa 
de interes și de timp pentru neparticiparea la spectacole (în 
special pentru cele de teatru și operă). 

Este de reamintit că o infrastructură dedicată artelor 
spectacolului este indispensabilă unui act cultural de calitate și 
chiar dacă în ultimii ani se face apologia teatrului „alternativ” 
sau se promovează „spațiile neconvenționale”, aceste sintagme 
neclare nu pot constitui o scuză pentru pierderea sălilor de teatru 
și de spectacol, pentru indiferența și abandonarea reabilitărilor 
clădirilor din patrimoniul național sau pentru lipsa oricăror 
inițiative finalizate de a construi săli dedicate dotate cu tehnica 
secolului nostru. Un argument pentru o schimbare de atitudine 
față de infrastructura de spectacol este și preferința publicului 
pentru spațiile convenționale, manifestată, așa cum se vede din 
studiul de față, la mai mult de 50% din populația chestionată.
Graficul 11. Spațiul preferat de desfășurare a spectacolelor

În sală de 
spectacole

În cafenea / barÎn aer liber Spații alternative

50%

33%

8% 8%

Respondenții care preferă sala de spectacole pentru 
participarea la teatru au un nivel de educație mediu sau ridicat, 
vârsta peste 50 de ani și locuiesc preponderent în regiunea 
de dezvoltare Nord-Vest sau București-Ilfov. Persoanele care 
preferă să participe la spectacole de teatru în aer liber au nivel 
de educație mediu, au vârsta între 18 și 29 de ani sau între 
40 și 49 de ani și locuiesc preponderent în regiunea Nord-Est, 
regiune în care lipsa de infrastructură clasică afectează zone 
mari din urban.

Graficul 12. Distribuția lipsei infrastructurii în funcție de 
mărimea localității de rezidență
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O strategie coerentă pentru stimularea participării la 
spectacole ar include în principal creșterea numărului de 
spectacole prin dezvoltarea infrastructurii culturale, dar și 
adaptarea ofertei culturale la așteptările publicului, în special 
oferte promoționale de bilete, programarea spectacolelor la 
ore accesibile și o promovare mai bună a spectacolelor. 

Chiar dacă timpul liber a fost menționat ca principal mijloc 
de stimulare a participării, considerăm că doar acest aspect 
nu este suficient pentru a crește participarea la spectacole, ci 
este nevoie de un efort al reprezentanților instituțiilor culturale 
de a cunoaște și a se adapta la așteptările publicului potențial. 

Există diferențe între respondenți în funcție de 
caracteristicile socio-demografice în privința motivelor care 
le-ar stimula participarea la spectacole. De exemplu, cei cu nivel 
ridicat de educație își doresc mai mult diversificarea tipului de 
spectacole (ex. spectacole cu caracter interdisciplinar – teatru, 
dans, muzică) și diversificarea modalităților de achiziționare a 
biletelor (29%), dar și facilități de parcare (28%) sau existența 
unei cafenele / ceainării în incinta instituției de spectacol (27%). 
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Persoanele cu venituri peste 5.000 de lei își doresc în special 
cunoașterea programului de spectacole pe termen lung (două-
trei luni în avans) (35%), programarea spectacolelor la ore 
accesibile (30%) și îmbunătățirea calității informațiilor despre 
spectacol (26%). Tinerii (18-29 de ani) ar participa mai mult 
la spectacole dacă ar exista oferte de bilete promoționale de 
tipul abonament redus (32%), dar și o mai bună promovare a 
spectacolelor (29%). 

Graficul 13. Elemente care ar stimula participarea la 
spectacole [Care dintre următoarele aspecte v-ar determina 

să mergeți mai des la spectacole?]   
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Considerăm îngrijorător faptul că în mai toate cazurile 
de mai sus, instituțiile cu misiune publică de promovare și 
educarea pentru artele spectacolului contribuie la sublinierea 
sau multiplicarea barierelor de consum, în loc să dezvolte 
strategii de comunicare și promovare care să reducă efectele 
acestor bariere. O explicație a ignorării pericolelor pe termen 
lung a scăderii consumului de teatru ar putea fi imposibilitatea 
de a gândi strategii manageriale de poziționare și strategii de 
marketing pe termen lung, din pricina mandatelor scurte de 
management ale conducătorilor acestor instituții. 

Pe lângă barierele de consum analizate mai regăsim 
și altele, mai dificil de sintetizat din răspunsurile acestui 
chestionar, dar care apar prin asociere cu alte date deținute 
de INCFC. Am putea aminti barierele psihologice reprezentate 
de o creștere a violenței și agresivității în spațiul public, o 
aglomerare a mediului urban sau invazia limbajului trivial 
suburban pe mai toate scenele de teatru din România.

Probabil că soluțiile pentru contracararea acestor efecte 
ar putea veni din sinergia unor strategii care să aibă în vedere 
atât popularizarea culturii și a consumului de spectacol pe 
orizontală, cât și o diversificare a genurilor pe verticală pentru 
a mulțumi toate categoriile de gust care tind să se formeze. 
Aceste strategii vor trebui susținute în timp prin educație 
culturală care să permită și o permanentă dezvoltare a 
publicurilor viitoare.

4.2 Sursele de informare
Lipsa informațiilor despre spectacole a fost menționată 

ca o barieră de acces de 9% din populație, iar cunoașterea 
programului pe termen lung și îmbunătățirea calității 
informațiilor despre spectacole sunt dezirabile pentru un 
număr mare de respondenți (18%, respectiv 15%). Din acest 
motiv, am considerat utilă o analiză a principalelor surse de 
informare, în funcție de caracteristicile socio-demografice 
ale publicului potențial. Scopul analizelor este de a oferi 
reprezentanților instituțiilor de spectacole informații despre 
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cele mai bune canale de comunicare și promovare în rândul 
potențialilor spectatori. 

Cea mai mare parte a respondenților se informează 
prin intermediul canalelor media sau de la prieteni despre 
spectacolele la care participă sau doresc să participe. Sursa 
de informații de pe internet, deși accesibilă atât pentru cei 

care postează, cât și pentru cei care accesează website-urile 
sau rețelele sociale, reprezintă doar a treia sursă de informare. 
O posibilă explicație este gradul de încredere pe care încă îl 
inspiră sursele tradiționale de informare și comunitatea de 
persoane apropiate (rude, prieteni), care de cele mai multe ori 
reprezintă și o comunitate de gusturi și valori similare. 

Graficul 14. Ponderea sursele de informare despre spectacole în alegerile respondenților
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Sursele de informare sunt diferite în funcție de caracteristicile 
socio-demografice. Respondenții din mediul urban și cu 
nivel ridicat de educație se informează mai mult din ghiduri 
de petrecere a timpului liber, de pe internet și din reviste de 
evenimente culturale, cei cu nivel ridicat de venit se informează 
preponderent de pe internet sau din mass-media, iar tinerii se 
informează mai mult de pe internet sau din broșuri / flyere. 

Deși din rapoartele managerilor reiese că media nu acordă 
importanță știrilor și informațiilor culturale, totuși un procent 
semnificativ indică presa, televiziunea și radioul ca sursă 
principală de informație. Rămâne de văzut în ce măsură 
identificarea mediei ca primă sursă de informare pentru public 
va ajusta strategiile de comunicare pe viitor. Procentul mare 
care indică „prietenii” ca sursă de informare arată că forma 

de răspândire prin viu grai („word-of-mouth”) practicată de 
foarte mulți ani rămâne o sursă importantă, dar și că cei care 
ar dori să primească informații și / sau recomandări simt lipsa 
unor sfaturi avizate și a unor judecăți de valoare. Semnalăm 
ca negativă dispariția aproape totală a aparatului critic care 
să completeze validarea mesajelor din spațiul public sau 
orientarea publicului înainte de consum. Dispariția criticilor și 
a jurnalelor în care se făceau cronicile de spectacol teatral 
sau muzical nu a fost înlocuită așa cum s-a estimat de sursele 
on-line. În primul rând pentru că acestea nu sunt însoțite de 
ideea de opinie specializată, deci credibilă, iar în al doilea 
rând pentru că accesarea acestor surse de informare este 
condiționată de existența unor echipamente speciale (tablete 
sau calculatoare).
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5. Participarea la spectacole de teatru –  
studiu de caz

S-ar crede că acești indicatori se află într-o relație directă 
și indiscutabilă. Cu toate astea, în România, corespondențele 
de evoluție sunt mai degrabă accidentale și, în mod cert, 
neînsoțite de vreo grijă deosebită din partea decidenților sau 
profesioniștilor activi.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, deși 
numărul de teatre dramatice și teatre de păpuși și marionete25 
a fluctuat ușor în ultimii ani, înregistrând o scădere între 2015 
și 2017 (Tabelul 2), numărul de spectacole a înregistrat creșteri 
de la an la an în majoritatea regiunilor de dezvoltare (Tabelul 3). 
Excepțiile se pot observa clar din Tabelul 3. 

Tabelul 2. Evoluția numărului de teatre dramatice și teatre de păpuși și marionete

2014 2015 2016 2017 2018

Teatre dramatice
Unități de bază 61 57 57 58 65

Unități de bază + secții 71 71 61 63 71

Teatre de păpuși și 
marionete 

Unități de bază 15 15 17 16 16

Unități de bază + secții 26 27 27 29 28

Tabelul 3. Evoluția numărului de spectacole ale teatrelor dramatice (2014-2018) 

2014 2015 2016 2017 2018

Spectacole Spectacole
Diferența 
față de 
2014

Număr de 
spectacole

Diferența 
față de 
2015

Număr de 
spectacole

Diferența 
față de 
2016

Număr de 
spectacole

Diferența 
față de 
2017

Diferența 
2014-2018

TOTAL 9.649 10.715 1.066 10.505 -210 11.193 688 12.366 1.173 2.717
NORD-VEST 1.037 1.191 154 1.108 -83 1.161 53 1.245 84 208

CENTRU 1.619 1.678 59 2.140 462 2.700 560 2.828 128 1.209

NORD-EST 522 546 24 605 59 705 100 792 87 270
SUD-EST 532 565 33 583 18 606 23 745 139 213

SUD-
MUNTENIA 411 416 5 452 36 499 47 445 -54 34

BUCUREȘTI 
- ILFOV 3.258 4.093 835 3.814 -279 3.682 -132 4.347 665 1.089

SUD-VEST 
OLTENIA 1.247 1.211 -36 891 -320 874 -17 883 9 -364

VEST 1.023 1.015 -8 912 -103 966 54 1.081 115 58

25 Unități care au raportat activitate completând chestionarul CULT.
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Harta 1. Numărul de spectacole ale teatrelor dramatice la nivel de județ în anul 2018 

Media numărului de spectacole ale teatrelor dramatice în 
2018 la nivel de județ este de 250 de spectacole pe județ26.  

26  A fost exclus București Ilfov din calcularea mediei.

Teatrele din 21 de județe au organizat un număr de spectacole 
sub această medie, iar în 8 județe nu există teatre dramatice. 
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Graficul 15. Evoluția numărului de spectatori ai teatrelor dramatice și teatrelor de păpuși și marionete

2014 20182015 2016 2017

2.042.926 2.306.983 2.312.775 2.591.605

3.438.138

Număr de spectatori

Graficul 16. Evoluția numărului de spectatori ai teatrelor dramatice și teatrelor de păpuși și marionete în funcție de regiunea de 
dezvoltare27

Nord-Vest VestCentru Nord-Est Sud-Est Sud - Muntenia București-Ilfov Sud-Vest - Oltenia
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27 Numărul de spectatori raportat de teatrele din județul Sibiu (744.330) reprezintă o valoare extremă, greu comparabilă cu valorile raportate în 
anii precedenți (exemplu: 87.010 în 2017) și poate fi explicată printr-un sistem de cuantificare diferit folosit de cel puțin una dintre instituțiile 
care au raportat activitate.
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În mod paradoxal, frecvența care măsoară repetitivitatea 
consumului de teatru nu înregistrează în perioada 2014-2018 
o evoluție similară. O posibilă explicație este numărul redus de 
instituții de teatru, de la 71 în anii 2014-2015 la 63 de instituții 
în anul 2017. 

Graficul 17. Dinamica participării la spectacolele de teatru 
[2014-2018]

2014 20182015 2016

37% 35%
30% 33%

Frecvențele de participare pe ani care par că urmăresc 
îndeaproape graficul care sintetizează numărul de teatre 
dramatice, de păpuși și marionete nu pot fi interpretate ca 
directă consecință, întrucât consumul este o consecință care 
nu se modifică instantaneu odată cu apariția sau dispariția 

instituțiilor și / sau organizațiilor, deși este posibil ca la valori 
foarte scăzute, apariția sau dispariția unei săli de teatru să 
conteze în această dinamică în decursul aceluiași an.  

Un alt paradox important de semnalat este cel legat de 
numărul de spectacole la nivel național corelat cu aceeași cifră 
care reprezintă numărul instituțiilor care raportează activitate 
de spectacol.

Acest lucru este evident din graficele următoare, care 
prezintă participarea la teatru comparativ cu numărul de 
spectacole organizate de instituțiile teatrale pe regiuni de 
dezvoltare. Este relevant faptul că în anumite cazuri regiunile în 
care se înregistrează un nivel scăzut de spectacole organizate 
se înregistrează și cele mai scăzute niveluri de participare la 
teatru (regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia). Putem 
observa că deși regiunea București-Ilfov are cel mai mare 
număr de spectacole organizate, înregistrează doar al doilea 
cel mai mare nivel de participare a populației la spectacolele 
de teatru. 

Cu toate creșterile de număr de spectacole și de spectatori, 
prin comparație cu alte regiuni, regiunea Centru nu se plasează 
pe primele poziții în privința frecvențelor de participare 
înregistrate.

Graficul 18. Participarea la spectacole de teatru cel puțin o dată pe an – pe regiuni de dezvoltare

Nord-Vest Sud - MunteniaSud-Est Nord-Est București-Ilfov Vest Centru Sud-Vest - Oltenia
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5.1 Participarea la spectacole în funcție de vârstă și educație
Persoanele care participă cel puțin o dată pe an la spectacole de teatru au un nivel de educație mediu (45%) sau superior (35%), 

sunt preponderent femei (55%), cu un venit personal între 2.200 și 5.000 de lei, cu un venit pe gospodărie peste 3.700 de lei. 
Graficul 19. Participarea la teatru în funcție de educație

7% 45% 12% 35%

nivel de educație scăzut nivel de educație mediu studii postliceale nivel de educație ridicat

Aceste persoane sunt în special cu vârsta între 18 și 39 de ani, care locuiesc preponderent în regiunea de dezvoltare Nord-Vest 
sau București-Ilfov. 

Graficul 20. Participarea la teatru în funcție de vârstă
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Profilul publicului de teatru și preferințele de consum 
de muzică din România nu confirmă în totalitate teoria 
lui Bourdieu privind legăturile cu formele de stratificare și 
mobilitate socială. Participarea la teatru scade constant spre 
vârstele de 65 de ani și peste. Explicațiile pot fi legate de 
existența infrastructurii la distanțe convenabile față de mediul 
de rezidență, de lipsa facilităților de acces pentru persoanele 
cu handicap motor, dar, în opinia noastră, și de existența unor 
bariere privind textele sau formele de spectacol, la care se 
adaugă o promovare nesegmentată corect.

Se confirmă însă legătura cu nivelul de educație, care 
confirmă faptul că înțelegerea și participarea constantă la 
teatru este direct proporțională cu gradul de înțelegere a 
convențiilor teatrale, a mesajelor cu caracter simbolic sau 
metaforic oferit. 

În ceea ce privește preferințele, rămânem, ca și alte țări, la 
opțiunile pentru genurile de divertisment și comedie.

Majoritatea respondenților preferă teatrele de comedie 
(58%) și spectacolele de stand-up comedy. Nu există diferențe 
semnificative de preferințe din punctul de vedere al diferențelor 
de gen. Teatrul de comedie este preferat în special de 
persoanele cu nivel mediu de studii, cu vârsta între 50 și 64 de 
ani, care locuiesc în special în regiunea Nord-Est. Spectacolele 
de stand-up comedy sunt preferate de persoane cu nivel mediu 
sau superior de studii, cu vârsta între 18 și 39 de ani, care 
locuiesc preponderent în regiunile Sud-Muntenia, București-
Ilfov sau Sud-Est. Teatrele de dramă sunt preferate de 
persoanele cu nivel ridicat de educație, cu vârsta de 65 de ani 
sau peste, care locuiesc în special în regiunea București-Ilfov. 
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Graficul 21. Tipurile de teatru preferate [Gândindu-vă doar la 
spectacolele de teatru, în general preferați să mergeți la ...?]
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Pentru persoanele care nu au participat niciodată în 
ultimul an la un spectacol de teatru, în afară de barierele 
de acces identificate în secțiunile anterioare (financiare, de 
infrastructură sau chiar de sănătate), anumiți factori care țin 
de calitatea ofertei culturale pot determina un nivel scăzut 
al participării sau chiar absența la spectacolele de teatru. 
Datele de sondaj de opinie oferă puține instrumente de 

testare a aspectelor calitative, dar am testat nivelul de acord 
al respondenților față de anumite afirmații legate de instituțiile 
publice de educație și cultură, în încercarea de a identifica alte 
motive de neparticipare.

Rezultatele au fost interesante din perspectiva unor 
diferențe mari între cei care au mers și cei care nu au mers 
la teatru în ultimul an în modul în care se raportează la 
instituțiile culturale și de educație. De exemplu, cei care nu au 
mers niciodată la teatru în ultimele 12 luni nu sunt de acord cu 
afirmația că instituțiile culturale din localitatea lor (ex.: teatre, 
muzee etc.) organizează suficiente proiecte adresate publicului 
larg (75%) comparativ cu cei care au mers la teatru în ultimul 
an și care consideră că acestea sunt suficiente (25%). 

Tot această categorie de non-consumatori de teatru 
sunt de acord în mare măsură cu afirmația că evenimentele 
culturale din localitatea lor se adresează mai mult publicului 
specializat și mai puțin publicului larg (61%). Aceeași categorie 
de non-consumatori sunt în mai mare măsură de acord cu 
afirmațiile conform cărora școlile și liceele trebuie să se implice 
mai mult în organizarea și promovarea de activități culturale 
și că participarea tinerilor la activități culturale e la fel de 
importantă ca participarea la orele de la școală (66%) față de 
cei care sunt consumatori de teatru (34%).

Nu intenționăm să tragem concluzii doar din acest tip de 
măsurători cantitative, dar așa cum se poate vedea și din 
capitolul dedicat educației și culturii, am putea semnala ideea 
că instituțiile publice de cultură ar putea să devină mai active 
prin programe de educație culturală care să ajute spectatorii 
să ajungă, să înțeleagă și să devină consumatori de cultură pe 
termen lung.
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6. Concluzii
Consumul de spectacol din România condiționat de o 

infrastructură adecvată nu diferă spectaculos față de media 
europeană, mai ales dacă se iau în calcul orașele mari și 
municipiile de județ. Lucrurile stau însă foarte diferit în orașele 
mijlocii, mici și în mediul rural, unde ponderea oamenilor care 
nu au fost niciodată la un spectacol este foarte mare.

Anul 2018, dedicat celebrării Centenarului, a venit cu un 
număr crescut de spectacole, dar, din păcate, fără vreo nouă 
sală de spectacol. 

Deși numărul de consumatori de spectacol a crescut, 
rămân în continuare îngrijorător de crescute procentele celor 
care nu frecventează niciodată niciun gen de spectacol. Cifrele 
din 2018, coroborate cu alte analize din anii anteriori, ne arată 
că deși consumul de spectacole și numărul de spectacole a 
crescut, nevoia de alfabetizare în detrimentul elitizării se 
menține. Printre barierele semnificative de consum apare 
frecvent lipsa de interes (la non-consumatori), prețul ridicat al 
biletului de acces, lipsa infrastructurii, calitatea spectacolului, 
lipsa de timp sau lipsa unor facilități menite să asigure accesul 
persoanelor cu dizabilități. 

Consumul este potențat sau inhibat și de efortul de 
marketing depus de instituții sau de profesioniști, după cum 
lipsa informațiilor adecvate poate sau nu să trezească interesul 
publicului de a merge la teatru sau la un spectacol de muzică.

Se menține apetența pentru genurile facile și pentru 
comedie, pentru satira socială, ceea ce poate însemna o 
dezvoltare a unui aparat critic creativ la tânăra generație sau 
la cei cu un nivel mai ridicat de studii.

Prețurile ridicate și lipsa de infrastructură combinate cu 
apariția unor genuri facile de consum ca stand-up comedy 
pot afecta consumul de teatru, dar rămâne de văzut ce tip de 
strategii vor aborda managerii teatrelor pentru a contrabalansa 
această nouă concurență apărută pe o piață nestructurată.

O altă observație importantă reiese din faptul că nu există 
o relație direct proporțională între creșterea numărului de 
spectacole și consum. Răspunsul la supraoferta de spectacol 
și la diversificarea genurilor nu a dus la o creștere corelativă la 
fel de mare. Motivația continuă să se regăsească în calitatea 
și temele abordate, dar și în lipsa acută a unor forme de 
promovare sau a unui marketing cultural adecvat.
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1. Introducere
Accesul la cultură prezintă o serie de avantaje atât 

individuale, cât și societale. La nivel individual putem vorbi 
despre modalități de petrecere a timpului liber, despre 
îmbunătățirea altor dimensiuni ale vieții - precum relațiile cu 
familia și prietenii - sau despre dezvoltarea unor competențe 
în diverse arii. La nivel societal pot fi aduse în discuție 
transformările care au loc în mediul economic și social. 
Regenerarea urbană este una dintre principalele provocări 
ale orașelor din societățile contemporane, iar accesul la 
cultură este un factor determinant pentru modul în care 
se transformă orașele1. Orașele în care industriile creative 
au o pondere mai mare în economie sunt caracterizate de 
performanțe economice mai bune și funcționează ca centre 
de atragere a resurselor umane. Ponderea mai mare a 
industriilor creative este asociată și cu o participare culturală 
mai mare a populației.2

Stratificarea socială este una dintre temele de bază 
ale investigațiilor sociologice. Toate formele de organizare 
umană, indiferent de particularitățile oferite de mărime, loc 
sau perioadă istorică, au o anumită structură socială, definită 
ca „modul în care societatea este organizată, mod care 
constituie contextul în care indivizii se poziționează în spațiul 
social, își definesc comportamentele și interacționează între 
ei”3. În cadrul structurii sociale pot fi identificate câteva 
elemente de bază – statusuri sociale, roluri sociale, grupuri, 
organizații și instituții sociale –, precum și sfere instituționale 
principale: politica, economia, familia, religia și educația. 

1  B. García, ‘Cultural Policy and Urban Regeneration in Western 
European Cities: Lessons from Experience, Prospects for the 
Future’, Local Economy, vol. 19, nr. 4, 2004, pp. 312–326.

2  Joint Research Centre, ‚The Cultural and Creative Cities Monitor. 
2017 Edition’, Luxemburg, 2017, https://www.politico.eu/wp-
content/uploads/2017/07/CulturalCreativeCitiesIndex.pdf%3E.

3  P. Tufiș, “Structură, stratificare și mobilitate socială,” în  
L. Vlăsceanu (coord.), Sociologie, Iași, Polirom, 2011, p. 294.

Felul în care interacționează aceste elemente creează 
sisteme ierarhice (i.e. de stratificare socială), în care unele 
persoane au o poziție ce le avantajează accesul la anumite 
resurse, inclusiv la cele culturale, și le formează un anumit tip 
de comportament în relație cu produsele cultural-artistice.

Obiectivul general al acestui capitol este de a prezenta: 
a) modalitățile în care respondenții s-au poziționat față de o 
serie de beneficii care sunt asociate consumului cultural; b) în 
ce măsură persoanele din eșantion sunt implicate în activități 
de voluntariat sau donează către organizații culturale sau 
către diverși artiști; c) gradul în care infrastructura culturală 
dintr-un mediu social poate influența participarea culturală 
a oamenilor. Analizele s-au concentrat pe caracteristicile 
socio-demografice (gen, vârstă, nivel de educație, mediu de 
rezidență, venituri) ale persoanelor care s-au plasat într-o 
anumită categorie de răspuns la întrebările abordate de 
acest capitol, pentru a identifica diversele profiluri existente. 
Acestora li se adaugă o serie de analize explicative (în 
cazul de față, teste statistice bivariate), pentru a evidenția 
gradul în care variația răspunsurilor poate fi explicată de 
anumiți predictori. În cazul infrastructurii culturale nu au 
fost luate în considerare caracteristicile socio-demografice 
ale respondenților, întrucât infrastructura se poziționează la 
un nivel de analiză supraindividual. În schimb, analizele s-au 
axat pe distribuția răspunsurilor la nivelul dihotomiei rural 
/ urban și la nivelul regiunilor de dezvoltare. Acestora li se 
adaugă și studiul mediului cultural ca factor de influențare a 
participării culturale, dar și a propensiunii respondenților de 
a vedea anumite beneficii pe care consumul cultural le are și 
în alte sfere ale vieții (personală sau profesională). 
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2. Acces la cultură și forme de capital
După cum s-a menționat și în alte ediții ale Barometrului4, 

consumul cultural depinde, până la un punct, de anumite 
caracteristici ale oamenilor, caracteristici ce pot fi exprimate 
sub forma unor tipuri de capital. Forma de capital cea 
mai cunoscută și studiată este capitalul economic care, 
de foarte multe ori, este sinonim cu termenul generic de 
capital, definit ca „orice bun, financiar sau de altă natură, 
care este o sursă de venit în sine sau care poate fi utilizat 
pentru a produce venit”5. Celelalte forme de capital sunt 
capitalul social, capitalul uman și, nu în ultimul rând, 
capitalul cultural. 

Relația dintre consumul cultural și capitalul social este 
bine cunoscută în științele sociale, în special în zona studiilor 
axate pe stratificare socială, însă este necesară o clarificare 
cu privire la conceptul de capital social, care poate avea 
mai multe accepțiuni. Conceptul se poate referi la „trăsături 
ale organizării sociale, precum rețele, norme și încredere 
socială, care facilitează coordonarea și cooperarea pentru 
beneficiul reciproc”6 sau la „o normă informală concretizată 
ce promovează cooperarea dintre doi sau mai mulți 
indivizi”7; ambele definiții au la bază consecințele generate 
de încrederea și cooperarea socială. Pe de altă parte, 

4  I. Oană, „Consum cultural non-public” în C. Croitoru și A. Becuț 
(coord.), Barometrul de consum cultural 2015. Preferințe, practici 
și tendințe, București, Pro Universitaria, 2016, pp. 59-110; M.-G. 
Hâncean și I. Oană, „Capital social și consum cultural în rândul 
seniorilor”, în C. Croitoru și A. Becuț (coord.), Barometrul de 
consum cultural 2016. O radiografie a practicilor de consum 
cultural, București, Pro Universitaria, 2017, pp. 165-210. 

5  S. Bruce și S. Yearly, The Sage Dictionary of Sociology (London: 
SAGE Publications Ltd, 2006), p. 26.

6  R. D. Putnam, „Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”, 
în  L. Crothers și C. Lockhart (eds), Culture and Politics, New York, 
Palgrave Macmillan, 2000, p. 225.

7  F. Fukuyama, „Social Capital, Civil Society and Development”, Third 
World Quarterly, vol. 22, nr. 1, 2001, p. 7.

autori precum A. Portes8 consideră capitalul social ca fiind 
posibilitatea oamenilor de avea acces la anumite resurse 
prin prisma rețelelor sociale în care aceștia sunt incluși. 
Din acest punct de vedere, capitalul social nu este doar 
cauza sau efectul unor norme de încredere, ci este efectiv 
o resursă pe care oamenii o pot folosi. 

În ceea ce privește relația dintre capitalul social al 
indivizilor și practicile lor de consum, principalele perspective 
teoretice pot fi împărțite în funcție de felul în care definim 
capitalul social sau în funcție de ce parte a relației cauzale 
sunt plasate cele două concepte. Pentru R. Putnam9 simțul 
de comunitate și încrederea pe care acesta se bazează sunt 
construite prin interacțiuni diverse în interiorul organizațiilor 
civice – i.e., capitalul social al persoanelor. Din acest punct 
de vedere, putem spune că participarea culturală aduce 
beneficii la nivelul capitalului social, întrucât evenimentele 
culturale sunt o oportunitate atât pentru a întâlni persoane 
noi, cât și pentru a întărirea relațiilor deja existente. 

Din perspectiva capitalului social ca structură de 
relații sociale în care este prinsă o persoană, incluzând 
și resursele care circulă în interiorul acestor rețele, 
studiile au evidențiat fie efectul pe care capitalul social 
îl are asupra preferințelor culturale, fie modul în care 
preferințele culturale influențează structura rețelelor 
noastre personale. În primul caz, rețelele sociale sunt 
structuri prin care au loc procese de difuziune a informației 
și de contagiune la nivelul persoanelor cuprinse in 
interiorul lor. Asemenea fenomene au fost cercetate 
pentru o gamă largă de situații, de la comportamentele 
ce țin de prevenirea sau răspândirea anumitor boli până 

8  A. Portes, „Social Capital: Its Origins and Applications in Modern 
Sociology”, Annual Review of Sociology, vol. 24, nr. 1, 1998,  
pp. 1–24.

9  Putnam, „Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”.
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la preferințele de consum cultural – ex. genuri de cărți, de 
film sau muzică10. În al doilea caz, relația este una inversă, 
prin care este accentuat efectul preferințelor culturale în 
alegerea persoanelor cu care interacționăm11. Așadar, 
relația dintre capitalul social și consumul cultural implică 
niveluri specifice de interacțiune și, în funcție de context, 
o anumită relație cauzală.

Capitalul uman este un concept care poate fi folosit 
atât pentru analize la nivel la macrosocial, cât și pentru 
analize la un nivel micro, individual. La nivel macrosocial, 
cea mai cunoscută măsurătoare statistică este indicatorul 
de capital uman, dezvoltat de Banca Mondială, care 
cuprinde date legate de nivelul de educație, și gradul de 
sănătate al populației12. În zona studiilor despre consumul 
cultural care abordează nivelul micro-social de analiză, 
capitalul uman este un concept relativ disputat, întrucât 
la unii autori apare ca o formă de capital cultural, mai 
precis capital cultural în formă instituționalizată13, sau 
o formă specifică de capital ce face referire la educația 
primită pentru a putea concura pe piața muncii14. 
Indiferent de conceptualizare, un element comun rezidă 
în toate: importanța educației sub diversele ei forme. 
Astfel, nu doar educația obținută până în momentul 
angajării este importantă, dar și competențele obținute 
după aceea, întrucât din ce în ce mai multe locuri  

10  N. A. Christakis și J. H. Fowler, „Social Contagion Theory: Examining 
Dynamic Social Networks and Human Behavior”, Statistics in 
Medicine, vol. 32, nr. 4, 2013,  pp. 556–577.

11 O. Lizardo, „How Cultural Tastes Shape Personal Networks”, 
American Sociological Review, vol. 71, nr. 5, 2006, pp. 778–807.

12 World Bank. 2018. The Human Capital Project. World Bank, 
Washington, DC. World Bank. https://openknowledge.worldbank.
org/handle/10986/30498 License: CC BY 3.0 IGO

13 P. Bourdieu, „The Forms of Capital”, în I. Szeman și T. Kaposy (eds), 
Cultural Theory: An Anthology, Malden, MA, Wiley-Blackwell, 2011, 
pp. 81–93.

14 G. S. Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, 
with Special Reference to Education, ed. 3, Chicago, University of 
Chicago Press, 1994.

de muncă necesită ceea ce acum este cunoscut ca învățare 
continuă15.

Acestor trei forme de capital li se adaugă capitalul 
cultural, principala formă de capital abordată de autorii 
preocupați de studiul consumului cultural. Conceptul a fost 
introdus de P. Bourdieu pentru a aduce pe același plan 
resursele simbolice și imateriale pe care le dețin indivizii 
cu cele care pot fi observate în mod direct – resursele 
materiale și financiare. Argumentul sociologului francez 
face referire la faptul că persoanele din clasele superioare 
economic dețin și anumite resurse informaționale care le 
facilitează consumul acelor produse culturale „demne de 
a fi apreciate”, din „cultura înaltă”, comparativ cu restul 
populației, care este limitată la consumul produselor 
culturale populare („de masă”)16. De-a lungul anilor, acestei 
teorii i s-au adăugat altele care au luat în considerare 
modul în care dinamica socială a schimbat felul în care 
ar trebui să ne raportăm la consumul cultural, punând 
accent pe elementele constitutive și amplitudine - respectiv 
pe „omnivorismul cultural”, și nu pe distincția „elitist” 
versus „de masă”17. Dar, în ciuda schimbărilor teoretice 
și sociale survenite, o idee rămâne constantă, și anume: 
consumul cultural este influențat de factori contextuali, ce 
diferențiază preferințele și comportamentul oamenilor.

Un bun exemplu în ceea ce privește relația dintre cele 
patru forme de capital și fenomenul voluntariatului (ce va 
fi abordat în analizele din acest capitol) este argumentul 

15 R. Preston și C. Dyer, „Human Capital, Social Capital and Lifelong 
Learning: An Editorial Introduction”, Compare: A Journal of 
Comparative and International Education, vol. 33, nr. 4, 2003, 
pp. 429–436.

16 P. Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of 
Taste, trad. R. Nice, Cambridge, Harvard University Press, 1984.

17 R. A. Peterson și R. M. Kern, „Changing Highbrow Taste: From 
Snob to Omnivore”, American Sociological Review, vol. 61, nr. 5, 
1996, pp. 900–907; G. Rossman și R. A. Peterson, „The Instability 
of Omnivorous Cultural Taste over Time”, Poetics, vol. 52, 2015, 
pp. 139–153.
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lui Vicky Smith privind beneficiile voluntariatului asupra 
posibilității de angajare a oamenilor, luând în considerare 
noile cerințe de pe piața muncii. Smith menționează că 
voluntariatul contribuie la dezvoltarea capitalului social și 
uman al persoanelor și, într-un final, la capitalul economic 
al acestora. Prin acțiunile de voluntariat, indivizii ajung să 
cunoască persoane noi, sporindu-și resursele informaționale 
și, de ce nu, de suport emoțional. De asemenea, V. Smith 
menționează că voluntariatul este o nouă formă de formare 
profesională, întrucât, prin participarea la evenimentele 
organizației unde fac voluntariat, persoanele deprind 
competențele necesare domeniului de activitate al 
respectivei organizații. Ca rezultat, atât sprijinul social, cât 
și competențele dobândite, cresc probabilitatea ca voluntarii 
să ajungă angajați ai organizației respective sau ai altor 
organizații cu profil similar18. 

Toate aceste forme de capital creează o stratificare 
socială, care se referă la „modul în care membrii unei 
societăți sunt poziționați în ierarhia socială conform 
unor resurse, precum averea, prestigiul sau puterea, și la 
inegalitățile sociale rezultate ca urmare a distribuției inegale 
a acestor resurse”19. Aceasta este premisa teoriei de bază 
din zona studiilor despre consumul cultural al persoanelor, 
popularizată de Pierre Bourdieu20. 

18 V. Smith, „Review Article: Enhancing Employability: Human, 
Cultural, and Social Capital in an Era of Turbulent Unpredictability”, 
Human Relations, vol. 63, nr. 2, 2010, pp. 291-292 

19 Paula Tufiș,„Structură, stratificare și mobilitate socială”, p. 299.
20 Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste.

Prin urmare, accesul la cultură nu este distribuit în 
mod egal, iar participarea culturală nu este o formă de 
comportament care să depindă doar de caracteristici pur 
individuale (psihologice), ci prezintă interdependențe sociale, 
economice și politice – fiecare formă de capital poate 
fi cauză sau efect pentru celelalte, în funcție de contexte 
specifice. Astfel de relații vor fi explorate și în capitolul de 
față prin analiza modului în care respondenții s-au poziționat 
față de o serie de afirmații cu privire la beneficiile asociate 
consumului cultural, afirmații atât generaliste, cât și specifice 
pentru capitalul social și uman.
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3. Mediul social cultural și participarea culturală
Până acum, majoritatea abordărilor teoretice (indiferent 

de subiectul investigat) au accentuat fie importanța 
structurii sociale, fie importanța agentității umane. În 
primul caz, formele de acțiune socială sunt predeterminate 
de caracteristici contextuale, precum norme, valori sau 
instituții sociale. În cazul, accentul cade pe voința liberă 
a actorilor sociali care, prin forme de interacțiune socială, 
creează contexte supraindividuale. Bineînțeles, aceste 
două perspective trebuie privite ca ideal-tipice, constructe 
teoretice abstracte care nu au corespondent direct în 
realitate. Teoria structurării, una dintre cele mai cunoscute 
teorii cu privire la lumea socială, aparținând sociologului 
britanic A. Giddens, este construită tocmai pe premisa că 
toate formele de dualism care accentuează oricare dintre 
extremele structură / trebuie depășite și că trebuie să vedem 
cum apar relațiile de co-determinare21.   

În ultimii ani au apărut tot mai multe perspective ce critică 
maniera reducționistă de abordare a comportamentului 
oamenilor în interiorul societății, astfel încât anumite 
interacțiuni cu elemente supraindividuale sau non-umane 
au fost scoase din discuție. Din acest motiv, integrarea unei 
perspective sistemice din punct de vedere atât teoretic, 
cât și metodologic devine tot mai prezentă. Într-o astfel de 
perspectivă, societățile pot fi privite ca sisteme complexe, 
definite ca „rețele alcătuite dintr-un număr de componente 
care interacționează între ele, de obicei în manieră non-
lineară. Sistemele complexe pot să apară și să evolueze 
prin auto-organizare, astfel încât ele nu sunt nici complet 
regulate, nici complet aleatorii, permițând dezvoltarea unui 
comportament emergent la scări macroscopice”22. John 

21 N. Mouzelis, „Restructuring Structuration Theory”, The Sociological 
Review, vol.  37, nr. 4, 1989, pp. 613–635.

22 H. Sayama, Introduction to the Modeling and Analysis of Complex 
Systems, Geneseo, NY, Open SUNY Textbooks, 2015, p. 3.

Urry, spre exemplu, afirma că științele sociale (în special 
sociologia) ar trebui să privească societățile sub forma unor 
sisteme complexe al căror mod de organizare influențează 
comportamentul elementelor din interiorul lor, iar modul în 
care elementele componente acționează și interacționează 
influențează, la rândul lui, felul în care aceste sisteme vor 
arăta la nivel general23. 

Astfel de perspective întăresc ideea că mediul social 
reprezintă unul dintre factorii definitorii ai comportamentului 
uman. Diverse cercetări remarcă faptul că există o 
interdependență între habitatul natural și social al oamenilor 
și unele elemente ce țin de comportamentul și psihologia lor.24 
Astfel de studii au arătat felul în care factorii supraindividuali 
pot influența criminalitatea și recidivismul25, comportamentul 
neadecvat al forțelor de ordine26 sau comportamentul 
oamenilor în ceea ce privește adoptarea unui stil de viață 
cu beneficii asupra sănătății27. Prin urmare, este de așteptat 
ca un mediu social în care oamenii sunt expuși la diverse 
obiecte/produse și activități culturale să influențeze pozitiv 
consumul cultural. 

Infrastructura este un factor determinant pentru cantitatea 
și calitatea consumului cultural. În acest studiu, infrastructura 

23 J. Urry, „The Complexities of the Global”, Theory, Culture & Society, 
vol. 22, nr. 5, 2005, pp. 235–254; J. Urry, ‚The Complexity Turn’, 
Culture & Society, vol. 22, nr. 5, 2005, pp. 1–14.

24 S. Oishi și J. Graham, „Social Ecology: Lost and Found in 
Psychological Science”, Perspectives on Psychological Science, 
vol. 5, nr. 4, 2010, pp. 356–377.

25 D. P. Mears et al., „Social Ecology and Recidivism: Implications For 
Prisoner Reentry*”, Criminology, vol. 46, nr. 2, 2008, pp. 301–340.

26 R. J. Kane, „The Social Ecology of Police Misconduct*”, Criminology, 
vol. 40, nr. 4, 2002, pp. 867–896.

27 D. Stokols, J. Allen și R. L. Bellingham, „The Social Ecology of Health 
Promotion: Implications for Research and Practice”, American 
Journal of Health Promotion, vol. 10, nr. 4, 1996, pp. 247–251.
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culturală este tratată ca un factor extern (de mediu), întrucât 
nu este un atribut al persoanei, ci unul supraindividual. Este 
un element care contribuie la crearea unui mediu cultural. 
Așadar, revenind la ideea prezentată anterior, despre influența 
mediului social, putem spune că prezența oricăror forme de 
infrastructură cultură oferă, în mod evident, posibilități mai 
mari pentru participarea culturală a persoanelor.

Datele și analizele ce vor fi prezentate în cadrul acestui 
capitol testează în mod direct efectul mediului cultural asupra 
participării culturale. Motivul pentru care a fost aleasă testarea 
relației dintre mediu și participare culturală în această manieră 
vine din obligația de a respecta logica temporală a cauzalității, 
deoarece, de cele mai multe ori, prezența infrastructurii 
culturale precede decizia oamenilor cu privire la consumul 
cultural. 

Trebuie menționată în mod explicit delimitarea de orice 
formă de determinism structural, abordare ce prezumă că 
toate formele de comportament individual sunt determinate 

în mod exclusiv de factori exteriori. Teoriile prezentate anterior 
au scopul de a introduce tocmai ideea că nu putem discuta 
în termeni absoluți despre influența mediului sau despre 
decizii individuale, ci despre variații între cele două extreme. 
Putem aduce argumentul că participarea culturală poate 
conduce către dezvoltarea infrastructurii culturale, pentru 
a acoperi cererea. Însă astfel de concluzii pot fi trase doar 
prin analiza unor date ce presupun măsurarea longitudinală 
a relației dintre infrastructură și participare și, mai mult 
decât atât, statisticile despre infrastructură trebuie să fie 
unele obiective, nu survenite din percepția respondenților, 
cum este cazul datelor din capitolul de față. În lipsa acestor 
date, putem doar să prezumăm relația cea mai probabilă – 
influența infrastructurii asupra participării culturale – și să nu 
pierdem din vedere faptul că parte din variația care nu poate 
fi explicată de analizele statistice întreprinse ține de strategiile 
individuale ale românilor atunci când decid să participe sau nu 
la evenimente culturale.

4. Metodologie
În capitolul de față diferitele tipuri de capital sunt exprimate 

atât prin intermediul unor variabile socio-demografice, cât 
și prin itemi atitudinali. În ceea ce privește caracteristicile 
socio-demografice, putem spune că, într-o anumită măsură, 
există o echivalență conceptuală între: a) capitalul economic 
și veniturile de care dispun respondenții (venituri personale 
și la nivel de gospodărie); b) capitalul uman și educația 
respondenților (măsurată ca ultima școală absolvită). Referitor 
la itemii atitudinali, Tabelul 1 prezintă statistici descriptive 
despre aceștia, în forma în care au fost aplicați în momentul 
colectării datelor, precum și despre forma lor recodificată. 
Inițial, aceste variabile au acoperit trei categorii de răspuns: 

1. Acord; 2. Nici acord, nici dezacord; 3. Dezacord. În forma 
recodificată, cei trei itemi iau valoarea 1 pentru opțiunile de 
„acord” și 0 pentru „dezacord”. Răspunsurile „nici acord, nici 
dezacord” au fost eliminate din calcul, pentru a păstra doar 
răspunsurile non-neutre.
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Tabelul 1. Itemi atitudinali ce măsoară forme de capital – statistici descriptive

Forma de capital Item atitudinal
Statistici descriptive

Minim 
(Acord)

Maxim 
(Dezacord) Valoarea modală

Capital social

Activitățile culturale arareori m-au ajutat să-mi fac 
prieteni noi 1 3 1

Participarea la activități culturale mă ajută să am o 
viață socială activă 1 3 1

Capital uman Activitățile culturale mi-au fost utile la locul de muncă 1 3 3

Item atitudinal recodificat Minim Maxim Valoarea modală

Capital social

Activitățile culturale arareori m-au ajutat să-mi fac 
prieteni noi 0 1 1

Participarea la activități culturale mă ajută să am o 
viață socială activă 0 1 1

Capital uman Activitățile culturale mi-au fost utile la locul de muncă 0 1 0

Setul de întrebări referitoare la infrastructura culturală a 
inclus atât elemente care permit o participare culturală directă 
(ex. teatre), cât și elemente ce facilitează participarea culturală 
indirectă (ex. parcuri). Însă, pentru a vedea o relație directă între 
infrastructură și consumul cultural, am preferat să construim un 
indice suplimentar, care însumează elementele de infrastructură 
culturală ce facilitează participarea directă. Variabilele luate în 
considerare au măsurat percepția respondenților cu privire la 
prezența următoarelor elemente de infrastructură culturală: 
1) bibliotecă (publică); 2) teatru; 3) cinematograf; 4) sală de 
concerte; 5) sală pentru spectacole de balet, operă, operetă sau 
filarmonică; 6) muzeu; 7) galerie de artă; 8) sală de spectacole; 
9) sală de expoziții; 10) centru cultural privat; 11) casă de cultură 
(doar pentru urban); 12) cămin cultural (doar pentru rural). 
Prezența fiecărui item a fost notată cu 1, iar absența lui sau 
și non-răspunsurile („Nu știu / Nu răspund”) au fost notate 
cu 0. Fiind un indice sumativ, creșterea scorului obținut arată 
prezența unui număr mai mare de unități culturale perceput de 
respondenți. 

Pentru a vedea mai în detaliu relația dintre consumul 
cultural și indicatorii de interes pentru acest capitol, care 
măsoară beneficiile asociate activităților culturale, a fost 
construit și un indice care măsoară numărul tipurilor de 
evenimente culturale la care respondenții au participat cel 
puțin o dată pe an. Indicatorii utilizați pentru construcția 
acestui indice au fost: 1) mersul la spectacole de divertisment/ 
muzică; 2) mersul la evenimente culturale (teatru, expoziții 
etc.); 3) mersul la cinematograf; 4) mersul la bibliotecă; 5) 
vizitarea unui monument istoric; 6) vizitarea unui muzeu sau 
a unei galerii de artă; 7) mersul la un spectacol de teatru; 8) 
mersul la un spectacol de dans; 9) mersul la un spectacol de 
stand-up comedy; 10) mersul la operă / operetă; 11) mersul 
la un spectacol de muzică clasică; 12) mersul la un spectacol 
de muzică pop; 13) mersul la un spectacol de muzică rock; 
14) mersul la un spectacol de muzică jazz / blues; 15) 
mersul la un spectacol de muzică populară; 16) mersul la un 
spectacol de varietăți. Similar indicelui ce a măsurat prezența 
infrastructurii culturale, și acest indice este unul sumativ. 
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Participarea cu o frecvență de cel puțin o dată în ultimele 
12 luni la fiecare tip de activitate dintre cele menționate 
primește valoarea 1 (pentru fiecare tip de activitate) și 
0 în cazul în care respondenții nu au participat niciodată 
în ultimul an. Așadar, participarea la activitățile culturale 
rezultă într-un scor egal cu numărul tipurilor de activități la 
care au participat respondenții. Tabelul 2 prezintă statistici 
descriptive cu privire la distribuția celor doi indici.

Nu în ultimul rând menționăm că datele analizate sunt 
atitudini, percepții și comportamente așa cum au fost ele 
declarate de către respondenți și nu ar trebui tratate ca și 
datele economice survenite din statisticile oficiale, naționale 
sau europene. Mai mult, anumite fenomene, precum actele 
de donație sau voluntariat, nu pot fi surprinse cu ușurință 

în cadrul unor eșantioane de mărimea celui folosit în cadrul 
studiului nostru - i.e. sunt fenomene cu incidență scăzută în 
populație, ceea ce face ca marja lor de eroare la măsurare să 
fie mai mare decât cea de la nivelul eșantionului.
Tabelul 2. Statistici descriptive pentru indicii de 
infrastructură și participare culturală

Indice

Statistici descriptive

Minim Maxim Medie Abatere 
standard

Indice 
infrastructură 0 12 4,91 4,16

Indice 
participare 0 16 4,57 4,57

5. Mediul cultural – prezența infrastructurii culturale
Prima temă pe care o abordăm în prezentarea rezultatelor 

este infrastructura culturală, întrucât prezența elementelor 
de infrastructură culturală în mediul social al persoanelor 
va fi utilizată ca explicație pentru variabilele subsecvente. 
Distincția de care vom ține cont în această secțiune este între 
acele elemente de infrastructură care facilitează participarea 
directă și cele care facilitează o participare indirectă. Spre 
exemplu, parcurile și mall-urile sunt spații în care participarea 
culturală este indirectă, spre deosebire de teatre, sălile de 
concerte sau spațiile de expoziție, unde consumul cultural este 
direct. Motivul pentru care am ales să facem această diferență 
este de a vedea impactul adus de lipsa acelor spații dedicate 
exclusiv participării culturale.

Graficul 1 prezintă distribuția răspunsurilor dihotomice pe 
care respondenții le-au oferit cu privire la prezența sau absența 
în localitatea lor a unor elemente de infrastructură. După cum 

se poate observa, unele dintre cele mai mari procente sunt 
regăsite în cazul acelor unități ce facilitează un consum cultural 
indirect – biserică (98%); parcuri (83%); librărie / papetărie 
(61%) – sau în cazul unor instituții culturale comune– biblioteci 
publice (68%) sau săli de spectacole (56%).
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Graficul 1. Prezența / absența unităților culturale conform percepțiilor respondenților
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În ceea ce privește prezența unităților de infrastructură 
culturală, analizele au evidențiat, așa cum ne așteptam, un 
număr mai mare în mediul urban, comparativ cu cel rural.  Tabelul 
3 oferă mai multe informații cu privire la prezența infrastructurii 
culturale în funcție de mediul de rezidență. În primul rând, 
observăm că 88% dintre respondenții care au identificat în 
localitatea lor cel mult cinci elemente de infrastructură trăiesc în 
rural, pe când aproape toți dintre cei care au identificat cel puțin 
11 sunt din mediul urban. În al doilea rând, statisticile descriptive 
completează aceste informații. În medie, urbanul se apropie de 
maximul distribuției (medie de 14,32 pe intervalul 0-20 unități 
de infrastructură), pe când mediul rural tinde către minimumul 
ei (medie de 4,3 pe intervalul 0-20 unități de infrastructură), 
fapt care arată că și la nivel general respondenții din urban au 

identificat mai multe spații de consum cultural, prin comparație 
cu cei din rural. De asemenea, dacă luăm în calcul și valorile 
abaterilor standard, datele arată că urbanul este mult mai 
variat. Altfel spus, în mediul urban se regăsesc atât orașe în 
care spațiile pentru consum cultural sunt puține, cât și orașe în 
elementele de infrastructură culturală sunt în număr consistent. 
În schimb, localitățile din mediul rural sunt mult mai omogene 
din acest punct de vedere - în general ele au o infrastructură 
culturală scăzută. Nu în ultimul rând, dacă scoatem din calcul 
acele elemente care facilitează doar un consum cultural indirect 
(ex. mall-uri, cluburi, parcuri etc.) observăm că tendința este 
aceeași: orașele au mai multe spații pentru consum cultural, 
chiar dacă numărul lor variază, pe când în localitățile din rural 
ele sunt aproape inexistente.
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Tabelul 3. Percepția prezenței unităților culturale în funcție 
de mediul de rezidență

Mediu de 
rezidență

Nr. elemente de infrastructură culturală
Total

Cel mult 5 6-10 11-15 Mai mult 
de 15

Urban 12% 43% 97% 97% 54%
Rural 88% 57% 3% 3% 46%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Statistici descriptive

Minim Maxim Medie Mediană Ab. 
standard

Urban 0 20 14,32 16 5,08
Rural 0 20 4,3 4 2,88

Statistici descriptive pentru indicele de infrastructură culturală directă
Urban 0 12 7,67 9 3,62
Rural 0 12 1,68 1 1,71

Schimbând nivelul de analiză, către regiunea de dezvoltare 
în care trăiesc respondenții,  observăm alte diferențe. 
Majoritatea respondenților din regiunile de dezvoltare Sud-
Muntenia și Nord-Vest – 63% și respectiv 53% – au declarat 
că în mediul lor social există cel mult cinci elemente de 
infrastructură culturală. La extrema cealaltă se plasează 
respondenții din regiunea București-Ilfov, unde 61% au afirmat 
că în localitatea lor există mai mult de 15 unități culturale. 
Tabelul 4. Percepția prezenței unităților culturale în funcție 
de regiunile de dezvoltare

Regiunea de 
dezvoltare

Nr. elemente de infrastructură culturală
Total

Cel mult 5 6-10 11-15 Mai mult 
de 15

Nord-Est 44% 25% 24% 17% 100%
Sud-Est 32% 21% 23% 24% 100%

Sud - Muntenia 63% 20% 9% 8% 100%
Sud-Vest - Oltenia 39% 26% 11% 24% 100%

Vest 25% 19% 14% 42% 100%
Nord-Vest 53% 5% 6% 36% 100%

Centru 28% 17% 22% 33% 100%
București-Ilfov 15% 10% 14% 61% 100%

Total 39% 18% 14% 29% 100%

Activitățile de consum cultural (public sau non-public) 
fac obiectul altui capitol din această ediție a Barometrului. 
Cu toate acestea, a fost de interes să vedem modul în care 
relaționează itemii care au măsurat infrastructura culturală 
cu cei referitori la implicarea persoanelor în diverse tipuri 
de activități. Tabelul 5 prezintă aceste distribuții luând în 
considerare numărul elementelor de infrastructură culturală 
prezente în mediul social al persoanelor intervievate și 
numărul tipurilor de evenimente la care au participat 
respondenții în ultimele 12 luni. În mare parte, observăm o 
corespondență directă între categoriile celor doi indici (ex., 
44% dintre persoanele care n-au participat la niciun tip de 
eveniment cultural au menționat că în orașul sau localitatea 
lor nu există niciun element de infrastructură culturală; 30% 
dintre persoanele care au participat la cel puțin 10 tipuri de 
evenimente culturale au menționat că în orașul sau localitatea 
lor există cel puțin 10 elemente de infrastructură culturală). 
Corespondența directă este dată de faptul că la intersecția 
acestor categorii omoloage (ex., niciunul-niciunul) regăsim 
cele mai mari procente. Astfel, observăm o tendință pozitivă a 
asocierii între cele două variabile - când numărul elementelor 
de infrastructură culturală crește, crește și numărul tipurilor 
de evenimente la care românii participă. Fapt care indică 
validitatea ipotezei ce ia în considerare influența mediului 
cultural asupra participării.
Tabelul 5. Percepția prezenței infrastructurii culturale în 
relație cu participarea ulturală

Elemente de 
infrastructură 

culturală

Tipuri de evenimente culturale la care au 
participat (în ultimul an)

Total
Niciunul 1 – 4 

evenimente
5 – 9 

evenimente
Cel puțin 

10
Niciunul 44% 28% 14% 13% 23%

1 – 4 elemente 29% 44% 31% 28% 36%
5 – 9 elemente 20% 21% 34% 29% 26%
Cel puțin 10 7% 7% 21% 30% 15%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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6. Beneficiile consumului cultural – percepții subiective
De foarte multe ori, consumul și participarea culturală 

sunt influențate de factori interni sau externi. Spre exemplu, 
modalitățile de socializare primară și secundară pot crea 
anumite predispoziții ale persoanelor către un anumit tip 
de consumul cultural. Resursele materiale, la rândul lor, 
acționează ca factori externi pentru felul în care oamenii 
își stabilesc prioritățile privind cheltuielile de zi cu zi. De 
asemenea, există și situațiile în care consumul și participarea 
culturală se poziționează ca determinanți în relație cu unele 
aspecte din viața oamenilor. O parte din rezultatele ce 
urmează a fi discutate se concentrează întocmai pe astfel de 
situații. 

Graficul 2 prezintă rezultatele obținute în ceea ce 
privește acordul respondenților cu o serie de afirmații 
referitoare la beneficiile asociate consumului cultural atât 
în general, cât și în particular, iar procentele evidențiază 
câteva aspecte interesante despre felul în care sunt 
privite activitățile culturale. Privind în ansamblu graficul și 
distribuția procentelor, de la acord la dezacord, observăm 
că respondenții sunt, în marea parte a cazurilor, în acord 
cu afirmațiile care prezintă aspectele pozitive ale participării 
culturale și în dezacord cu acele afirmații care au un sens 
negativ. 

Analizate împreună, rezultatele evidențiază posibile relații 
între consumul cultural și capitalul social și uman al românilor. 
Referitor la capitalul social, observăm că mai multe persoane 
au fost de „acord” cu faptul că activitățile culturale le mențin 
viața socială activă, comparativ cu numărul persoanelor care 
au declarat că participarea la evenimente culturale le-a ajutat 
să cunoască persoane noi (34% - dezacord cu  afirmația 
ce vizează legarea de noi prietenii „arareori”). Așadar, 
putem spune că există o probabilitate mai mare în rândul 
românilor de a participa la evenimente culturale împreună cu 

persoane cunoscute și de a-și întări legăturile cu acestea și 
o probabilitate mai mică de a dezvolta relații noi – legături 
slabe ce oferă acces la resurse și informații dincolo de grupul 
restrâns de apartenență28.

Graficul 2. Distribuții ale gradului de acord cu privire la 
beneficiile asociate activităților culturale 

Activitățile culturale la care am participat m-au format ca persoană.

Participarea la activități culturale mă ajută să am o viață socială activă.

Găsesc puține motive pentru care să particip la activități culturale.

Activitățile culturale mi-au fost utile la locul de muncă.

Activitățile culturale arareori m-au ajutat să-mi fac prieteni noi.
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44%

33%
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30%
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Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord

În ceea ce privește relația dintre capitalul cultural și cel 
uman, observăm că afirmația „Activitățile culturale mi-au 
fost utile la locul de muncă” ocupă cel de-al doilea loc în 
topul dezacordului cu afirmațiile prezentate (42%). Apare 
întrebarea: cum ar trebui interpretat acest procent? Se 
poate considera că nu există nicio legătură între capitalul 
cultural și cel uman al persoanelor? O astfel de concluzie ar 
fi nerealistă, deoarece se îndepărtează de sensul întrebării 
din chestionar. O problematizare mai realistă ar trebui să ia 
în considerare modalitățile de bugetare a timpului, întrucât 

28 M. S. Granovetter, „The Strength of Weak Ties”, American Journal 
of Sociology, vol. 78, nr. 6, 1973, pp. 1360-1380.
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există o probabilitate mare ca activitățile culturale să fie 
privite ca unele de relaxare, prin care oamenii se detașează 
de rutina muncii. De asemenea, trebuie să avem în vedere 
că vorbim despre o distribuție generală a răspunsurilor, fără 
niciun criteriu de diferențiere, precum mediul de rezidență, 
educația, vârsta sau venitul.

În foarte multe situații genul reprezintă un element 
diferențiator între persoane, fie că vorbim de diferențe 
naturale sau de stereotipuri și prejudecăți reproduse 
social29. Cu toate acestea, rezultatele din Tabelul 6, ce 
prezintă distribuțiile în funcție de gen, arată că nu există 
diferențe majore între bărbați și femei cu privire la afirmațiile 
prezentate, iar acolo unde există, ele nu sunt semnificative 
din punct de vedere statistic (diferențele situându-se între 
2% și 6%).
Tabelul 6. Distribuții ale gradului de acord cu privire la 
beneficiile asociate activităților culturale în funcție de  
genul respondenților 

  Masculin Feminin

Activitățile 
culturale la care 

am participat m-au 
format ca persoană

Acord 40% 42%

Nici acord, nici dezacord 33% 33%

Dezacord 27% 25%

  Total 100% 100%

Găsesc puține 
motive pentru 

care să particip la 
activități culturale

Acord 20% 23%

Nici acord, nici dezacord 37% 33%

Dezacord 43% 44%

  Total 100% 100%

Activitățile 
culturale mi-au fost 

utile la locul de 
muncă

Acord 27% 26%

Nici acord, nici dezacord 33% 32%

Dezacord 40% 42%

  Total 100% 100%

29  L. Grunberg, „Gen și Societate”, în L. Vlăsceanu (coord.), Sociologie, 
Iași, Polirom, 2011, pp. 207–248.

  Masculin Feminin

Activitățile 
culturale arareori 
m-au ajutat să-mi 

fac prieteni noi

Acord 33% 38%

Nici acord, nici dezacord 33% 28%

Dezacord 34% 34%

  Total 100% 100%

Participarea la 
activități culturale 
mă ajută să am o 

viață socială activă

Acord 41% 47%

Nici acord, nici dezacord 32% 29%

Dezacord 27% 24%

Total 100% 100%

Mediul de rezidență reprezintă, la rândul său, un alt factor 
de diferențiere între persoane, întrucât este o variabilă care 
oferă indicii despre o anumită stare de fapt, chiar dacă nu 
o măsoară în mod direct (engl. Proxy variable). Mediul de 
rezidență poate indica, spre exemplu, diferențe de: oportunități 
de participare culturală, venit, educație, stil de viață, acces la 
resurse etc. 

Spre deosebire de genul persoanei, mediul de rezidență 
poate surprinde mai bine deosebirile dintre respondenți, 
reflectate de răspunsurile la întrebările din această secțiune. 
După cum se poate observa în Tabelul 7, există o proporție 
mai mare a persoanelor din urban care sunt de acord sau, 
cel puțin, pendulează între acord și dezacord cu beneficiile 
prezentate. Cea mai vizibilă diferență este pentru variabila 
care măsoară relația dintre capitalul cultural și capitalul 
uman al indivizilor – „activitățile culturale mi-au fost utile 
la locul de muncă”. Deși în continuare gradul de dezacord 
este ridicat (36%), el este semnificativ mai mic comparativ 
cu mediul rural (47%). Mai departe, se observă că gradul 
de acord este mai mare în mediul urban, comparativ 
cu mediul rural (30% urban vs. 22% rural). Observabile 
sunt și diferențele pentru indicatorii care pot fi plasați în 
dimensiunea teoretică a capitalului social, în mediul urban 
existând mai puține persoane care se plasează în categoria 
de „dezacord” cu beneficiile referitoare la acesta.
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Tabelul 7. Distribuții ale gradului de acord cu privire la 
beneficiile asociate activităților culturale în funcție de mediul 
de rezidență 

  Urban Rural

Activitățile 
culturale la care 
am participat 

m-au format ca 
persoană

Acord 43% 39%

Nici acord, nici dezacord 35% 29%

Dezacord 22% 32%

  Total 100% 100%

Găsesc puține 
motive pentru 

care să particip la 
activități culturale

Acord 22% 21%

Nici acord, nici dezacord 37% 33%

Dezacord 41% 46%

  Total 100% 100%

Activitățile 
culturale mi-au 
fost utile la locul 

de muncă

Acord 30% 22%

Nici acord, nici dezacord 34% 31%

Dezacord 36% 47%

  Total 100% 100%

  Urban Rural

Activitățile 
culturale arareori 
m-au ajutat să-mi 

fac prieteni noi

Acord 36% 35%

Nici acord, nici dezacord 34% 26%

Dezacord 30% 39%

  Total 100% 100%

Participarea la 
activități culturale 
mă ajută să am o 

viață socială activă

Acord 47% 41%

Nici acord, nici dezacord 32% 27%

Dezacord 21% 32%

Total 100% 100%

Următorul criteriu folosit pentru a privi mai detaliat 
distribuțiile răspunsurilor oferite a fost vârsta, împărțită în cinci 
categorii. Conform rezultatelor obținute, prezentate în Tabelul 
8, pot fi observate câteva diferențe procentuale între diferitele 
categorii de vârstă, deși ele sunt relativ mici, pentru fiecare 
categorie de răspuns (gradul de acord). Analize în profunzime 
au evidențiat că pentru trei din cele cinci afirmații prezentate 
diferențele nu sunt semnificative statistic, spre deosebire de 
următoarele două: Activitățile culturale la care am participat 
m-au format ca persoană și Activitățile culturale mi-au fost 
utile la locul de muncă. În cazul lor, acordul devine ceva mai 
evident odată cu înaintarea în vârstă a respondenților.

Tabelul 8. Distribuții ale gradului de acord cu privire la beneficiile asociate activităților culturale în funcție de vârstă 

  Categoria de vârstă

18 – 29 ani 30 – 39 ani 40 – 49 ani 50 – 64 ani 65 de ani sau peste

Activitățile culturale la care 
am participat m-au format ca 

persoană

Acord 40% 34% 34% 42% 51%

Nici acord, nici dezacord 27% 45% 35% 28% 31%

Dezacord 33% 21% 31% 30% 18%

  Total 100% 100% 100% 100% 100%

Găsesc puține motive pentru care 
să particip la activități culturale

Acord 23% 25% 19% 19% 22%

Nici acord, nici dezacord 34% 34% 35% 37% 37%

Dezacord 43% 41% 46% 44% 41%

  Total 100% 100% 100% 100% 100%



136   Beneficiile consumului cultural – percepții subiective 

  Categoria de vârstă

18 – 29 ani 30 – 39 ani 40 – 49 ani 50 – 64 ani 65 de ani sau peste

Activitățile culturale mi-au fost 
utile la locul de muncă

Acord 24% 22% 22% 28% 35%
Nici acord, nici dezacord 30% 42% 35% 28% 29%

Dezacord 46% 36% 43% 44% 36%
  Total 100% 100% 100% 100% 100%

Activitățile culturale arareori m-au 
ajutat să-mi fac prieteni noi

Acord 40% 37% 31% 31% 39%
Nici acord, nici dezacord 29% 35% 31% 28% 30%

Dezacord 31% 28% 38% 41% 31%
  Total 100% 100% 100% 100% 100%

Participarea la activități culturale 
mă ajută să am o viață socială 

activă

Acord 46% 42% 42% 42% 48%
Nici acord, nici dezacord 28% 36% 33% 27% 27%

Dezacord 26% 22% 25% 31% 25%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Referitor la nivelul de educație, Tabelul 9 indică faptul că 
gradul de acord cu afirmațiile prezentate crește sau scade 
în funcție de educația persoanelor și în funcție de sensul 
afirmației prezentate (pozitiv sau negativ). Iar diferențele 
sunt prezente atât pentru afirmațiile generaliste, cât și pentru 
cele specifice. Spre exemplu, doar 18% dintre persoanele 
cu educație ridicată (studii universitare, cel puțin licență) 
au fost în dezacord cu afirmația „Activitățile culturale la 
care am participat m-au format ca persoană”, comparativ 
cu persoanele al căror nivel de educație este scăzut (32%) 
sau mediu (29%). În ceea ce privește relația dintre educație 

și utilitatea percepută a participării la activități culturale 
pentru locul de muncă, observăm că persoanele cu educație 
ridicată au cel mai mare procent de acord (34%) și cel 
mai mic procent de dezacord (33%). Similar, persoanele 
cu educație postliceală sau universitară prezintă cele mai 
mari procente pentru acordul cu afirmația „Participarea la 
activități culturale mă ajută să am o viață socială activă” 
(52% și respectiv 51%). Cu toate acestea, nu există diferențe 
semnificative între diferitele categorii de educație în ceea 
ce privește utilizarea activităților culturale pentru extinderea 
cercului de prieteni și cunoștințe. 

Tabelul 9. Distribuții ale gradului de acord cu privire la beneficiile asociate activităților culturale în funcție de educația respondenților 

 
Nivelul de educație

Scăzut Mediu Postliceal Ridicat

Activitățile culturale la care am 
participat m-au format ca persoană

Acord 34% 42% 37% 46%

Nici acord, nici dezacord 34% 29% 39% 36%

Dezacord 32% 29% 24% 18%

  Total 100% 100% 100% 100%
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Nivelul de educație

Scăzut Mediu Postliceal Ridicat

Găsesc puține motive pentru care să 
particip la activități culturale

Acord 27% 21% 17% 21%

Nici acord, nici dezacord 36% 36% 35% 30%

Dezacord 37% 43% 48% 49%

  Total 100% 100% 100% 100%

Activitățile culturale mi-au fost utile la 
locul de muncă

Acord 14% 27% 31% 34%

Nici acord, nici dezacord 29% 33% 30% 33%

Dezacord 57% 40% 39% 33%

  Total 100% 100% 100% 100%

Activitățile culturale arareori m-au 
ajutat să-mi fac prieteni noi

Acord 37% 34% 42% 36%

Nici acord, nici dezacord 23% 32% 30% 30%

Dezacord 40% 34% 28% 34%

  Total 100% 100% 100% 100%

Participarea la activități culturale mă 
ajută să am o viață socială activă

Acord 32% 43% 52% 51%

Nici acord, nici dezacord 30% 30% 28% 31%

Dezacord 38% 27% 20% 18%

Total 100% 100% 100% 100%

Venitul respondenților este un alt factor de diferențiere 
pentru felul în care românii se poziționează față de beneficiile 
asociate consumului cultural. Din perspectiva venitului 
personal al oamenilor, nu există diferențe majore (care să fie 
semnificative statistic) între persoanele din diferitele categorii 
de venit în ceea ce privește poziționarea față de afirmațiile cu 
caracter generalist – Activitățile culturale la care am participat 
m-au format ca persoană și Găsesc puține motive pentru care 
să particip la activități culturale. În schimb, sunt observabile 
diferențele în cazul itemilor referitori la contribuția participării 
culturale la formarea capitalului uman și social. Astfel, în 
medie, persoanele cu venituri ridicate tind să asocieze anumite 
beneficii la locul de muncă cu participarea la activități culturale, 
comparativ cu persoanele care au venituri mici, în special 

sub 1200 lei. De asemenea, similar distribuțiilor în funcție 
de educație, diferențele dintre indivizi sunt vizibile în ceea ce 
privește contribuțiile percepute pentru menținerea capitalului 
social. În medie, tendința de a fi de acord cu afirmația legată 
de influența pozitivă a participării culturale asupra vieții sociale 
crește odată cu venitul personal, iar plasarea în categoriile 
„dezacord” sau „nici acord, nici dezacord” cunoaște procente 
mai mici odată cu creșterea venitului.
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Tabelul 10. Distribuții ale gradului de acord cu privire la beneficiile asociate activităților culturale în funcție de venitul personal

 

Categorii de venit

Sub 1200 lei 1201-2200 lei 2201-5000 lei Peste 5000 lei 

Activitățile culturale la care am participat 
m-au format ca persoană

Acord 39% 42% 34% 52%

Nici acord, nici dezacord 27% 36% 38% 35%

Dezacord 34% 22% 28% 13%

  Total 100% 100% 100% 100%

Găsesc puține motive pentru care să 
particip la activități culturale

Acord 25% 21% 17% 27%

Nici acord, nici dezacord 33% 37% 31% 30%

Dezacord 42% 42% 52% 43%

  Total 100% 100% 100% 100%

Activitățile culturale mi-au fost utile la 
locul de muncă

Acord 23% 31% 26% 41%

Nici acord, nici dezacord 31% 34% 31% 29%

Dezacord 46% 35% 43% 30%

  Total 100% 100% 100% 100%

Activitățile culturale arareori m-au ajutat 
să-mi fac prieteni noi

Acord 35% 38% 32% 48%

Nici acord, nici dezacord 29% 34% 29% 31%

Dezacord 36% 28% 39% 21%

  Total 100% 100% 100% 100%

Participarea la activități culturale mă 
ajută să am o viață socială activă

Acord 36% 47% 47% 66%

Nici acord, nici dezacord 32% 32% 27% 10%

Dezacord 32% 21% 26% 24%

Total 100% 100% 100% 100%
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Tabelul 11. Distribuții ale gradului de acord cu privire la beneficiile asociate activităților culturale în funcție de venitul gospodăriei

 

Venituri gospodărie

Quintila 1 Quintila 2 Quintila 3 Quintila 4 Quintila 5

Activitățile culturale la care am participat 
m-au format ca persoană

Acord 38% 41% 42% 40% 44%

Nici acord, nici dezacord 27% 35% 24% 38% 35%

Dezacord 35% 24% 34% 22% 21%

  Total 100% 100% 100% 100% 100%

Găsesc puține motive pentru care să particip 
la activități culturale

Acord 27% 23% 27% 13% 24%

Nici acord, nici dezacord 30% 37% 27% 37% 30%

Dezacord 43% 40% 46% 49.8% 46%

  Total 100% 100% 100% 100% 100%

Activitățile culturale mi-au fost utile la locul 
de muncă

Acord 22% 31% 23% 24% 35%

Nici acord, nici dezacord 32% 33% 27% 36% 31%

Dezacord 46% 36% 50% 40% 34%

  Total 100% 100% 100% 100% 100%

Activitățile culturale arareori m-au ajutat 
să-mi fac prieteni noi

Acord 35% 34% 32% 43% 40%

Nici acord, nici dezacord 28% 36% 28% 30% 30%

Dezacord 37% 30% 40% 27% 30%

  Total 100% 100% 100% 100% 100%

Participarea la activități culturale mă ajută să 
am o viață socială activă

Acord 35% 41% 38% 53% 52%

Nici acord, nici dezacord 31% 32% 31% 28% 29%

Dezacord 34% 27% 31% 19% 19%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Notă: Quintila 1- ’SUB 1200 LEI’ Quintila 2- ’1201 - 2200 LEI’ Quintila 3- ’2201 - 3700 LEI’ Quintila 4- ’3701 - 5000 LEI’ Quintila 5- ’PESTE 5000 LEI’.
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Pentru a vedea cum relaționează între ei itemii utilizați pentru 
a măsura atitudinea respondenților față de beneficiile participării 
culturale, au fost realizate o serie de corelații între aceștia. 
Tabelul 12 prezintă rezultatele, indicând acele asocieri care nu 
sunt semnificative, asocierile pozitive și semnificative, precum 
și variația ce poate fi explicată în funcție de itemul cu care o 
variabilă este împerecheată. După cum se poate observa, există 
corelații relativ puternice între acordul cu afirmația că activitățile 
culturale ne ajută să ne formăm ca persoane și acordul cu 
afirmațiile privind utilitatea participării culturale la locul de muncă 
și pentru menținerea unei vieți sociale active. De asemenea, poate 
fi observată și o asociere pozitivă între gradurile de acord legate 
de acești doi itemi, care au măsurat beneficiile aduse capitalului 
uman și social. Nu în ultimul rând, trebuie remarcat că există o 

corelație pozitivă și semnificativă statistic între gradele de acord 
cu afirmațiile referitoare la capitalul social – „activitățile culturale 
arareori m-au ajutat să-mi fac prieteni noi” și „participarea la 
activitățile culturale mă ajută să am o viață socială activă”. Cu 
alte cuvinte, persoanele care susțin că activitățile culturale nu 
le-au ajutat să-și facă prieteni noi au o probabilitate mai mare 
de a răspunde că participarea la astfel de activități le ajută să 
aibă o viață socială activă și viceversa. O posibilă explicație ar 
fi că respondenții nu se folosesc de participarea la evenimente 
culturale pentru a cunoaște persoane noi, ci pentru a-și consolida 
relațiile existente. Pe de altă parte,  există și riscul unei înțelegeri 
eronate a afirmației „Activitățile culturale arareori m-au ajutat 
să-mi prieteni noi”. Motiv pentru care această afirmație va fi 
scoasă din analizele subsecvente.

Tabelul 12. Corelații ale gradelor de acord cu afirmațiile privind beneficiile activităților culturale

  1 2 3 4 5

1. Activitățile culturale la care am participat m-au format ca persoană ,041 ,595 (35%) ,346 (12%) ,584 (34%)

2. Găsesc puține motive pentru care să particip la activități culturale ,053 ,188 (3%) ,044

3. Activitățile culturale mi-au fost utile la locul de muncă ,347 (12%) ,547 (30%)

4. Activitățile culturale arareori m-au ajutat să-mi fac prieteni noi ,502 (25%)

5. Participarea la activități culturale mă ajută să am o viață socială activă

Note tabel:
a) Toate variabilele au avut variantele de răspuns: 1 – Acord; 2 – Nici acord, nici dezacord; 3 – Dezacord.
b) Din considerente de spațiu, numerele 1, 2, 3, 4, 5 indică variabilele denumite pe prima coloană din tabel.
c) Coduri culori: verde – corelații pozitive, semnificative statistic sub pragul de 0,05; roșu – corelații nesemnificative statistic; albastru – corelația 

unei variabile cu ea însăși; gri – informație redundantă, dat fiind că tabelul este unul în oglindă – i.e., ceea ce este la dreapta diagonalei 
albastre se regăsește și la stânga acesteia.

d) Procentele din paranteze reprezintă valoarea coeficientului de corelație ridicat la pătrat și înmulțit cu 100. Astfel, procentele reprezintă cât 
la sută din variația unui item poate fi explicată de variația itemului cu care este corelat.

e) Modalitate de citire: Dezacordul cu afirmația „Activitățile culturale la care am participat m-au format ca persoană” este asociat pozitiv și 
semnificativ cu dezacordul cu afirmația „Activitățile culturale mi-au fost utile la locul de muncă”.
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Rezultatele prezentate la începutul secțiunii dedicate 
analizelor au indicat faptul că nu putem respinge ipoteza unei 
influențe a mediului cultural asupra numărului de activități 
culturale la care respondenții au declarat că au participat cel 
puțin o dată în ultimul an. Astfel, a fost de interes să vedem dacă 
același lucru poate fi spus și despre modul în care un mediu 
cultural mai dezvoltat poate influența acordul cu afirmațiile 
referitoare beneficiile aduse de activitățile culturale asupra 
capitalului uman și social. Graficul 3 arată rezultatele acestor 
analize, în care au fost păstrate doar răspunsurile referitoare la 
acordul sau dezacordul explicit oferit de respondenți cu privire 
la afirmațiile „Activitățile culturale mi-au fost utile la locul de 
muncă” și „Participarea la activități culturale mă ajută să am 
o viață socială activă”. 
Graficul 3. Variația gradului de acord explicată de indicele de 

infrastructură culturală directă

11%
9%

Activitățile culturale mi-au fost 
utile la locul de muncă

Participarea la activități culturale 
mă ajută să am o viață socială activă

Notă grafic:
Graficul prezintă valorile coeficientului Eta parțial (engl. Partial Eta 

Squared), rezultat în urma unei analize ANOVA univariată, înmulțit 
cu 100, pentru a exprima valoarea în procente. Coeficientul 
exprimă cât la sută din variația acordului cu cele două afirmații 
(Acord / Dezacord) poate fi explicată utilizând indicele creat prin 
însumarea elementelor de infrastructură culturală care facilitează 
în mod direct consumul cultural (pentru detalii, vezi secțiunea 
dedicată metodologiei).

Putem observa că în ambele cazuri (semnificative din punct 
de vedere statistic), gradul de acord cu afirmațiile prezentate 
poate fi explicat prin influența pe care prezența infrastructurii 
culturale o are asupra lor - dezvoltarea relațiilor sociale și a 
vieții profesionale (în proporție de 9% și respectiv 11%). 

Similar, a fost testată și relația dintre numărul de activități 
culturale la care românii au participat cel puțin o dată în ultimul 
an și percepția pozitivă asupra beneficiilor pe care consumul 
cultural le are asupra capitalului uman și social. Și în acest caz 
rezultatele sunt semnificative statistic. Așadar, putem spune 
că gradul de participare culturală influențează pozitiv acordul 
cu cele două afirmații („Activitățile culturale mi-au fost utile 
la locul de muncă” și „Participarea la activitățile culturale 
mă ajută să am o viață socială activă”). Ca asemănare între 
efectul infrastructurii și a participării culturale, observăm că 
ambele influențează în aceeași măsură componenta de capital 
uman - beneficiile aduse la locul de muncă (11%). Ca diferență, 
analizele au evidențiat faptul că participarea culturală are 
un efect mai mare decât infrastructura asupra acordului cu 
afirmația „Participarea la activitățile culturale mă ajută să am 
o viață socială activă” (18% vs. 9% - Graficele 3 și 4).
Graficul 4. Variația gradului de acord explicată de indicele de 

participare culturală

11%

18%

Activitățile culturale mi-au fost 
utile la locul de muncă

Participarea la activități culturale 
mă ajută să am o viață socială activă
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7. Implicarea socială și organizațiile culturale
Unul dintre principalele beneficii asociate consumului și 

participării culturale este implicarea indivizilor în etapa de 
producție a evenimentelor cultural-artistice. Graficul 5 arată 
felul în care o parte din persoanele intervievate au ales să se 
implice, fie că vorbim despre implicare pentru artiști, în mod 
specific, sau pentru organizații culturale, în general. După 
cum se poate observa, principala modalitate de implicare 
sunt donațiile (în mod exclusiv – 11%), acestea fiind urmate 
de voluntariat (8%), iar proporția persoanelor care sunt 
implicate concomitent în ambele modalități este de 2%. 

Graficul 5. Distribuții ale modurilor în care respondenții  
s-au implicat pentru artiști sau organizații culturale

11%

8%

2%

Doar prin donații

Doar prin voluntariat

Donații și voluntariat

Diferențele de gen nu sunt vizibile în cazul implicării 
oferită sub formă de donație sau în cel al donațiilor ce apar 
concomitent cu voluntariatul. În schimb, pot fi observate 
diferențe pentru implicarea exclusivă prin acțiuni de 
voluntariat. Conform rezultatelor obținute, există o diferență 
de 16 procente în favoarea femeilor pentru această formă 
de sprijin (Tabelul 13). 

Referitor la mediul de rezidență, majoritatea respondenților 
se încadrează în categoria „urban”. După cum am menționat 
în secțiunea anterioară, variabila „mediu de rezidență” nu 
este folosită pentru ce exprimă ea în sine, ci pentru celelalte 
caracteristici relevante, ce variază în funcție de mediul de 
rezidență – venituri, stil de viață, oportunități etc. Astfel, 
putem spune că mediul urban este caracterizat de factori 
care favorizează dezvoltarea mai accentuată a unei culturi 
a voluntariatului, fapt care se revarsă și asupra activităților 
culturale (Tabelul 14).

În ceea ce privește relația dintre vârstă și modalitățile de 
implicare pentru artiști și organizații culturale, rezultatele 
obținute nu prezintă distincții semnificative între categoriile 
de vârstă analizate. Singura diferență notabilă este în cazul 
acțiunilor de implicare exclusiv prin voluntariat, care, în medie, 
sunt mai evidente în rândul tinerilor (Tabelul 15).
Tabelul 13. Distribuții ale modurilor de implicare socială în 
funcție de sexul respondenților

Masculin Feminin Total

Doar prin donații 51% 49% 100%

Doar prin voluntariat 42% 58% 100%

Donații și voluntariat 50% 50% 100%

Tabelul 14. Distribuții ale modurilor de implicare socială  în 
funcție de mediul de rezidență

Urban Rural Total

Doar prin donații 65% 35% 100%

Doar prin voluntariat 77% 23% 100%

Donații și voluntariat 75% 25% 100%
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Tabelul 15. Distribuții ale modurilor de implicare socială în funcție de vârstă

18 – 29 ani 30 – 39 ani 40 – 49 ani 50 – 64 ani 65 de ani sau peste Total

Doar prin donații 18% 22% 20% 19% 21% 100%

Doar prin voluntariat 29% 16% 20% 15% 20% 100%

Donații și voluntariat 13% 31% 9% 30% 17% 100%

Există diferențe de nivel de educație în ceea ce privește 
gradul de implicare în susținerea artiștilor și organizațiilor 
culturale. Tabelul 16 cuprinde procentele celor care au declarat 
că s-au angajat într-o anumită formă de implicare, calculate din 
fiecare categorie de educație. Atât distribuțiile procentelor, cât 
și analizele în profunzime (o serie de corelații non-parametrice) 
indică faptul că, odată cu creșterea nivelului de educație, 
persoanele sunt, în medie, mai dispuse să se implice social 
pentru artiști sau organizații culturale, atât prin voluntariat, cât 
și prin donații, sau prin ambele metode.

Venitul creează diferențe între respondenți până la un 
punct. Implicarea prin donații sau prin voluntariat are o 
frecvență mai mare în rândul celor cu venituri între 2200 și 
5000 lei (12% pentru donații; 10% pentru voluntariat). Iar 

în ceea ce privește persoanele care se implică concomitent 
prin acțiuni de voluntariat și donații, cel mai mare procent 
se regăsește în cazul celor cu venituri de peste 5000 de lei 
(Tabelul 17). În cazul veniturilor din gospodărie, respondenții 
au fost împărțiți în cinci grupuri egale (cvintile), unde cvintila 
1 (Q1) cuprinde respondenții cu cele mai mici venituri per 
gospodărie, iar cvintila 5 (Q5) cuprinde respondenții cu 
cele mai mari venituri per gospodărie. Dat fiind că venitul 
personal și venitul total din gospodărie sunt puternic corelate, 
rezultatele prezentate în Tabelul 18 arată un comportament 
similar – persoanele din gospodării cu venituri mai ridicate au o 
tendință mai ridicată de a se angaja într-o formă de implicare 
socială pentru artiști și organizații culturale, fie că este vorba 
despre donații,voluntariat sau ambele. 

Tabelul 16. Distribuții ale modurilor de implicare socială în funcție de nivelul de educație30

Scăzut Mediu Postliceal Ridicat Total

Doar prin donații 6% 11% 10% 18% 11%

Doar prin voluntariat 4% 7% 12% 13% 8%

Donații și voluntariat 1% 1% 2% 5% 2%

30 Tabelul 16 prezintă procentul celor care au răspuns afirmativ la întrebare, calculat din fiecare categorie de educație. Modalitate de citire: 6% 
dintre cei cu nivel de educație scăzut s-au implicat social pentru artiști și organizații culturale doar prin donații. s-au implicat social pentru 
artiști și organizații culturale doar prin donații. Diferența până la 100% este dată de procentul celor care nu s-au implicat în astfel de activități.
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Tabelul 17. Distribuții ale modurilor de implicare socială în funcție de venitul personal31

Sub 1200 lei 1201-2200 lei 2201-5000 lei Peste 5000 lei Total

Doar prin donații 7% 13% 12% 8% 11%

Doar prin voluntariat 3% 6% 10% 8% 7%

Donații și voluntariat 1% 1% 2% 6% 2%

Tabelul 18. Distribuții ale modurilor de implicare socială în funcție de venitul gospodăriei32

Quintila 1 Quintila 2 Quintila 3 Quintila 4 Quintila 5 Total

Doar prin donații 8% 10% 12% 12% 12% 11%

Doar prin voluntariat 3% 7% 5% 12% 11% 7%

Donații și voluntariat 2% 1% 2% 2% 4% 2%

Ultimul pas a fost să vedem dacă există o relație între 
modul în care oamenii percep beneficiile participării culturale 
și implicarea lor socială în cadrul organizațiilor culturale (vezi 
Tabelul 19).  3132

În ceea ce privește implicarea socială exclusiv prin donații, 
a fost observat că nu există diferențe între respondenții care 
au în „acord” și cei care au fost în „dezacord” cu afirmația 
„Activitățile culturale mi-au fost utile la locul de muncă” (51% 
vs. 49%; Tabelul 19). În schimb, există diferențe sesizabile în 
cazul indicatorului care face referire la menținerea unui vieți 
sociale active (13% vs. 87%). Altfel spus, respondenții care 
au declarat că au contribuit cu donații pentru artiști sau 
organizații culturale au o probabilitate mai mare de a fi de 

31 Tabelul 17 prezintă procentul celor care au răspuns afirmativ 
la întrebare, calculat din fiecare categorie de venit personal. 
Modalitate de citire: 6% dintre cei cu venituri de peste 5000 lei 
s-au implicat social pentru artiști și organizații culturale atât prin 
donații, cât și prin voluntariat. Diferența până la 100% este dată 
de procentul celor care nu s-au implicat în astfel de activități.

32 Tabelul 18 prezintă procentul celor care au răspuns afirmativ la 
întrebare, calculat din fiecare categorie de venit per gospodărie. 
Modalitate de citire: 4% dintre cei cu venituri de plasate în cvintila 
5 s-au implicat social pentru artiști și organizații culturale atât prin 
donații, cât și prin voluntariat. Diferența până la 100% este dată 
de procentul celor care nu s-au implicat în astfel de activități.

acord cu afirmația „Participarea la activități culturale mă ajută 
să am o viață socială activă”.

De asemenea, a fost luat în considerare și cazurile 
persoanelor care au declarat că s-au implicat social doar prin 
voluntariat sau atât prin voluntariat, cât și prin donații. În 
ambele situații, analizele au evidențiat că, indiferent de forma 
de implicare, respondenții au probabilitate mai mare de a fi de 
acord cu afirmațiile prezentate.
Tabelul 19. Distribuții ale modurilor de implicare socială în 
funcție de acordul cu afirmațiile referitoare la beneficiile 
participării culturale

Doar donații
Total

Nu Da
Activitățile culturale 

mi-au fost utile la locul 
de muncă

Dezacord 62% 51% 60%

Acord 38% 49% 40%

Total 100% 100% 100%

Participarea la activități 
culturale mă ajută să am 

o viață socială activă

Dezacord 39% 13% 37%

Acord 61% 87% 63%

Total 100% 100% 100%
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Doar voluntariat
Total

Nu Da

Activitățile culturale 
mi-au fost utile la locul 

de muncă

Dezacord 62% 38% 60%

Acord 38% 62% 40%

Total 100% 100% 100%

Participarea la activități 
culturale mă ajută să am 

o viață socială activă

Dezacord 40% 13% 37%

Acord 60% 87% 63%

Total 100% 100% 100%

Ambele
Total

Nu Da
Activitățile culturale 

mi-au fost utile la locul 
de muncă

Dezacord 61% 31% 60%

Acord 39% 69% 40%

Total 100% 100% 100%

Participarea la activități 
culturale mă ajută să am 

o viață socială activă

Dezacord 38% 7% 37%

Acord 62% 93% 63%

Total 100% 100% 100%

Notă tabel:
 Celulele colorate în albastru deschis exprimă cazurile în care 

există diferențe semnificative statistic între procente. Existența 
acestor diferențe a fost evidențiată prin teste t de eșantioane 
independente, ce verifică diferențele dintre grupuri. În cazul 
de față, grupurile în care au fost împărțiți respondenții au fost 
delimitate de implicare sau neimplicarea socială a acestora, 
pentru fiecare din cele trei opțiuni (donații, voluntariat sau 
ambele).

8. Concluzii
Obiectivul capitolului de față a fost să observăm cum se 

raportează românii față de anumite posibile beneficii ale 
consumului cultural, precum și efectele acestei raportări. Mai 
exact, cum este perceput beneficiul pe care capitalul cultural, 
obținut în urma consumului cultural, îl are asupra altor forme 
de capital (uman și social). Au fost luate în considerare două 
aspecte: factorii care țin de mediul cultural în care trăiesc 
oamenii și factorii care țin de caracteristici ale individului.

Mediul social și, prin extensie,  cel cultural pot influența 
oamenii în moduri complexe, de la adoptarea unui 
comportament deviant, până la realizarea și promovarea 
unor acțiuni benefice atât la nivel personal, cât și la nivel 
societal. Consumul cultural este una dintre fațetele acestor 
influențe. Analizele noastre au evidențiat că, atunci când 
vorbim de participare culturală sau de modul în care oamenii 
privesc beneficiile aduse de aceasta, factorii de mediu trebuie 
întotdeauna luați în considerare. În primul rând, indiferent de 

tipul activității culturale în care oamenii se implică, tendința 
generală este ca în locurile în care există mai multe elemente 
de infrastructură culturală numărul activităților la care 
persoanele participă să fie mai ridicat. În al doilea rând, un 
mediul social în care prezența infrastructurii culturale este mai 
pronunțată determină nu doar o participare mai crescută din 
partea populației, dar și o apreciere mai mare a beneficiilor pe 
care activitățile culturale le au în alte sfere ale vieții: munca 
(prin beneficiile aduse asupra capitalului uman), și timpul liber 
(prin beneficiile aduse la menținerea capitalului social). Factorii 
individuali, la rândul lor, creează diferențe în ceea ce privește 
percepția asupra beneficiilor care sunt asociate participării la 
activitățile culturale. Cu excepția genului, fiecare caracteristică 
socio-demografică dintre cele analizate (vârstă, educație, venit 
personal și venituri în gospodărie) adaugă diferențe în modul 
în care respondenții s-au poziționat față de afirmațiile ce le-au 
fost prezentate.
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Nu în ultimul rând, pentru a nu analiza doar percepții 
subiective, am luat în considerare și o serie de acțiuni de 
implicare socială venite dinspre public către artiști sau 
organizații culturale – prin donații, prin voluntariat sau prin 
ambele forme de implicare. Reamintim că astfel de acțiuni 
sunt determinate, până la un punct, de educație, de veniturile 
personale și din gospodărie și de mediul de rezidență (urban 
sau rural). Iar în ceea ce privește percepția favorabilă față 
de beneficiile consumului cultural, atât beneficiul perceput 
la nivelul capitalului social, cât și cel perceput la nivelul 
capitalului uman sunt vizibil diferite la nivelul indivizilor. O 
percepție favorabilă crește șansa ca cei care consideră că 
participarea culturală aduce beneficii și în alte sfere ale vieții 
sociale să își dedice timp sau resurse pentru a se implica 
pentru producția culturală. 

În plus, poate fi remarcat și faptul că există o interdependență 
între fenomenele examinate, întrucât au fost ilustrate: a) 
influența pozitivă pe care prezența infrastructurii o are 
asupra participării culturale, în general; b) asocierea pozitivă 

dintre infrastructura culturală și percepțiile favorabile cu 
privire la beneficiile consumului cultural; c) probabilitatea ca 
populația să asocieze participarea culturală cu alte beneficii, 
extra-culturale.

Prin urmare, capitolul de față aduce un sprijin în favoarea 
teoriilor ce remarcă interdependența diverselor forme de 
capital și posibilitatea ca acestea să se convertească unele 
într-altele.  Dacă analizele standard se bazează pe relațiile 
dintre venituri (sau dintre tipurile de meserii) și cât sau cum 
consumă oamenii produse culturale, sau pe modul în care 
compoziția rețelelor personale poate influența preferințele 
culturale, în această analiză am preferat unii itemi mai puțin 
convenționali, care privesc consumul cultural dintr-un alt 
unghi. Însă  punctul în care am ajuns a fost același, întărind 
ideea că factorii de stratificare și inegalitate socială nu doar 
influențează consumul cultural, ci sunt, la rândul lor, rezultatul 
unor interacțiuni complexe de ordin social, economic și politic, 
în care mediul cultural creat pentru și de către oameni are un 
cuvânt important de spus. 
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1. Introducere
Relaţia dintre educaţie şi cultură este ambivalentă. 

Cercetătorii din domeniul ştiinţelor sociale au demonstrat 
faptul că educaţia influenţează nivelul de participare şi de 
consum cultural, gustul pentru cultură şi modul de interacţiune 
cu produsele şi serviciile culturale. Mai mult, inegalităţile 
sociale (exprimate în accesul diferit la educaţie) explică 
diferenţele de preferinţe pentru cultura de masă sau formele 
„elitiste” ale culturii1. Teza omologiei lui Bourdieu2 evidenţiază 
comunitatea de gusturi culturale pentru persoane cu status 
social şi nivel de educaţie similare, pornind de la competenţele 
de decodificare a mesajului şi simbolurilor care se transmit în 
cadrul procesului de învăţare, dar şi în cel de distincţie socială. 
Studiile au evidenţiat şi influenţa nivelului de participare şi 
consum cultural asupra performanţelor educaţionale, precum 
şi faptul că instituţiile culturale acţionează ca medii non-
formale, stimulând formarea profesională continuă3. 

Deşi Bourdieu a demonstrat relaţia dintre capitalul cultural 
- exprimat prin forme elitiste - şi performanţa şcolară, studiile 
recente, realizate fie în America sau în diferite țări europene, 
au demonstrat că această relaţie poate fi valabilă sau nu, 
în funcţie de tipul de consum la care ne referim. Analizele 
au arătat, de pildă, influenţa practicilor de lectură asupra 
performanţelor şcolare în toate contextele culturale, dar 
1 Natascha Notten, Bram Lancee, Herman G. van de Werfhorst, 

Harry B. G. Ganzeboom, Educational stratification in cultural 
participation: Cognitive competence or status motivation? în 
Journal of Cultural Economics, 2014, p. 19, pp. 23-24

2   Bourdieu, Pierre. Distinction. A Social Critique of the Judgement of 
Taste, Harvard University Press,1987

3   Mónica Pini, Sandra I. Musanti, Teresa Cerratto Pargman, Youth 
Digital Cultural Consumption and Education, Designs for Learning 
vol. 7, nr. 2,, De Gruyter, 2015.

consumul de operă sau teatru s-a demonstrat că influenţează 
reuşita în sistemul educaţional doar în anumite societăţi şi 
culturi.4 

Relaţia dintre educaţie şi cultură se complică dacă mai 
adăugăm în schemă şi componenta economică şi socială. 
Economiştii au dovedit că utilizarea timpului pentru educaţie 
şi cultură aduce capital economic5, iar sociologii au evidenţiat 
contribuţia culturii şi educaţiei la stratificarea socială. În ultimii 
ani s-au identificat legătura dintre mediul familial şi reuşitele 
şcolare şi impactul educaţiei asupra succesului economic şi 
mobilităţii sau reproducţiei sociale.6 Rolul educaţiei în procesul 
de stratificare socială a fost analizat fie din perspectiva 
mobilităţii sociale (ascensiunea către un mediu social superior 
familiei de provenienţă), fie din perspectiva reproducţiei 
sociale. Transmiterea gusturilor culturale şi a practicilor de 
consum cultural şi educaţia culturală contribuie la acest proces 
de stratificare socială de tip mobilitate sau reproducţie. Mai 
mult, la nivel societal s-a demonstrat că un sistem de educaţie 
coerent şi performant creează consecinţe la nivelul dezvoltării 
economice, al productivităţii şi al calităţii vieţii. Relaţia dintre 
educaţie şi cultură în procesul de stratificare socială poate fi 
redată prin următoarea schemă:
4   Werner Georg, Transmission of cultural capital and status 

attainment – an analysis of development between 15 and 45 years 
of age, Longitudinal and Life Course Studies 2016, vol. 7, nr. 2, 
2016

5   Becker, Gary S., A Theory of the Allocation of Time, în The Economic 
Journal, Vol. 75, Nr. 299 (Sept., 1965), Blackwell Publishing, 1965, 
pp. 493-517 

6   Claudia Buchmann şi Emily Hannum, Education and Stratification 
in Developing Countries: A Review of Theories and Research, 
Annual Review of Sociology, Vol. 27, LOCUL, 2001, pp. 77-102
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Schema 1. Relaţia dintre educaţie şi cultură în procesul  
de stratificare socială

Cultura şi educaţia sunt puternic interconectate, însă 
„cultura , într-un sens mai larg, nu este o parte din procesul 
de educaţie, ci este educaţie în sine”7. Educaţia şi cultura 
se influenţează reciproc şi simultan, definind şi schimbând 
gândirea şi comportamentul uman. Educaţia este mai degrabă 
mecanismul prin care societăţile încearcă să-şi conserve 
cultura, specificul identitar şi standardele de viaţă şi să le 
transmită prin sisteme formale de educaţie (de ex.: şcoala). 
Relaţia dintre cultură şi educaţie este una circulară şi toate 
aspectele ce modifică structura culturii afectează şi modifică 
şi structura educaţiei şi viceversa. Aşadar, educaţia şi cultura 

7   Dipika Awachite, Dhwani Kapadia şi Sheetal Jain (presentation) 
Education and Culture in general, disponibil la: https://www.
slideshare.net/sheetaljain202/education-and-culture-in-general, 
accesat la data de 02.06.2019

se oglindesc permanent una în cealaltă, iar efectele aceste 
reflectări reciproce se regăsesc constant în comportamentul 
uman. 

Pentru a fixa punctul de plecare al demonstraţiei pe care 
dorim să o facem în acest capitol referitor la relaţia dintre 
educaţie şi cultură, recapitulăm pe scurt rezultatele prezentate 
în capitolele anterioare. În toate capitolele din acest volum 
remarcăm o diferenţă substanţială - pe anumite teme - între 
respondenţii cu nivel scăzut de educaţie şi cei cu nivel mediu 
şi superior. Rezultatele prezentate în primul capitol arată 
că nivelul de educaţie influenţează definirea subiectivă a 
identităţii naţionale, fapt evidenţiat de diferenţele procentuale 
mari între respondenţii cu nivel de educaţie scăzut şi cei cu 
studii superioare, în cazul unor itemi referitori la acest tip de 
identitate. De exemplu, respondenţii cu nivel scăzut de educaţie 
cred în mai mare măsură că trebuie să ai origini româneşti, să 
te fi născut şi să fi trăit toată viaţa în România sau să fii creştin-
ortodox pentru a fi considerat “un adevărat român”. Diferenţe 
mari se remarcă în cazul sentimentelor de mândrie naţională, 
care sunt mai accentuate în cazul respondenţilor cu educaţie 
scăzută. De asemenea, diferenţe notabile se înregistrează şi 
în cazul participării la manifestările dedicate Zilei Naţionale 
şi al intenţiei de participare la evenimentele culturale 
dedicate Centenarului Marii Uniri, de data aceasta frecvenţa 
/ intenţia de participare fiind mai mare în cazul persoanelor 
cu studii superioare. În ceea ce priveşte conştientizarea rolului 
instituţiilor de cultură în organizarea evenimentelor culturale, 
persoanele cu nivel de educaţie scăzut sunt mai predispuse să 
considere că statul ar trebui să investească mai mult pentru 
evenimentele de comemorare naţională şi că manifestările 
dedicate Centenarului ar trebui să fie mai importante decât 
orice alte evenimente culturale din ţară. 

Rezultatele prezentate în capitolul doi evidenţiază faptul 
că respondenţii cu nivel mediu de educaţie sunt principalii 
participanţi la activităţi cu caracter cultural, iar diferenţele cele 
mai mari între persoanele cu nivel scăzut de educaţie şi cele cu 
studii superioare se înregistrează în special în cazul participării 

Educație

Statut  
social

Consum 
cultural

Consum 
cultural
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la evenimente culturale (teatru, expoziţii). Remarcăm aceeaşi 
situaţie şi în cazul participării la diverse activităţi de petrecere 
a timpului liber. Diferenţe semnificative se înregistrează în 
cazul participării la spectacole de divertisment / muzică sau 
la spectacole sportive, ori în cazul mersului la discotecă/club 
sau al mersului în excursii în afara localităţii, unde persoanele 
cu nivel scăzut de educaţie manifestă o frecvenţă scăzută. O 
situaţie similară se observă şi în cazul consumului non-public, 
unde persoanele cu nivel scăzut de studii au cele mai mici 
frecvenţe în cazul lecturii de cărţi, ziare şi reviste în format 
de hârtie, în cazul vizionării de filme pe DVD/Blu-Ray sau al 
jocurilor pe calculator / laptop sau consolă. Diferenţele între 
persoanele cu nivel scăzut de educaţie şi persoanele din 
celelalte categorii de educaţie sunt dramatice în cazul utilizării 
internetului în scopuri culturale şi educaţionale. Segmentarea 
participării culturale evidenţiază relaţia dintre nivelul de 
educaţie şi nivelul participării culturale sau al consumului de 
internet. Persoanele cu studii superioare au înregistrat cel mai 
mare nivel de participare şi consum cultural non-public (inclusiv 
internet), în timp ce persoanele cu nivel scăzut de educaţie 
au înregistrat cel mai mic nivel la toate tipurile de consum şi 
participare culturală. În cazul gusturilor culturale, prezentate 
în capitolul trei, remarcăm diferenţe mari între preferinţele 
respondenţilor, în funcţie de educaţie: persoanele cu educaţie 
scăzută şi medie preferă în principal spectacolele de muzică 
folclorică, în timp ce persoanele cu studii superioare preferă 
preponderent spectacolele de teatru. 

Capitolul patru din volumul de faţă deschide perspectiva 
stratificării sociale şi a rolului pe care educaţia îl are în cadrul 
structurii sociale, dar şi în accesul la diversele forme de capital 
(economic, social, cultural şi, îndeosebi, uman). Importanţa 
culturii în formarea capitalului uman a fost identificată prin 
conştientizarea contribuţiei pe care cultura a avut-o la formarea 
ca persoană a respondenţilor, iar această conştientizare este 
mai mare cu 12 procente în cazul persoanelor cu nivel de 
educaţie ridicat, comparativ cu cele cu nivel scăzut de educaţie. 
Importanţa culturii în capitalul economic a fost evidenţiată 

de conştientizarea utilităţii activităţilor culturale la locul de 
muncă. Şi în acest caz, diferenţa între persoanele cu nivel 
ridicat de educaţie şi cele cu nivel scăzut este semnificativă 
(20%). Importanţa culturii în capitalul social a fost evidenţiată 
în cazul conştientizării contribuţiei activităţilor culturale 
la o viaţă socială activă. La fel ca în cazul celorlalte forme 
de capital, persoanele cu studii superioare au manifestat o 
conştientizare mai mare a importanţei culturii în formarea 
capitalului social, în comparaţie cu persoanele cu nivel scăzut 
de educaţie (diferenţă de 19%). Diferenţele între respondenţii 
cu nivel de educaţie ridicat şi cei cu nivel scăzut se remarcă şi 
în cazul sprijinului pentru artişti şi organizaţiile culturale. Cele 
mai mari diferenţe au fost identificate în cazul donaţiilor şi al 
voluntariatului (9%). 

Nu în ultimul rând, toleranţa şi acceptarea diversităţii 
culturale sunt preponderent specifice persoanelor cu nivel 
ridicat de educaţie, aşa cum evidenţiază capitolul şase al 
acestui volum. Există diferenţe majore între opiniile persoanelor 
cu nivel ridicat de educaţie şi cele cu nivel scăzut: 35% diferenţă 
în ceea ce priveşte opinia privind prioritatea bărbaţilor la un loc 
de muncă, 19% diferenţă în cazul opiniei că bărbaţii sunt lideri 
politici mai buni decât femeile, 23% diferenţă pentru opinia că 
studiile universitare sunt mai importante pentru un băiat decât 
pentru o fată, 10% diferenţă pentru acceptarea ca vecini a 
imigranţilor/muncitorilor din străinătate.

Dacă pentru celelalte aspecte ale toleranţei (acceptarea 
ca vecini a persoanelor de religie diferită, de etnie/rasă 
diferită, sau a celor aparţinând minorităţilor sexuale) nu avem 
diferenţe foarte mari între persoanele cu nivel scăzut şi cele 
cu nivel ridicat de educaţie, apar o serie de diferenţe oarecum 
paradoxale între persoanele cu nivel de educaţie mediu şi 
persoanele din celelalte categorii de educaţie. Diferenţele sunt 
semnificative, între 20 şi 30 de procente, ceea ce ne duce la 
concluzia că persoanele cu nivel mediu de educaţie sunt cele 
mai tolerante şi mai deschise faţă de diversitatea culturală 
de orice tip. Diferenţe semnificative (10%) se remarcă şi în 
ceea ce priveşte afirmaţia că în România oamenii sunt liberi 
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să spună ceea ce gândesc, persoanele cu nivel de educaţie 
ridicat nefiind în general de acord cu această afirmaţie, 
comparativ cu cele cu nivel scăzut, care sunt de acord în 
mai mare măsură. Aşadar, rezultatele capitolelor anterioare 
evidenţiază contribuţia educaţiei la formarea gusturilor 
culturale, la frecvenţa practicilor de consum cultural, dar şi 
influenţa educaţiei asupra opiniilor şi valorilor în general. 

Percepţia oamenilor despre importanţa culturii şi tipurile 
de consum cultural pe care le observăm în societate sunt 
rezultatul a ceea ce cultura a transmis că este important 
de transmis, de conservat şi de reprodus la un moment dat 
în societate, prin educaţie; iar educaţia reprezintă tocmai 
mecanismul/ instrumentul prin care ceea ce a fost considerat 
important a fost păstrat şi transmis. Cel puţin din punct de 

vedere teoretic, această relaţie este relativ uşor de explicat; 
însă educaţia şi cultura nu sunt izolate faţă de alţi factori din 
societate, factori relevanţi, care le influenţează, cum ar fi, de 
exemplu, factorul economic. 

Datorită acestei relaţii circulare dintre educaţie şi cultură, 
nu putem identifica circuitul şi sensul efectelor pe care ele le 
au una asupra celeilalte. Oamenii consideră cultura ca fiind 
importantă doar dacă au fost educaţi că este importantă 
şi în acelaşi timp cultura transmite educaţiei cât este de 
importantă. Relaţia dintre cultură şi educaţie nu este una pe 
modelul „input şi output”, ci este mai degrabă o relaţie de tip 
ecosistem, în care cele două se determină şi se influenţează 
constant una pe cealaltă.

2. Metodologie 
În cadrul acestui capitol au fost luate în considerare 

mai multe variabile, prin analiza cărora am urmărit o serie 
de obiective: identificarea atitudinii oamenilor cu privire la 
rolul educaţiei în cultură, identificarea legăturii dintre nivelul 
de educaţie şi consumul cultural, identificarea nivelului de 
implicare a oamenilor în activităţi de creaţie şi activităţi 
artistice, identificarea nivelului de participare la activităţi 
extra-curriculare şi maniera în care au luat contact oamenii 
cu aceste activităţi sau cursuri (cursuri furnizate de organizații 
private, în cadrul unei instituţii culturale, sau prin intermediul 
şcolii ori al liceului). 

Pentru a identifica atitudinea oamenilor cu privire la 
rolul culturii în educaţie, dar şi pentru identificarea relaţiei 
dintre educaţie şi cultură, am măsurat care este percepţia 
oamenilor cu privire la următoarele aspecte: dacă participarea 
elevilor la evenimente culturale este la fel de importantă 
precum participarea lor la orele de la şcoală, dacă şcolile 
sau liceele ar trebui să se implice mai mult în organizarea şi 
promovarea evenimentelor culturale, dacă evenimentele din 

localitatea lor se adresează mai degrabă unui public specializat 
decât unui public larg, dacă oferta culturală din localitatea lor 
cuprinde suficiente evenimente culturale adresate publicului 
larg şi dacă instituţiile educaţionale trebuie să colaboreze mai 
mult cu instituţiile culturale. 

Pentru acest din urmă obiectiv au fost luaţi în considerare 
următorii indicatori: (interpretare la un instrument muzical, 
interpretare vocală, jucat pe scenă sau într-un film, dans, 
compus o poezie / un eseu/un roman etc., realizat fotografii, 
realizat un film, desfășurat activităţi artistice, ca de exemplu: 
sculptură, pictură, desen sau activităţi de artizanat, desfășurat 
activităţi creative pe calculator, cum ar fi designul unui site, 
al unui blog / videoblog etc..), totul raportat la ultimele  
12 luni. Pentru obiectivele menţionate mai sus am realizat 
analize statistice de tip frecvenţă, corelaţie şi încrucişare 
de date, folosind variabile socio-demografice (vârstă, venit 
gospodărie, educaţie, venit personal, mediu de rezidenţă, 
regiuni de dezvoltare).
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3. Atitudinea respondenților cu privire la rolul și 
importanța instituțiilor culturale și educaționale

În cadrul acestui secţiuni vom prezenta care este percepţia 
oamenilor cu privire la importanţa pe care o au instituţiile 
educaţionale şi instituţiile culturale în ceea ce priveşte educaţia 
culturală şi implicarea acestor instituţii la nivelul comunităţii. 
De asemenea, vom contura o imagine despre atitudinea 
respondenţilor cu privire la rolul pe care îl are şcoala în procesul 
de educaţie culturală şi implicit în stimularea participării culturale. 

Socializarea este una dintre cele mai importante etape din 
dezvoltarea oamenilor pentru că reprezintă nivelul principal la 
care oamenilor li se inculcă valori despre lume, despre ceea ce 
este important sau relevant pentru societatea în care trăiesc, 
despre ce este dezirabil sau nu.Socializarea presupune un 
transfer de informaţii şi valori, în care fiecare om este atât 
transmiţător, cât şi receptor. În etape diferite ale procesului 
de socializare oamenii învaţă despre funcţionarea şi rolul 
structurilor sociale specifice unei culturi, despre ce tip de 
comportament trebuie să afişeze în raport cu anumite instituţii 
şi implicit ce tip de răspuns trebuie să aştepte de la ceilalţi 
oameni, sau ce ofertă ar trebui să primească de la instituţii, 
organizaţii etc. Prin urmare, importanţa socializării în perioada 
învăţării umane devine evidentă în raport cu atitudinile şi 
comportamentele persoanelor, afişate mai târziu în raport cu 
societatea şi instituţiile sale. 

Şcoala este o instituţie cu un rol foarte puternic de 
socializare, aceasta din urmă fiind şi unul dintre principalele 
sale obiective, în afara celui de a transmite informaţii şi 
cunoştinţe sau a celui de a forma abilităţi şi competenţe. După 
familie, şcoala este un mijloc prin care oamenii iau contact cu 
viața culturală; prin intermediul familiei şi al şcolii se creează 
primele gusturi şi interese culturale, primele interacţiuni cu 
produsele culturale, care marchează implicit consumul cultural 
al viitorului adult.

Uneori, familia nu intermediază acest contact, iar copiii 
reuşesc să se apropie de cultură şi de instituţiile culturale 
abia prin intermediul şcolii şi al educaţiei şcolare. Astfel, 
participarea la activităţi de creaţie extraşcolare este în mare 
măsură determinată şi de aceste acţiuni derulate în cadrul 
şcolii şi prin intermediul educaţiei. Copiii înţeleg care este rolul 
şcolii în raport cu cultura prin felul în care şcoala ca instituţie 
se implică în mod activ în promovarea culturii şi a consumului 
cultural. În consecinţă, atitudinea oamenilor cu privire la rolul 
educaţiei şi al şcolii în raport cu cultura este un rezultat al 
modului în care şcoala se poziţionează ca entitate care 
furnizează şi intermediază informaţii culturale. Pentru oamenii 
care au un deficit de relaţionare cu instituţiile culturale, 
instituţiile educaţionale (şcoala etc.) ar trebui să medieze şi să 
compenseze acest deficit.

 Atitudinea respondenţilor cu privire la rolul şi importanţa 
instituţiilor culturale şi educaţionale este de conştientizare 
a importanţei pe care şcoala şi instituţiile culturale le au în 
completarea sau compensarea educaţiei primite de copii în 
familie. Majoritatea respondenţilor (70%) consideră că entităţile 
educaţionale (liceele, şcolile etc..) trebuie să fie mai implicate 
în organizarea şi promovarea de evenimente culturale. Acest 
procent ne demonstreazăfaptul că oamenii consideră că 
între educaţie şi formarea gusturilor culturale sau a unui 
comportament de consum cultural există o legătură de influenţă. 

Pentru a susţine această ipoteză am verificat în ce măsură 
oamenii sunt de acord cu faptul că participarea tinerilor la 
activităţi culturale este la fel de importantă ca participarea 
acestora la programele educaţionale de la şcoală, iar 
rezultatele ne arată că 65% dintre respondenţi sunt de acord 
cu această afirmaţie. Cei chestionaţi consideră în proporţie 
de 36% că în localitatea lor există suficiente proiecte care 
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sunt adresate publicului larg, însă, pe de altă parte, un 
procent destul de apropiat (33%) consideră că instituţiile nu 
organizează, totuşi, suficiente proiecte care să le fie adresate. 

Cel mai ridicat procent a fost obţinut pentru variabila 
referitoare la colaborarea dintre instituţiile de cultură şi 
instituţiile educaţionale: 71% dintre respondenţi sunt de 
acord cu faptul că între educaţie şi cultură trebuie să existe 
conexiune, iar instituţiile care organizează evenimente 
culturale trebuie să colaboreze cu instituţiile şcolare şi 
educaţionale. Din rezultatele obţinute pentru populaţia 
generală inclusă în eşantionul cercetării noastre rezultă că 
38% dintre respondenţi nu sunt de acord cu afirmaţia potrivit 
căreia evenimentele culturale organizate în localitatea lor 
sunt adresate unui public mai degrabă specializat; pe de altă 
parte, un sfert dintre respondenţi consideră că agenda locală 
cu evenimente culturale dedicate populaţiei este dedicată unui 
public specializat sau avizat şi mai puţin publicului larg. 

Este important să subliniem diferenţele relativ mici dintre 
răspunsurile obţinute pentru variabilele privitoare la publicul 
ţintă al evenimentelor culturale şi pentru cele referitoare la 
existenţa unui număr suficient de proiecte accesibile pentru 
unui public larg. Dacă pentru afirmaţia „Evenimentele 
culturale din localitatea mea se adresează mai mult publicului 
specializat şi mai puţin publicului larg.” cea mai mare parte 
dintre respondenţi sunt de acord cu faptul că evenimentele 
culturale sunt mai mult pentru publicul larg, pentru afirmaţia 
”Instituţiile culturale din localitatea mea (ex: teatre, muzee 
etc.) organizează suficiente proiecte adresate publicului larg” 
cea mai mare parte dintre respondenţi sunt în dezacord. 

Principala concluzie pe care o putem trage din aceste 
rezultate este că oamenii sunt oarecum confuzi cu privire 
la oferta de bunuri şi servicii culturale la care au acces în 
localitatea lor şi dacă ceea ce există în ofertă este destinat 
unui public specializat sau publicului larg. 

Tabelul 1. Percepţia oamenilor cu privire la rolul instituţiilor 
culturale în raport cu publicul

Sunteţi de acord 
cu următoarele 

afirmaţii…?
Acord

Nici 
acord, nici 
dezacord

Dezacord Total 

Evenimentele culturale 
din localitatea mea se 
adresează mai mult 
publicului specializat şi 
mai puţin publicului larg.

25% 37% 38% 100%

Instituţiile culturale 
din localitatea mea 
(ex.: teatre, muzee etc.) 
organizează suficiente 
proiecte adresate 
publicului larg.

36% 31% 33% 100%

Pentru a identifica în ce măsură nivelul de educaţie 
influenţează consumul cultural, am analizat cum influenţează 
educaţia participarea la diferite tipuri de consum public. Conform 
analizei prezentate mai jos, există o probabilitate mai mare ca 
o persoană cu un nivel ridicat de educaţie să meargă mai des la 
bibliotecă decât o persoană cu un nivel de educaţie mai scăzut 
sau fără educaţie. De asemenea, şansa ca o persoană cu un 
nivel de educaţie mai ridicat să viziteze muzee sau monumente 
istorice este mai mare decât în cazul persoanelor cu nivel scăzut 
de educaţie. În concluzie, putem susţine că există probabilitatea 
ca nivelul de educaţie al unei persoane poate să influenţeze 
pozitiv consumul cultural în spaţiul public; mai mult, nivelul de 
educaţie poate influența şi tipul de consum sau de activitate 
culturală pe care oamenii o preferă.
Tabelul 2. Relaţia de asociere în nivelul de educaţie şi diferite 
tipuri de consum cultural

Care este ultima şcoală pe 
care aţi absolvit-o?

Mers la 
bibliotecă

Vizitat 
monumente 

istorice
Vizitat 
muzee

Relaţii de asociere între nivelul 
de educaţie şi participarea la 
diverse activităţi de consum 
cultural public. 
Corelaţia este semnificativă la 
nivelul 0,01 (dublă direcţie)

0,231 0,333 0,359
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4. Influența variabilelor socio-demografice  
în percepția relației dintre educație, cultură  
și creativitate 

 În cadrul acestei secţiuni vom prezenta distribuţia 
respondenţilor din punctul de vedere al atitudinii lor privind 
rolul şi importanţa instituţiilor culturale şi educaţionale, în 
funcţie de o serie de variabile socio-demografice. În continuare 
vom prezenta care sunt principalele diferenţe în ceea ce 
priveşte atitudinea faţă de educaţie şi cultură, în raport cu 
genul respondenţilor. Şi bărbaţii, şi femeile sunt de părere că 

instituţiile educaţionale trebuie să se implice în organizarea 
şi promovarea de evenimente culturale şi că este important 
pentru tineri să participe la evenimente culturale aşa cum 
participă la orele de educaţie şcolară. Femeile manifestă 
un dezacord mai mare față de afirmaţia conform căreia 
evenimentele culturale sunt mai degrabă adresate publicului 
specializat decât publicului larg.

Tabelul 3. Percepţia respondenţilor privind rolul instituţiilor educaţionale şi culturale, în funcţie de gen 
Sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii…?

Şcolile şi liceele trebuie să se implice mai mult în organizarea şi promovarea de activităţi culturale

Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total
Masculin 69% 24% 7% 100%
Feminin 71% 22% 7% 100%

Participarea tinerilor la activităţi culturale e la fel de importantă ca participarea la orele de la şcoală
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

Masculin 65% 23% 12% 100%
Feminin 64% 24% 12% 100%
Instituţiile culturale din localitatea mea (exemple: teatre, muzee etc.) organizează suficiente proiecte adresate publicului larg.

Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total
Masculin 36% 31% 33% 100%
Feminin 36% 31% 33% 100%

Evenimentele culturale din localitatea mea se adresează mai mult publicului specializat şi mai puţin publicului larg

Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total
Masculin 25% 38% 37% 100%
Feminin 25% 37% 38% 100%

Instituţiile de cultură şi instituţiile educaţionale trebuie să colaboreze mai frecvent în organizarea de activităţi culturale
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

Masculin 68% 23% 9% 100%
Feminin 72% 22% 6% 100%
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Atât cei din mediul rural, cât şi cei din mediul urban 
consideră că este important ca tinerii să participe la 
evenimente culturale, iar instituţiile de cultură şi instituţiile 
educaţionale trebuie să colaboreze mai frecvent pentru 
organizarea de activităţi culturale. Din punctul de vedere al 
mediului de rezidenţă, persoanele din mediul rural sunt mai 
degrabă de părere că evenimentele sunt adresate publicului 
larg, însă persoanele din mediul urban sunt în mai mică măsură 
de acord cu această afirmaţie. De asemenea, respondenţii din 

mediul rural consideră că instituţiile culturale din localitatea 
lor nu oferă şi nu organizează suficiente proiecte care să fie 
destinate publicului larg. O posibilă explicaţie pentru această 
situaţie poate fi lipsa de infrastructură (teatre, muzee, biblioteci 
etc.) care să fie disponibile pentru locuitorii din mediul rural. 
Neexistând acces la spaţii destinate consumului de cultură 
şi organizării de evenimente culturale, este posibil ca oferta 
culturală pentru locuitorii din spaţiul rural să fie mai redusă şi 
mai puţin variată decât în spaţiile urbane.

Tabelul 4. Percepţia respondenţilor privind rolul instituţiilor educaţionale şi culturale, în funcţie de mediul de rezidenţă 

Sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii…?
 Şcolile şi liceele trebuie să se implice mai mult în organizarea şi promovarea de activităţi culturale

Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total
Rural 70% 22% 8% 100%
Urban 70% 24% 6% 100%

Participarea tinerilor la activităţi culturale e la fel de importantă ca participarea la orele de la şcoală

Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total
Rural 66% 22% 12% 100%
Urban 63% 25% 12% 100%

 Instituţiile culturale din localitatea mea (exemple: teatre, muzee etc.) organizează suficiente proiecte adresate publicului larg
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

Rural 29% 24% 47% 100%
Urban 42% 36% 22% 100%

Evenimentele culturale din localitatea mea se adresează mai mult publicului specializat şi mai puţin publicului larg
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

Rural 22% 33% 45% 100%
Urban 27% 40% 33% 100%

Instituţiile de cultură şi instituţiile educaţionale trebuie să colaboreze mai frecvent în organizarea de activităţi culturale
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

Rural 70% 22% 8% 100%
Urban 71% 23% 6% 100%

În general, nu există diferenţe semnificative între regiunile 
de dezvoltare pentru variabilele analizate. De subliniat este 
diferenţa dintre regiunile de dezvoltare în ceea ce priveşte 

opinia legată de participarea tinerilor la activităţile culturale 
în egală măsură cu participarea la orele şcolare. Oamenii din 
regiunea Sud-Vest-Oltenia sunt mai puţin de acord cu faptul 
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că, pentru tineri, participarea la evenimente culturale este la 
fel de importantă , ca participarea la orele de la şcoală. În 
regiunea de dezvoltare Nord-Vest, 37% dintre respondenţi 
sunt de acord că evenimentele culturale din localitatea lor 
sunt mai degrabă destinate unui public specializat şi mai puţin 
publicului larg, însă 44% din populaţia din aceeaşi regiune 
consideră că instituţiile culturale le oferă suficiente evenimente 
culturale. Cel mai mic procent este înregistrat pentru regiunea 
de dezvoltare București-Ilfov, unde populaţia consideră doar în 

proporţie de 17% că evenimentele culturale sunt oferite mai 
degrabă pentru un public specializat. 

Din perspectiva educaţiei, nu există diferenţe foarte mari de 
percepţie privind rolul educaţiei în cultură între persoanele cu 
un nivel scăzut sau mediu de educaţie şi persoanele cu un nivel 
de educaţie foarte ridicat. Aceste rezultate pot indica faptul că 
respondenţii, indiferent de nivelul lor de educaţie, consideră că 
educaţia şi cultura sunt importante şi trebuie să funcţioneze 
interconectate.

Tabelul 5. Percepţia respondenţilor privind rolul instituţiilor educaţionale şi culturale, în funcţie de nivelul de educaţie 

Sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii…?
 Şcolile şi liceele trebuie să se implice mai mult în organizarea şi promovarea de activităţi culturale 

Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total
Nivel de educaţie scăzut 76% 19% 5% 100%
Nivel de educaţie mediu 76% 19% 5% 100%

Studii postliceale / nivel terţiar nonuniversitar 76% 20% 4% 100%
Nivel de educaţie ridicat / nivel terţiar universitar 70% 22% 8% 100%

Participarea tinerilor la activităţi culturale e la fel de importantă ca participarea la orele de la şcoală
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

Nivel de educaţie scăzut 66% 26% 8% 100%
Nivel de educaţie mediu 64% 22% 14 % 100%

Studii postliceale / nivel terţiar nonuniversitar 60% 28% 12% 100%
Nivel de educaţie ridicat / nivel terţiar universitar 66% 23% 11% 100%

Instituţiile culturale din localitatea mea (exemple: teatre, muzee etc.) organizează suficiente proiecte adresate publicului larg
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

Nivel de educaţie scăzut 36% 30% 34% 100%
Nivel de educaţie mediu 33% 30% 37% 100%

Studii postliceale / nivel terţiar nonuniversitar 36% 31% 33% 100%
Nivel de educaţie ridicat / nivel terţiar universitar 44% 32% 24% 100%

 Evenimentele culturale din localitatea mea se adresează mai mult publicului specializat şi mai puţin publicului larg
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

Nivel de educaţie scăzut 29% 37% 34% 100%
Nivel de educaţie mediu 27% 37% 36% 100%

Studii postliceale / nivel terţiar nonuniversitar 22% 36% 42% 100%
Nivel de educaţie ridicat / nivel terţiar universitar 20% 36% 44% 100%
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Instituţiile de cultură şi instituţiile educaţionale trebuie să colaboreze mai frecvent în organizarea de activităţi culturale
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

Nivel de educaţie scăzut 73% 22% 5% 100%
Nivel de educaţie mediu 68% 24% 8% 100%

Studii postliceale / nivel terţiar nonuniversitar 76% 19% 5% 100%
Nivel de educaţie ridicat / nivel terţiar universitar 75% 19% 6% 100%

 Persoanele de 65 de ani şi peste sunt de acord că instituţiile 
educaţionale trebuie să se implice mai mult în organizarea 
şi promovarea de activităţi culturale în mai mare măsură 
comparativ cu categoria tinerilor, care sunt cel mai puţin de 
acord cu aceasta, dintre toate categoriile de vârstă analizate. 
De asemenea, persoanele din categoria de vârstă de 65 de ani 
şi peste sunt în mai mare măsură de acord cu afirmaţia conform 
căreia participarea tinerilor la activităţi culturale este la fel 
de importantă ca participarea acestora la orele de la şcoală. 
Şi de această dată tinerii sunt cei care au înregistrat cel mai 
mic procent dintre respondenţi care sunt de acord cu această 
afirmaţie. Una dintre explicaţiile pentru aceste rezultate ar 
putea fi legată de faptul că tinerii nu se regăsesc sau nu îşi 
regăsesc aşteptările în oferta culturală, sau de faptul că tinerii 
nu consideră participarea culturală ca fiind o formă de educaţie 
sau de învăţare care să poată completa sau înlocui importanţa 
orelor pe care le petrec la şcoală. Aceleaşi diferenţe între tineri 
şi seniori am înregistrat şi pentru afirmaţia „Instituţiile de 
cultură şi instituţiile educaţionale trebuie să colaboreze mai 

frecvent în organizarea de activităţi culturale”. Şi în acest caz 
tinerii sunt cel mai puţin de acord cu această afirmaţie, în timp 
ce seniorii sunt de acord în cea mai mare măsură. 

Vom atrage atenţia, totuşi, că pentru cele mai multe dintre 
afirmaţiile analizate mai jos am obţinut procente destul de ridicate 
pentru categoria de răspuns Nici acord, nici dezacord. În general, 
din punct de vedere metodologic, această variantă de răspuns 
este utilizată pentru a acoperi acel segment de respondenţi care 
se regăsesc, de obicei, în situaţii în care: fie nu cunosc subiectul 
studiat, fie nu îl înţeleg, fie nu au o opinie încă formată sau clar 
conturată, fie subiectul studiat este delicat, sensibil sau implică o 
serie de considerente morale. Pentru majoritatea categoriilor de 
vârstă analizate pentru aceste răspunsuri am obţinut procente 
de cel puţin 15% (minim 15% şi maxim 40%,) adică cel puţin un 
sfert din populaţie care a bifat varianta de răspuns Nici acord, 
nici dezacord. Aşa cum am menţionat şi anterior, este de luat 
în considerare cât de mult consideră oamenii că educaţia are 
legătură cu cultura şi consumul cultural şi cât de mult înţeleg 
importanţa acestei relaţii. 

Tabelul 6. Percepţia respondenţilor privind rolul instituţiilor educaţionale şi culturale, în funcţie de vârstă

Sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii…?
 Şcolile şi liceele trebuie să se implice mai mult în organizarea şi promovarea de activităţi culturale

Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total
18 - 29 ani 59% 30% 11% 100%
30 - 39 ani 73% 24% 3% 100%
40 - 49 ani 65% 25% 10% 100%
50 - 64 ani 69% 24% 7% 100%

65 de ani şi peste 80% 15% 5% 100%
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 Participarea tinerilor la activităţi culturale e la fel de importantă ca participarea la orele de la şcoală
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

18 - 29 ani 57% 27% 16% 100%
30 - 39 ani 64% 27% 9% 100%
40 - 49 ani 62% 23% 15% 100%
50 - 64 ani 66% 20% 14% 100%

65 de ani şi peste 70 % 22% 8% 100%

Instituţiile culturale din localitatea mea (exemplu: teatre, muzee etc.) organizează suficiente proiecte adresate publicului larg
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

18 - 29 ani 38% 34% 28% 100%
30 - 39 ani 41% 31% 28% 100%
40 - 49 ani 34% 29% 37% 100%
50 - 64 ani 33% 32% 35% 100%

65 de ani şi peste 36% 28% 36% 100%

 Evenimentele culturale din localitatea mea se adresează mai mult publicului specializat şi mai puţin publicului larg
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

18 - 29 ani 27% 39% 34% 100%
30 - 39 ani 21% 32% 47% 100%
40 - 49 ani 26% 36% 38% 100%
50 - 64 ani 23% 39% 38% 100%

65 de ani şi peste 28% 40% 32% 100%

Instituţiile de cultură şi instituţiile educaţionale trebuie să colaboreze mai frecvent în organizarea de activităţi culturale
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

18 - 29 ani 60% 32% 8% 100%
30 - 39 ani 72% 21% 7% 100%
40 - 49 ani 68% 24% 8% 100%
50 - 64 ani 74% 19% 7% 100%

65 de ani şi peste 76% 18% 6% 100%
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5. Participarea oamenilor la activități de creație și 
activități ce presupun creativitate

Potrivit UNESCO “încurajarea creativităţii din fragedă 
copilărie este una dintre cele mai bune garanţii ale creşterii 
într-un mediu sănătos, de stimă de sine şi respect reciproc 
între oameni – elemente esenţiale pentru construirea unei 
culturi a păcii.”8 Creativitatea este una dintre cele mai 
importante şi valoroase resurse ale umanităţii. Majoritatea 
faptelor sociale care au determinat în istorie evoluţie şi 
dezvoltare s-au datorat manifestării şi concretizării diferitelor 
forme de creativitate ale oamenilor. Importanţa creativităţii 
a fost treptat recunoscută în ultima perioadă şi se vorbeşte 
din ce în ce mai mult despre creativitate ca parte integrantă a 
muncii moderne. Creativitatea a devenit o resursă strategică 
pentru marile companii, care încearcă nu doar să o utilizeze 
la potenţial maxim, ci şi să o cultive în rândul angajaţilor, 
prin diverse metode şi strategii. Companiile încurajează 
manifestarea creativităţii şi găsirea de soluţii ingenioase sau 
inedite în interiorul lor, astfel încât munca devine din ce în ce 
mai puţin standardizată sau rigidă. 

Este important ca oamenii, şi în special tinerii, să aibă acces 
cât de mult posibil la activităţi şi programe care încurajează 
şi creativitatea şi talentul. Dacă acest lucru nu este posibil 
prin intermediul familiei sau tinerii au dificultăţi financiare în 
acest sens, şcoala este veriga care trebuie să facă legătura 
între copii şi activităţile ce le potenţează creativitatea. De 
asemenea, este necesar ca şcoala să faciliteze pe cât de 
mult posibil accesul oamenilor la o paletă cât mai variată de 
activităţi creative sau creatoare. Mayesky (2013) oferă, spre 
exemplu, o serie de beneficii ale utilizării artelor în procesul 
educaţional: ’’utilizarea artelor în procesul de învăţare şi 

8   În Ashfaq Ishaq, On the Importance of Creativity, International 
Child Art Foundation, p. 2

dezvoltare ajută copiii să accepte schimbarea9; sentimentele 
de frică şi anxietate asociate cu schimbarea sunt diminuate; 
ajută copiii să înţeleagă că există probleme care nu au 
răspunsuri sau soluţii uşoare10; îi ajută să admită că unele 
probleme au mai multe soluţii, nu doar una singură (scopul 
fiind cel de explorare şi descoperire); îi ajută pe copii să-şi 
evalueze şi să-şi accepte propriile emoţii; ajută la valorizarea 
creativităţii copiilor11; recunoaşterea şi acceptarea bucuriei 
copiilor în toate eforturile lor creative; ajută copiii să-şi 
aprecieze trăsăturile şi formele de expresie unice; ajută copiii 
să persevereze; îi încurajează să descopere şi să exploreze 
permanent’’12. Toate aceste aspecte enumerate reprezintă o 
metodă prin care tinerii sunt pregătiţi şi ajutaţi să facă faţă 
provocărilor pe care le vor întâmpina mai târziu, atât în viaţa 
personală, cât şi în cea profesională, prin intermediul artelor.

În continuare vom prezenta participarea la activităţi 
artistice şi de creaţie în ultimele 12 luni. Dintre toate 
activităţile artistice şi creative menţionate, cel mai des au 
fost practicate dansul (30% din populaţie), realizarea de 
fotografii sau realizarea unui film (30%) şi interpretarea 
vocală (20%). Într-o proporţie mai mică oamenii au jucat pe 
scenă sau într-un film, au cântat la un instrument muzical, au 
scris poezie, eseuri sau romane şi au făcut activităţi creative 
pe computer, precum designul grafic al unui site, blog sau 
vlog. 

9   Hannah Mills, 2013, The importance of creative arts in early 
childhood classroom, Texas Child Care Quarterly, Vol. 38, Nr. 1, 2014, 
p. 1

10  Apud, p. 1
11  Apud, p. 1
12 Apud, p. 1
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Tabelul 7. Tipuri de activităţi creative pe care le-au 
desfăşurat respondenţii în ultimele 12 luni 

În ultimele 12 luni, aţi efectuat aceste 
activităţi, fie singur(ă), fie într-un grup sau în 

cadrul unui curs? 
Da Nu Total 

1. Aţi cântat la un instrument muzical 7% 93% 100%
2. Aţi cântat (voce) 20% 80% 100%
3. Aţi jucat pe scenă sau într-un film 4% 96% 100%
4. Aţi dansat 35% 65% 100%
5. Aţi scris o poezie, un eseu, un roman etc. 7% 93% 100%
6. Aţi făcut fotografii sau aţi făcut un film 30% 70% 100%
7. Aţi desfăşurat activităţi artistice, precum 
sculptură, pictură, desen sau activităţi de artizanat 10% 90% 100%

8. Aţi desfăşurat activităţi creative pe calculator, cum 
ar fi designul unui site, unui blog / videoblog etc. 7% 93% 100%

Conform rezultatelor, femeile se implică mai mult decât 
bărbaţii în activităţi creative şi artistice. Bărbaţii au desfăşurat 
preponderent activităţi de dans, interpretare vocală, 
fotografiere, film şi activităţi artistice: sculptură, pictură, desen 
sau artizanat. 
Tabelul 8. Tipuri de activităţi creative pe care le-au desfăşurat 
respondenţii în ultimele 12 luni. Distribuţii în funcţie de gen

În ultimele 12 luni, aţi efectuat aceste activităţi, fie singur(ă), fie 
într-un grup sau în cadrul unui curs?
 Aţi cântat la un instrument muzical

Da Nu Total
Masculin 9% 91% 100%
Feminin 5% 95% 100%

 Aţi cântat (voce)
Da Nu Total

Masculin 17% 83% 100%
Feminin 25% 75% 100%

 Aţi jucat pe scenă sau într-un film
Da Nu Total

Masculin 3% 97% 100%
Feminin 4% 96% 100%

 Aţi dansat 
Da Nu Total

Masculin 31% 69% 100%
Feminin 38% 62% 100%

Aţi scris o poezie, un eseu, un roman etc.
Da Nu Total

Masculin 8% 92% 100%
Feminin 7% 93% 100%

Aţi făcut fotografii sau aţi făcut un film
Da Nu Total

Masculin 28% 72% 100%
Feminin 32% 68% 100%

Aţi desfăşurat activităţi artistice, precum sculptură, pictură, desen 
sau activităţi de artizanat

Da Nu Total
Masculin 28% 72% 100%
Feminin 32% 68% 100%

Aţi desfăşurat activităţi creative pe calculator, cum ar fi designul 
unui site, unui blog / videoblog etc.

Da Nu Total
Masculin 8% 92% 100%
Feminin 7% 93% 100%

Persoanele cu un nivel de educaţie mai ridicat se implică 
mai des în activităţi care presupun creativitate. Conform 
datelor de mai jos, şansele ca persoanele cu un nivel ridicat de 
educaţie să caute să-şi manifeste creativitatea prin activităţi 
artistice sunt mai mari decât în cazul persoanelor cu educaţie 
medie sau cu nivel mic de educaţie. Aşadar, se confirmă una 
dintre principalele ipoteze ale acestui capitol, conform căreia 
educaţia are impact asupra implicării în activităţi creative şi 
artistice. 
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Graficul 1. Participarea la activităţi creative şi artistice, în funcţie de educaţie

Persoanele tinere sunt mai degrabă interesate de 
activităţi ce implică mediul digital şi utilizarea computerului. 
Persoanele mai în vârstă sunt preocupate mai degrabă de 
activităţi clasice de creativitate, precum interpretarea la un 
instrument muzical, dansul, scrisul sau activităţi creatoare 
precum sculptura, pictura sau artizanatul. Dansul şi cântatul 
reprezintă însă activităţi transgeneraţionale, care sunt 
preferate şi practicate atât de persoanele tinere, cât şi de 
seniori în procente similare. 

Tabelul 9. Tipuri de activităţi creative pe care le-au 
desfăşurat respondenţii în ultimele 12 luni. Distribuţii în 
funcţie de vârstă

În ultimele 12 luni, aţi efectuat aceste activităţi, fie singur(ă), fie 
într-un grup sau în cadrul unui curs?
 Aţi cântat la un instrument muzical

Da Nu Total
18 - 29 ani 6% 94% 100%
30 - 39 ani 7% 93% 100%
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40 - 49 ani 8% 92% 100%
50 - 64 ani 14% 86% 100%

65 de ani şi peste

 Aţi cântat (voce)
Da Nu Total

18 - 29 ani 13% 87% 100%
30 - 39 ani 20% 80% 100%
40 - 49 ani 23% 77% 100%
50 - 64 ani 30% 70% 100%

65 de ani şi peste

 Aţi jucat pe scenă sau într-un film
Da Total

18 - 29 ani 3% 97% 100%
30 - 39 ani 3% 97% 100%
40 - 49 ani 6% 94% 100%
50 - 64 ani 4% 96% 100%

65 de ani şi peste

 Aţi dansat 
Da Nu Total

18 - 29 ani 22% 78% 100%
30 - 39 ani 33% 67% 100%
40 - 49 ani 41% 59% 100%
50 - 64 ani 47% 53% 100%

65 de ani şi peste

Aţi scris o poezie, un eseu, un roman etc.
Da Nu Total

18 - 29 ani 2% 98% 100%
30 - 39 ani 7% 93% 100%
40 - 49 ani 9% 91% 100%
50 - 64 ani 14% 86% 100%

65 de ani şi peste

Aţi făcut fotografii sau aţi făcut un film
Da Nu Total

18 - 29 ani 11% 89% 100%
30 - 39 ani 27% 73% 100%
40 - 49 ani 34% 66% 100%

50 - 64 ani 54% 46% 100%
65 de ani sau peste

Aţi desfăşurat activităţi artistice, precum sculptură, pictură, desen 
sau activităţi de artizanat

Da Nu Total
18 - 29 ani 5% 95% 100%
30 - 39 ani 8% 92% 100%
40 - 49 ani 10% 90% 100%
50 - 64 ani 19% 81% 100%

65 de ani sau peste

Aţi desfăşurat activităţi creative pe calculator, cum ar fi designul 
unui site, unui blog / videoblog etc..

Da Nu Total
18 - 29 ani 17% 83% 100%
30 - 39 ani 11% 89% 100%
40 - 49 ani 6% 94% 100%
50 - 64 ani 4% 96% 100%

65 de ani sau peste 2% 98%

Venitul influenţează implicarea oamenilor în activităţi de 
creație și creativitate. Persoanele cu venituri medii şi peste medie 
se implică mai des în toate tipurile de activităţi analizate. Una 
dintre explicaţii poate fi legată de faptul ca acest tip de activităţi 
creative şi artistice intră mai degrabă în sfera activităţilor de 
timp liber şi, în special în cazul persoanelor adulte, acest lucru 
poate însemna un buget financiar special destinat (cu toate 
acestea, nu putem pleca de la premisa că nu există oameni 
care îşi doresc implicarea în astfel de activităţi, dar care nu 
dispun de resurse financiare pentru acestea). Aşadar, venitul 
influenţează nivelul de implicare a oamenilor în acest tip de 
activităţi, dar, pentru că nu dispunem de date statistice cu care 
să putem rafina această analiză, nu putem susţine că numai 
persoanele cu venituri medii sau mari sunt şi cele care au un 
interes real pentru a desfăşura activităţi de creativitate sau 
creație. În acest sens, este necesar ca pe viitor să existe o serie 
de date statistice care să identifice nivelul de intenţie, interesul 
oamenilor şi disponibilitatea financiară a acestora de a investi, 
dar şi o analiză a ofertelor care există pe piaţă. 
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Tabelul 10. Tipuri de activităţi creative pe care le-au 
desfăşurat respondenţii în ultimele 12 luni. Distribuţii în 
funcţie de venit

În ultimele 12 luni, aţi efectuat aceste activităţi, fie singur(ă), fie 
într-un grup sau în cadrul unui curs?
 Aţi cântat la un instrument muzical

Da Nu Total
Quintila 114 (cele mai mici venituri) 3% 97% 100%
Quintila 2 5% 95% 100%
Quintila 3 4% 96% 100%
Quintila 4 7% 93% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 8% 92% 100%

 Aţi cântat (voce)
Da Nu Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 9% 91% 100%
Quintila 2 22% 78% 100%
Quintila 3 23% 77% 100%
Quintila 4 29% 71% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 27% 73% 100%

 Aţi jucat pe scenă sau într-un film
Da Nu Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 2% 98% 100%
Quintila 2 4% 96% 100%
Quintila 3 2% 98% 100%
Quintila 4 3% 97% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 4% 96% 100%

 Aţi dansat 
Da Nu Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 17% 83% 100%
Quintila 2 30% 70% 100%
Quintila 3 39% 61% 100%
Quintila 4 47% 53% 100%

13 Utilizarea quintilelor reprezintă o metodă de împărțire în grupuri 
mici (cinci grupuri) și egale.  Pentru a putea prezenta rezultatele 
într-o manieră condensată, venitul a fost recodificat în categorii 
egale (quintile). Acesta este o practică comună în analiza 
variabilelor care măsoară veniturile persoanelor.

Quintila 5 (cele mai mari venituri) 45% 55% 100%

Aţi scris o poezie, un eseu, un roman etc.
Da Nu Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 3% 97% 100%
Quintila 2 9% 91% 100%
Quintila 3 6% 94% 100%
Quintila 4 7% 93% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 12% 88% 100%

Aţi făcut fotografii sau aţi făcut un film
Da Nu Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 10% 90% 100%
Quintila 2 24% 76% 100%
Quintila 3 34% 66% 100%
Quintila 4 44% 56% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 46% 54% 100%

Aţi desfăşurat activităţi artistice, precum sculptură, pictură, desen 
sau activităţi de artizanat

Da Nu Total
Quintila 1 (cele mai mici venituri) 5% 95% 100%
Quintila 2 10% 90% 100%
Quintila 3 10% 90% 100%
Quintila 4 14% 86% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 17% 83% 100%

Aţi desfăşurat activităţi creative pe calculator, cum ar fi designul 
unui site, unui blog / videoblog etc.

Da Nu Total
Quintila 1 (cele mai mici venituri) 3% 97% 100%
Quintila 2 4% 96% 100%
Quintila 3 5% 95% 100%
Quintila 4 8% 92% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 13% 87% 100%

În continuare vom prezenta rezultatele care arată modul 
în care au participat respondenţii la aceste activităţi şi care 
a fost contribuţia mediului şcolar în acest sens. Cei mai mulţi 
participanţi au desfăşurat activităţile creative şi artistice la 
şcoală sau în afara orelor obligatorii. Orele de muzică, cursurile 
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de fotografie, cursurile de dans sau cursurile de desen au fost 
cel mai des menţionate activităţi extraşcolare, dar care au 
pornit din cadrul şcolii. Una dintre explicaţii ar fi legată de 
faptul că aceste tipuri de activităţi, în special orele de muzică 
şi desen, sunt incluse şi în programa educaţională. Cursurile 
de teatru şi cursurile de creaţie literară au fost mai puţin 
practicate, una dintre ipotezele care explică aceste procente 
mai mici fiind legată de faptul că în şcolile generale sau în 
liceele care nu sunt de profil de specialitate, aceste activităţi 
nu sunt regulat practicate sau cuprinse în trunchiul comun al 
programei şcolare de la nivel naţional.

În consecinţă, putem afirma că şcoala, ca instituţie 
formatoare, are un rol important în deschiderea apetenţelor 

şi crearea înclinațiilor pentru anumite tipuri de activităţi 
artistice. De asemenea, şcoala are un rol important şi din 
perspectiva faptului că, în general, primele interacţiuni ale 
oamenilor cu activităţile artistice se întâmplă fie în interiorul 
programei şcolare, fie prin intermediul şcolii. Creativitatea este 
o componentă a umanităţii, care are nevoie de intervenţia 
educaţiei pentru a putea fi valorificată, astfel încât creativitatea 
să fie pe termen lung o resursă pentru dezvoltare umană, 
socială, economică etc. Instituţiile educaţionale joacă un rol 
important atunci când vorbim despre participarea oamenilor 
la activităţi artistice, lucru ce poate fi observat şi din faptul că 
cei care au un nivel de educaţie mai ridicat tind să participe 
mai des la activităţi artistice. 

Tabelul 11. Principalele medii în care oamenii au luat legătura, în copilărie sau mai târziu, cu activităţile creative şi artistice

Aţi participat vreodată (fie în copilărie, fie mai târziu) 
la următoarele activităţi artistice extra-curriculare (în 

afara orelor obligatorii de la şcoală)?

Da, prin cursuri 
private (exemplu: 

meditaţii, în familie 
etc.) 

Da, în cadrul unei instituţii 
culturale (Şcoală Populară de 

Artă, casă de cultură, ONG etc.)

Da, la şcoală / 
liceu, în afara 

orelor
Nu Total

1. Cursuri de muzică (instrumente muzicale, canto etc.) 4% 5% 16% 75% 100%
2. Cursuri de dans sau de balet 3% 4% 10% 83% 100%
3. Cursuri de teatru 1% 2% 6% 91% 100%
4. Cursuri de fotografie / film 4% 5% 16% 75% 100%
5. Cursuri de desen, pictură, sculptură sau activităţi de 
artizanat 1% 2% 10% 87% 100%

6. Cursuri de creaţie literară 1% 1% 7% 91% 100%
În ceea ce priveşte participarea la activităţi artistice extra-

curriculare, datele ne indică tendinţa ca persoanele care au 
venituri medii şi mici să fi participat mai degrabă la aceste 
tipuri de activităţi prin intermediul şcolii. Acest lucru întăreşte 

ipoteza că venitul poate determina nivelul de participare, dar 
nu şi nivelul de intenţie sau de interes real în rândul oamenilor. 
Persoanele cu venituri mari au accesat cursuri private mai des 
decât persoanele cu venituri mici sau medii. 
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Tabelul 12. Principalele medii în care oamenii au luat legătura, în copilărie sau mai târziu, cu activităţile creative şi artistice. 
Distribuţii în funcţie de venit

Venit

Aţi participat vreodată (fie în copilărie, fie mai târziu) la următoarele activităţi artistice extra-
curriculare (în afara orelor obligatorii de la şcoală)?

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)

Da, la şcoală / 
liceu, în afara 

orelor
Nu Total

Cursuri de muzică (instrumente muzicale, canto etc.)
Quintila 1 (cele mai mici venituri) 1% 1% 13% 85% 100%
Quintila 2 2% 5% 19% 74% 100%
Quintila 3 5% 2% 11% 82% 100%
Quintila 4 1% 5% 19% 75% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 9% 7% 14% 69% 100%

  Cursuri de dans sau de balet

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)

Da, la şcoală / 
liceu, în afara 

orelor
Nu Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 2% 3% 9% 87% 100%
Quintila 2 4% 5% 11% 81% 100%

Quintila 3 3% 4% 7% 86% 100%

Quintila 4 3% 7% 14% 76% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 5% 5% 9% 82% 100%

 Cursuri de teatru

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)

Da, la şcoală / 
liceu, în afara 

orelor
Nu Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 0% 1% 3% 0% 100%
Quintila 2 1% 4% 7% 1% 100%
Quintila 3 1% 1% 4% 1% 100%
Quintila 4 1% 2% 7% 1% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 1% 2% 8% 1% 100%

 Cursuri de fotografie / film.

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)

Da, la şcoală / 
liceu, în afara 

orelor
Nu Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 0% 0% 2% 94% 100%
Quintila 2 1% 2% 4% 92% 100%
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Quintila 3 1% 1% 3% 96% 100%
Quintila 4 0% 2% 6% 96% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 1% 2% 4% 97% 100%

 Cursuri de desen, pictură, sculptură sau activităţi de artizanat.

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, Casă de 

cultură, ONG etc.)

Da, la şcoală / 
liceu, în afara 

orelor
Nu Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 0% 1% 8% 92% 100%
Quintila 2 2% 1% 10% 87% 100%
Quintila 3 1% 1% 5% 93% 100%
Quintila 4 2% 2% 12% 83% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 1% 4% 12% 83% 100%

Cursuri de creaţie literară
Da, prin cursuri 

private (ex.: meditaţii, 
în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală populară de artă, Casă de 

cultură, ONG etc.)

Da, la şcoală / 
liceu, în afara 

orelor
Nu Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 0% 1% 3% 95% 100%
Quintila 2 2% 2% 5% 91% 100%
Quintila 3 1% 1% 5% 94% 100%
Quintila 4 1% 2% 7% 90% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 1% 2% 10% 87% 100%

6. Concluzii
Majoritatea respondenţilor conştientizează rolul instituţiilor 

de educaţie în organizarea de evenimente culturale şi rolul 
culturii în cadrul procesului de învăţare. De asemenea, 
majoritatea celor intervievaţi consideră că ar trebui să existe 
o colaborare mai bună între instituţiile culturale şi cele de 
învăţământ, femeile fiind mult mai conştiente de acest aspect. 
Tinerii sunt mai puţin conştienţi de acest rol, în comparaţie cu 
vârstnicii, o explicaţie posibilă fiind rolul mai accentuat al şcolii 
în trecut în procesul de alfabetizare culturală. Aceste rezultate 
ridică o serie de întrebări despre interesul tinerilor privind rolul 
educației și al culturii. Lipsa de interes a tinerilor față de cultură 
sau de înțelegere a importanței pe care o joacă aceasta în 
propria lor formare, aduce în prim plan întrebări și despre 

interesul pe care îl au, de fapt, instituțiile și autoritățile în ceea 
ce privește educația tinerilor. Este posibil ca apatia acestui 
segment de populație să fie explicată și din dezinteresul pe 
care îl manifestă instituțiile educaționale și culturale față de 
acest subiect. Un studiu realizat de Organizația Națiunilor 
Unite14 a identificat faptul că, de exemplu, de foarte multe 
ori tinerii sunt identificați ca fiind o problemă a societății, 
pentru care trebuie găsite soluții și nu sunt văzuți ca o resursă 
valoroasă pentru societate, așa cum ar trebui să fie. 

14  http://hdr.undp.org/en/content/youth-and-vulnerability-global-
perspective - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. 
„What’s the Problem? Youth and Vulnerability in a Global 
Perspective”.
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Tinerii sunt în cea mai importantă etapă de asimilare și 
formare din viața lor și este important ca instituțiile culturale 
și de educație să le furnizeze suficiente informațiii care să-i 
ajute să-și dezvolte potențialul creativ și să-și formeze practici 
sociale active care pot reprezenta baza pentru dezvoltare 
comunitară. 

Astfel spus, categoria tinerilor manifestă dezinteres sau 
lipsă de cunoaștere cu privire la importanța culturii sau a 
educației, tocmai pentru că cele două entități formatoarea, 
prin felul cum acționează sau nu acționează, pot descuraja 
tinerii. Educația și cultura ar trebui să fie considerate de către 
tinerica cele mai potrivite medii și mijloace prin care își pot 
manifesta creativitatea, imaginația și dezvolta potențialul. 
Sentimentul de distanță simbolică manifestat de tineri poate 
fi soluționat prin dialog și comunicare circulară, în care tinerii 
să devină, la rândul lor, generatori de idei și actori relevanți în 
raport cu educația.

Considerăm că este necesar ca şcoala să fie cea care oferă 
o imagine mai clară despre rolurile pe care le au instituţiile 
pentru oameni şi despre modul în care aceste instituţii ar trebui 
să răspundă coerent aşteptărilor comunităţii. Așa cum am 
explicat în cadrul capitolului, rezultatele indică un nivel destul 
de ridicat de confuzie în rândul oamenilor cu privire la rolurile 
și la responsabilitățile pe care le au instituțiile educaționale și 
culturale. Autoritățile pot veni în sprijinul oamenilor prin politici 
publice și strategii care să ajute la informare și la formarea 

ca cetățeni activi în societate și pe piața muncii.. Procentele 
ridicate de indecizie privind poziționarea opiniilor, atât în 
rândul adulților, cât și în rândul tinerilor cu privire la legătura 
dintre cultură și educație sau al rolului lor, indică necesitatea 
unor planuri de intervenție și a unor inițiative de dialog din 
partea decidenților privind chiar și aspecte ce țin de educație 
civică, privind funcționarea și rolul instituțiilor, în special cele 
culturale și educaționale. 

 Efectul educaţiei asupra consumului cultural, identificat 
în capitolele anterioare, a fost testat şi în acest capitol şi 
validat, cea mai mare intensitate fiind identificată în cazul 
mersului la bibliotecă şi vizitării de monumente istorice şi 
muzee. Creativitatea ca manifestare a educaţiei artistice 
este exprimată cel mai mult prin activităţi care implică 
dansul, fotografia şi filmul şi muzica. Cele mai multe forme 
de exprimare artistică au fost identificate în cazul femeilor, al 
persoanelor cu nivel de educaţie şi venit ridicat, fapt care ar 
trebui valorificat de furnizorii de educaţie artistică. Aptitudinile 
artistice au fost dobândite şi dezvoltate cel mai mult în sistemul 
formal de educaţie, ceea ce confirmă rolul şcolii în formarea 
gustului, aptitudinilor şi practicilor culturale. Aceste concluzii 
ar trebui să fie punctul de pornire pentru viitoare strategii 
şi politici culturale şi educaţionale şi să stimuleze instituţiile 
culturale şi de educaţie să organizeze proiecte în comun, cu 
relevanţă pentru comunitatea locală. 
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8. Anexă
Harta 1. Percepţia respondenţilor cu privire la importanţa implicării instituţiilor educaţionale în evenimente culturale

Prelucrarea datelor: Harta reprezintă distribuția procentelor pentru varianta de răspuns „de acord” la întrebarea „Sunteţi de acord cu 
afirmaţia: Şcolile şi liceele trebuie să se implice mai mult în organizarea şi promovarea de activităţi culturale?”

 
Sursa datelor: INCFC, 2018
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Harta 2. Percepţia respondenţilor cu privire la importanţa participării tinerilor la activităţi culturale în raport cu orele de la şcoală

Prelucrarea datelor: Harta reprezintă distribuția procentelor pentru varianta de răspuns „de acord” pentru întrearea „Sunteți de acord cu 
afirmația: Participarea tinerilor la activități culturale este la fel de importantă ca participerea la orele de la școală”?

Sursa datelor: INCFC, 2018
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Harta 3. Percepţia respondenţilor cu privire la suficienţa numărului de evenimente culturale care sunt destinate publicului larg

Prelucrarea datelor: Harta reprezintă distribuția procentelor pentru varianta de răspuns „de acord” pentru întrearea „Sunteți de acord 
cu afirmația: Instituțiile culturale din localitatea mea (ex.: teatre, muzee etc.) organizează suficiente evenimente adresate pulicului larg”?

Sursa datelor: INCFC, 2018
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Harta 4. Percepţia respondenţilor cu privire la ţinta evenimentelor culturale din punctul de vedere al publicului
Prelucrarea datelor: Harta reprezintă distribuția procentelor pentru varianta de răspuns „de acord” pentru întrearea „Sunteți de acord cu 
afirmația: Evenimentele culturale din localitatea mea se adresează mai mult pulicului specializat și mai puțin publicului larg”?

Sursa datelor: INCFC, 2018
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Tabelul 13. Percepţia oamenilor cu privire la rolul instituţiilor educaţionale şi culturale, în raport cu nivelul de venit
Sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii…?

Şcolile şi liceele trebuie să se implice mai mult în organizarea şi promovarea de activităţi culturale
VENIT Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 64% 30% 6% 100%
Quintila 2 65% 27% 8% 100%
Quintila 3 69% 20% 11% 100%
Quintila 4 72% 25% 3% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 74% 18% 8% 100%

Participarea tinerilor la activităţi culturale e la fel de importantă ca participarea la orele de la şcoală
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 65% 23% 12% 100%
Quintila 2 62% 24% 14% 100%
Quintila 3 68% 16% 16% 100%
Quintila 4 61% 30% 9% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 64% 21% 15% 100%

 Instituţiile culturale din localitatea mea (ex.: teatre, muzee etc.) organizează suficiente proiecte adresate publicului larg.
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 34% 26% 38% 100%
Quintila 2 31% 35% 34% 100%
Quintila 3 29% 29% 42% 100%
Quintila 4 38% 32% 30% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 43% 24% 33% 100%

 Evenimentele culturale din localitatea mea se adresează mai mult publicului specializat şi mai puţin publicului larg
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 29% 37% 34% 100%
Quintila 2 28% 32% 40% 100%
Quintila 3 25% 28% 47% 100%
Quintila 4 20% 40% 40% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 19% 45% 36% 100%

Instituţiile de cultură şi instituţiile educaţionale trebuie să colaboreze mai frecvent în organizarea de activităţi culturale
Acord Nici acord, nici dezacord Dezacord Total

Quintila 1 (cele mai mici venituri) 71% 20% 9% 100%
Quintila 2 65% 29% 6% 100%
Quintila 3 70% 22% 8% 100%
Quintila 4 70% 25% 5% 100%
Quintila 5 (cele mai mari venituri) 74% 18% 8% 100%
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Tabelul 14. Tipuri de activităţi creative pe care le-au desfăşurat 
respondenţii în ultimele 12 luni. Distribuţii pe regiunile de dezvoltare. 

Regiunea de dezvoltare

în ultimele 12 luni, aţi efectuat aceste 
activităţi, fie singur(ă), fie într-un grup 

sau în cadrul unui curs?

 Aţi cântat la un instrument muzical

Da Nu Total
Nord-Est 8% 92% 100%
Sud-Est 8% 92% 100%

Sud - Muntenia 3% 97% 100%
Sud-Vest - Oltenia 2% 98% 100%

Vest 8% 92% 100%
Nord-Vest 10% 90% 100%

Centru 3% 97% 100%
Bucureşti-Ilfov 10% 90% 100%

 Aţi cântat (voce)
Da Nu Total

Nord-Est 15% 85% 100%
Sud-Est 21% 79% 100%

Sud - Muntenia 9% 91% 100%
Sud-Vest - Oltenia 36% 64% 100%

Vest 18% 82% 100%
Nord-Vest 28% 72% 100%

Centru 12% 88% 100%
Bucureşti-Ilfov 35% 65% 100%

 Aţi jucat pe scenă sau într-un film
Da Nu Total

Nord-Est 5% 95% 100%
Sud-Est 3% 97% 100%

Sud - Muntenia 1% 99% 100%
Sud-Vest - Oltenia 0% 100% 100%

Vest 7% 93% 100%
Nord-Vest 5% 95% 100%

Centru 4% 96% 100%
Bucureşti-Ilfov 4% 96% 100%

 Aţi dansat 
Da Nu Total

Nord-Est 31% 69% 100%
Sud-Est 38% 62% 100%

Sud - Muntenia 25% 75% 100%
Sud-Vest - Oltenia 45% 55% 100%

Vest 28% 72% 100%
Nord-Vest 42% 58% 100%

Centru 22% 78% 100%
Bucureşti-Ilfov 51% 49% 100%

Aţi scris o poezie, un eseu, un roman etc.
Da Nu Dezacord 

Nord-Est 8% 92% Total
Sud-Est 8% 92% 100%

Sud - Muntenia 4% 96% 100%
Sud-Vest - Oltenia 3% 97% 100%

Vest 8% 92% 100%
Nord-Vest 11% 89% 100%

Centru 3% 97% 100%
Bucureşti-Ilfov 14% 86% 100%

Aţi făcut fotografii sau aţi făcut un film
Da Nu Total

Nord-Est 24% 76% 100%
Sud-Est 37% 63% 100%

Sud - Muntenia 28% 72% 100%
Sud-Vest - Oltenia 22% 78% 100%

Vest 31% 69% 100%
Nord-Vest 30% 70% 100%

Centru 14% 86% 100%
Bucureşti-Ilfov 58% 42% 100%

Aţi desfăşurat activităţi artistice, precum sculptură, pictură, desen 
sau activităţi de artizanat

Da Nu Total
Nord-Est 7% 93% 100%
Sud-Est 14% 86% 100%

Sud - Muntenia 4% 96% 100%
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Sud-Vest - Oltenia 15% 85% 100%
Vest 9% 91% 100%

Nord-Vest 15% 85% 100%
Centru 4% 96% 100%

Bucureşti-Ilfov 15% 85% 100%

Aţi desfăşurat activităţi creative pe calculator, cum ar fi designul 
unui site, unui blog / videoblog etc.

Da Nu Total
Nord-Est 10% 90% 100%
Sud-Est 12% 88% 100%

Sud - Muntenia 3% 97% 100%
Sud-Vest - Oltenia 1% 99% 100%

Vest 9% 91% 100%
Nord-Vest 7% 93% 100%

Centru 5% 95% 100%
Bucureşti-Ilfov 12% 88% 100%

Tabelul 15. Tipuri de activităţi creative pe care le-au 
desfăşurat respondenţii în ultimele 12 luni. Distribuţii în 
funcţie de mediul de rezidenţă

În ultimele 12 luni, aţi efectuat aceste activităţi, fie singur(ă), într-un 
grup sau în cadrul unui curs?

 Aţi cântat la un instrument muzical
Da Nu Total

Rural 5% 95% 100%
Urban 8% 92% 100%

 Aţi cântat (voce)
Da Nu Total

Rural 18% 82% 100%
Urban 23% 77% 100%

 Aţi jucat pe scenă sau într-un film
Da Total

Rural 4% 96% 100%
Urban 4% 96% 100%

 Aţi dansat 
Da Nu Total

Rural 31% 69% 100%
Urban 38% 62% 100%

Aţi scris o poezie, un eseu, un roman etc.
Da Nu Total

Rural 3% 97% 100%
Urban 11% 89% 100%

Aţi făcut fotografii sau aţi făcut un film
Da Nu Total

Rural 21% 79% 100%
Urban 38% 62% 100%

Aţi desfăşurat activităţi artistice, precum sculptură, pictură, desen 
sau activităţi de artizanat

Da Nu Total
Rural 6% 94% 100%
Urban 13% 87% 100%

Aţi desfăşurat activităţi creative pe calculator, cum ar fi designul 
unui site, unui blog / videoblog etc.

Da Nu Total
Rural 4% 96% 100%
Urban 10% 90% 100%

Tabelul 16. Tipuri de activităţi creative pe care le-au 
desfăşurat respondenţii în ultimele 12 luni. Distribuţii în 
funcţie de nivelul de educaţie

În ultimele 12 luni, aţi efectuat aceste activităţi, fie singur, fie într-un 
grup sau în cadrul unui curs?

 Aţi cântat la un instrument muzical
Da Nu Total

Nivel de educaţie scăzut 6% 94% 100%
Nivel de educaţie mediu 5% 95% 100%
Studii postliceale/ nivel 
terţiar nonuniversitar 8% 92% 100%

Nivel de educaţie ridicat/ 
nivel terţiar universitar 13% 87% 100%
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 Aţi cântat (voce)
Da Nu Total

Nivel de educaţie scăzut 13% 87% 100%
Nivel de educaţie mediu 20% 80% 100%
Studii postliceale/ nivel 
terţiar nonuniversitar 23% 77% 100%

Nivel de educaţie ridicat/ 
nivel terţiar universitar 30% 70% 100%

 Aţi jucat pe scenă sau într-un film

Da Nu Total
Nivel de educaţie scăzut 3% 97% 100%
Nivel de educaţie mediu 3% 97% 100%
Studii postliceale/ nivel 
terţiar nonuniversitar 6% 94% 100%

Nivel de educaţie ridicat/ 
nivel terţiar universitar 4% 96% 100%

 Aţi dansat 

Da Nu Total
Nivel de educaţie scăzut 22% 78% 100%
Nivel de educaţie mediu 33% 67% 100%
Studii postliceale/ nivel 
terţiar nonuniversitar 42% 58% 100%

Nivel de educaţie ridicat/ 
nivel terţiar universitar 47% 53% 100%

Aţi scris o poezie, un eseu, un roman etc.

Da Nu Total
Nivel de educaţie scăzut 2% 98% 100%
Nivel de educaţie mediu 7% 93% 100%

Studii postliceale/ nivel 
terţiar nonuniversitar 9% 91% 100%

Nivel de educaţie ridicat/ 
nivel terţiar universitar 14% 86% 100%

Aţi făcut fotografii sau aţi făcut un film

Da Nu Total
Nivel de educaţie scăzut 11% 89% 100%
Nivel de educaţie mediu 27% 73% 100%
Studii postliceale/ nivel 
terţiar nonuniversitar 34% 66% 100%

Nivel de educaţie ridicat/ 
nivel terţiar universitar 54% 46% 100%

Aţi desfăşurat activităţi artistice, precum sculptură, pictură, desen 
sau activităţi de artizanat

Da Nu Total
Nivel de educaţie scăzut 5% 95% 100%
Nivel de educaţie mediu 8% 92% 100%
Studii postliceale/ nivel 
terţiar nonuniversitar 10% 90% 100%

Nivel de educaţie ridicat/ 
nivel terţiar universitar 19% 81% 100%

Aţi desfăşurat activităţi creative pe calculator, cum ar fi designul 
unui site, unui blog / videoblog etc.

Da Nu Total
Nivel de educaţie scăzut 2% 98% 100%
Nivel de educaţie mediu 5% 95% 100%
Studii postliceale/ nivel 
terţiar nonuniversitar 6% 94% 100%

Nivel de educaţie ridicat/ 
nivel terţiar universitar 17% 83% 100%
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Tabelul 17. Principalele medii în care oamenii au luat legătura, în copilărie sau mai târziu, cu activităţile creative şi artistice. 
Distribuţii pe regiunile de dezvoltare

Regiunea de dezvoltare

Aţi participat vreodată (fie în copilărie, fie mai târziu) la următoarele activităţi artistice extra-curriculare (în 
afara orelor obligatorii de la şcoală)?

Cursuri de muzică (instrumente muzicale, canto etc.)

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc..)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Nord-Est 3% 5% 22% 70% 100%
Sud-Est 2% 3% 19% 76% 100%

Sud - Muntenia 3% 2% 13% 82% 100%
Sud-Vest - Oltenia 1% 1% 8% 90% 100%

Vest 5% 6% 18% 71% 100%
Nord-Vest 7% 4% 9% 80% 100%

Centru 11% 8% 19% 62% 100%
Bucureşti-Ilfov 4% 8% 21% 67% 100%

 Cursuri de dans sau de balet

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc..)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Nord-Est 1% 5% 19% 75% 100%
Sud-Est 3% 3% 10% 84% 100%

Sud - Muntenia 2% 2% 7% 89% 100%

Sud-Vest - Oltenia 1% 3% 9% 87% 100%
Vest 6% 5% 9% 80% 100%

Nord-Vest 5% 8% 3% 84% 100%
Centru 4% 3% 13% 80% 100%

Bucureşti-Ilfov 3% 4% 10% 83% 100%

Cursuri de teatru

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc..)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Nord-Est 3% 1% 8% 88% 100%
Sud-Est 1% 2% 10% 87% 100%

Sud - Muntenia 0% 2% 2% 96% 100%



  183Anexă 

Sud-Vest - Oltenia 0% 1% 5% 94% 100%
Vest 1% 1% 6% 92% 100%

Nord-Vest 3% 4% 4% 89% 100%
Centru 1% 1% 9% 89% 100%

Bucureşti-Ilfov 0% 1% 6% 93% 100%

Cursuri de fotografie/ film.

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc..)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Nord-Est 1% 1% 4% 94% 100%
Sud-Est 3% 2% 3% 92% 100%

Sud - Muntenia 1% 1% 2% 96% 100%
Sud-Vest - Oltenia 0% 0% 4% 96% 100%

Vest 0% 1% 2% 97% 100%
Nord-Vest 1% 4% 3% 92% 100%

Centru 1% 1% 3% 95% 100%
Bucureşti-Ilfov 0% 1% 9% 90% 100%

 Cursuri de desen, pictură, sculptură sau activităţi de artizanat.

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Nord-Est 2% 1% 9% 88 100%
Sud-Est 0% 3% 17% 80% 100%

Sud - Muntenia 0% 0% 4% 95% 100%
Sud-Vest - Oltenia 0% 3% 6% 91% 100%

Vest 1% 1% 11% 87% 100%
Nord-Vest 3% 4% 11% 82% 100%

Centru 6% 1% 8% 85% 100%
Bucureşti-Ilfov 2% 1% 14% 83% 100%

Cursuri de creaţie literară

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Nord-Est 1% 2% 4% 93% 100%
Sud-Est 0% 1% 13% 86% 100%

Sud - Muntenia 0% 1% 4% 95% 100%
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Sud-Vest - Oltenia 0% 0% 5% 95% 100%
Vest 1% 1% 8% 90% 100%

Nord-Vest 3% 4% 4% 89% 100%
Centru 0% 1% 9% 90% 100%

Bucureşti-Ilfov 2% 2% 10% 86% 100%

Tabelul 18. Principalele medii în care oamenii au luat legătura, în copilărie sau mai târziu, cu activităţile creative şi artistice. Distribuţii în funcţie de gen 

Genul

Aţi participat vreodată (fie în copilărie, fie mai târziu) la următoarele activităţi artistice extra-curriculare (în 
afara orelor obligatorii de la şcoală)?

Cursuri de muzică (instrumente muzicale, canto etc.)

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Masculin 5% 4% 15% 76% 100%
Feminin 3% 5% 18% 74% 100%

 Cursuri de dans sau de balet
Da, prin cursuri 

private (ex.: meditaţii, 
în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Masculin 3% 3% 9% 85% 100%
Feminin 3% 6% 11% 80% 100%

Cursuri de teatru
Da, prin cursuri 

private (ex.: meditaţii, 
în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Masculin 1% 2% 6% 91% 100%
Feminin 2% 3% 5% 90% 100%

Cursuri de fotografie / film.

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Masculin 1% 1% 4% 94% 100%
Feminin 1% 1% 3% 95% 100%

 Cursuri de desen, pictură, sculptură sau activităţi de artizanat.

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Masculin 2% 2% 9% 87% 100%
Feminin 2% 2% 10% 86% 100%
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Cursuri de creaţie literară
Da, prin cursuri 

private (ex.: meditaţii, 
în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Masculin 1% 1% 5% 93% 100%
Feminin 1% 1% 9% 89% 100%

Tabelul 19. Principalele medii în care oamenii au luat legătura, în copilărie sau mai târziu, cu activităţile creative şi artistice. 
Distribuţii în funcţie de mediul de rezidenţă

Mediu de rezidenta

Aţi participat vreodată (fie în copilărie, fie mai târziu) la următoarele activităţi artistice extra-curriculare (în 
afara orelor obligatorii de la şcoală)?

Cursuri de muzică (instrumente muzicale, canto etc.)

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Rural 4% 3% 17% 76 100%
Urban 5% 6% 16% 73% 100%

 Cursuri de dans sau de balet
Da, prin cursuri 

private (ex.: meditaţii, 
în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Rural 2% 3% 11% 84% 100%
Urban 3% 5% 10% 82% 100%

Cursuri de teatru
Da, prin cursuri 

private (ex.: meditaţii, 
în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Rural 1% 1% 4% 94% 100%
Urban 1% 2% 8% 89% 100%

Cursuri de fotografie/ film.

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Rural 1% 1% 2% 96% 100%
Urban 1% 2% 4% 93% 100%
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Cursuri de desen, pictură, sculptură sau activităţi de artizanat.

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Rural 0% 1% 6% 93% 100%
Urban 3% 3% 13% 81% 100%

Cursuri de creaţie literară
Da, prin cursuri 

private (ex.: meditaţii, 
în familie etc..)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Rural 0% 1% 3% 96% 100%
Urban 1% 3% 10% 86% 100%

Tabelul 20. Principalele medii în care oamenii au luat legătura, în copilărie sau mai târziu, cu activităţile creative şi artistice. 
Distribuţii în funcţie de nivelul de educaţie

Nivel de educaţie

Aţi participat vreodată (fie în copilărie, fie mai târziu) la următoarele activităţi artistice extra-curriculare (în 
afara orelor obligatorii de la şcoală)?

Cursuri de muzică (instrumente muzicale, canto etc..)

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Nivel de educaţie scăzut 2% 1% 14% 83% 100%
Nivel de educaţie mediu 4% 5% 14% 77% 100%

Studii postliceale / nivel terţiar 
nonuniversitar 3% 7% 15% 75% 100%

Nivel de educaţie ridicat/ nivel terţiar 
universitar 9% 6% 22% 63% 100%

 Cursuri de dans sau de balet

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Nivel de educaţie scăzut 0% 2% 10% 88% 100%
Nivel de educaţie mediu 2% 4% 9% 85% 100%

Studii postliceale / nivel terţiar 
nonuniversitar 2% 8% 10% 80% 100%

Nivel de educaţie ridicat/ nivel terţiar 
universitar 8% 7% 13% 72% 100%
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Cursuri de teatru

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Nivel de educaţie scăzut 1% 0% 4% 95% 100%
Nivel de educaţie mediu 1% 2% 5.% 92% 100%

Studii postliceale/ nivel terţiar 
nonuniversitar 1% 1% 5% 93% 100%

Nivel de educaţie ridicat/ nivel terţiar 
universitar 2% 4% 10% 84% 100%

Cursuri de fotografie/ film.

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Nivel de educaţie scăzut 0% 1% 2% 97% 100%
Nivel de educaţie mediu 1% 1% 3% 95% 100%

Studii postliceale/ nivel terţiar 
nonuniversitar 0% 1% 4% 95% 100%

Nivel de educaţie ridicat/ nivel terţiar 
universitar 3% 3% 5% 89% 100%

 Cursuri de desen, pictură, sculptură sau activităţi de artizanat.

Da, prin cursuri 
private (ex.: meditaţii, 

în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Nivel de educaţie scăzut 1% 0% 5% 94% 100%
Nivel de educaţie mediu 1% 2% 9% 88% 100%

Studii postliceale/ nivel terţiar 
nonuniversitar 2% 3% 9% 86% 100%

Nivel de educaţie ridicat/ nivel terţiar 
universitar 4% 3% 15% 78% 100%

Cursuri de creaţie literară
Da, prin cursuri 

private (ex.: meditaţii, 
în familie etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în 

afara orelor Nu Total

Nivel de educaţie scăzut 0% 0% 2% 98% 100%
Nivel de educaţie mediu 1% 2% 6% 91% 100%

Studii postliceale/ nivel terţiar 
nonuniversitar 1% 0% 6% 93% 100%

Nivel de educaţie ridicat/ nivel terţiar 
universitar 1% 3% 14% 82% 100%
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Tabelul 21. Principalele medii în care oamenii au luat legătura, în copilărie sau mai târziu, cu activităţile creative şi culturale. 
Distribuţii în funcţie de vârstă

Vârsta

Aţi participat vreodată (fie în copilărie, fie mai târziu) la următoarele activităţi artistice extra-curriculare (în afara 
orelor obligatorii de la şcoală)?

Cursuri de muzică (instrumente muzicale, canto etc.)

Da, prin cursuri private 
(ex.: meditaţii, în familie 

etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în afara 

orelor Nu Total

18 - 29 ani 6% 5% 15% 74% 100%
30 - 39 ani 6% 5% 18% 71% 100%
40 - 49 ani 5% 5% 16% 74% 100%
50 - 64 ani 2% 4% 14% 80% 100%

65 de ani şi peste 3% 5% 18% 74% 100%

 Cursuri de dans sau de balet

Da, prin cursuri private 
(ex.: meditaţii, în familie 

etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în afara 

orelor Nu Total

18 - 29 ani 4% 6% 14% 76% 100%
30 - 39 ani 7% 5% 7% 81% 100%
40 - 49 ani 1% 1% 4% 94% 100%
50 - 64 ani 0% 2% 4% 94% 100%

65 de ani şi peste 1% 5% 11% 83% 100%

Cursuri de teatru
Da, prin cursuri private 
(ex.: meditaţii, în familie 

etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în afara 

orelor Nu Total

18 - 29 ani 2% 2% 11% 85% 100%
30 - 39 ani 2% 2% 3% 93% 100%
40 - 49 ani 1% 1% 4% 94% 100%
50 - 64 ani 0% 2% 4% 94% 100%

65 de ani şi peste 1% 2% 8% 89% 100%

Cursuri de fotografie / film.

Da, prin cursuri private 
(ex.: meditaţii, în familie 

etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în afara 

orelor Nu Total

18 - 29 ani 1% 4% 6% 89% 100%
30 - 39 ani 2% 2% 4% 92% 100%
40 - 49 ani 1% 1% 4% 94% 100%
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50 - 64 ani 0% 1% 2% 97% 100%
65 de ani şi peste 1% 0% 2% 97% 100%

 Cursuri de desen, pictură, sculptură sau activităţi de artizanat.

Da, prin cursuri private 
(ex.: meditaţii, în familie 

etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în afara 

orelor Nu Total

18 - 29 ani 2% 4% 13% 81% 100%
30 - 39 ani 5% 1% 12% 82% 100%
40 - 49 ani 2% 1% 10% 87% 100%
50 - 64 ani 1% 1% 7% 91% 100%

65 de ani şi peste 1% 1% 9% 89% 100%

Cursuri de creaţie literară
Da, prin cursuri private 
(ex.: meditaţii, în familie 

etc.)

Da, în cadrul unei instituţii culturale 
(Şcoală Populară de Artă, casă de 

cultură, ONG etc.)
Da, la şcoală / liceu, în afara 

orelor Nu Total

18 - 29 ani 2% 2% 9% 87% 100%
30 - 39 ani 3% 1% 9% 87% 100%
40 - 49 ani 0% 1% 7% 92% 100%
50 - 64 ani 1% 1% 4% 94% 100%

65 de ani sau peste 0% 1% 6% 93% 100%





Atitudini și opinii  
privind diversitatea culturală
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1. Introducere
Convenția asupra protecției și promovării diversității 

expresiilor culturale mentionează faptul ca diversitatea 
culturala „se referă la multiplele moduri în care se exprimă 
culturile grupurilor și societăților. Aceste expresii sunt transmise 
în cadrul și între grupuri și societăți.”1

Diversitatea culturală este un aspect al dinamicii sociale 
ce ar trebui luat în considerare ca un element de o importanță 
majoră într-o lume în care progresul tehnologic facilitează 
interacțiunile dintre oameni ce provin din contexte și cadre 
culturale diferite. De asemenea, cadrul cultural conține un 
sistem de valori ce fundamentează preferințele noastre, 
conține norme și reguli de conduită care indică modul în care 
să ne comportăm într-un anumit context social, adoptând 
astfel diverse practici și elemente culturale ce sunt prescrise 
de instituții și convenții sociale.

Atunci când vorbim despre diversitate, diferențele culturale 
și felul în care ne raportăm la acestea reprezintă punctul 
principal de analiză în studiul de față. Leo Parvis argumentează 
că din cauza acestor diferențe și a asumpțiilor etnocentrice, că 
alte persoane au puncte de vedere similare cu ale noastre, pot 
apărea inconsistențe în felul în care îi înțelegem și percepem 
pe ceilalți. Variațiile stilului de viață, ale tradițiilor, ideologiilor, 
artei, preferințelor muzicale, percepția timpului, dar și altele, 
reprezintă baza diferențelor ce se regăsesc printre diferitele 
tipuri de culturi și subculturi. Avem așadar diverse caracteristici 
și atribute socio-demografice ce ne formează diferiți unii față 
de alții. Printre acestea putem enumera: rasa, etnicitatea, clasa 
socială, mediul de rezidență, regiunea, educația, genul, religia, 
vârsta, limba pe care o vorbim, venitul, orientarea sexuală etc.2 

O provocare majoră cu care ne confruntăm când aducem în 

1 Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiilor 
culturale*), ONU, 2005, Paris, art. 4, alin1

2   Leo Pavis, Understanding Cultural Diversity in Today’s Complex 
World - Sixth Edition, 2018, Embrace Publications & Consulting, p. 5

discuție diferențele culturale sunt acțiunile de discriminare care 
pot defavoriza anumite persoane și avantaja altele. Haessly 
susține că rasismul, sexismul, discriminarea de vârstă, de gen, 
dar și alte forme de discriminare pot avea un impact fatal 
atât la nivel personal, cât și la nivelul întregii societăți3. Odată 
ce ajungem să internalizăm și să instituționalizăm astfel de 
valori și practici bazate pe diferențe de gen, de culoare a pieli, 
de religie, de vârstă, sau pe diferențe de oricare alt criteriu, 
producem excluziune socială, astfel ajungându-se la o formă 
inechitabilă de distribuție a resurselor și a puterii.

Există astfel, în contextul diversității, posibilitatea să apară 
forme de tensiune și de conflict, iar unii dintre potențialii factori 
care stimulează aceste tipuri de reacții sunt stereotipurile, 
prejudecățile, bigotismul, gândirea părtinitoare, factori ce 
pot genera comportamente de denigrare sau violență.4 Însă 
toate aceste reacții negative pot fi diminuate prin educație și 
dezvoltarea gândirii critice.

Dorim să reamintim faptul că una dintre funcțiile artei, 
și în general ale expresiei artistice, este cea a educației. 
Argumentăm mai departe că atât implicarea, cât și 
participarea în activități culturale creative poate avea un 
impact major față de acceptarea diversității și a diferențelor 
culturale. În lucrarea sa, Kevin McCarthy identifică mai multe 
mecanisme ale implicării directe, precum și ale participării 
în diverse activități culturale creative ce pot avea un impact 
pozitiv din punct de vedere interpersonal, cultural și social.5 
Astfel, din perspectiva celor care se implică direct în diverse 
activități artistice, din punct de vedere interpersonal aceștia 

3   Jacquelin Haessly, Arrien Angeles, Working Together: Diversity as 
Opportunity, San Fransisco, 2001, Berrett-Koehler Publishers, p. 148

4   Leo Pavis, Understanding Cultural Diversity in Today’s Complex 
World, op. cit, p. 49

5   Kevin F. McCarthy, Building an Understanding of the Benefits of 
Participation in the Arts, Unpublished proposal submitted by the 
RAND Corporation to the Wallace-Reader’s Digest Funds, 2002
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își pot extinde rețeaua socială dezvoltându-și capacitatea de 
a comunica și lucra cu alte persoane. Din punct de vedere 
cultural, le poate crește simțul eficienței și al identității 
colective, iar din punct de vedere social, aceștia pot dezvolta 
capital social prin inițiativa de a implica persoane în diverse 
evenimente culturale, oferindu-le oamenilor experiența de 
a lucra împreună cu autoritățile locale sau alte organizații 
non-guvernamentale. Și din perspectiva celor care participă 
la manifestări culturale artistice, interpersonal, acestora le 
poate crește toleranța față de ceilalți. De asemenea, din punct 
de vedere cultural, le poate schimba și îmbunătăți normele 
culturale din comunitate prin asimilarea unor valori ce țin de 
diversitate, toleranță și exprimare liberă, iar social, aceștia 
ajung să interacționeze cu diverse persoane și grupuri de 
persoane cu care în mod normal nu ar fi intrat în contact.6

Se poate înțelege astfel importanța organizării 
evenimentelor culturale creative pe plan local, unde de regulă  

6   Joshua Guetzkow, How the Arts Impact Communities: An 
introduction to the literature on arts impact studies, Princeton 
University, 2002 

acestea aduc împreună artiști profesioniști, dar și membri ai 
comunității, adesea putând fi implicate diverse grupuri de 
minorități etnice sau oameni care provin din cadre culturale 
diferite, iar toate acestea converg către un aspect educativ 
ce nu poate îmbunătăți calitatea vieții. Leo Parvis sugerează 
că ne putem îmbunătăți calitatea vieții atunci când reușim 
să adoptăm o conduită a politeții și a respectului, iar 
comunicarea și combaterea atitudinilor negative printr-o 
lipsă a prejudecăților reprezintă primii pași către acceptare și 
incluziune socială.7

Așadar, diversitatea culturală poate fi o resursă de care 
putem beneficia cu toții dacă aceasta este acceptată și 
integrată eficient în politicile publice ale unui stat. Unele dintre 
beneficiile diversității recunoscute de literatura de specialitate 
sunt: creativitatea, inovația, incluziunea socială, cooperarea 
și sinergia.8

7   Leo Pavis, Understanding Cultural Diversity in Today’s Complex 
World, op. cit, p. 106

8  Ibidem, p. 76

2. Metodologie
În acest capitol vom prezenta într-un mod descriptiv 

atitudinile și opiniile românilor cu privire la aspecte ce țin de 
provocările diversității culturale. Dimensiunile principale de 
analiză sunt egalitatea de șanse dintre genuri, toleranța față de 
diversele grupuri de minorități, încrederea socială și percepția 
asupra libertății de exprimare și de alegere. Vor fi descrise 

principalele rezultate raportându-ne la nivelul de educație al 
respondenților, la mediul de rezidență, regiunile de dezvoltare, 
grupele de vârstă și venitul acumulat pe gospodărie. Toate 
aceste analize au la bază teste statistice de asociere și diferențe 
între opiniile respondenților și variabilele socio-demografice 
enumerate.
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3. Percepții asupra egalităților de șanse asupra 
componentei de gen

Premisa de bază a conceptului privind egalitatea de șanse 
este că oportunitățile indivizilor în procesul de a concura 
pentru diverse poziții sociale trebuie să fie egale. 

Egalitatea de șanse are la bază principiul non-discriminării, 
astfel oferindu-i-se fiecărui individ accesul egal la poziții sociale 
avansate. Într-un context organizațional, acest principiu asigură că 
procesul de selecție a fiecărui candidat are la bază competențele 
necesare ce sunt relevante poziției pentru care concurează și nu 
factori moral arbitrari cum ar fi sexul, mediul social și cultural, 
religia, originea națională, constituția fizică și mintală etc.9

În contextul unei poziții de lider într-o carieră politică, puțin 
peste jumătate din populația României nu este de acord cu 
afirmația conform căreia bărbații sunt lideri politici mai buni 
decât femeile, în timp ce aproximativ 44% dintre respondenți 
sunt de acord cu această afirmație.

Graficul 1. Opiniile respondenților cu privire la egalitatea de 
șanse dintre bărbați și femei în contextul unei cariere politice 
[În general, bărbații sunt lideri politici mai buni decât femeile.]

9   Mitja Sardoč, Equality of Opportunity, Cultural Diversity and 
Claims for Fairness, C-E-P-S Journal, Vol 6 No 2 (2016): The Legacy 
of the Coleman Report, pp. 30-31

44%

56%

De acord Nu sunt de acord

Din punctul de vedere al parcursului academic, 77% dintre 
respondenți nu sunt de acord cu afirmația conform căreia 
studiile universitare sunt mai importante pentru un băiat decât 
pentru o fată, în timp ce 22% consideră că studiile universitare 
sunt mai importante pentru un băiat decât pentru o fată.
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Graficul 2. Opiniile respondenților cu privire la egalitatea 
de șanse dintre bărbați și femei în contextul parcursului 

academic [Studiile universitare sunt mai importante pentru 
un băiat decât pentru o fată.]

22%

78%

De acord Nu sunt de acord

Din perspectiva egalității de șanse raportată la genul 
persoanei, 46% dintre respondenți sunt împotriva afirmației: 
„Când există puține locuri de muncă, bărbații ar trebui să aibă 
în mai mare măsură dreptul la un loc de muncă decât femeile.” 
Există totuși o pondere de 31% din populația României care 
consideră că bărbații ar trebui sa fie mai avantajați decât 
femeile într-o astfel de situație. 

Graficul 3. Opiniile respondenților cu privire la egalitatea 
de șanse dintre bărbați și femei în contextul ocupării unui 

loc de muncă [Când există puține locuri de muncă, bărbații 
ar trebui să aibă în mai mare măsură dreptul la un loc de 

muncă decât femeile.]

31%
24%

46%

De acord Indiferent Împotrivă

În Tabelul 1 observăm diferențele de procente între gen și 
mediul de rezidență al respondenților în funcție de distribuția 
afirmației cu privire la egalitatea de șanse în ocuparea unui loc 
de muncă. Testele statistice ne confirmă faptul că între aceste 
variabile există o asociere din punct de vedere statistic. Rezultă 
astfel că la nivel național există o probabilitate mai mare ca 
bărbații și persoanele din mediul rural să fie de acord cu o 
astfel de afirmație discriminatorie față de femei, iar persoanele 
de gen feminin și cele din mediul urban tind să fie împotriva 
acestei afirmații (Tabelul 1).
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Tabelul 1. Diferențe între opiniile respondenților cu privire 
la egalitatea de șanse dintre bărbați și femei în contextul 
ocupării unui loc de muncă în funcție de gen și mediul de 
rezidență

Sunteți de acord cu următoarea afirmație? 
Când există puține locuri de muncă, bărbații ar trebui să aibă în 

mai mare măsură dreptul la un loc de muncă decât femeile. 

gen mediu de rezidență 

masculin feminin rural urban

De acord 33% 29% 40% 23%

Indiferent 25% 22% 22% 25%

Împotrivă 42% 50% 38% 52%

Total 100% 100% 100% 100%

În funcție de regiunile de dezvoltare, statisticile ne arată că 
există o asociere pozitivă, semnificativă la nivel național, cu cei 
care au fost de acord cu afirmația discriminatorie la adresa 
femeilor și proveniența respondenților din regiunile Sud-Vest 
Oltenia, Nord-Vest și Centru. Există astfel o probabilitate mai 
mare ca persoanele din aceste regiuni să considere că bărbații 
ar trebui să fie mai avantajați decât femeile în ocuparea unui 
loc de muncă față de regiunile Sud-Est, Vest și București-Ilfov, 
unde persoanele tind să fie de acord cu egalitatea de șanse 
într-un astfel de context (Tabelul 2).

Tabelul 2. Diferențe între opiniile respondenților cu privire la egalitatea de șanse dintre bărbați și femei în contextul ocupării unui 
loc de muncă în funcție de regiunea de dezvoltare

Sunteți de acord cu următoarea afirmație?  
Când există puține locuri de muncă, bărbații ar trebui să aibă în mai mare măsură dreptul la un loc de muncă decât femeile. 

regiune de dezvoltare

Nord-Est Sud-Est Sud 
- Muntenia

Sud-Vest 
- Oltenia Vest Nord-Vest Centru București-Ilfov

De acord 32% 22% 34% 38% 20% 40% 34% 23%

Indiferent 21% 22% 21% 31% 16% 25% 30% 24%

Împotrivă 47% 56% 45% 31% 64% 36% 36% 53%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Educația și tipul de venit pe gospodărie au o influență 
importantă asupra răspunsurilor discriminatorii la adresa 
femeilor, existând o asociere semnificativă statistic între 
aceste variabile. Rezultatele statistice ne arată că segmentele 
de populație cu șansa ce mai mare de a favoriza dreptul 
bărbaților în a ocupa un loc de muncă, atunci când acestea 
sunt puține, în detrimentul femeilor, sunt persoane cu un nivel 

scăzut de educație (maxim 8 clase absolvite) și care au venituri 
cumulate în gospodărie de până în 1.800 de lei lunar. În timp 
ce persoanele cu un nivel de educație ridicat (studii universitare 
absolvite) și cu venituri mari cumulate în gospodărie (peste 
3.000 de lei) au o probabilitate mai mare să nu fie de acord cu 
o astfel de favorizare (Tabelul 3).
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Tabelul 3. Diferențe între opiniile respondenților cu privire la egalitatea de șanse dintre bărbați și femei în contextul ocupării unui 
loc de muncă în funcție de educație și venitul pe gospodărie

Sunteți de acord cu următoarea afirmație?  
Când există puține locuri de muncă, bărbații ar trebui să aibă în mai mare măsură dreptul la un loc de muncă decât femeile. 

educație venit pe gospodărie

nivel de 
educație scăzut

nivel de 
educație mediu

studii 
postliceale

nivel de 
educație ridicat venituri mici venituri medii venituri mari

De acord 49% 33% 24% 14% 42% 37% 21%

Indiferent 21% 23% 26% 22% 26% 21% 20%

Împotrivă 30% 44% 50% 64% 32% 43% 60%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Precizăm că nu există niciun fel de relație semnificativă 
statistic între afirmațiile discriminatorii de gen și vârsta 
respondenților. Distribuția celorlalte afirmații cu privire la 

egalitatea de șanse între bărbați și femei se poate găsi în 
Anexa 1. 

Tabelul 4. Diferențe între opiniile respondenților cu privire la egalitatea de șanse dintre bărbați și femei în contextul ocupării unui 
loc de muncă în funcție de vârstă

Sunteți de acord cu următoarea afirmație?  
Când există puține locuri de muncă, bărbații ar trebui să aibă în mai mare măsură dreptul la un loc de muncă decât femeile. 

vârstă

18 - 29 ani 30 - 39 ani 40 - 49 ani 50 - 64 ani 65 de ani sau peste

De acord 29% 31% 25% 31% 36%

Indiferent 27% 21% 25% 23% 22%

Împotrivă 45% 47% 50% 46% 42%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Analizele menționate conturează un profil socio-demografic 
care ne descrie că există o diferență semnificativă între femei 
și bărbați cu privire la percepția egalităților de șanse de gen, 
fiind o probabilitate mai mare ca cei din urmă să considere 
că bărbații sunt lideri politici mai buni decât femeile sau să 
considere că studiile universitare sunt mai importante pentru 
un băiat decât pentru o fată. 

Totodată, există o probabilitate mai mare ca persoanele 
din mediul rural să aibă păreri discriminatorii cu privire la 
egalitatea de șanse dintre genuri în comparație cu cele din 
mediul urban. De asemenea, analizele ne indică faptul că 
un nivel redus de educație corelează cu un nivel crescut de 
atitudini de discriminare față de egalitatea de șanse între sexe. 
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4. Percepții privind acceptarea și toleranța față de 
minoritățile etnice

O minoritate etnică reprezintă un grup de persoane care 
diferă în termeni de rasă, culoare sau origine națională, 
religioasă sau culturală față de grupul dominant sau 
populația majoritară a țării în care trăiesc. Minoritățile etnice 
pot varia de la obiceiuri distincte, stil de viață, limbă sau 
accent, îmbrăcăminte și preferințe alimentare la anumite 
atitudini, orientări sexuale, valori morale, convingeri religioase, 
economice sau politice susținute de membrii grupului.10

Unul dintre aspectele principale cu care grupurile de 
minorități se confruntă în raport cu populația majoritară a 
unui stat este excluziunea socială. Excluderea socială este 
un proces prin care persoanele vulnerabile trăiesc experiența 
privării, fie de resurse (venituri etc.), fie de legături sociale cu 
restul comunității sau cu societatea. Se ajunge astfel la o formă 
de izolare socială care poate genera probleme de integrare 
socială, marginalizare și închidere în cadrul grupului.11 

Respondenții au fost întrebați pe care dintre următoarele 
grupuri de persoane le-ar accepta ca vecini, iar rezultatele ne 
arată că majoritatea românilor au o toleranță crescută față de 
grupurile de minorități, în special față de cei care aparțin unei 
alte religii sau față de cei care aparțin unei alte rase / etnii, 
dar au o toleranță mai scăzută față de imigranți / muncitori 
din străinătate și în special față de persoanele aparținând 
minorităților sexuale (homosexuali, lesbiene etc.), pe care 
aproximativ 60% dintre români nu i-ar accepta ca vecini 
(Graficul 4). 

10  https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/
ethnic-minorities/ - Accesat la 22.02.2019

11 Gordon Marshall, John Scott, Dicționar de Sociologie, Editura All, 
2014, București, p. 261

Graficul 4. Distribuția celor care au afirmat că acceptă 
grupuri de minorități ca vecini. (Întrebare cu răspuns 

multiplu) [Ați accepta să aveți ca vecini următoarele grupuri 
de persoane?]

Persoane având o religie diferită față de a dvs.

Persoane aparținând minorităților sexuale 
(homosexuali, lesbiene, transsexuali etc.)

Persoane de etnie / rasă diferită de a dumneavoastră

Imigranți / muncitori din străinătate

89%

82%

69%

40%

A fost realizat un index ce măsoară nivelul de acceptare și 
toleranță față de minoritățile etnice unde valoarea 1 înseamnă 
un nivel scăzut, iar valoarea 5 reprezintă un nivel crescut de 
acceptare și toleranță. Respondenții care nu ar accepta ca 
vecini niciun fel de grup de minorități au obținut scorul 1, cei 
care ar accepta maximum unul dintre grupurile menționate au 
obținut scorul 2, scorul 3 l-au obținut cei care au menționat că 
acceptă două dintre grupuri, iar scorurile 4 și 5 le-au obținut 
persoanele care au fost de acord să accepte majoritatea dintre 
grupurile de minorități enumerate.

Rezultatele ne arată că mai mult de jumătate dintre români 
au un nivel crescut și foarte crescut de acceptare a grupurilor 
de minorități etnice (Graficul 5).
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Graficul 5. Nivelul de acceptare și toleranță față de 
minoritățile etnice

5 - Nivel foarte crescut de acceptare a minorităților

1 - Nivel foarte scăzut de acceptare a minorităților

4 - Nivel crescut de acceptare a minorităților

3 - Nivel mediu de acceptare a minorităților

2 - Nivel scăzut de acceptare a minorităților

29%

27%

16%

14%

14%

Am analizat diferențele de acceptare și toleranță față 
de minorități în funcție de genul și mediul de rezidență al 
respondenților, iar rezultatele ne confirmă că aceste diferențe 
sunt semnificative statistic. Putem concluziona că atât 
bărbații, cât și persoanele din mediul urban prezintă un nivel 
de toleranță semnificativ mai ridicat față de femei și, respectiv, 
față de persoanele din mediul rural (Tabelul 5).
Tabelul 5. Diferențe între nivelurile de toleranță față de 
minoritățile etnice în funcție de gen și mediul de rezidență

gen mediu de rezidență

masculin feminin rural urban

Ar accepta diferite 
grupuri de minorități ca 
vecini (Net) (5,4)

59% 53% 50% 62%

5 - Nivel foarte crescut de 
acceptare a minorităților 31% 27% 25% 33%

4 - Nivel crescut de 
acceptare a minorităților 28% 26% 25% 29%

3 - Nivel mediu de 
acceptare a minorităților 15% 17% 17% 15%

gen mediu de rezidență

masculin feminin rural urban

Nu ar accepta diferite 
grupuri de minorități ca 
vecini (Net) (2,1)

25% 30% 33% 23%

2 - Nivel scăzut de 
acceptare a minorităților 11% 16% 15% 12%

1 - Nivel foarte scăzut de 
acceptare a minorităților 14% 14% 18% 11%

Total 100% 100% 100% 100%

Din punctul de vedere al regiunilor de dezvoltare, se 
poate observa din Tabelul 6 faptul că regiunile de dezvoltare 
în care majoritatea persoanelor sunt dispuse să accepte 
diferite minorități ca vecini sunt Sud-Muntenia (cu 68,1% 
din populație), București-Ilfov (64,5%) și Centru (62,4%), iar 
tendința de acceptare a acestora este semnificativă din punct 
de vedere statistic. Totodată, regiunile cu cel mai mic grad de 
toleranță sunt Nord-Vest, unde aproape jumătate din populație 
nu ar accepta ca vecini minorități etnice, și regiunea Sud-Vest 
Oltenia, cu o pondere de 34,1% din populație, existând de 
asemenea o relație de asociere semnificativă statistic între 
aceste regiuni și intoleranța față de minorități.

De asemenea, educația este un indicator important atunci 
când vine vorba de acceptare și toleranță. Testele statistice ne 
arată că există o relație de asociere semnificativă între nivelul 
de educație și acceptarea grupurilor de minorități ca vecini. 
După cum observăm și în Tabelul 7, persoanele cu un nivel 
de educație scăzut prezintă un nivel de toleranță și acceptare 
mai redus decât persoanele cu un nivel de educație ridicat, 
existând o probabilitate mai mare ca cei din urmă să aibă o 
atitudine deschisă spre înțelegere și dialog față de alte grupuri 
de minorități.
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Tabelul 6. Diferențe între nivelul de toleranță față de minoritățile etnice în funcție de regiunea de dezvoltare

regiunea de dezvoltare

Nord-Est Sud-Est Sud 
- Muntenia

Sud-Vest 
- Oltenia Vest Nord-Vest Centru București-Ilfov

Ar accepta diferite grupuri de 
minorități ca vecini (Net) (5,4) 56% 56% 68% 44% 55% 40% 62% 65%

5 - Nivel foarte crescut de acceptare a 
minorităților 29% 23% 38% 28% 34% 27% 25% 27%

4 - Nivel crescut de acceptare a 
minorităților 27% 33% 30% 16% 21% 12% 38% 38%

3 - Nivel mediu de acceptare a 
minorităților 14% 14% 10% 22% 24% 13% 21% 15%

Nu ar accepta diferite grupuri de 
minorități ca vecini (Net) (2,1) 29% 30% 22% 34% 21% 47% 17% 20%

2 - Nivel scăzut de acceptare a 
minorităților 15% 11% 8% 23% 14% 19% 11% 10%

1 - Nivel foarte scăzut de acceptare a 
minorităților 14% 19% 14% 11% 7% 28% 6% 10%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabelul 7. Diferențe între nivelul de toleranță față de minoritățile etnice în funcție de educație

educație

nivel de educație 
scăzut

nivel de educație 
mediu

studii  
postliceale

nivel de educație 
ridicat

Ar accepta diferite grupuri de minorități ca vecini (Net) (5,4) 48% 53% 58% 70%

5 - Nivel foarte crescut de acceptare a minorităților 17% 28% 33% 40%

4 - Nivel crescut de acceptare a minorităților 31% 25% 25% 30%

3 - Nivel mediu de acceptare a minorităților 17% 17% 18% 12%

Nu ar accepta diferite grupuri de minorități ca vecini (Net) (2,1) 34% 30% 24% 18%

2 - Nivel scăzut de acceptare a minorităților 17% 14% 17% 9%

1 - Nivel foarte scăzut de acceptare a minorităților 17% 16% 7% 10%

Total 100% 100% 100% 100%
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În Tabelul 8 observăm că persoanele tinere, cu vârste cuprinse 
între 18 și 29 de ani, au o probabilitate mai mare să accepte 
diferitele grupuri de minorități în comparație cu persoanele 
vârstnice și această diferență este semnificativă statistic. 
Totodată, cei cu venituri mari pe gospodărie au o toleranță mai 
crescută față de minorități decât respondenții cu venituri mici.

Menționăm că în Anexa 3 a acestui capitol prezentăm 
distribuția celor care au răspuns afirmativ la întrebarea „Ați 
accepta ca vecini următoarele grupuri de persoane?” în funcție 
de gen, mediu de rezidență, regiunea de dezvoltare, grupe de 
vârstă, educație și venit. 

Tabelul 8. Diferențe între nivelul de toleranță față de minoritățile etnice în funcție de vârstă și venitul pe gospodărie

vârstă venit pe gospodărie

18 - 29 ani 30 - 39 ani 40 - 49 ani 50 - 64 ani 65 de ani 
sau peste venituri mici venituri 

medii venituri mari

Ar accepta diferite grupuri de 
minorități ca vecini (Net) (5,4) 64% 61% 61% 53% 46% 45% 51% 60%

5 - Nivel foarte crescut de 
acceptare a minorităților 36% 34% 35% 26% 18% 20% 29% 35%

4 - Nivel crescut de acceptare a 
minorităților 28% 27% 26% 28% 28% 25% 22% 25%

3 - Nivel mediu de acceptare a 
minorităților 12% 16% 12% 16% 22% 18% 19% 18%

Nu ar accepta diferite grupuri de 
minorități ca vecini (Net) (2,1) 24% 23% 27% 31% 32% 37% 31% 21%

2 - Nivel scăzut de acceptare a 
minorităților 10% 9% 14% 17% 16% 21% 16% 9%

1 - Nivel foarte scăzut de 
acceptare a minorităților 14% 13% 13% 14% 16% 16% 15% 12%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Încrederea socială
Încrederea socială reprezintă elementul cheie al 

capitalului social și este o resursă care poate motiva acțiunea 
colectivă a membrilor unei societăți. Atunci când oamenii au 
încredere unii în alții, costurile de tranzacție și de control 
sunt reduse, iar acest aspect poate influența prosperitatea 
economică.12 

12 James Coleman, Foundations of Social Theory, Harvard University 
Press, Cambridge MA., 1990

Datele ne arată că în România avem un nivel slab de 
încredere – 84% dintre respondenți consideră că este 
mai bine să fii prudent în relațiile cu oamenii și doar 16% 
susțin că se poate avea încredere în cei mai mulți oameni 
(Graficul 6).



  205Încrederea socială 

Graficul 6. Încrederea față de alte persoane [În general, ați 
spune că se poate avea încredere în cei mai mulți oameni 

sau că e mai bine să fii atent în relațiile cu oamenii?]

16%

84%

Se poate avea încredere în cei mai mulți oameni

E mai bine să fii prudent în relațiile cu oamenii

Atunci când discutăm de diversitate culturală și încredere 
socială, mai multe studii au arătat că există o relație de 
corelație invers proporțională între cele două variabile. 
Rezultă că atunci când o populație este mai diversificată 
și mai eterogenă există probabilitatea să scadă nivelul de 
încredere în general. Majoritatea indivizilor sunt mai puțin 
înclinați să aibă încredere în cei care sunt diferiți față de ei și 
tind să îi creadă pe cei cu care împărtășesc similarități13. După 
cum putem observa în Tabelul 9, există declarat un nivel de 
încredere mai ridicat în mediul rural, unde avem un cadru mai 
omogen decât la oraș.

13 Alberto Alesinaa, Eliana La Ferrarab, Who trusts others, Journal of 
Public Economics 85 (2002), pp. 207–234 

Tabelul 9. Încrederea față de alte persoane în funcție de 
mediul de rezidență

În general, ați spune că se poate avea încredere în cei mai mulți 
oameni sau că e mai bine să fii atent în relațiile cu oamenii?

mediu de rezidență 

rural urban

Se poate avea încredere în cei mai 
mulți oameni 19% 14%

E mai bine să fii prudent în relațiile cu 
oamenii 81% 86%

Total 100% 100%

Analizele ne arată de asemenea că persoanele care au 
declarat că ar accepta grupurile de minorități ca vecini se 
asociază semnificativ cu cei care au susținut că este bine să 
fii prudent în relațiile cu oamenii, iar cele care nu ar accepta 
alte grupuri minoritare ca vecini au o probabilitate mai mare 
să susțină faptul că se poate avea încredere în cei mai mulți 
oameni (Graficul 7). 

Graficul 7. Relația de corelare dintre încrederea față de alte 
persoane și acceptarea altor grupuri de minorități ca vecini [În 
general, ați spune că se poate avea încredere în cei mai mulți 
oameni sau că e mai bine să fii atent în relațiile cu oamenii?]

1 
Nu ar accepta diferite 
grupuri de minorități 
ca  vecini

3 
Ar accepta diferite 

grupuri de minorități 
ca  vecini

2 
Este 

indiferent(ă)

78%
84% 86%

22%
16% 14%

E mai bine să i prudent în relațiile cu oamenii

Se poate avea încredere în cei mai mulți oameni
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În acest sens, este foarte important de observat faptul că 
dacă față de componenta de acceptare a minorităților etnice 
regiunile de Nord-Vest și Sud-Vest Oltenia măsurau cel mai 
mic nivel de toleranță, pe partea de încredere socială aceste 
regiuni prezintă un grad ridicat de încredere socială. Aproape 
50% din populația de nord-vest a României a considerat că se 
poate avea încredere în cei mai mulți oameni, iar 40% dintre 

respondenții din regiunea de Sud-Vest Oltenia au susținut 
același lucru. Cât despre regiunile care prezintă un nivel ridicat 
de toleranță etnică, acestea au un grad scăzut de încredere 
socială, având în medie o pondere de 5% a populației care 
consideră că pot avea încredere în majoritatea oamenilor 
(Tabelul 10).

Tabelul 10. Încrederea față de alte persoane în funcție de regiunea de dezvoltare

În general, ați spune că se poate avea încredere în cei mai mulți oameni sau că e mai bine să fii atent în relațiile cu oamenii?

regiunea de dezvoltare

Nord-Est Sud-Est Sud 
- Muntenia

Sud-Vest 
- Oltenia Vest Nord-Vest Centru București-

Ilfov

Se poate avea încredere în cei mai mulți oameni 13% 13% 7% 40% 6% 45% 4% 6%

E mai bine să fii prudent în relațiile cu oamenii 87% 87% 93% 60% 94% 55% 96% 94%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6. Percepția asupra libertății de exprimare
Pentru ca diversitatea culturală să reprezinte un factor de 

care o societate să poată beneficia, este necesar ca valorile 
democratice să fie respectate. În publicația Human Rights in 
Culturally Diverse Societes publicată de Consiliul Europei este 
susținut argumentul conform căruia „statele membre trebuie 
să asigure respectarea libertății de exprimare, care constituie, 
în egală măsură, unul dintre fundamentele esențiale într-o 
societate democratică și pluralistă și una dintre condițiile 
fundamentale pentru progresul și dezvoltarea fiecărei ființe 
umane. Acest drept include libertatea să dețină opinii și să 
primească și să transmită informații și idei fără interferența din 
partea autorităților publice și indiferent de frontiere.”14

Aproximativ 66% dintre respondenți consideră că în 
România oamenii sunt liberi să spună ce gândesc fără să le 
fie frică de consecințe. 

14 Human Rights in Culturally Diverse Societies, Guidelines adopted 
by the Committee of Ministers, Council of Europe, 2016, p. 14

Graficul 8. Percepția respondenților cu privire la libertatea 
de exprimare [Sunteți de acord cu următoarea afirmație? În 
România, oamenii sunt liberi să spună ce gândesc fără să le 

fie frică de consecințe.]

66%

17% 17%

De acord Indiferent Împotrivă
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O analiză mai amănunțită a datelor ne indică existența 
unei relații de asociere între percepția asupra exprimării libere 
și mediul de rezidență, iar această asociere se realizează 
în principal prin categoria de răspuns „Împotrivă”. De aici 
rezultă că există o probabilitate mai mare ca, în comparație 
cu persoanele de la oraș, persoanele din mediul rural să fie 
împotriva ideii conform căreia oamenii sunt liberi să spună ce 
gândesc fără să le fie frică de consecințe. 
Tabelul 11. Percepția respondenților cu privire la libertatea 
de exprimare în funcție de mediul de rezidență

În România, oamenii sunt liberi să spună ce gândesc fără să le fie 
frică de consecințe

mediu de rezidență

rural urban

De acord 68% 65%

Indiferent 12% 20%

Împotrivă 19% 15%

Total 100% 100%

Analizele diferențelor de percepție asupra libertății de 
exprimare în funcție de regiunile de dezvoltare ne indică faptul 
că regiunile Sud-Est și Centru se asociază semnificativ cu cei 
care sunt de acord că în România oamenii sunt liberi să spună 
ce gândesc fără se le fie frică de consecințe, în timp ce regiunile 
Vest și Nord-Est se asociază semnificativ cu cei care au susținut 
că nu sunt de acord cu o astfel de afirmație (Tabelul 12).

Tabelul 12. Percepția respondenților cu privire la libertatea de exprimare în funcție de mediul de rezidență

În România, oamenii sunt liberi să spună ce gândesc fără să le fie frică de consecințe

regiunea de dezvoltare

Nord-Est Sud-Est Sud 
- Muntenia

Sud-Vest 
- Oltenia Vest Nord-Vest Centru București-Ilfov

De acord 62% 79% 66% 60% 60% 59% 79% 65%

Indiferent 13% 10% 13% 31% 14% 25% 15% 15%

Împotrivă 24% 11% 21% 9% 26% 16% 7% 20%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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De menționat faptul că în funcție de alți factori socio-
demografici nu au fost identificate diferențe semnificative din 
punct de vedere statistic asupra percepției de exprimare liberă.

Percepția libertății de alegere este un element social ce 
corelează pozitiv cu libertatea de exprimare, iar majoritatea 
românilor, aproximativ 70%, au considerat că au libertate în 
alegerile pe care le fac (Graficul 9).

Graficul 9. Percepția respondenților asupra libertății de alegere [Vă rugăm să folosiți scala următoare pentru a indica câtă 
libertate de alegere credeți că aveți dvs., dând o notă de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că „Nu am deloc libertate”, iar 10 că  

„Am libertate deplină”.]

1 
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10 
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de alegere 

deplină
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7. Concluzii
După cum ne este precizat și în literatura de specialitate, 

într-un cadru multicultural, diferențele pot crea neînțelegeri, 
neînțelegerile generează disconfort, iar toate acestea pot 
provoca tensiuni și conflicte între persoane, ajungându-se 
astfel la acțiuni de denigrare, de excludere socială, iar în cel 
mai rău caz, la crime de natură etnică sau rasială. Prejudecățile 
și atitudinile de discriminare sunt principalii factori care pot 
alimenta astfel de comportamente deviante.15

Din analizele opiniilor privind diversitatea culturală se poate 
distinge faptul că prejudecățile și atitudinile de discriminare 
ale persoanelor sunt influențate semnificativ de educația pe 
care aceștia o au, dar și de mediul de rezidență. Totodată, 
există diferențe semnificative între tineri și vârstnici, dar și între 
persoanele cu venituri mici și cele cu venituri mari. 

Din punctul de vedere al mediului de rezidență, mediul 
rural manifestă, de regulă, o abordare închisă față de modul 
de organizare socială. Se dezvoltă astfel legături strânse între

15 L. Pavis, Understanding Cultural Diversity in Today’s Complex 
World, op. cit, p. 19

indivizi, care se bazează pe încredere și înțelegere, 
formându-se un cadru mai rigid și mai conservator, lucru ce  
poate opune rezistență asupra înțelegerii și acceptării altor 
valori și comportamente care sunt diferite față de normele și 
practicile cu care oamenii sunt obișnuiți.

Pe de altă parte, educația reprezintă factorul principal în 
înțelegerea diversității culturale. Aceasta ne poate dezvolta 
gândirea critică, esențială pentru reducerea nivelului de 
prejudecată. Totodată, gândirea critică ne formează o 
predispoziție către o atitudine deschisă, de respect față 
de punctul de vedere al altora, obiectivitate, curiozitate și 
flexibilitate față de diversitate. Și, nu în ultimul rând, aceasta 
are la baza principiul conștientizării de sine și al înțelegerii, 
aceste aspecte reprezentând două elemente esențiale ce 
ne pot ajuta în a ne înțelege atât pe noi înșine, cât și ideile, 
credințele și tradițiile altor persoane.
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9. Anexe
Anexa 1. Afirmația „În general, bărbații sunt lideri politici mai buni decât femeile.”
Tabelul 13. Opiniile respondenților cu privire la egalitatea de șanse dintre bărbați și femei în contextul unei cariere politice în 
funcție de gen și mediu de rezidență

În general, bărbații sunt lideri politici mai buni decât femeile

gen mediu de rezidență

masculin feminin rural urban

De acord 52% 36% 48% 41%

Împotrivă 48% 64% 52% 59%

Total 100% 100% 100% 100%

Tabelul 14. Opiniile respondenților cu privire la egalitatea de șanse dintre bărbați și femei în contextul unei cariere politice în 
funcție de regiunea de dezvoltare

În general, bărbații sunt lideri politici mai buni decât femeile

regiunea de dezvoltare

Nord-Est Sud-Est
Sud 

- Muntenia
Sud-Vest 
- Oltenia Vest Nord-Vest Centru București-Ilfov

De acord 38% 35% 43% 57% 37% 49% 63% 32%

Împotrivă 62% 65% 57% 43% 63% 51% 37% 68%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabelul 15. Opiniile respondenților cu privire la egalitatea de șanse dintre bărbați și femei în contextul unei cariere politice în 
funcție de educație și venitul pe gospodărie

În general, bărbații sunt lideri politici mai buni decât femeile

educație venit pe gospodărie

nivel de 
educație scăzut

nivel de 
educație mediu

studii 
postliceale

nivel de 
educație ridicat venituri mici venituri medii venituri mari

De acord 53% 45% 42% 34% 50% 49% 36%

Împotrivă 47% 55% 58% 66% 50% 51% 64%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tabelul 16. Opiniile respondenților cu privire la egalitatea de șanse dintre bărbați și femei în contextul unei cariere politice în 
funcție de vârstă

În general, bărbații sunt lideri politici mai buni decât femeile

vârstă

18 - 29 ani 30 - 39 ani 40 - 49 ani 50 - 64 ani 65 de ani sau peste

De acord 42% 46% 43% 44% 45%

Împotrivă 58% 54% 57% 56% 55%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Anexa 2. Afirmația: „Studiile universitare sunt mai importante pentru un băiat decât pentru o fată.”
Tabelul 17. Opiniile respondenților cu privire la egalitate de șanse dintre bărbați și femei în contextul parcursului academic în 
funcție de gen și mediul de rezidență

Studiile universitare sunt mai importante pentru un băiat decât pentru o fată

gen mediu de rezidență

masculin feminin rural urban

De acord 26% 19% 26% 19%

Împotrivă 74% 81% 74% 81%

Total 100% 100% 100% 100%

Tabelul 18. Opiniile respondenților cu privire la egalitate de șanse dintre bărbați și femei în contextul parcursului academic în 
funcție de regiunea de dezvoltare

Studiile universitare sunt mai importante pentru un băiat decât pentru o fată

regiunea de dezvoltare

Nord-Est Sud-Est Sud 
- Muntenia

Sud-Vest 
- Oltenia Vest Nord-Vest Centru București-

Ilfov

De acord 11% 16% 21% 34% 20% 42% 27% 14%

Împotrivă 89% 84% 79% 66% 80% 58% 73% 86%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tabelul 19. Opiniile respondenților cu privire la egalitate de șanse dintre bărbați și femei în contextul parcursului academic în 
funcție de educație și venit pe gospodărie

Studiile universitare sunt mai importante pentru un băiat decât pentru o fată

educație venit pe gospodărie

nivel de 
educație scăzut

nivel de 
educație mediu

studii 
postliceale

nivel de 
educație ridicat venituri mici venituri medii venituri mari

De acord 34% 23% 21% 11% 29% 28% 15%

Împotrivă 66% 77% 79% 89% 71% 72% 85%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabelul 20. Opiniile respondenților cu privire la egalitate de șanse dintre bărbați și femei în contextul parcursului academic în 
funcție de vârstă

Studiile universitare sunt mai importante pentru un băiat decât pentru o fată

Vârstă

18 - 29 ani 30 - 39 ani 40 - 49 ani 50 - 64 ani 65 de ani sau peste

De acord 22% 16% 22% 25% 25%

Împotrivă 78% 84% 78% 75% 75%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Anexa 3. Întrebarea „Ați accepta ca vecini următoarele grupuri de persoane?” Respondenții care au răspuns DA.
Tabelul 21. Distribuția gradului de toleranță în funcție de gen și mediu de rezidență

Ați accepta ca vecini următoarele grupuri de persoane?

gen mediu de rezidență
total

masculin feminin rural urban

Persoane având o religie diferită față de a dvs. 50% 50% 44% 56% 100%

Persoane de etnie / rasă diferită de a dumneavoastră 50% 50% 43% 57% 100%

Imigranți / muncitori din străinătate 51% 49% 41% 59% 100%

Persoane aparținând minorităților sexuale (homosexuali, 
lesbiene, transsexuali etc.) 51% 49% 39% 61% 100%
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Tabelul 22. Distribuția gradului de toleranță în funcție de regiunea de dezvoltare

Ați accepta ca vecini următoarele grupuri de persoane?

regiunea de dezvoltare
total

Nord-Est Sud-Est Sud 
- Muntenia

Sud-Vest 
- Oltenia Vest Nord-Vest Centru București-

Ilfov

Persoane având o religie diferită 
față de a dvs. 17% 12% 17% 8% 11% 11% 14% 11% 100%

Persoane de etnie / rasă diferită 
de a dumneavoastră 16% 12% 16% 11% 11% 9% 14% 12% 100%

Imigranți / muncitori din 
străinătate 16% 12% 19% 12% 8% 9% 12% 12% 100%

Persoane aparținând 
minorităților sexuale 
(homosexuali, lesbiene, 
transsexuali etc.)

17% 9% 19% 9% 11% 12% 12% 11% 100%

Tabelul 23. Distribuția gradului de toleranță în funcție de vârstă

Ați accepta ca vecini următoarele grupuri de persoane?

vârstă
total

18 - 29 ani 30 - 39 ani 40 - 49 ani 50 - 64 ani 65 de ani sau 
peste

Persoane având o religie diferită 
față de a dvs. 18% 16% 20% 22% 24% 100%

Persoane de etnie / rasă diferită 
de a dumneavoastră 18% 17% 20% 22% 23% 100%

Imigranți/ muncitori din 
străinătate 19% 19% 21% 21% 20% 100%

Persoane aparținând 
minorităților sexuale 
(homosexuali, lesbiene, 
transsexuali etc.)

22% 19% 23% 20% 16% 100%
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Tabelul 24. Distribuția gradului de toleranță în funcție de educație și venit

Ați accepta ca vecini următoarele grupuri de persoane?

educație venit

Totalnivel de 
educație 
scăzut

nivel de 
educație 
mediu

studii 
postliceale

nivel de 
educație 
ridicat

venituri 
mici

venituri 
medii

venituri 
mari

Persoane având o religie diferită 
față de a dvs. 17% 50% 10% 23% 33% 29% 38% 100%

Persoane de etnie / rasă diferită 
de a dumneavoastră 17% 51% 10% 22% 30% 30% 40% 100%

Imigranți / muncitori din 
străinătate 15% 49% 10% 25% 30% 30% 40% 100%

Persoane aparținând 
minorităților sexuale 
(homosexuali, lesbiene, 
transsexuali etc.)

12% 50% 11% 26% 26% 32% 43% 100%
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